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Będę tu używał suchego określenia „Ojciec” a nie „Tato” tak jak to ma miejsce w rodzinach
pochodzących z Kongresówki lub ze Wschodu. W poznańskim bowiem nie używało się, na modłę
pruską, tak ciepłych określeń. Ciocia Mira mówiąc o swoim rodzicielu zawsze używała określenia „Ojciec Jan”, tak samo zwracała się wprost do niego mówiąc np. „Ojciec, gdzie są te jabłka?”
a była do niego bardzo przywiązana i często, wspominając go podkreślała, że był bardzo mądrym
człowiekiem i podziwiała go za to iż miał bardzo dobre stosunki z miejscowymi ludźmi, niezależnie od narodowości. Ja natomiast i moi bracia będąc dziećmi zwracaliśmy się do rodziców zawsze
per „mamusiu” , „mamuś” lub też „tatuś” i tak pozostało bardzo długo gdy już byliśmy dorośli.
Teraz jednakże, jako kronikarz - jakby nie było - będę pisał po poznańsku ( po prusku – jak kto
woli)..

Poznań - 1914 do 1937
Ojciec mój, Bogdan urodził się w Poznaniu w 1914r, a więc w roku wybuchu pierwszej
wojny światowej. Tam chodził do szkoły, od podstawówki do ukończenia technikum o profilu
melioracja i budownictwo wodne. Mieszkali w 3 pokojowym mieszkaniu na drugim piętrze ładnej
kamienicy przy ul. Wierzbięcice 53 w dzielnicy Wilda w Poznaniu.

O swoim wczesnym dzieciństwie Ojciec
nie opowiadał. Wiem tylko, że jeździł
dobrze na łyżwach. Na ślizgawki chodził
zimą często.

1915 r. - Bogdan

Pod koniec lat 20-tych on i jego koledzy robili radia kryształkowe; na nich słuchali audycji
Polskiego Radia w Poznaniu. Była to wtedy ekscytująca nowość i wielu chłopaków robiło to z
wielkim zapałem. Zrobienie radia kryształkowego było proste. Wystarczyło do tego mieć:
- drut miedziany
- rolkę tekturową jaka zostaje po folii aluminiowej lub papierze toaletowym
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- ołówek
- agrafkę
- żyletkę
- słuchawkę wysokoomową
- deseczkę/podstawkę z korka/grubszy karton
Dowód, że to wystarczy można znaleźć na portalu www.jaktozrobić.pl Radia kryształkowego nie
można jednak używać podczas burzy, bo grozi to porażeniem. Antena stanowi równocześnie źródło zasilania - nie tylko łapie fale radiowe ale także czerpie z nich tę minimalną energię elektryczną potrzebną do działania radia. W czasie burzy energii tej byłoby zdecydowanie za dużo.
Radia kryształkowego można słuchać nie mając ani baterii ani kontaktu elektrycznego pod ręką.
Ciekawostką jest to, że z takich właśnie, własnej roboty aparatów korzystali szeregowi żołnierze
angielscy w okopach drugiej wojny światowej.
Radio Poznań nadało pierwsze audycje w kwietniu 1927r.

W szkole w Poznaniu około 1926 r. – ten najwyższy to oczywiście Bogdan.

Już jako 10-latek zapisał się do harcerskiej drużyny wodniaków, do słynnych w Poznaniu
„Wilków Morskich”. Chodził na wszystkie zbiórki, szkolenia, wyjeżdżał na obozy, które organizowano w górach lub nad jeziorami. Harcerstwo cieszyło się w tamtych czasach dużym powodzeniem w Polsce, jak zresztą skauting w całym świecie zachodnim.
Z czasem drużyna Wilków Morskich zaczęła budować własną przystań na jeziorze Kierskim.
Pierwszą żaglówką tam zwodowaną była duża jednotonowa „Rybitwa”. To był rok 1931. Wcześniej po tym jeziorze żadne żaglówki nie pływały. Z tą „Rybitwą” to bardzo ciekawa historia, z
której wszyscy kierscy Harcerze byli bardzo dumni. Opowiadał o niej w 2012 r na portalu naszemiasto.pl (Poznań) ponad 90-letni Mieczysław Wygodzki, młodszy kolega Bogdana. Na portalu tym zamieszczono też 5 archiwalnych zdjęć: uroczyste poświęcenie przystani, budynek przy-
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stani, „Rybitwa”” na wodzie, kadra w mundurach. Mogłem zobaczyć tam Ojca. Na zdjęciu „Wilki na powitaniu Baden-Powella” Bogdan stoi drugi od lewej. Zdjęcia tego nie zamieszczam bo nie
udaje się go skopiować.
Z tą „Rybitwą” to było tak. W 1927 roku polscy
harcerze zostali zaproszeni na Międzynarodowy
Zlot Skautów Wodnych w Kopenhadze. Gdyby
Warszawa miała takich skautów z pewnością pojechaliby tam warszawiacy, ale dzięki temu, że właśnie w Poznaniu tacy byli, zaszczyt reprezentowania Polski przypadł drużynie poznańskich „Wilków
Morskich”. Z dużym wysiłkiem zorganizowano
fundusze i poznańska prywatna stocznia zbudowała jednotonowy jacht „Rybitwa”. Na warunki morskie była to jednak mała łupina. Trasa dwunastu
harcerzy pod wodzą Ludwika Hermela, wiodła
Wartą do Odry i dalej Odrą do niemieckiego
Szczecina. Stąd morzem do Kopenhagi. Bogdan
miał wtedy 13 lat więc nie brał udziału w tej wyprawie.
„Maleńki jacht w czasie całej podróży spisywał się
doskonale – wspominał - Mieczysław Wygocki –
Pogoda dopisała. Gdy jacht stanął w kopenhaskim
porcie tamtejsza prasa oszalała”. ,,Co bardziej podziwiać – odwagę, czy szaleństwo Polaków? ”pytano w nagłówkach gazet. Wyrazów uznania nie szczędził król Danii podejmujący młodych
ludzi na zamku w Helsingborgu. Duńczycy przyjęli 12 młodych Polaków w swych domach. Do
ich dyspozycji oddano jacht pełnomorski, na którym wzięli udział w regatach w cieśninie Sund.
Jacht „Rybitwa”, zdobywca Bałtyku
na Jeziorze Kierskim.

Po powrocie „Rybitwa” została przetransportowana do Kiekrza i tam ponownie zwodowana. A
w 1933 roku przystań budowana przez harcerzy była już gotowa. Bogdan brał bardzo aktywny
udział w budowie i często ten okres wspominał. Był to “Złoty Wiek” Wilków Morskich. Do drużyny należało 250 osób w 14 zastępach, dysponowali w Kiekrzu 40 żaglówkami. Nosili się jak
marynarze. Te same co oni stroje, ta sama elegancja. Tylko na otoku czapki mieli wypisane ,,Wilk
Morski’’, a na niej duży pompon.
Z jej członków wyrośli znani poznańscy żeglarze a drużyna przeszła do historii polskiego jachtingu i z czasem stała się kolebką żeglarstwa wielkopolskiego. Do jednych z najsłynniejszych
harcerzy tej drużyny należał Kazimierz Haska, starszy o 2 lata kolega Bogdana. Kapitan Haska
to wychowanek legendarnego gen. Mariusza Zaruskiego; jeszcze przed wojną pływał pod jego
dowództwem na żaglowcu ZHP „Zawisza Czarny”. Był ostatnim kapitanem Harcerskiego Ośrodka Żeglarskiego w Kiekrzu. Krótko po wojnie w lipcu 1945 roku osiedlił się w Szczecinie, gdzie
od początku organizował „polskie” życie żeglarskie. Dzięki zaangażowaniu jego i kilku zapaleńców wydobyto z zatopienia i wyremontowano pierwsze szczecińskie jachty - "Świteź II", "Conrad", "Chrobry". Wśród tych zapaleńców był oczywiście Bogdan.
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1937 r. – Bogdan na przystani „Wilków Morskich”

Bogdan przed 1939 r.
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Wracajmy jednak do drugiej połowy lat 30-tych i do Kiekrza. Bogdan jak i pozostali harcerze
był bardzo zaangażowany w budowę przystani; bardzo często jeździł tam z Poznania i opowiadał
o Kiekrzu w domu. W dużym stopniu zadecydowało to o wyborze Kiekrza jako miejsca na osiedlenie się rodziny poza miastem. Jego ojciec Jan sam zresztą znał Kiekrz dobrze po pierwsze
dlatego, że codziennie przejeżdżał tamtędy w swoim parowozie a po drugie dlatego, że był zapalonym grzybiarzem i znał podmiejskie okolice.
Bogdan bardzo polubił i zaangażował się w żeglarstwo. Świadczą o tym liczne zdjęcia z lat
1934 – 1939 a i późniejsze. Jeszcze bardziej świadczy o tym zeszyt z kursu żeglarskiego prowadzony bardzo starannie, pismem kaligraficznym ze starannymi rysunkami. W galerii na końcu
załączam zdjęcia kilku kartek z tego zeszytu. W albumie widzimy także sporo zdjęć z uroczystości poznańskich Wilków Morskich. Bogdan jako największy wzrostem Wilk jest zawsze sztandarowym. Z żeglowaniem nie rozstawał się nawet w zimie, bo wtedy żaglówki zamieniali na bojery.
O tym lataniu na bojerch Ojciec często wspominał i wiele zdjęć na bojerach wkleił do swojego
albumu.

W 1933r delegacja Wilków Morskich (
Bogdan był wśród nich) pojechała do
Gdyni na spotkanie z ojcem skautingu
Baden-Powellem oraz z angielskimi
instruktorkami skautingu, które na żaglowcu odwiedzały kolejno porty bałtyckie dla propagowania ruchu skautingu. W albumie Bogdana jest zdjęcie
tych instruktorek. A wspólne zdjęcie
Bogdana i wysłanników Baden-Powella
można zobaczyć w internecie, o czym
wspomniałem powyżej.
Na ten zlot dotarli do Gdyni kajakami.
Dziwi Was że kajakami? To trzeba
Wam wiedzieć, że w 1930 r. Władysław
Korabiewicz oficer z „Daru Pomorza”
podróżował kajakiem do Turcji i Grecji
a w 1934 r. wraz ze swoją żoną popłynął
z Ukrainy Prutem do Indii (przez Morze
Czarne, Bosfor, Morze Śródziemne,
Tygrys, Eufrat, Ocean Indyjski. Opisał
to w książce „Kajakiem do Indii”. Takie
to były chwaty.

1933 r. – Gdynia, harcerze witają Baden-Powella.
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Baden-Powell (prawie rówieśnik mojej prababci, urodzony w 1857, zmarł w 1941) był założycielem skautingu. Jego życiorys, brytyjskiego oficera w Indiach i Afryce jest bardzo ciekawy. Zainteresowanych odsyłam do Wikipedii. Po 1-szej wojnie światowej gwałtowny rozwój skautingu
był zaskakujący. Już w 1922 roku liczba skautów przekroczyła 1 mln w 32 krajach, natomiast w

Bogdan jako najwyższy zawsze ze sztandarem. Harcerze defilowali w Poznaniu zawsze
z okazji ważnych świat. Święto Morza obchodzono uroczyście i z wielką pompą w całej Polsce.

1939 roku było ich już 3.3 mln. Polski skauting to harcerstwo. O Baden-Powellu słyszałem
znacznie wcześniej zanim dowiedziałem się, że skauting to harcerstwo, i że Baden to jego założyciel. Za komuny zacierano prawdziwą historię harcerstwa, ale na szkolnych - nawet „cywilnych”
- wycieczkach śpiewało się melodyjną, wesołą, choć
głupią, piosenkę:
Cincina, Cincina, Cincinella
To była banda Baden Powella
x2
O Filadelfia, o Filadelfia
O Fila, del, del, del, del fia
x2
Izabel, Izabel, Izabella
To była córka Baden Powella
x2
O Filadelfia, o Filadelfia
O Fila, del, del, del, del fia
x2
Kipi groch, kipi groch, kipi kasza
Kipi najlepsza strawa nasza
x2
O Filadelfia, o Filadelfia
O Fila, del, del, del, del fia
x2
Chcemy groch, chcemy groch, chcemy kaszy
Chcemy najlepszej strawy naszej
x2 ”
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W 1934 roku wydano „Księgę Pamiątkową Harcerskiej Drużyny Wilków Morskich w Poznaniu” z okazji 15-lecia istnienia tej drużyny. Księga ta jest dostępna w Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej więc ściągnąłem ją sobie na komputer i poczytałem. Wszystkie teksty nasycone są tam
patriotyzmem i widać w nich wyraźnie jak wielką uwagę przykładano aby zainteresować młodych ludzi morzem. U dołu każdej strony tej Księgi Pamiątkowej wydrukowane są dużą czcionką
„wychowawcze” cytaty np.

„Wolnością morską Państwo ku górze się wznosi;
I my ku górze mamy się wznieść.”
Anna Jagielonka
albo

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże!”
Jan Kochanowski
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Kiekrz – 1937 do sierpień 1939
W 1937 roku dom był na tyle ukończony, że można w nim było zamieszkać, jakkolwiek piętro
nie było jeszcze gotowe. Rodzina przeprowadziła się do Kiekrzu. Bogdan miał wtedy 22 lata, jego
brat Roman 15 lat a siostra Mira 12 lat. Jego ojciec Jan miał lat 52 a matka Ludwika 50 lat. Dom
stanął na wzniesieniu, samotny w pustym otoczeniu, wśród pól, z pięknym widokiem na całe jezioro poniżej i na dumny wiatrak w sąsiedniej wsi.

1939 r. – dom stoi a Bogdan rusza na wojnę. Dzień był mglisty.
Za mgłą schowały się topole, wiatrak w oddali i dom Blaszków.

Warto wspomnieć, że w tym samym mniej więcej czasie gdy Bogdan zdawał egzamin na żeglarza, na żeńskim obozie żeglarskim w Funce nad Jeziorem Charzykowskim przebywała młoda
dziewczyna Leokadia Smolińska z Bydgoszczy, a rok później brała udział w spływie kajakowym
Brdą z Funki do Bydgoszczy. Ich drogi się spotkały, jednak nie na szlaku wodnym a w Śremie i to
w czasie wojny i z powodu wojny.
W przedwojennym technikum Bogdan zdobył solidny fach i wiedzę. W jego albumie jest sporo zdjęć z wycieczek, których celem było zapoznanie się z budowlami wodnymi takimi jak mosty, przepusty, śluzy, kanały melioracyjne, przepompownie. Wycieczki te organizowali nauczyciele technikum z tytułami inżynierskimi. Pod zdjęciami w albumie są ich nazwiska.
W 1934 roku zdał egzaminy końcowe na Wydziale Melioracji Państwowej Szkoły MierniczoMelioracyjnej w Poznaniu i następnie odbył roczną służbę wojskową zakończoną stopniem kapral-podchorąży.
Pracę zawodową rozpoczął Ojciec w 1936 r. w Wydziale Wodno-Melioracyjnym Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku kierownika robót wodno-melioracyjnych a także robót pomiaro-
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wych. W jego albumie z okresu przedwojennego jest wiele zdjęć z miejsc pracy w terenie. Zdjęcia
kanałów, śluz, przepustów itp. Spośród nich bardziej zaciekawiło mnie zdjęcie z budowy kanału
Warta-Gopło. W internecie znalazłem aktualne zdjęcia tego kanału oraz informację, że kanał ten
wybudowano aby połączyć Kanał Bydgoski z Wartą poprzez jezioro Gopło i Kanał Górnonotecki. Bogdan już jako młody technik zarabiał w tym fachu bardzo dobrze, więcej od swojego ojca,
dziadka Jana, który był doświadczonym maszynistą I klasy na Kolei; a tam płace były przecież
bardzo dobre.

1936 r. – interior Wielkopolski.
Wycieczka „naukowa” uczniów technikum w zakresie melioracji .
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Wrzesień 1939
Gdy wybuchła wojna Ojciec został zmobilizowany w stopniu kapral-podhorąży. Jego jednostka zgrupowała się na Wschodzie. „Tragikomiczne było – wspominał ojciec – że my dobrze
uzbrojeni i wyekwipowani oddawaliśmy swoje karabiny marnie odzianym sołdatom z karabinami
na sznurkach”. Mieli być internowani w obozach żołnierskich. Tak przynajmniej mówiło prawo
wojenne i umowy międzynarodowe. Wierzyło w to dowództwo i żołnierze, mało tego, było to dla
nich „oczywistą oczywistością”.
Nie wierzył w to jednak „warszawski cwaniak”, który przyczepił się do Bogdana jeszcze w
Modlinie, gdy próbowali znaleźć swoją jednostkę.
- Panie poruczniku, będę w pana plutonie dobra? – zagadnął na wyrost szeregowy z Warszawy
widząc w tym zapewne swój interes.
I tak zaczęła się kilkutygodniowa komitywa z warszawskim
cwaniakiem, komitywa której
Ojciec zawdzięcza życie. Z Modlina we trójkę (był jeszcze z
nimi kolega Ojca z Poznania)
wyruszyli na wschód do małej
miejscowości wyznaczonej jako
zapasowy punkt zborny. Warszawiak jako ordynans spisywał
się bardzo dobrze: organizował
jedzenie i dorywczo możliwości
transportowe. Gdy dotarli na
miejsce ich jednostka była już
gotowa do walki. Nazajutrz był
jednak 17 września. W tym dniu
Sowieci wkroczyli do Polski a polskie dowództwo wydało rozkaz aby z Sowietami nie walczyć.
Polskie wojsko składało broń przed marnie uzbrojonymi żołnierzami sowieckimi. Polskich żołnierzy formowano w kolumny aby maszerowali do miejsca internowania.
1938 r. – to jeszcze nie na wojnę, to wyjazd na ćwiczenia.
Bogdan siedzi drugi z prawej.

- Panie poruczniku – mówił Warszawiak do Ojca – to głupota dać się internować Ruskim. Ja ich
znam, tam głód, nędza i bandytyzm. Trzeba zwiewać. Czy ma pan jakieś pieniądze albo kosztowności?
Ojciec miał trochę pieniędzy i zegarek, kolega Poznaniak również. Warszawiak też miał zegarek
ale zatrzymał go „na później”. Był wieczór gdy drogą obok nich przejeżdżał chłop furmanką.
Wskoczyli do niej we trójkę. Ucieczka nie była trudna bo nikt ich wtedy jeszcze właściwie nie
pilnował. Kolumna polskich internowanych żołnierzy szła spokojnie i dobrowolnie. Chłop na
furmance zgodził się przewieźć ich do swojej chałupy za jeden zegarek a także ukryć ich na 1
noc. Wojskowe mundury przehandlowali u niego za cywilne ciuchy i plecak do którego schowali
grube kapoty i prowiant na kilka dni. Ruszyli pieszo na zachód i tak Ojciec uniknął losu jaki spotkał polskich oficerów w Katyniu.
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Szli tylko polnymi drogami. Omijali wsie i miasteczka. Przez rzeki przeprawiali się łódkami
miejscowych rybaków. Spali w stogach siana, w kopcach słomy. W okolice Radomia dotarli po
około 2-ch tygodniach. Warszawa była dokładnie na północ od nich i tu rozstali się z Warszawiakiem. Dalej szli we dwójkę. Noce były coraz chłodniejsze i chłopskie kapoty bardzo się przydawały. Po miesiącu dotarli w pobliże Poznania, w okolice które były im znane. Nazwy nawet małych miejscowości były znajome. Tu kolega się zniecierpliwił i nie wytrzymał; wbrew pierwotnym wspólnym postanowieniom zdecydował się wsiąść do pociągu. Ostatnie 40 km do Poznania
Bogdan przeszedł sam. Kolega do domu nie dojechał. Po pewnym czasie Bogdan dowiedział się
od jego siostry, że został zatrzymany w pociągu i aresztowany. Rodzina została o tym powiadomiona ale do domu już nie wrócił.
Do Poznania ojciec dotarł brudny i w łachmanach. Aby nie przerazić swojej rodziny, w Poznaniu zawitał najpierw do kolegi z Wilków Morskich. U niego odpoczął, oporządził się, dostał
ubranie i pożyczył rower. Na tym rowerze jak na skrzydłach pomknął do Kiekrza. Na ostatnim
skrzyżowaniu, już nieopodal domu zderzył się z innym rowerzystą. Rozdarł ubranie a z rany na
twarzy poleciała krew. W takim stanie zapukał do drzwi swojego domu.
- Jezus Maria ! – wykrzyknęła babcia Ludwika - Bogdan wrócił z wojny!
Po powrocie do Kiekrza musiał się meldować w każdą niedzielę na posterunku żandarmerii
jako jeniec wojenny.
Tak więc Ojciec nie brał czynnego udziału w wojnie. Dlatego był bardzo zdziwiony gdy w
1984r, 45 lat od rozpoczęcia wojny, otrzymał informację, że uchwałą Rady Państwa został odznaczony medalem „ZA UDZIAŁ W WJNIE OBRONNEJ 1939”. Po odbiór medalu nie pojechał
bo był to czas gdy władza plamiła się tłumieniem Solidarności. Przysłano mu jednak legitymację
przynależną do tego medalu. Można przypuszczać, że medal ten otrzymali wszyscy żyjący zmobilizowani do wojska w 1939r; tylko czemu dopiero tak późno.
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Śrem – 1940 do 1945
W sierpniu 1940 r. dostał od władz niemieckich nakaz pracy. Skierowany został do Urzędu
Wodnego w Śremie. Tam po krótkim czasie otrzymał stanowisko kierownika robót melioracyjnych i budownictwa wodnego – czyli takie samo jak w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Nadal też pracował na tym samym terenie Wielkopolski, którą Niemcy nazwali Warthegau Reich
albo inaczej Wartheland czyli Kraj Warty. Załączona tu angielska mapka obrazuje jak podzielili
sobie Niemcy Polskę i jak nazwali poszczególne jej regiony. Środek Polski to Tereny Tymczasowe a cała Zamojszczyzna to Rezerwat Żydowski. Angielskie słowo „To” na mapce oznacza, komu przypadły w podziale Polski pozostałe tereny.

1940 r. – tak sobie podzielili Polskę Niemcy i Rosjanie.
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W Śremie Bogdan wynajął sobie pokój i mieszkał w nim długo bo przez cały okres okupacji. W
swoim albumie ma zdjęcia w tym pokoju – podpisuje je „Mój drugi dom”.
W zeszycie „Lena” napisałem jak zachowywali się Niemcy w Bydgoszczy i Śremie po zajęciu
tych miast. Tu dodam jeszcze kilka szczegółów. 20 października 1939r na Rynku przed samym
Ratuszem w Śremie rozstrzelano 19 Polaków. Była to publiczna egzekucja a karabiny maszynowe skierowane były na zgromadzony tłum na wypadek gdyby tłum nerwowo nie wytrzymał.
Opowiada o tym przejmujący film dokumentalny „Liść klonu” na podstawie wspomnień córki
rozstrzelanego burmistrza. Na rynku, tuż pod Ratuszem Niemcy zwieźli ziemię, usypali wał i postawili drewniany kulochron. Następnego dnia autokarem przyjechało komando złożone z prokuratora, sędziów i ss-manów do wykonywania wyroków śmierci. Przyjechali oni po wykonaniu już
analogicznego zadania w Kórniku i Środzie. Wyznaczonych obywateli aresztowano, uwięziono w
piwnicy Ratusza a następnego dnia w ciągu 1 godziny osądzono i tego samego dnia rozstrzelano.
Na pokazową egzekucję musieli się obowiązkowo stawić na Rynku wszyscy mężczyźni powyżej
16 lat. Rozstrzelano burmistrza i znanych społeczników. Była to realizacja z góry powziętego
planu likwidacji polskiej elity w każdym mieście i miasteczku. Tak działo się więc nie tylko we
Lwowie i Krakowie, tak działo się w całej okupowanej przez Niemców Polsce.
Czemu o tym piszę w tych osobistych wspomnieniach? Robię to nie tylko dlatego aby pokazać w jakich warunkach przyszło rodzicom żyć w czasie okupacji ale i dlatego, iż dziwi nie, że
ani Ojciec ani Mama nigdy o tym wydarzeniu, znanym przecież wszystkim śremianom z tamtych
czasów, nie wspomnieli. Nurtuje mnie pytanie dlaczego:
Czy z tego powodu, że człowiek złe wydarzenia skrywa głęboko w zakamarkach pamięci
i nie chce ich wspominać?
2) Czy też dlatego, że o tych wydarzeniach nic nie wiedzieli bo do Śremu przyjechali dopiero w 1940 r.? Przecież możliwe jest, że naoczni świadkowie bali się o tym opowiadać
w czasie okupacji a po wyzwoleniu rodzice ze Śremu wyjechali.
1)

Śrem 1941 – w „stołówce”, prawdopodobnie Sylwester.
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U góry – Śrem 1941, Bogdan w biurze
Poniżej – Śrem 1941, ze znajomymi spacer „po kościele”
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O tym jak się żyło w Śremie podczas całej okupacji Ojciec też nie opowiadał ale to już tylko
dlatego, że był małomówny ( dopiero w jesieni życia stał się bardzo rozmowny). Za to zdjęcia
wklejane do albumu z okresu okupacji starannie opisał. I znowu: nie ma na tych zdjęciach śladu
niemieckiej okupacji, ani jednego niemieckiego munduru, ani jednej niemieckiej flagi ani jednej
hitlerowskiej swastyki. Co do niemieckich szyldów i napisów to jest tylko jeden na zdjęciu z grupą znajomych przed wejściem do parku miejskiego: STADTPARK.
Z 1940 roku jest w albumie tylko jedno zdjęcie, z listopada z niejakim inż. Graczykiem na
ławce przed jakimś domem. Opisując zdjęcia związane z pracą zawodową Bogdan używa niemieckiej nazwy Śremu – Schrimm. Z tego okresu pochodzi też zdjęcie Bogdana nad deską kreślarską; na odwrocie niemiecka nazwa projektu. Przetłumaczyłem to na: „Ujęcie wody rolniczej.
Wtórne”. Rok 1941 obfituje już w zdjęcia prywatne i zajmuje cały album. Są to m.in.
- u państwa Misiaków Irka z synkiem, na tarasie przy lekturze
- na spacerze w parku, roześmiane Helcia i Irka
- kilka zdjęć na spacerze zimowym w śremskim lesie, Maryla i Halina Misiak oraz Włodek
- imieniny u Kazika, wiele osób wymienionych z imienia i nazwiska
- 6 luty – „w domu“ , Bukiet imieninowy od „żony“
- Irka w parku, Irka przy biurku w pracy,
- okolice Śremu, powódź- rozlana Warta
- Kwiecień - na spacerze ze znajomymi, eleganckie płaszcze męskie i damskie, jedna z lisem,
elegancki garnitur
- Kwiecień – spacer elegantów „po kościele“
- Maj – śnieg w Śremie
- Maj - Imieniny Helci , oraz 22 maja imieniny Floriny Wojtkiewicz; na stole butelki i kieliszki.
- Maj – na wycieczce rowerowej z siostrami Łucją i Zosią w Mechlinie. I majówka w parku
dworskim ( tu po raz pierwszy pojawia się zdjęcie przyszłej żony, Leny)
Więc co ? Była powierzchowna stabilizacja w tym trudnym do życia okresie, czy też instynkt
wyrzucił z pamięci wszystkie okropności? Dlaczego w albumie i Ojca i Mamy z okresu okupacji
są tylko pogodne i wesołe wręcz zdjęcia? Po długim namyśle mam prostą odpowiedź: zdjęcia
robimy zwykle wtedy gdy jest nam dobrze, gdy jesteśmy weseli, gdy chcemy pokazać się z dobrej
strony. Bo w naszej podświadomości tkwi przekonanie, że jak smutny to fajtłapa. I odwrotnie gdy
jesteśmy zagrożeni nie przychodzi nam do głowy aby pozować do aparatu fotograficznego. Więc
są tylko zdjęcia z chwil pogodnych. Z tego rozumowania trzeba wyłączyć tylko pogrzeby.
Bogdan stołował się w domowej stołówce. Do stołówki tej chodziła również młoda pracownica Urzędu Miejskiego Leokadia Smolińska z Bydgoszczy. Bogdan Dybizbański był młodym,
przystojnym, wysokim mężczyzną – musiał być zauważony. I był – od maja 1941r na zdjęciach
pojawia się Łucja (Lena) i jej siostra Zosia. W 1941r były wspólne wycieczki w okolice Śremu,
letnie kąpiele i plażowanie nad Wartą, wizyta u znajomych w Poznaniu i u rodziny w Kiekrzu.
Ale nie trwało to długo bo już z okresu 1942-1943 nie ma w albumie żadnych zdjęć. Lena znalazła się wówczas więzieniu a Bogdan ją odwiedzał. Nie ma zdjęć z tego okresu. Jak się rzekło –
nie robi się zdjęć swoim kłopotom i nieszczęściom.
Natychmiast po przejściu frontu społeczność polska obrała Bogdana na komendanta cywilnej
milicji do czasu pojawienia się państwowej MO. Śrem opuścił z zaświadczeniem polskiego już
burmistrza, że w czasie okupacji nie zapisał się na żadną niemiecką listę dającą przywileje.
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Borów Wielki – 1946
Zaraz po wyzwoleniu w 1945 r. Bogdan został wezwany przez Ministerstwo Obrony na zgrupowanie do Włoch pod Warszawą, gdzie awansowano go do stopnia podporucznika i mianowano dowódcą plutonu 38 Pułku Piechoty I Armii WP. Tu otrzymali mundury, broń i krótkie przeszkolenie. W tym czasie Bogdan był już ojcem dwóch synów – Jerzyk urodził się w kwietniu
jeszcze w Śremie. Dostał zadanie gospodarować ze swoim oddziałem w dużym poniemieckim
majątku Borów Wielki. Ta fucha dostała mu się zapewne dlatego, że miał coś wspólnego z

1945 r. – Bogdan (po prawej) melduje swój pluton
przybyłemu na kontrolę zwierzchnikowi
rolnictwem – bo przecież meliorował grunty rolne a i miał zameldowanie stałe na wsi tj. w Kiekrzu. Mieli w pierwszej kolejności zebrać plony; najpierw pilnie skosić łąki na siano, następnie
latem zebrać zboża a jesienią ziemniaki. Na bieżąco trzeba też było karmić całą pozostałą trzodę i
doić krowy. Żołnierze pracowali i ochraniali pozostały po grabieży dobytek. Co się udało wygospodarować szło na potrzeby wojska. Ojciec mówił nam żartem, że tam walczył zacięcie z ruskim wojskiem - o siano i zborze na polach, bo podkradali. Często strzelali z ckm-u ale do zajęcy. Pałac właścicieli był okazały ale ślady grabieży były już znaczne. Zdjęcia w albumie z tego
okresu są mało wyraźne ale widać na nich 2-letniego Zdzisia na drewnianym okazałym koniu i
przed okazałym wejściem do pałacu, Lenę na fotelu ogrodowym przed pałacową werandą, spacer
bryczką. Zdjęcia te zamieściłem w zeszycie „Lena”.
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Pożegnanie z plutonem i pałacem w Borowie Wielkim
Bogdan, Lena, kapitan i Zdziś
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Szczecin – 1946 do 1953
W 1946 roku Bogdan został zwolniony do rezerwy i jako osadnik wojskowy otrzymał mieszkanie w domku w Szczecinie. Pracował w przedsiębiorstwach powołanych do odbudowy Portu
Szczecin zawsze na stanowisku kierownika robót. Krótko po przeprowadzce urodził się Andrzejek.

Dworzec w Szczecinie 1946 r. Przyjazd z Borowa.
Zdziś, Bogdan, Lena, Jerzyk.
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Był to domek z ogrodem i życie układało się nie źle: żona, dobra praca, trójka synów, pomoc
do dzieci także. Piękna willowa dzielnica dużego miasta. Była też możliwość realizacji swojej
pasji – żeglarstwa. Żyć nie umierać, a tym bardziej się stąd wyprowadzać.
Był
Pierwsze lata po wojnie rodzice na niedziele jeździli z nami, trójką malutkich dzieci i znajomymi do Trzebieży. Tam plażowali i pływali na odremontowanych jachtach, co zostało
uwiecznione na kilku zdjęciach w albumie.

1950 r. – W Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.

1949 r. – Zalew Szczeciński.

Trzebież.

Na „zdobycznym” jachcie.
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Ta męska żeglarska pasja miała jednak swoje wpadki gdy zauroczenie żaglami zasłaniało poczucie szarej rzeczywistości. O jednym takim niedzielnym wyjeździe do Trzebieży Mama opowiadała „z nożem w zębach”. Ojciec pojechał już w sobotę a Mama z prowiantem i trójką maluchów miała przyjechać w niedzielę rano. Na nieszczęście tego dnia państwowa komunikacja nawaliła totalnie i trzeba było jechać z przesiadkami. Na dodatek dzień był bardzo upalny. Do Trzebieży Mama z dzieciakami dotarła - zamiast rano - dopiero po południu i zupełnie wyczerpana.
Na przystani zastała Ojca na jachcie z trzema paniami. „Czemu tak późno” - zapytał wesoło.
„Gdybym miała wtedy pistolet, to bym go zastrzeliła” – wspominała Mama z uśmiechem. Ale żal
w oczach pozostał. Bo też nie był to ostatni raz gdy męska, żeglarska pasja poszybowała ponad
rzeczywistość. Warto tu przytoczyć słowa żeglarskiej piosenki.
Wiosna była za oknami
A w ogrodach kwitły bzy
W domu chciałaś mnie zatrzymać
I o rejsach rozwiać sny
Ref. Więc bywaj zdrowa
I nie myśl o mnie źle
Może jeszcze kiedyś wrócę
Lecz tymczasem trzymaj się...

Na Zalewie Szczecińskim obecnie.

Dobrze wiesz kochana moja
W domu nie utrzymasz mnie
Z pierwszą bryzą na jeziorze
We mnie życie budzi się […]

Albo z innej piosenki
żeglarskiej:
„…bo łódź moja,
gdy ją szkwał pochyli
jest tak piękna,
że zapiera dech…”

Zalew Szczeciński – Trzebież oznaczona przez „A”.
Jesteśmy już w UE, granice nas nie ograniczają a ten piękny fragment
pogranicza jest nadal w Polsce mało spopularyzowany.
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Atrakcje te skończyły się gdy utworzono strefę nadgraniczną z zakazem wstępu. Na długie lata
zabrano możliwość żeglowania osobom prywatnym po Zalewie Szczecińskim. Była to wielka
strata dla żeglarzy, bo jest to bardzo duży śródlądowy akwen wodny o powierzchni 687km2 ( dla
porównania Śniardwy mają tylko 113,8 km2).
Patent jachtowego sternika śródlądowego Bogdan uzyskał w 1948 r. a rok później jachtowego
sternika morskiego. W drużynie Wilków powstało wiele koleżeńskich przyjaźni, które przetrwały
długie lata. Jeszcze w latach 60-tych ojciec zabrał mnie na spotkanie ze swoim kolegą dowódcą
żaglowca Zawisza Czarny. Kapitan ugościł nas na pokładzie żaglowca przycumowanego przy
Wałach Chrobrego w Szczecinie. Innym razem dawny kolega, kierownik w stoczni remontowej,
pożyczył nam dużą zakładową kabinówkę, którą zrobiliśmy kilkudniowy rejs po jeziorze Dąbskim ( byliśmy z ojcem całą trójką Jerzyk, Andrzej i ja). Ale wielu Wilków spośród kolegów Ojca
wyemigrowało w obawie przed represjami komunistów. To byli głównie Ci, którzy działali w
AK. Zaraz po wojnie, zanim uszczelniono granice, wsiedli na małe jachty w Świnoujściu i popłynęli na Bornholm.

1949 r. – Na tarasie domu w Szczecinie. Z lewej Krysia opiekunka,
z prawej Lena. Także Andrzejek i Jerzyk.
Gospodyni Lena bardziej zmęczona od pomocnicy.
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Pewnego dnia, chyba w 1951 r. , Lenę przywieziono do domu z pracy z krwotokiem. Objawiła się
gruźlica, która 4 lata wcześniej zabiła jej siostrę, Zosię. Karetka zabrała Lenę do szpitala a niedługo po tym trafiła do sanatorium-szpitala w Bystrej. Przygasły wszystkie blaski i zalety nowego miejsca.
Dla Bogdana wszystko wyglądało teraz inaczej. W zakładowej stołówce pewnego dnia przysiadł się do niego młody, sympatyczny człowiek z ministerstwa w Warszawie.
- Słyszałem tu w biurze, że ma Pan żonę chorą na gruźlicę i że często będzie przebywała w sanatorium w Bystrej, a to daleko – zagaił po przedstawieniu się. Gdy Bogdan przytaknął, kontynuował
- Wie Pan, niedaleko Bielska-Białej a więc i blisko Bystrej rozpoczęliśmy budowę wielkiej zapory wodnej i poszukujemy fachowców do wykonawstwa. To doskonała okazja dla Pana. My zapewnimy 3 pokojowe mieszkanie w drewnianych domkach fińskich i przewiezienie całego Pana
dobytku łącznie z poniemieckimi meblami jakie zapewne macie w swoim domu.
Po wielu dniach namysłu i po naradzie z żoną Bogdan zadzwonił do Ministerstwa, że się zgadza. Decyzję ułatwiła bliskość gór obiecująca liczne wędrówki i lepszy klimat zarówno dla gruźlicy Leny jak i dla reumatyzmu Bogdana.
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Zapora – 1953 do 1959
Na budowie zapory wodnej w Goczałkowicach Bogdan został kierownikiem budowy lewobrzeżnej jej części. Obejmowało to oprócz samego wału budowę potężnego przepustu na Wiśle
oraz potrójnego wielkiego przelewu bezpieczeństwa ( 3 przelewy górne i 3 spusty górne) oraz
kanału burzowego. Kierowników budowy było kilku z uwagi na ogrom prac ( w tym zapory
bocznej i potężnego betonowego ujęcia wody). Wszyscy są wymienieni w książce wydanej z okazji 50-lecia budowy zapory. Opisano też m.in. przebieg budowy. Cytuję fragment:
„1 stycznia 1950 r. powołane zostało Państwowe Kierownictwo Budowy Zbiornika […] i rozpoczęto budowę jednej z największych inwestycji Planu 6-letniego. Budowę zrealizowano w latach
1950-1955, doliczając do tego okresu czas potrzebny na studia i wykonanie projektu generalnego.
Realizacja inwestycji od rozpoczęcia prac projektowych do oddania obiektu do eksploatacji trwała siedem lat. Jest to do dzisiaj w Polsce niepobity rekord w realizacji dużych inwestycji hydrotechnicznych. Przy realizacji inwestycji pracowało w systemie 3-zmianowym 1200 osób. […]
Powstało jezioro stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej, katowickiej i rybnickiej. Dodatkowe funkcje tego jeziora to ochrona przed powodziami i suszą.”
Roboty szły pełną parą, dzień i noc.
Nieprzerwanie słychać było warkot koparek, spychaczy i samochodów, zgrzytanie
wagoników na stale przestawianych wyżej torach, stukot kafarów. Kierownicy
musieli być dyspozycyjni przez całą dobę, dlatego już na dzień dobry w mieszkaniu czekał czarny aparat telefoniczny
(ale ze światem poza zaporą musiała łączyć telefonistka z centralki budowy).
Na półmetku budowy stało się jasne,
że nie będzie możliwe jej ukończenie w
planowanym terminie. Dyrekcja i władze
wpadły w panikę. Odbyły się narady,
przyjechała władza partyjna aby mobilizować i grozić zarazem. A inżynier Dybizbański nic nie mówił - bo był małomówny i znany był z tego – tylko zaprosił ważnego towarzysza na zewnątrz.
Gdy wyszli kiwnął na kierowcę przejeżdżającej wywrotki marki ZIŁ aby podjechał. – Wysyp tu – powiedział. Kierowca
1956 r. – Wręczenie Bogdanowi Złotego Krzyża Zasługi w
zdziwił się ale włączył podnośnik i wybarakowej świetlicy. (Bogdan aż gdzieś do końca lat
sypał piasek. Obok nóg panów w garni50-tych, chyba jako jedyny w powiecie, nosił modne przed
wojną „pumpy”; były wyznacznikiem sprzeciwu wobec
turach pojawił się niepozorny kopczyk 3
mieszczańskiego stylu życia..
ton piasku. Zaskoczenie było duże. Kopczyk ten był w istocie bardzo malusieńki wobec ogromu zapory ziemnej jaka miała powstać, wydawał się mały nawet do splantowania przydomowego ogródka.
– Tymi wywrotkami to my nawet na drugi plan 6-letni nie zdążymy – powiedział.
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- Aleś podpadł – powiedział do Bogdana dyrektor, gdy towarzysze odjechali. Nie minął jednak
miesiąc gdy na budowę zajechało kilka dużych wywrotek marki Tatra prosto z fabryki w Czechosłowacji.
Piasku trzeba było nasypać bardzo dużo. Znacznie więcej aniżeli to widać dzisiaj w postaci wału zapory. Zanim usypano wał wybrano grubą warstwę gruntu rodzimego, szczególnie w miejscach gdzie powstawały betonowe budowle przepustu i przelewu.
Dziś gdy stoicie na koronie zapory w miejscu przepustu Wisły patrząc na spieniony wypływ wody,
szczyt betonowego wypływu widzicie daleko w dole. Otóż gdy Ojciec zabrał mnie kiedyś aby pokazać tą
betonową budowlę, staliśmy u jej podstawy i to co dziś jest w dole wówczas było wysoko ponad nami. Był
wieczór, plac budowy oświetlony, z jednej strony przejeżdżały wywrotki z drugiej kolejka po prowizorycznych, stale przekładanych wyżej szynach, terkot pracujących koparek i spychaczy. Do tego głośne na
całą okolicę uderzenia kafarów wbijających w ziemię wielkie elementy metalowej ściany, którą wykonywano na całej długości zapory aby zabezpieczyć wał przed przesiąkaniem spodem.
W pracę był Bogdan mocno zaangażowany – zresztą nie mogło być inaczej. Praca szła na 3 zmiany.
Nie raz wzywano go na budowę w nocy. W katowickiej Trybunie Robotniczej był artykuł o nim jak to
dzielnie zmaga się z trudnościami. Napisany w stylu socrealizmu – dzielny, wysoki blondyn swoim bystrym okiem ogarnia plac budowy by dopilnować wszystkich szczegółów, by zdążyć na czas, by zrealizować plan. Było i zdjęcie bohatera. Mama podśmiewała się z Ojca, że zrobili go takim socjalistycznym bohaterem ale już z jego Złotego Krzyża Zasługi jaki otrzymał na uroczystości zakończenia budowy była
dumna. Psioczyła jednak, że inny kierownik otrzymał wyższe odznaczenie, Krzyż Kawalerski bo był partyjny.
My, dzieci byliśmy dumni głównie z przydziału na telewizor „Belweder” jaki z tej też okazji Ojciec
otrzymał. Był to pierwszy telewizor w Goczałkowicach.
Poza pracą zawodową były w tym czasie wyjazdy z synami na narty na Dębowiec i Szyndzielnię, liczne
wędrówki po Beskidach, a gdy zbiornik był już zalany i powstało jezioro żeglowanie i wędkowanie. Pomagał też harcerzom, którzy zaczęli organizować przystań żeglarską. Więcej piszę o tym okresie w zeszycie „Chłopcy z Zapory”
Ojciec dysponował w tym czasie służbowym motocyklem, poczciwą SHL-ką raptem 175 kM bo służbową Jawę 250 kM miał dopiero później, pod koniec budowy rurociągu gdy mieszkaliśmy już w Ligocie.
Tą SHL-ką byłem w 1953 roku z Ojcem w Muzeum Oświęcimiu. Pojechaliśmy z Pszczyny wprost na
Oświęcim przez zapyziałe wówczas wioski gruntowymi drogami. Była to dla mnie ekscytująca wyprawa w
Świat i dlatego dobrze ją zapamiętałem. W samym Muzeum poruszyły mnie stosy ludzkich włosów i okularów. Ojciec rozochocony motorowymi wycieczkami po okolicy, postanowił w ten sposób powędrować
również po górach. Zabrał mnie na tylne siedzenie i pojechaliśmy do Brennej a stamtąd górską drogą turystyczną przez przełącz do Szczyrku Biłej i dalej pieszym szlakiem turystycznym na Klimczok. Była to w
stu procentach jazda krosowa po błocie i kamieniach. Już na samym początku SHL-ka okazała się za słaba,
nie uciągnęła nawet samego Ojca, który dał jej zatem ostatnią szansę, zgadzając się niechętnie aby dosiadł
ją chudy 14-latek. Motor ruszył z kopyta podskakując okrutnie na dużych kamieniach i ześlizgując się po
błotnistych pochyłościach. Miałem stracha a zarazem wielką ochotę zmagać się z tym wyzwaniem - do
dziś pamiętam to uczucie, ten przypływ adrenaliny. Mobilizowałem wszystkie swoje mięśnie, koncentrowałem maksymalnie uwagę i nie pozwoliłem mojemu rumakowi zatrzymać się ani wywrócić.. Tak dojechałem pod samo schronisko. Oczywiście byłem z siebie bardzo dumny.
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Lewobrzeżny odcinek zapory – odcinek Bogdana.
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Rurociąg - 1957do 1958

Po zakończeniu budowy zapory, zanim jeszcze przeprowadziliśmy się do Ligoty, Bogdan został
jednym z kierowników budowy rurociągu dostarczającego wodę z jeziora Goczałkowickiego do
mieszkańców całej aglomeracji śląskiej. Był to pierwszy w Polsce rurociąg o tak dużym przekroju dla wody pitnej, mający średnicę 1,8 m a więc można by w nim spacerować bez schylania się.
Rurociąg prowadzi od ujęcia wody z jeziora - poprzez wielką stację uzdatniania wody - do
ogromnych, betonowych zbiorników na wzgórzu Gronie w Mikołowie. Jest to miejsce najwyższe
dla aglomeracji śląskiej, stąd woda rozprowadzana jest grawitacyjnie – zbiorniki te pełnią rolę
wieży ciśnień.
Z internetu:
„Zbiornik Goczałkowicki jest źródłem wody dla aglomeracji katowickiej i rybnickiej w oparciu o
ujmowaną wodę przez Stacje Uzdatniania Wody Goczałkowice i Strumień. Wodociąg grupowy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach jest w Polsce największym tego typu kompleksem i jednym z nielicznych w Europie. Obejmuje swym zasięgiem obszar GOP, ROW i rejon
Jaworzna o łącznej powierzchni około 4300 km2. Dostarcza wodę do 66 gmin woj. Śląskiego i 3 gmin
woj. małopolskiego. Z wodociągu tego korzysta około 3,4 mln. mieszkańców.”

Bogdan (w ubraniu narciarskim pod kurtką) wizytuje jeden z odcinków budowy rurociągu.
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Bazę sprzętową i biura budowy rurociągu zlokalizowano koło Pszczyny i nazywano ją powszechnie Bogdanówka. Położenie tak dużego rurociągu w tamtych czasach nie było łatwe tym bardziej, że przewidziana
w projekcie technologia wykonania nie sprawdzała się; problemem było szczelne łączenie bardzo ciężkich
i dużych betonowych rur. Robota szła z problemami i wolno. Bogdan ze swoimi majstrami wykombinowali sposób pozwalający na szybkie i szczelne wykonywanie tych połączeń. Ojciec kiedyś tłumaczył mi
dokładnie na czym ten sprytny sposób polegał. Był z tego bardzo dumny ale nie pomyślał nawet nigdy aby
to opatentować. Natomiast za wniosek racjonalizatorski chyba trochę kasy dostali. Choć i tego nie jestem
pewien bo nie pamiętam żadnej fety w domu z takiej okazji.

Prowadzenie tak rozległych robót przez kilka miejscowości, pola i kobiórskie lasy wymagało
znacznego wysiłku także od motocykla, biednej SHL-ki, która jednak – w odróżnieniu od ludzi –
nie wytrzymała i rozpadła się podczas jazdy.
„ Jadę sobie prostą drogą i nagle czuję – opowiadał Bogdan – że kierownica oddala się ode mnie
coraz bardziej, dziwne uczucie, więc coraz mocniej ją trzymałem, ale poczciwina rozpadła się na
dwie części.”

1960 r. – na terenie bazy sprzętowo biurowej pod Pszczyną, „Bogdanówka” tak nazywano tę bazę.
Bogdan w środku wśród kadry majstrów i inżynierów, budowniczych rurociągu.
Drugi z lewej w okularach to p.Żyła (majster) – syn przedwojennych właścicieli Domu Zdrojowego
w Goczałkowicach.
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Ligota – od 1959
W 1959 roku przeprowadziliśmy się do Katowic-Ligoty a Ojciec w ramach tego samego
przedsiębiorstwa Hydrobudowa-Śląsk podjął pracę na stanowisku kierownika budowy oczyszczalni ścieków w Panewnikach i pracował tam aż do emerytury. Jak wspomniałem na wstępie,
niniejsze wspomnienia doprowadzam tylko do 1959 roku właśnie. Dlatego – nie wdając się w
szczegóły – dodam tu tylko kilka refleksji.
Dobiegając do emerytury Ojciec podkreślał, że nie zamierza pracować ani dnia dłużej. I tak też
uczynił. Był już zmęczony pracą w wykonawstwie – całe życie na budowach. Nie zdecydował się
nawet skorzystać z wielkiej okazji jaką była wtedy praca w Libii. Hydrobudowa wysłała tam
liczną grupę pracowników. Nikt oprócz Bogdana nie odmówił, wszyscy wytypowani cieszyli się
bo była to okazja doskonałych zarobków jak na tamte czasy. – Niech jadą młodzi – mówił.
Jako pracownik i kierownik liniowy Bogdan był szanowany i lubiany przez pracowników. W
dyrekcji ceniony był za fachowość i rzetelność. Nie znosił picowania i czczego gadania. Władzom
o problemach mówił wprost. Kiedy okazało się, że kierownik budowy a potem eksploatacji
oczyszczalni musi jeździć co tydzień na narady do dyrekcji do Katowic zaproponował aby kierownikiem został jego młodszy kolega a on będzie kierował pracami jako zastępca. I tak się stało.
Ojciec wyznawał zasadę angażowania się w pracę ale tylko tyle ile potrzeba. Ani kropli więcej.
Bo poza pracą czekała rodzina oraz górskie wędrówki lub żeglowanie i wędkowania. Na wycieczki ruszał często także wspólnie z gronem znajomych z przedsiębiorstwa. Wtedy jechali dostawczym żukiem z plandeką. Jechało się tak na wstawionych ławkach i z kurzem szosowym w
zębach ale na to nikt nie narzekał.
O pracowników dbał ale był wymagający. Tak go oceniali i wspominali. Gdy byłem na spotkaniu w Goczałkowicach z okazji 50 rocznicy ukończenia szkoły podstawowej, siedząca naprzeciwko „koleżanka” powiedziała mi: „ Moja mama pracowała na budowie Zapory i twojego ojca
bardzo dobrze wspominała, był jej zwierzchnikiem”. Na budowie w Panewnikach pracownicy z
odległych miejscowości, a wielu ich było głównie z rzeszowskiego, byli wdzięczni za umożliwienie im wyjazdów do domu raz w miesiącu na całe 3 dni, sobotę, niedzielę i poniedziałek, w zamian za wydłużone godziny pracy. Ojciec postulował w dyrekcji aby załatwić to oficjalnie, ale
zgody nie było. „A przecież – mówił Ojciec – to się bardzo opłacało także dla przedsiębiorstwa
bo w sobotę było 6 godzin pracy, więc gdy wyszli na budowę i ruszyli z robotą na dobre, już trzeba było kończyć, a do tego w poniedziałek, po nieprzespanej nocy w podróży, robota im nie szła.
Więc Ojciec dawał zgodę na własną rękę. I opóźnień w robocie nie było.
Gdy zauważył, że żona jednego z pracowników mieszkającego blisko przynosi jedzenie dla
męża, zatrudnił ją na pól etatu aby robiła to także dla całej brygady. Ludzie byli zadowoleni a
robota szła lepiej. Tą żoną była pani Pykowa z Panewnik, która później przez parę lat pomagała w
naszym domu głównie w opieraniu całej naszej rodziny i w sprzątaniu. Współpracę z Ojcem bardzo sobie też cenił majster budowlany ze Szczyrku pan Fabia, osobnik w sile wieku o twarzy pomarszczonej i ogorzałej, bardzo sympatyczny. Gdy robotą kierował Fabia Ojciec był spokojny o
jej rzetelne wykonanie. Fabia był głową i nestorem dużej, wielopokoleniowej rodziny w Szczyrku. Gdy mężowi jednej z córek udało się wybudować dom, nestor zaprosił nas do tego domu na
wakacje. Byliśmy u nich kilkakrotnie na wiele dni. Dla gospodyni, która maiła na głowie i pod
nogami kilkoro kręcących się dzieci było to niewątpliwie bardzo kłopotliwe ale gościła nas z
uśmiechem i życzliwością.
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Ojciec należał do ludzi nie lubiących strzępić języka. Dybcio (tak przezwali go w pracy) znany
był ze swojej małomówności zarówno w przedsiębiorstwie jak i wśród znajomych. Równocześnie jednak wiedziano, ze potrafi zdrowo i bez ogródek opieprzyć. Pewnego dnia, a było to już w
roku bliskim emerytury, gdy siwizna pokrywała mu głowę a zęby wzmacniała proteza siedział w
swoim pokoju w biurze na budowie oczyszczalni w Panewnikach. Nagle wtargnął tam, lekceważąc sekretarkę, zdenerwowany robotnik z pretensjami. (Świadkowie zdarzenia twierdzą, że pretensje nie były słuszne.) Już na progu pokoju je wykrzykiwał a kierownik Bogdan ani nie drgnął
ani się nie odezwał. Więc robotnik na nowo zaczął wykrzykiwać swoje pretensje. Bogdan milczał.
To robotnik znowu wykrzykuje swoje. I tak wrzeszczał dość długo a osłupiała sekretarka stała
przerażona i oniemiała. Takiej awantury tu jeszcze nie było. Wreszcie zrezygnowany robotnik
machnął ręką, w której trzymał czapkę i wyszedł. Teraz dopiero sekretarka otrząsnęła się z osłupienia i się odezwała: „Panie kierowniku, jak pan mógł tak tego słuchać gdy on pana tak bezkarnie obrażał ?!”
Bogdan zrazu nic jej nie odpowiedział tylko otworzył boczną szufladę biurka, sięgnął do niej
ręką, wyjął z niej swoją protezę zębową i szybkim ruchem założył ją sobie w ustach. „Teraz idę
do niego i opier…ę go tak, że mu ta czapka z ręki sama na głowę skoczy”
Jeszcze długo, z rozbawieniem opowiadano sobie w przedsiębiorstwie o tym zajściu. Ja dowiedziałem się nie od Ojca a od osoby trzeciej i to po kilku latach.
Kiedyś Bogdan odwiedził mieszkających gdzieś pod Krakowem znajomych ze Szczecina, Rejerów. Na zdjęciach z lat 40-tych w Szczecinie to ta pani z lisem na ramieniu i ten pan obok niej
w eleganckim płaszczu z córeczką Mirusią. Jakoś się im wyjątkowo nie poszczęściło bo został
skierowany na budowę zapory pod Czorsztynem. Także oni ( jak my wcześniej) opuścili wygodne
mieszkanie w Szczecinie. Jednak budowa tamtej zapory nie ruszyła a inwestycja została wstrzymana na ponad 20 lat. Dostał jakąś marną pracę na nowym miejscu i mieszkali w opłakanych
warunkach. Więc Bogdan ściągnął go razem z rodziną do siebie na budowę. Panu Rejerowi załatwił pracę w biurze i prowizoryczne mieszkanie w baraku obok biura. Z czasem p.Rejer otrzymał
mieszkanie w nowym bloku Hydrobudowy w Katowicach.
W 1972 r. Bogdan otrzymał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, odznaczenie które uprawnia do dodatku do emerytury, ale zarobki w Hydrobudowie, jak zresztą w całej Polsce nie były
duże. Nie łatwo było z tego utrzymać rodzinę i wykształcić 4 synów. Z czasów Ligoty pamiętam
brązową, wytartą, ortalionową kurtkę w której Ojciec chodził przez wiele lat. Do pracy i na wycieczki. Przez całe lata 60-te było finansowo bardzo krucho, ale w domu zawsze coś się działo.
Można to prześledzić w skrupulatnych zapiskach Bogdana. Od początku lat 60-tych zapisywał w
kalendarzach „Tenod” prawie każdy dzień. Można w nich przeczytać kiedy dokładnie pojechali
do Bydgoszczy czy Poznania, kiedy i gdzie byli na wczasach, na wycieczce, na rybach, na żaglówce. Kiedy i gdzie pojechali synowie, kiedy Zdzisław przyjechał do Ligoty. Zanotowane są
daty odwiedzin Babci z Kiekrza i Dziadka z Bydgoszczy także innych członków rodziny i znajomych. Jak nic się nie działo w danym dniu to Bogdan zapisywał pogodę.
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Odziedziczyłem cały karton tych zapisków i pilnuję go skrupulatnie, ale przeglądnąłem tylko pobieżnie – wszystko spisane drobnym maczkiem a ja wzrok mam teraz słabiutki ( na komputerze
mogę pisać tylko dzięki temu, że podłączyłem duży telewizor jako ekran).
Po usamodzielnieniu się synów, w latach 70-tych, zrobiło się lżej finansowo i nie musiałem już
oglądać Ojca w wytartym odzieniu. Znowu ubierał się elegancko a na wycieczki na sportowo.
Na emeryturę Bogdan przeszedł w 1979 roku, w tym samym co Lena, a do Szwajcarii do
Andrzeja zaczęli jeździć w 1982 r. Wojaże te powtarzały się każdego lata przez 14 lat. Na początku „maluchem”, później autokarami, które zaczęły nieśmiało kursować na Zachód, a w ostatnich latach samolotami „LOT”.

Niewątpliwie dla skromnych
emerytów polskich była to
wielka atrakcja tym bardziej,
że Bogdan uwielbiał góry.
Jednocześnie pomagali synowi prowadząc mu kawalerski
dom: zakupy, obiady i porządki. Każdego tygodnia
przez 3 miesiące letnie. W dni
robocze Bogdan chodził codziennie na długie spacery po
okolicy a w soboty i niedziele
wyruszali na wycieczki w
piękne góry i doliny Szwajcarii. Lena najbardziej lubiła
1982 r. – Pierwszy przyjazd do Langentalu do Andrzeja.
pichcić na przenośnym grillu
Bogdan, Lena i „administratorek”
i turystycznej kuchence gazowej rozstawianej nad szumiącym potokiem a Bogdan uwielbiał zdobywać góry. Gdy docierał
do schroniska górskiego położonego znacznie powyżej górnej stacji kolejki gondolowej, tam
gdzie trzeba było iść stromo pod górę, stawał się bohaterem. Spotykał się z powszechnym podziwem, uznaniem i gratulacjami. Ludziska byli autentycznie zbudowani tym, że w wieku 80ciu lat można być jeszcze w takiej kondycji. Nie jeden sobie pomyślał, że być może on też będzie
mógł jeszcze długo wędrować po górach. A pesymiści mówili sobie zapewne pod nosem: „Ja nawet nie dożyję tego wieku”.
Na emeryturze Bogdan przebywał długo bo 28 lat dożywając w pełni sprawności umysłowej
wieku 93-ch lat. 28 lat od rozstania się z przedsiębiorstwem to szmat czasu, dlatego gdy w 2005r
otrzymał z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów listowne zaproszenie na uroczystą konferencję z okazji „50-lecia Budowy Zbiornika Wodnego na Wiśle w Goczałkowicach”, nie zdecydował się z tego zaproszenia skorzystać mimo, że był tym bardzo poruszony i zaintrygowany.
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- Co ja tam stary będę się pętał – mówił mi – Nikogo nie znam, z moich czasów nikt już nie żyje.
Będę się głupio czuł. Ja również miałem takie obawy, choć chciałem Ojca na tę konferencję
zabrać, przynajmniej na jej uroczyste otwarcie. Nie nalegałem więc i nie pojechaliśmy. Okazało
się, że był to wielki, wielki błąd. Ojciec byłby przyjęty z szacunkiem i honorami. Po czasie zapewnił mnie o tym obecny kierownik Zapory pan mgr inż. Andrzej Siudy. Stało się to 2 lata po
śmierci Ojca, gdy po spotkaniu w Goczałkowicach na 50-lecie ukończenia podstawówki ogłosiłem na stronie internetowej Gminy Goczałkowice, że poszukuję kontaktu z „dziećmi z Zapory”.

1982 r. – Bogdan rozpoczyna przygodę na alpejskich szlakach. Spełniają się marzenia z młodości.

Z tego wpisu znalazł mnie obecny kierownik Zapory. Wyraził ubolewanie, że nie było Ojca na
uroczystościach 50-lecia. Przesłał mi materiały z Konferencji i zapewniał, że ktoś taki jak inż.
Dybizbański byłby szanowanym gościem honorowym. Otrzymałem także piękne zdjęcia lotnicze
zapory dzisiejszej i tej dawnej w budowie. Z dużym rozrzewnieniem oglądałem zdjęcie lotnicze
naszego osiedla przy zaporze z lat 50-tych. Na tym zdjęciu z lotu ptaka wszystko było zgodne z
moją pamięcią lub jak kto woli pamięć zgodna była ze zdjęciem.
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Ojciec był bardzo dumny ze swojego udziału w budowie Zapory Goczałkowickiej. My rodzina i
znajomi, wszyscy dobrze o tym wiedzieliśmy. Dlatego mam wyrzuty sumienia, że nie namówiłem jednak Ojca na to 50-lecie Zapory. Bo zawodowo Ojciec był najbardziej dumny ze swojego
uczestnictwa w budowie właśnie Zapory. Gdy przyjechaliśmy do Goczałkowic miał 39 lat a gdy
wyjechaliśmy 45 lat. Okres ten najchętniej i najmilej wspominał. My, jego synowie też.

Lena i Bogdan w Zakopanem. 1999 r. - Bogdan krótko po szpitalu.

Na tym zdjęciu powyżej Bogdan jest świeżo po operacji w szpitalu u doktora Nogi w Sosnowcu. Była to o tyle nie typowa operacja, że mimo wyraźnego niebezpieczeństwa pacjent nalegał aby ją przeprowadzić. Problem polegał na tym, że operacja urologiczna była skąplikowana i
wymagała całkowitego znieczulenia a tego właśnie obawiał się zrobić doktor Noga z uwagi na
wiek pacjenta i bardzo „kruchy” kręgosłup przez który trzeba było aplikować znieczulenie. Musiała przyjechać Mira aby skonsultować i wesprzeć doktora przy podejmowaniu decyzji. Bogdan
nalegał: „Wierzę w Was, róbcie tę operację.” Być może psychikę Bogdana podbudowało to, że
jeden z młodych lekarzy wypytywał go o pracę zawodową, a gdy dowiedział się o budowie zapory wypytywał o szczegóły i wyrażał słowa uznania.
Ojciec zachował jasność umysłu do końca swoich dni. Można z nim było rozmawiać i dyskutować na wszystkie tematy nawet gdy już miał 93 lata ale był już wtedy w znacznym stopniu
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2006 r. wczesna wiosna w Ligocie - Bogdan na spacerze z Michałem w
parku Na Zadolu.
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przykuty do łóżka i do fotela z powodu osłabienia ( wręcz ubytku) kości kręgosłupa a to z kolei
było skutkiem konieczności zażywania przez wiele lat leków na astmę. Przez dłuższy okres czasu
był unieruchomiony w łóżku w pokoju w Ligocie. Te dni rozjaśniała mu malutka, pogodna, 2 letnia Natalka. Przychodziła do dziadziusia i lubiła sobie z nim porozmawiać. Swoje notatki starał
się prowadzić mimo wielkich już trudności z pisaniem. Gdy teraz przeglądam te ostatnie notatki
pisane drżącą ręką, widać że z wielkim wysiłkiem i uporem, a nie dające się – niestety – odczytać, coś mocno ściska mi serce…Już nie w kalendarzu a na osobnej kartce napisał coś dużymi
nieforemnymi literami. Najwyraźniej coś ważnego chciał zapisać, ale to pozostaje niewiadomym.
Ojciec zmarł jesienią 2006 r. Jeszcze wiosną tego roku wnuk Michał był z nim w parku w Ligocie na Zadolu. Latem z Mariuszami odwiedził nas w Niezdrowicach i odpoczywając na leżaku
spoglądał na liczną rodzinę. Spacerów już nie mógł zażywać, a tym bardziej długich spacerów,
które tak bardzo lubił i dopóki mógł praktykował. Nie spacerował już nawet po ogrodzie. Jesienią
poprosił aby zawieść go do szpitala z nadzieją, że trochę go podleczą i będzie mógł chodzić.
W niedzielę odwiedziłem Ojca w szpitalu w Ligocie. Ojciec czuł się bardzo dobrze. Siedział
na łóżku i z ożywieniem opowiadał swoim trzem towarzyszom szpitalnym o swojej pracy na budowach. Patrząc na niego we mnie też wstąpiła nadzieja, że Ojca trochę podleczą. Wyszło jednak
na odwrót. W poniedziałek po południu dostałem wiadomość ze szpitala, że zachorował. Gdy we
wtorek wczesnym popołudniem zjawiłem się na oddziale, ordynatora już nie było. Był tylko bardzo młody lekarz, który po zapoznaniu się z karta chorobową poinformował mnie bez ogródek –
choć ze szczerym współczuciem – że pacjent zachorował nagle na szpitalne zapalenie płuc co w
jego wieku daje bardzo złe rokowania.
Przez ponad 10 dni Ojciec leżał podłączony do kroplówki i różnych aparatów szpitalnych w
pojedynczym pokoju naprzeciw dyżurki pielęgniarek. Męczyła go gorączka, niespokojnie się ruszał, dużo coś niewyraźnie mówił. Przeklinał i wyzywał, tak jakby wygrażał się swojej chorobie:
„Męczysz mnie ty ….taka owaka …ale odpieprz się ode mnie…”. W takich chwilach wulgaryzmy padały gęsto. Cichły gdy się zmęczył. Co chwilę trzeba było zwilżać mu wargi. Miał okresy
odzyskiwania świadomości i wtedy poznawał odwiedzających. Bardzo się ucieszył gdy zobaczył
Andrzeja, który w pośpiechu przyleciał ze Szwajcarii. Każdej nocy siedziała przy Ojcu opiekunka, pani która od roku przychodziła do niego do domu codziennie na kilka godzin. Lubił ją i dużo
z nią rozmawiał ona zaś spełniała wszystkie obowiązki pielęgniarki i pani do towarzystwa. Ona
też go lubiła i na swój sposób się do niego przywiązała; czuła się odpowiedzialną pielęgniarką
do samego końca.
Bogdan zmarł w październiku 2006 r.

Niezdrowice, kwiecień 2014 r.
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Mira
i
Roman
Siostra i brat Bogdna
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Mira – siostra Bogdana
Mira – siostra Bogdana, a więc moja ciocia - urodziła się w tym samym mieszkaniu co Bogdan; w roku 1927. Jej bracia mieli już wówczas Bogdan 13 lat a Roman 7 lat. Do Kiekrza przeprowadzili się w 1937r kiedy miała 10 lat. Z okresu poznańskiego najchętniej wspomina letnie, 2miesięczne wyjazdy z mamą i braćmi na Ukrainę. Korzystali z bezpłatnych biletów kolejowych
(ojciec Jan był kolejarzem, maszynistą). Wyposażenie wieźli ze sobą, od
pierzyn po garnki. Lądowali w Kosowie (Kosów
dziś
Kosiv), było to
wówczas takie Zakopane
pod Czarnohorą; wiele
drewnianych stylowych
willi. Mira zapamiętała
stamtąd sanatorium doktora Tarnawskiego, który
specjalizował się w odchudzaniu
pacjentów.
Pamięta pacjentów odzianych w jakieś białe habity biegających pociesznie po okolicy czy też
pracujących w ogrodzie warzywnym dla dodatkowego zażycia ruchu.
Pocztówka z lat 20-tych – Kosów Huculski,
sanatorium doktora Tarnawskiego

Akurat w dniach kiedy
Mira mi opowiadała o
tych grubasach odchudzających się u dr Tarnawskiego usłyszałem w radiu
Katowice jak omawiano
książkę-wspomnienia
córki doktora Tarnawskiego. Będąc dzieckiem
jechała z nim pociągiem
do Kosowa i była świadkiem dość niezwykłej
sceny. Oto grubaśny paPocztówka z lat 20-tych – spław drewna Czeremoszem
sażer w ich przedziale
w okolicach Kosowa Huculskiego
wyciągnął z zawiniątka
wielką bułę z grubą warstwą salami i począł zajadać. Widząc to jej ojciec zaczął sapać i niespokojnie się wiercić. Po minucie tej męczarni nagłym ruchem wyrwał jedzącemu tę bułę i wyrzucił
przez okno. Po dłuższej chwili zmiękł i wręczył delikwentowi swoją kanapkę z białym serem.
Doktor Tarnawski najwyraźniej był bardzo przejęty swoją misją odchudzania ludzi. To się nazywa zaangażowanie lekarskie!
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Letnikom z Poznania podobało się życie w prostych chatach górali huculskich. Raz nawet, z
gospodarzem hucułem wybrali się na wypas owiec na halę pod Czarnogórą i w tych pasterskich
warunkach przebywali kilka dni. Mamie Miry, Ludwice i jej dzieciom bardzo się tam podobało.
Mira z zachwytem wspomina tamtą dziką przyrodę i krajobrazy, szum strumieni i wodospadów,
zapachy hal i lasów. Podczas długich wycieczek, gdy Mira była już zmęczona, Bogdan nosił ją na
barana – co pamięta dokładnie.
Te letnie wyjazdy na Ukrainę skończyły się po przeprowadzce do Kiekrza. Zajęci byli teraz
domem i zakładaniem sadu. Budową domu zajmowała się mama. Zatrudnili murarza, który był
krewnym z Inowrocławia. Do harcerstwa wstąpiła gdy w 1939 roku powstała w Kiekrzu żeńska
drużyna Wilków Morskich, nazywano je żabami. No i bardzo niedługo sobie te żaby popływały.
1 września 1939r Mama Miry czyli moja Babcia Ludwika pojechała do Poznania na zakupy,
Dziadek Jan był w pracy czyli w trasie jako maszynista, Bogdan już był gdzieś daleko; powołany do wojska „poszedł na wojnę”. 12-letnia Mira została w domu sama. W pewnej chwili, nagle
widzi samoloty lecące nisko nad domem i pobliskim polem; w kierunku na wschód, na Poznań i
wkrótce słyszy odgłosy wybuchów. Potem – przestraszona, sama w domu - widzi przez szybkę w
drzwiach, na polu za domem tyralierę żołnierzy niemieckich z zatkniętymi bagnetami na karabinach. Łatwo sobie wyobrazić jak czuła się w takiej sytuacji 12-letnia dziewczynka tym bardziej,
że jej mama wróciła z Poznania dopiero wieczorem i to pieszo. Były to – jak się potem okazało ostanie normalne zakupy. „Przez całą
wojnę nie jadłam normalnego chleba” –
wspomina Mira. Chleb z masłem to było
wielkie marzenie. Chlebopodobne wypieki robili z kartofli i marchwi. Utrzymywali się dzięki dużemu ogrodowi i kozie.
Czasami trafiało się coś z nielegalnego
świniobicia u zaprzyjaźnionych gospodarzy.
Zaraz na początku wojny dziadek Jan
postanowił i zakomunikował to rodzinie,
że nigdzie nie będą uciekać. Zostają w
swoim domu i koniec. Na wszelki wypadek wykopał i urządził na zboczu do jeziora ziemiankę a babcia Ludwika
skromne swoje kosztowności upiekła w
pierniku, aby ten piernik w każdej chwili
ze sobą zabrać.

2013 r. – Mira w swoim mieszkaniu w Poznaniu z dziećmi
Mariusza i Kasi: z Michałkiem, Mateuszem i Natalką.

W szkole, zaraz na początku okupacji
– jak wspomina Mira – zjawiła się „pokraka w brunatnej koszuli” i powiedziała,
że nauki nie będzie. Mają się tylko uczyć
po niemiecku. Wtedy wraz z koleżankami
konspiracyjnie złożyły sobie przysięgę, że
nigdy po niemiecku uczyć się nie będą.
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Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej i stała się jej integralną częścią. Nic nie
mogło być polskie i pod tym względem było gorzej aniżeli w Generalnej Guberni. Obywatele
Rzeszy dzielili się na: Prawdziwych Niemców, Folksdojczów ( Polaków którzy podpisali „lojalki”
i zgłosili chęć zostania Niemcami) oraz Polaków (Polen) , którzy z zasady przeznaczeni byli
tylko do roboty i nie mieli prawa się uczyć. Natomiast ci, którzy już byli wykształceni i mieli fach
potrzebny aktualnie Niemcom, mieli szczęście bo mieli szansę dostać pracę w swoim zawodzie.
Gdy Mira osiągnęła wiek 14 lat musiała obowiązkowo iść do pracy. Pracowała jako sprzątaczka, codziennie myła schody w 4 piętrowym budynku dyrekcji Kolei.

Mira i Lena – lata 90-te.

W maju 1942 roku zjawił się w domu powołany przez Niemców na sołtysa, miejscowy kowal
– zresztą przyjazny dziadkom – w towarzystwie Niemca w mundurze i oznajmił, że dom jest zarekwirowany i będzie tu mieszkać rodzina ze zbombardowanego Hanoweru. Im pozostawiono
do dyspozycji 1 pokój. Frau z Niemiec przyjechała z mężem, dzieckiem i służącą. 12 letnia Mira
nienawidziła ich. Specjalnie fkurzała tą niemiecką frau, bo zawsze udawała, że jej nic a nic nie
rozumie, odwracała się i odchodziła. Była jednak pewna korzyść z dokwaterowania im tej niemieckiej rodziny. Gdy cała ta rodzinka wyjeżdżała do Poznania mogli słuchać radia w ich pokoju
(Polacy nie mogli radia ani mieć ani słuchać). Sama Mira miała jeszcze inną możliwość słuchania
radia. Po drugiej stronie drogi, na zboczu do jeziora, w rozległym, ogrodzonym ogrodzie stał wakacyjny domek. Domek ten zajął niemiecki dyrektor Kolei w Poznaniu i przyjeżdżał do niego na
koniec każdego tygodnia, W tej dyrekcji pracowała Mira jako „putzfrau”. Za pierwszą wizytą w
Kiekrzu dyrektor poszedł do najbliższego domu aby polecić pilnowania „jego” daczy. Tu zobaczył młodziutką sprzątaczkę ze swojego biura ale rozmawiał z jej ojcem. Dziadek Jan dobrze znał
niemiecki i nie było problemu z porozumieniem się. Uzgodnili, że Mira będzie sprzątała w jego

41

domku a na koniec każdego tygodnia ugotuje jakiś obiad. Ta więc Mira miała stały dostęp do
domku Niemca i mogła sobie do woli słuchać radia. Nie interesowała się sytuacją na froncie i pod
tym względem okazja nie została wykorzystana - Mira słuchała muzyki symfonicznej i marzyła
aby zostać muzykiem. Po wysprzątaniu daczy gasiła radio, brała książkę i schodziła nad jezioro.
Brała łódź, wypływała na środek i czytała. „Wtedy tam na środku jeziora, samiutka i w ciszy, byłam bardzo szczęśliwa” – wspomina.
Niemiec dyrektor lubił z dziadkiem pogadać. Po obiedzie nie raz mówił do Miry: „Idź i powiedz ojcu żeby przyszedł”. Rozmawiali o polityce i o sytuacji na froncie. Dziadek Jan mógł przy
nim swobodnie wygłaszać swoje poglądy – nikt ich nie widział, nikt nie słyszał, dookoła pusty
ogród a za ogrodzeniem też pusto. Po napadzie Niemiec na ZSRR dziadek niejednokrotnie mówił
mu: „Przegracie tę wojnę”. Wydaje się to bardzo dziwne ale tak było. Tak sobie rozmawiali Niemiec dyrektor Kolei z Polakiem maszynistą w czasie okupacji.
Gdy miała 16 lat – a był to już rok 1944 - zabierano Polaków do kopania okopów. Podczas
jednego z takich „werbunków” zobaczyła jak zabierają matkę dwojga małych dzieci , odruchowo
zgłosiła się zamiast niej. Dziadkowie, jej rodzice, załamali ręce. Dziadek Jan poszedł zaraz do
niemieckiego dyrektora na daczę a ten powiedział:
- Załatwiłem żeby jej nie zapisali na kopanie okopów i nie znalazła się na liście. Teraz jednak,
gdy sama się tam zgłosiłą nic nie mogę zrobić.
Warunki bytowe na tych robotach były straszne. Kopali okopy gdzieś między Toruniem a
Włocławkiem. Mieszkała w komórce na węgiel. Kiedy na Święta puszczali na urlop, jej nie wytypowali, więc samowolnie poszła z grupą „urlopowiczów” pieszo około 20 km na dworzec w
Toruniu. Tam poprosiła młodego niemieckiego żołnierza przy kasie aby kupił jej bilet do Poznania. Odpowiedział, że już nie może podejść do kasy po raz drugi, skoro już kupił bilet. W tym
momencie pociąg nadjechał więc do niego wskoczyła. Przed Poznaniem denerwowała się coraz
bardziej, bo było niemal pewne, że dojadą po godzinie policyjnej i kontrola będzie ostra. Na
szczęście pociąg przystanął przed semaforem pod Poznaniem , więc nie namyślając się wiele
wyskoczyła i zbiegła po nasypie. Do Kiekrza dotarła nocą przez las bocznymi dróżkami. Puka do
drzwi swojego domu a Babcia nie chce otworzyć bo nie wierzy, że to ona, Mira. Woła przez
drzwi:
- Mamo przecież to naprawdę ja, otwieraj!
I oczom Babci Ludwiki ukazała się brudna, zakutana w szmaty istota; mocno zawszona .
Zimą 1945r zbliżał się front. Gdy Kiekrz już był wyzwolony, w Poznaniu w Cytadeli Niemcy
bronili się jeszcze przez 2 tygodnie a w Kiekrzu na działce obok Rosjanie ustawili działo przeciwlotnicze. Któregoś dnia ci z obsługi działa weszli do domu bez słowa, pozaglądali wszędzie i pozabierali zegarki: budzik, pamiątkowy zegarek z dewizką i inne. Na szczęście bardzo szybko sobie poszli bo wzywał ich dowódca. Rozsadzała mnie wtedy bezsilna wściekłość – opowiadała
Mira.
Gdy tylko Niemcy wycofali się a Rosjanie stali jeszcze przy dziale przeciwlotniczym, wiara
kierska ruszyła aby wyczyścić niemiecki magazyn wojskowy znajdujący się w kościele. Mira z
Bogdanem naznosili do domu pełno misek wojskowych a przede wszystkim prześcieradła i inne
tkaniny. Ciocia Losia poszyła z tego aktualnym domownikom letnie ubrania: marynarki, spódnice, spodnie. A kandydatów do obszycia było wielu. Gdy skończyła się wojna dom w Kiekrzu stał
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się przystanią i punktem kontaktowym dla członków rodziny. Jednym z nich był także Edward,
brat babci Ludwiki, ulubiony wujek Miry. W rodzinie nazywano go wuja Eda ( nie wujek a po
poznańsku wuja). Wrócił z internowania w niemieckim oflagu a wśród znajomych i w rodzinie
szanowany był za to, że brał udział w Powstaniu Wielkopolskim gdzie się wyróżnił i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim.
Pewnego dnia Ojciec Miry przyniósł do domu kiełbasę. Była owinięta w gazetę i nęcąco
pachniała. Ta gazeta okazała się dla niej znacznie cenniejsza od kiełbasy i nawet od kiełbasy bardziej pachnąca – pachniała prawdziwym wyzwoleniem, dorwaniem się do nauki. Było tam ogłoszenie o egzaminie do gimnazjum w Poznaniu. Miała skończone 5 klas szkoły podstawowej i
wielką ochotę do dalszej nauki, do zdobycia wykształcenia i stania się kimś. Bez większych wstępów powiedziała mamie, że jutro jedzie do szkoły. Rano nie kończyła już rozpoczętego prania i
pojechała.
Potem było liceum i Akademia Medyczna w Poznaniu. Następnie praca w szpitalu w Kościanie, później na stanowisku ordynatora w szpitalu w Wieluniu następnie w przychodniach w Katowicach i Poznaniu. Przez lata zawsze chętnie i skutecznie pomagała rodzinie w sprawach ze
zdrowiem a nowonarodzoną Kasię (córeczkę Jerzego) wręcz uratowała od najgorszego lecząc ją i
doglądając w dzień i w nocy na swoim oddziale dziecięcym Szpitala w Wieluniu. Gdy urodził się
Maciek i był po transfuzji krwi Mira zaproponowała, że go przebada i ukierunkuje nas jak się
opiekować. Z 3-tygodniowym dzieckiem pojechaliśmy syreną do Cioci do Wielunia. Otrzymaliśmy porady medyczne i praktyczne.
- Ty masz dobrą pracę w biurze projektów – powiedziała Mira do Ireny – Czy z niej teraz, po
urlopie macierzyńskim zrezygnujesz? Mogę wam załatwić pomoc do dziecka. Znam wielodzietną
rodzinę z Wieruszowa, mają kilka córek; 17-letnia Ela szuka pracy a tam w okolicy nie ma na to
szans. Porozmawiam z jej mamą gdy przyjedzie do szpitala bo leży u nas jedna z jej córek.
Po paru dniach pojechałem do Wieruszowa po Elę. Była fajna, skromna, wesoła i pogodna; byliśmy z niej bardzo zadowoleni.
Malutką Iwonkę też Mira uratowała. My nie zdawaliśmy sobie sprawy jak szybko u małego
dziecka następuje odwodnienie. A było to tak. Iwonka zachorowała, miała wysoką gorączkę i
lekarka zapisała jej antybiotyk, który wywołał u niej silną reakcję uczuleniową. Lek na to uczulenie był jednak bardzo gorzki, nawet powodował odruch wymiotny. Po pierwszej próbie podania
tego leku Iwonka nic nie piła, wszystko wypluwała za żadne skarby nie dawała sobie wcisnąć
żadnego płynu. Polecieliśmy znowu do lekarki, a ona tylko powtarzała „Musi pić”. Przyjechało
wezwane przez nas pogotowie i tylko powiedzieli to samo: „Musi pić”. Zadzwoniliśmy więc do
Miry. Kazała nam albo natychmiast zawieźć Iwonkę do szpitala z powodu zagrażającego odwodnienia albo kupić zestaw do kroplówek. Wybraliśmy to drugie bo Mira zaoferowała się, że natychmiast przyjedzie. Terapia była szybka. Mira najpierw zbiła gorączkę owijając maleństwo w
zimne, mokre ręczniki i prześcieradło a następnie ułożyła malutką Iwonkę na stole na środku pokoju. Kroplówkę zawiesiła na lampie i szpital w mieszkaniu ruszył. Po kilku godzinach Iwonka
ozdrowiała.
Z dzieciństwa pamiętam Ciocię Mirę z trzech zdarzeń. Pierwsze to gdy zabrała mnie do Opery
Poznańskiej na balet „Jezioro Łabędzie”. Nie jestem muzykalny, nie ruszało mnie to, ale przecież
zapamiętałem na całe życie. Drugie to gdy chodziliśmy w upalny letni dzień po Poznaniu. Kupiła
mi wtedy okulary przeciwsłoneczne i od tego momentu chodziłem w tych okularach bardziej wyprostowany, taki byłem dumny. Trzecie zdarzenie to wtedy gdy razem z Mirą siedzieliśmy na
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gałęzi drzewa w tym wspaniałym sadzie dziadka Jana i zrywaliśmy czereśnie. Mira była wtedy
studentką a ja miałem gdzieś około 9 lat. „Pamiętaj – mówiła do mnie – żebyś nigdy nie zapisywał się do ZMP”. Że jest jakieś ZMP dla młodzieży to wiedziałem z radia ale czemu mam się nie
zapisywać tego nie wiedziałem, więc się jej zapytałem. „ Jak dorośniesz to będziesz wiedział” –
odpowiedziała Mira. Jak podrosłem to ZMP już nie było.
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Roman brat Bogdana

Roman urodził się w Poznaniu w 1921 r.
Ukończył to samo technikum co jego starszy o 7 lat brat Bogdan. Gdy wybuchła wojna był na
praktyce w Uniejowie i tak sobie z kolegą wyrozumowali, że najlepiej pojechać w tej sytuacji do
Warszawy do znajomych kolegi. Znajomi z Warszawy wyjechali a oni przez wszystkie dni bombardowania przesiedzieli w piwnicy. Mieli co jeść bo w
piwnicy był groch, kasza i kompoty. Po kapitulacji wrócili do Kiekrza. Pracę dostał w Rokietnicy w firmie zajmującej się melioracją. Był wtedy chyba typem podskakiewicza bo kilkakrotnie podpadł policji niemieckiej. Raz
zimą w Kiekrzu gdy z podniesioną głową przeszedł obok
patrolu policji i nie zdjął czapki, zdrowo wygarbowano
mu skórę pałkami. Wróciwszy do domu śmiał się z tego
setnie bo to nie była jego skóra tylko barania – miał bowiem na sobie gruby kożuch założony włosem do wewnątrz. Innym razem policjanci niemieccy pobili go za
posiadanie aparatu fotograficznego i robienie zdjęć.
Gdy po wojnie dostał wezwanie na komisję poborową
uciekł z kolegą do małej wioski na wyspę Wolin i tam
pracował jako rybak.
Gdy po kilku latach wrócił do Poznania pracował w
biurach projektowych związanych z melioracją. Wielokrotnie załatwił Bogdanowi prace zlecone.
Gdy Bogdan podjął pracę na budowie zapory musiał przerwać dodatkowe zarobkowanie ale po jej
zakończeniu dwukrotnie dostał na lato duże zlecenia dokonania pomiarów geodezyjnych – w
1959 r. w Zbiersku koło Turku w okolicach cukrowni a w 1960 r. w okolicach Ustronia Morskiego. Było to w okresie wakacji i w obu przypadkach Ojciec zabrał do pomocy 3 swoich synów a
także ich kolegę Rafała Dytry.
Romana zapamiętałem z dzieciństwa jako barczystego mężczyznę, bardzo pogodnego, lubiącego nas dzieciaków. Byliśmy z niego dumni bo był po męsku dzielny w naszych oczach; potrafił
sam jeden gonić trzech złodziei, których wypłoszył z sadu w Kiekrzu. Aż dziw bierze, że taki
człowiek został po ożenku pantoflarzem do kwadratu i strasznym mieszczuchem. Ale ciepło zachowuję go w pamięci.
Trochę więcej napiszę o Romanie w zeszycie o Szczecinie i Kiekrzu.
Roman zmarł w 1994 r. w Poznaniu.
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1946 r. – Rybacy z Wyspy Wolin.
To do nich przystał Roman gdy uciekł z Poznania po otrzymaniu
wezwania na wojskową komisję poborową .
Roman to chyba ten na dziobie.
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Pigułka informacji z kilku portali internetowych o Kosowie (dziś Kosiv), uzdrowisku do
którego na wakacje letnie jeździła babcia Ludwika z Bogdanem i Mirą.
Huculszczyzna – to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Europy. Rejon jest niewielki, położony w sercu Karpat, ze swoistym krajobrazem, dekorowany wiekowymi smerkami i niepowtarzalną florą, oczarowuje, zakochuje w sobie i nie odpuszcza.
Początek kosowskiemu uzdrowisku dała, jeszcze w latach 90. XIX wieku, inicjatywa słynnego lekarza
Apolinarego Tarnawskiego, założyciela polskiej bariatrii. Kosów przed wojną był bardzo popularną
miejscowością wypoczynkową. Rozgłosowi Kosowa sprzyjał fakt, że przyjeżdżali tam ludzie o znanych
nazwiskach. Z tego względu, w pierwszej połowie XX wieku Kosów stał się drugą, po Zakopanem,
galicyjską stolicą polskiej bohemy.
Na letni wypoczynek zjeżdżali tam najwybitniejsi polscy artyści, pisarze, aktorzy, poeci, malarze,
rzeźbiarze, profesorowie uniwersyteccy oraz politycy i ludzie z najwyższych sfer życia gospodarczego.
W 1911 w zakładzie Tarnawskiego powstał jeden z pierwszych zastępów późniejszego ZHP, utworzony przez braci Kazimierza i Witolda Lutosławskich oraz Olgę Drahonowską].
W Kosowie Huculskim wypoczywały i leczyły się popularne osoby życia artystycznego, politycznego i
literackiego przedwojennej Polski m.in.: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Gabriela Zapolska, Juliusz Osterwa, Maria Dąbrowska, Melchior Wańkowicz, Xawery Dunikowski, Karol
Adwentowicz, Leon Schiller, Stanisław Dygat, Józef Pankiewicz, Lucjan Rydel.
A stało się to za sprawą dra Apolinarego Tarnawskiego, który dla Kosowa położył podobne zasługi,
jak Tytus Chałubiński dla odkrycia Zakopanego, Vincent Priessnitz dla Graffenbergu nieopodal Głuchołaz i Sebastian Kneipp dla Wörishofen. Tym czterem wybitnym postaciom przyświecała całe życie
ta sama myśl – osłaniać swych pacjentów przed chorobą i śmiercią, przedłużać im życie. Apolinary
Tarnawski był wyjątkowym oryginałem. Pozostawił po sobie dziesiątki anegdot. Jego biografia jest
tak fascynująca, że poświęcę mu cały następny odcinek. Jego synw Anglii napisał o nim książkę.
Kosów ma klimat podobny do szwajcarskiego Davos. Brak mu tamtejszego komfortu, ale jest za to
nieporównywalnie tańszy. Kosów leży w pięknej - od wczesnej wiosny do jesieni opasanej soczystą
roślinnością - kotlinie, przeciętej kapryśną i groźną przez swe niespodziewanie gwałtowne przybory
rzeką Rybnicą.

Swój duży Zakład Przyrodoleczniczy albo wodoleczniczy (m.in. lecznica, łazienki, 7 willi dla pacjentów, jadalnia, boisko gimnastyczne, tereny sportowe, boiska słoneczne, staw, deptaki spacerowe,
kaplica, warzywnik, sad), który przyniósł sławę miastu Kosów najpierw w Galicji, a po 1920 roku w
całej Polsce, założył dr Tarnawski w 1896 roku. Był on jednym z najlepszych w ówczesnej Europie.
Wprowadzono w nim takie metody leczenia, które obecnie stosuje nowoczesna geriatria. Na tej
placówce kosowskiej dr Tarnawski stał się ojcem polskiej geriatrii.
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