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Mała 

Galeria 

Foto 

Zdjęcia ze starych albumów Bogdana 

uzupełnione  

kilkoma zdjęciami z internetu 
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1915 r. – Babcia Ludwika ze swoim pierwszym synkiem, Bogdanem. 

To zdjęcie zamieszczam na całej stronie bo okazuje się, że po powiększeniu 

jest nadal nie mniej ostre. 
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Bogdan 

w szkole podstawowej  

w Poznaniu.                         

Na zdjęciu u góry to ten wy-

soki w środku pod portretem 

prezydenta. 
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Kosów Huculski. 

Jeden z budynków 

sanatorium doktora 

Tarnawskiego 

Sanatorium 

Plac 

gimnastyczny 

 

 

Basen 

przy 

sanatorium 

 

 

Zdjęcia przedwojenne 
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U góry -  jeden z budynków dawnego sanatorium doktora Tarnawskiego,    

stan dzisiejszy. 

 

Kosów Huculski. 

 

Poniżej -  okolice Kosowa, zdjęcia współczesne. 
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U góry  -  1928 r. kadra  „Wilków Morskich”. 

Poniżej   -  1931 r. wycieczka szkolna, Bogdan  w trzecim rzędzie w środku. 
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U góry  -  1931 r.  na wycieczce szkolnej do Zakopanego.                                     

Bogdan drugi od lewej. 

Poniżej  -  1932 r. wycieczka z technikum na budowę kanału Warta-Gopło. 
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Kartki z zeszytu  Bogdana ze szkolenia na stopień żeglarza                                         

w drużynie „Wilków Morskich” w Poznaniu. 
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U góry  -  Bogdan przy sterze na jeziorze Kierskim.                               

Rok 1933                                                                                                  

Poniżej  -  „Batory” cumuje w porcie Gdynia.                                             

Oczekiwanie na przybywającego do Polski Baden-Powella. 
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1933 r. Gdynia  -  wizyta angielskich instruktorek skautingu.                              

U góry  -  te białe czapki z pomponami to „Wilki Morskie”,                                

jeden z nich to Bogdan. 
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U góry  -  Święto Morza obchodzono w II RP uroczyście w każdej miejscowości,                                         

nawet w górskich wioskach.     

Rok 1934 w Baligrodzie.                                                                                                                                          

Poniżej  -  obóz kursu drużynowych. 



12 

U góry  -  Bogdan drugi z prawej.  Poniżej  -  Bogdan na środku.                                                             

Rok 1938   -  obóz wojskowy. 
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U góry - Nowozałożony sad przy domu w Kiekrzu. Bogdan w środku, Mira przy pompie; kto jest ten 

chudy przy piesku tego nie wiem ale na Romana nie wygląda. W głębi widać dom Blaszków. Jeśli 

Mira na tym zdjęciu ma 14 lat to jest to rok 1939. 

 

Poniżej - w tym samym dniu przed domem z drugiej strony. Widok na jezioro. Nad brzegiem z lewej 

Yacht Club a z prawej prywatna dacza o której piszę w tekście o Mirze. 
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Rok 1939 

 

U góry: 

z lewej -  Zima w Kiekrzu 

z prawej  - przed wyru- 

szeniem na wojnę 

z boku -  portret 
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U góry -  To jest zagadka. Na tym zdjęciu w albumie Bogdana podany jest rok 1940. Widać, że 

jest to czas żniw, ale nie wiadomo czy w Kiekrzu czy  w Śremie. Bogdan to ten w pumpach.     

Pomimo okupacji nastroje na zdjęciu   pogodne. 

Poniżej -  1940 r. pierwszy posiłek w „stołówce” w Śremie. 
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1941 r.   

Na kwaterze w Śremie. 

Podpis w albumie Bogdana: 

„Mój drugi dom” 

Tu mieszkał od 1940 r. przez 

całą okupację i przez pe-

wien okres  po wyzwoleniu, 

kiedy to został cywilnym ko-

mendantem straży porząd-

kowej do czasu ustanowie-

nia państwowej polskiej    

milicji.  
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1941 r. -  Śrem zimą, park miejski. Gdy stopniały te śniegi Bogdan po-

znał Lenę i już w Zielone Światki przedstawił ją rodzicom w Kiekrzu. 
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1942 r.  Kolejne zdjęcie w „stołówce” w Śremie. 

Najwyraźniej w tym lokalu skupiało się życie towarzyskie grupki Polaków. 

Ta gruba jejmość to zapewne gospodyni. 

Bogdan trzeci z prawej. 
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9 maja 1941 r. w Śremie     

spadł śnieg! 

 

Na zdjęciu obok -  klomb i 

drzewka przed Ratuszem. 

 

Na zdjęciu poniżej -  1941 r. w 

Śremie, spacer ze znajomymi 

ze „stołówki” .  

Bogdan to ten w jaśniejszym 

płaszczu. 
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U góry -  1941 r.   Bogdan z niedawno poznaną Leną w Poznaniu                             

„u Mietka w ogrodzie” . W Zielone Światki Bogdan  przedstawił Lenę     

znajomym w Poznaniu  i  rodzicom w Kiekrzu. 

Poniżej -  1942 r.  Lato, w niedzielę nad Wartą. 
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U góry  - 1946 r. służbowy wyjazd  w teren na oględziny zbombardowanego portu. Bogdan po prawej. 

Poniżej -  1947 r.  Na tarasie domu w Szczecinie. Babcia Anastazja z Andrzejkiem na ręku.                

Stoi Krysia, nasza opiekunka przez kilka lat. 
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U góry -  1949 r. w mieszkaniu w Szczecinie. Stoją dziadek Antoni i major Bieńkowski o któ-

rym piszę w kilku miejscach Wspomnień. Siedzą od  prawej: pan Rejer, Lena, pani Rejerowa z 

córeczką, Roman (chyba), pozostałych pań nie kojarzę. W głębi kredens, który służył nam tak-

że w barakach na Zaporze a następnie trafił do pani Pykowej w Panewnikach.  

Poniżej -  1949 r.  Ojciec razem z moimi braćmi odwiedza mnie na kolonii w Pilchowie pod 

Szczecinem.  Z lewej 3-latek Andrzejek, z prawej 4-latek Jerzyk, w środku 5-latek  Zdzisiek, 

który do dzisiaj pamięta tę kolonię i robienie tego zdjęcia samowyzwalaczem. 
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1947 r.  - Przystań w Trzebieży. „Zdobyty” i zaanektowany jacht niemiecki. 
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Na Zalewie Szczecińskim dzisiaj. Wielki żaglowiec płynie do portu w Szczecinie. 

Parafrazując słowa piosenki : „Żaal, żaal za zielonym ... Zalewem              

Szczecińskim” 
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Plaża w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim dzisiaj. 

Mając 3, 4, i 5 lat byłem tu niejednokrotnie. 

Nic jednak z tych fajnych plażowań  i żeglowań nie  pamiętam. 
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U góry  -   Rodzinny Sylwester. Bogdan z czwórką synów. 

 

1957 r.  na Zaporze. 

 

Poniżej  -  Bogdan z doktorem Halamą na żaglach i  rybach. 
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1959 r. -  Układanie rurociągu przez lasy  pszczyńskie. Bogdan kieruje budową  ale  na-

dal, jak przed wojną i w czasie okupacji, nosi pumpy, ubiera się na sportowo do pracy i 

nie   należy do żadnej partii. Często odmawia udziału w jałowych naradach w dyrekcji w 

Katowicach. 
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1959 r. pola wokół cukrowni w Zbiersku koło miejscowości Turek.. Cały lipiec pomagamy Ojcu w 

dorobieniu do pensji; stanowimy oficjalną ekipę pomocników w pracy zleconej wykonania pomiarów 

geodezyjnych.  Zlecenia te załatwiał Roman  zatrudniony wówczas  w biurze projektów w Poznaniu.  

Na zdjęciu u góry -  od prawej Zdzisław (w czapce harcerskiej), Jerzy (odwrócony), Andrzej (lokaty), 

Rafał (za statywem).      Na zdjęciu  poniżej -  obozowisko ekipy pomiarowej założone w wielkim okrą-

głym okopie pochodzącym prawdopodobnie  z czasów wojen ze Szwedami. Opisałem to nasze obozo-

wanie i wakacyjną pracę w tygodniku „Na przełaj”; to zdjęcie zostało tam również wydrukowane. 
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         1993 r.  - u Bartków w Koszęcinie. 50-cio lecie  małżeństwa rodziców.                            

Poniżej - Lena z kompletem synów. Od prawej: Andrzej, Bartek, Jerzy, Zdzisiek. 
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U góry -  Bogdan i Lena w Szwajcarii -  lata 80-te. Od 1982 r. przez 14 lat jeździli każdego lata na 3 

miesiące do Andrzeja do Szwajcarii. 

Poniżej -  lato 2006 r. w ogrodzie w Niezdrowicach, spotkanie rodzinne. Bogdan ma 93 lata. Siedzą 

od prawej: Irena, Bogdan, Agnieszka, Maciek, Mariusz, Michał, Jadzia. Kasia zerka odwrócona. Bie-

gają dzieci Mariuszów Natalka i Mateusz. 
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   KONIEC 


