PAMIĘTNIK

spisał

Feliks Kuik
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Jak powstała myśl o napisaniu pamiętnika?
W latach 1974-1981 na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce k/Poznania
p. Dobrosławy Jankowskiej opowiadałem dzieciom swoje przeżycia podczas ostatniej wojny
światowej. Były to klasy przeważnie siódma i ósma. Nadmienić tu wypada, że dzieci słuchały
z wielkim zainteresowaniem i nigdy nie chciały przerwy. Oczywiście pani dyrektor zawsze
była obecna.
Kiedyś po tych dwóch godzinach opowiadania zostałem zaproszony do mieszkania,
gdzie czekała na mnie sędziwa matka pani Jankowskiej, która również kiedyś uczyła dzieci.
Właśnie wtedy obie panie zadały mi pytanie: dlaczego nie piszę pamiętników?
Trudno było z czasem i mimo wszystko zwlekałem z rozpoczęciem pracy. Inna nauczycielka
w Dąbrówce p. Mirosława Górczak, która także była obecna w czasie moich opowiadań,
zadawała mi podobne pytanie.
Kiedyś w rozmowie prywatnej wspomniałem o zamiarze pisania pamiętnika koleżance mojej
żony p. Wandzie Rybskiej. Pani ta bardzo kulturalnie wymuszała na mnie realizację tego
zamiaru.
Wszystkie dotychczasowe bodźce jakoś nie mogły mnie zmobilizować do pracy.
Wreszcie spotkałem taką osobę, której przyrzekłem, że naprawdę będę pisał
pamiętniki. Rozmowa ta miała miejsce w styczniu 1986 roku, a już w lutym tego samego roku
zacząłem pisać. Osobą tą był p. dr Henryk Dąbrowski.
Pamiętniki pisałem przez cały rok. W marcu 1987 roku moja praca była ukończona.
Okoliczności pisania były różne. Wykorzystywałem na ten cel prawie każdą wolną
chwilę i miejsce. Dodatkowy trud zadawałem sobie notując w prawym górnym narożniku
czas (datę i godzinę) oraz miejsce pisania. Ta adnotacja jest obramowana długopisem.
*
Najczęściej pisałem nocami w łóżku: był spokój, ciepło - a z opałem, jak wiadomo, było
słabo!
W ostatnim okresie dość dużo podróżowałem o kraju pociągami i autobusami. W
podróży wykorzystywałem każdą okazję do pisania. Wprawdzie pisanie w pociągu podczas
jazdy nie zawsze należało do przyjemności, a znacznie gorzej było w autobusie.
Miejsce wybierałem w miarę możliwości tak, aby być na osobności. Wyjątkowo nie
narzekałem gdy pociąg był opóźniany lub gdy ja się spóźniłem i pociąg odjechał. W takim
przypadku szukałem wolnego miejsca siedzącego i gdy stolików w poczekalni nie było,
zakładałem nogę na nogę i łapczywie pisałem. Były przypadki, że w niektórych poczekalniach
wolne były tylko miejsca stojące - również i te okoliczności wykorzystywałem, byle być w
samotności, aby mi nikt nie przeszkadzał pisać.
Nie jest tajemnicą, że pracuję obecnie na 3/4 etatu jako portier w hotelu. Gdy służba
przypadła w niedzielę lub w nocy, tu właśnie układałem sobie poszczególne wydarzenia
według dat i nadawałem im przybliżoną kolejność. Do tego celu służył notesik - cienki, aby
swobodnie mieścił się w kieszeni i gdy jakaś myśl się nasunęła, natychmiast nanosiłem ją na
papier. Gdy jakiś fragment został już napisany w pamiętniku, automatycznie zostawał
wykreślony z notesika.
Na zakończenie pragnę gorąco podziękować tym wszystkim osobom, które przez swą zachętę,
dobre rady i pomoc przyczyniły się do powstania tego pamiętnika.
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CZĘŚĆ I
Na samym początku pragnę opisać spostrzeżenia mego życia i jakby uprzedzić
czytelnika, dlaczego w treści będzie dość często napotykał wyrazy bólu, goryczy i
niepowodzenia. Trudno, bym mógł inaczej rozumieć otaczający mnie świat, skoro dość
wcześnie straciłem matkę (9 lat) i jako najmłodszy z rodzeństwa sam musiałem przebijać się
przez życie, które było dla mnie bardzo surowe.
Nadmienić też muszę, że wychowałem się w środowisku, w którym nie były obojętne
sprawy kultury, ojczyzny i w pewnym stopniu narodu. Jednak i w tym przypadku udziałem
mego życia był ból, niezadowolenie i cierpienie. Pomimo to nie załamałem się i szedłem do
przodu.
Zaznaczam że to, co piszę dotyczy mnie, mojej rodziny i mojej wioski. Poza te granice
wynurzam się zasadniczo dopiero w drugiej części mojego pamiętnika, gdy opisuję wojaże po
różnych krajach Europy, z chórem "Hasło" przy Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu,
gdzie udzielałem się czynnie od 1953 aż do roku 1984.
Obecnie przechodzę już do zasadniczego pamiętnika.
Jako trzynaste i ostatnie dziecko urodziłem się 29 kwietnia 1917 roku z ojca Jana i
matki Józefy z domu Czyż w Konarzewie koło Poznania.

Rodzina Kuik - siedzą od lewej: Stanisława, Zofia, matka Józefa, Feliks, ojciec Jan, Franciszek, Jan;
stoją od lewej: Kazimierz, Franciszka, Józefa, Helena, Józef, Stanisław, Władysław , Marianna.

Do szkoły podstawowej (4-klasowej) uczęszczałem w Konarzewie. W szkole zawsze
brałem czynny udział w różnych przedstawieniach i sporcie.
Jakie było wyposażenie ucznia pierwszej i drugiej klasy w szkole podstawowej w
Konarzewie?
W tym przypadku opisuję rok 1924-1931, w których to latach ja chodziłem właśnie do
szkoły. Uczniowie pierwszej i prawdopodobnie drugiej klasy nie mieli żadnych zeszytów ani
piór do pisania. Pamiętam jak idąc do szkoły trzymałem w ręce tablicę grafitową o rozmiarach
normalnego obecnie zeszytu. Tablica ta była oprawiona w delikatne listewki drewniane. Na
jednej stronie były kratki do rachunków, a na drugiej połowi były linie czerwone do pisania
tematu z języka polskiego. Do pisania na takiej tablicy był tak zwany rysik, również z grafitu.
Temat raz napisany mazano mokrym szmatkiem. Po wyschnięciu można było pisać od nowa.
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Prawdopodobnie z drugiej klasy zapamiętałem jedną piosenkę z tych czasów, a mianowicie:
„Na jasnym niebie słoneczko świeci
Biegną do szkoły wesołe dzieci
Bo tam chwile błogo płyną
A godzina za godziną
Prędko uleci daj dana prędko uleci.
W szkole odmówią Zdrowaś i Wierzę
Potem do książki wezmą się szczerze
Bo tam chwile błogo płyną...” itd.
Poza szkołą musiałem pomagać w gospodarstwie. Ojciec posiadał 20 ha ziemi, toteż
pracy nawet dla dziecka było sporo. Przede wszystkim już jako siedmioletni chłopiec po
przyjściu ze szkoły musiałem pędzić gęsi w pole i to dość daleko od zabudowań, ok. 1,5 km.
Najgorzej było w samo południe, kiedy wszyscy z pola wracali do swoich zagród na obiad, a
ja musiałem pilnować gęsi i cierpliwie czekać, aż brat wracając po obiedzie w pole przywiezie
mi posiłek. W tym czasie, tj. rok 1920-1930, po polach błąkały się różne dzikie zwierzęta, np.
lisy z zarazkami wścieklizny, psy również z chorobą wścieklizny – naprawdę było się czego
bać. Mowy nie było, aby z pola uciec do domu. Dlatego w południe wchodziłem na stóg ze
słomy i czekałem, aż ktoś przyjdzie w pole. Zaznaczam, że był to okres przed żniwami, kiedy
w wielkich połaciach wysokich zbóż, jak pszenica czy żyto, kryły się różne niebezpieczne
drapieżniki. Zupełnie inaczej sprawa pasienia gęsi wyglądała po żniwach, gdy plony były
zebrane. Takich pasterzy jak ja było więcej, którzy łączyli się razem urządzając wspólną
zabawę, a mianowicie: jeden pasł wszystkie gęsi, a reszta przyrządzała polowy posiłek.

Pamiętam, jak kiedyś spadł ogromny deszcz, do tego stopnia, że z normalnych rowów
polowych woda wylewała się na pola. W związku z tym pokazała się masa ryb. Zwykłymi
koszykami od ziemniaków chwytaliśmy je. Drudzy w tym czasie przygotowali wędzarki: na
skarpie rowu wykopało się darninę, skąd prze zrobione pionowe otwory wydobywał się dym i
zawieszone nad dymem ryby wędziły się.
W tym czasie, jak ryby się wędziły, nazrywaliśmy makówek i natarliśmy nożami
marchwi i brukwi. To wszystko posypaliśmy makiem. Był to wspaniały deser po tych na pół
uwędzonych rybach!
W tym przypadku pasienie gęsi sprawiało wielką radość. Oprócz chwytania ryb robiliśmy
polowania na kuropatwy czy nawet na zające. Jak takie polowanie na zające się odbywało?
Otóż dwóch z kijami czatowało na mostku, ukryci, a reszta naganiała zające.
Były to wprawdzie rzadkie przypadki, ale i to zdarzało się, że na obiad „polowy” był zając
faszerowany makiem.

Rozrywki zimowe w latach szkolnych.
Nasz dom mieszkalny był tak usytuowany, że około 100 m w dół były ślady prastarej
rzeki. Późnojesienne deszcze powodowały często ogromne rozlewiska wód, które prawie na
całą zimę zamarzały. Omawiane rozlewiska ciągnęły się od Konarzewa do Dopiewa około
4km. Prawdopodobnie ta rzeka kiedyś łączyła Jezioro Konarzewskie z Jeziorem
Niepruszewskim, gdyż nizina, która na tej długości jest po dzień dzisiejszy, jak najbardziej na
to wskazuje.
W niedzielę, po nieszporach, wszystka młodzież męska i żeńska używała
saneczkowania i jazdy na łyżwach. Ktoś pomyśli sobie, a skąd łyżwy i sanki, skoro w tych
czasach na wsi była bieda?
Rzeczywiście oryginalnych sań lub łyżew było bardzo mało.
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Między około 200 dziećmi, jak sobie przypominam, to prawdziwe łyżwy miał tylko syn
kasjera, a sanie miała jedna córka kowala nadwornego. Reszta dzieci kombinowała nakładać
na obuwie dość grube druty, które przypominały właśnie łyżwy. Oczywiście do tego musiał
być tak zwany „koszturek”. Był to dość gruby kij, gładko oskrobany, w którego dolną część
wbijano gwóźdź. Gwóźdź ten obydwa końce musiał mieć ostre. Kijem tym trzymanym
między nogami odpychało się. Gdy się doszło do wprawy, to „pojazdem” tym rozwijało się
dość dużą szybkość.
Tego rodzaju rozrywka niemile była widziana przez poszczególne matki, gdyż rzadko
kiedy po takiej rozrywce spodnie był całe!
Pamiętam, jak w pewną niedzielę był taki ruch na lodowisku, że zupełnie o ciemku
wróciłem do domu. Za karę że spóźniłem się na kolację, to już nie dostałem tego wieczoru
żadnego posiłku – a czekały na mnie pączki.
Różne zabawy wymyślały dzieci same. Nam żadnemu dziecku zabawki rodzice ni
kupili.
Miałem bardzo zacnego dziadka Bartłomieja. Kiedyś, gdy ze
składu przyniosłem bułki, to jedną bułkę dał mi za przyniesienie.
Wykorzystałem dobry humor dziadka i poprosiłem, aby mi zrobił
duże sanie, oczywiście z samego drewna, takie co psy mogłyby
ciągnąć.
Długo nie musiałem czekać. Zanim zima nadeszła, to razem z
saniami dziadek wręczył mi również puszory na dwa psy. Całą
noc z radości nie mogłem spać obmyślając jak i czym będę te psy
poganiał.
Psy były bardzo duże, podobne do bernardynów. W niedzielę po
obiedzie zaprzągłem psy do sań, zrobiłem sobie krótki bicz, a na
końcu tego bicza zawiesiłem mały kawałek mięsa.
Kuik Bartłomiej

Gdy już siedziałem na saniach, kawałek mięsa zawieszony na biczu wysunąłem 20cm przed
psami. Im bliżej przed pyskiem – tym szybciej biegły. Kierowałem biczem przesuwając
przynętę w prawo lub w lewo, a gdy chciałem, żeby stanęły, to mięso chowałem do kieszeni.
Kiedyś pamiętam ze starszym bratem zastawiliśmy sidła na kuropatwy. O dziwo – w
momencie, gdy dwie kuropatwy uchwyciły się na pętle, zauważył je duży jastrząb.
Oczywiście pionowym lotem rzucił się na ofiary. Przypadek, że i jastrząb też się złapał.
Kuropatwy były na obiad, a jastrzębia brat zawiózł do Poznania i sprzedał. Mieliśmy
niesamowitą libację. Brat kupił w Poznaniu 1 kg kiełbasy, świeżych bułek, cukierków
czekoladowych i lemoniady.
Był to naprawdę przysmak, gdyż u nas w domu w tygodniu mowy nie było o chlebie
obkładanym, a skąd dopiero zjeść dowolną ilość smacznej kiełbasy.
Łapica, na którą łapano w tym przypadku dzikie ptaki, była zrobiona przez nas
samych. Jak to wyglądało?
Otóż blaszana obręcz od beczki kilka razy przewiązana mocnym sznurkiem /na krzyż/,
do tych sznurków były umocowane pętle z końskiego włosia – położona na śnieg łapica była
gotowa. Została posypana plewami, w których znajdowało się i ziarno jako przynęta.
W tym miejscu ktoś pomyśli, że to kłusownictwo. Może i tak, ale na ówczesne czasy,
kiedy nie było elektryczności ani radia, te wybryki – przypuszczam – powinny być
zrozumiałe. Cóż ta młodzież miała robić? Dosłownie to, co im przychodziło na myśl
realizowali, traktując jako rozrywkę.
Podobne zabawy dotyczyły młodzieży starszej: chwytali żywe koty, nogo wkładali w
połówki łupin od orzechów włoskich, do których był nalany ciepły klej i dość szybko
twardniał. Gdy tych nachwytanych kotów było kilkanaście, oczywiście /w sobotę wieczorem/
umieszczono je w workach od zboża. Nadmienić należy, że każdy kot miał zawieszony u
ogona pęcherz, w którym znajdowały się ziarna grochu. Odpasowali w tym czasie, gdy ludzie
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szli z kościoła i wszystkie koty równocześnie wysypali z worków. Biedne zwierzęta chcąc nie
chcąc musiały biec środkiem drogi /po bruku/ gdyż pazury, które pomagały do wchodzenia na
płoty, były unieruchomione! Jednak po kilkudziesięciu metrach orzechy już pękały i koty
mogły wdrapywać się na płoty.
Wśród młodzieży konarzewskiej powstały dwa obozy, a mianowicie:
kl. a/ synowie rolników, chałupników,
kl. b/ synowie rodziców, którzy pracowali pod „Panem”.
Tak dziwna nienawiść się zrodziła, że zimą rzadko która niedzielo obyła się bez konfliktów.
Jako młody chłopiec wracając po południu z kościoła /z nieszpor/ byłem świadkiem
niesamowitej sceny. Otóż kl. a/ uzbrojona w najróżniejsze narzędzia zetknęła się z kl. b/
uzbrojoną w widły, kosy, haki od obornika, sztachety itp. – walka jak na froncie. Dziwnemu
zbiegowi okoliczności zabitych nigdy nie było. Za to policja i ksiądz mieli przed sobą duże
pole do działania.
Innym razem, a była to zabawa zwana „wentą”, która odbywała się w parku księcia
Czartoryskiego, świadkiem byłem podobnego incydentu.
„Wenta” była to zabawa /latowa/, w której brały udział wszystkie stany znajdujące się
w Konarzewie i w okolicznych wioskach. Oprócz zabawy tanecznej były różne inne zabawy,
np. wyścigi w workach, wchodzenie na gładki drąg /boso/, na którym na samym szczycie był
do zabrania krążek kiełbasy, strzelnica i tak zwane fanty. Te fanty trzeba było wykupić za
pieniądze. Przedmioty do wygrania były bardzo różne, jak owce, cielęta, ptactwo domowe,
butelka wina itd.
Przedmioty te były ofiarowane przez poszczególnych uczestników.
Dochód z takiej „wenty” był przeznaczony na zasilenie kasy zapomogowej przyparafialnej.
Były to lata, kiedy klasa a/ wstępowała do Obozu Narodowego, którego herbem był
„Szczerbiec Chrobrego”, którego narodowcy nosili na lewym rękawie białej bluzy, nakrycie
głowy – berety czarne. Klasa b/ należała do Strzelców; stronnictwo to szło po linii
Piłsudskiego.
Gdy zabawa już była w pełni, wynikła bójka. Zauważył to obecny ks. Laskowski,
proboszcz parafii Konarzewo, przyszedł do orkiestry i kazał zagrać hymn narodowców / „Oto
dziś dzień krwi i chwały”/.
Jak na rozkaz, wszyscy narodowcy stanęli na baczność i bójka była zakończona.

Katolickie Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Konarzewie;
leży od prawej Kuik Franciszek, siedzi 2-gi od lewej Kuik Kazimierz, 3-ci od lewej Maj Władysław
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Działalność ks. Jana Laskowskiego.
Był to wielki patriota, polityk i muzyk. To On właśnie we Wrześni, będąc wikariuszem
podczas zaboru pruskiego, uczył polskie dzieci religii i pacierza w języku polskim. Był
szykanowany i prześladowany. Pomimo wszystko wyzwał do siebie rodziców, aby w domach
też dzieci uczyły się języka polskiego. Po odzyskaniu niepodległości został mianowany
proboszczem parafii Konarzewo koło Poznania. Parafia Konarzewo liczyła wtenczas około
5000 „dusz”. Należały do niej takie miejscowości jak: Konarzewo, Chomęcice, Gołuski,
Dopiewiec, Zborowo, Lisowki i Dopiewo. Jego nazwiskiem została nazwana jedna z ulic
miasta Wrześni i ta ulica po dzień dzisiejszy ma nazwę księdza Jana Laskowskiego.
Będąc w Konarzewie ks. Laskowski był założycielem Kasy Zapomogowej Parafialnej.
Poza tym założył Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, tak zwane Młode Polki. Ksiądz Laskowski organizował
różne przedstawienia, przeważnie o temacie religijno- patriotycznym. Przedstawienia
odbywały się zimową porą. Po każdym przedstawieniu na scenę wychodzili wszyscy aktorzy
grający poszczególne role i śpiewali piosenkę, do której ksiądz ułożył słowa /cytuję/:
„Przestańmy palić, trunki pić, grać w karty,
bo w nich ukryty jest wróg nasz zażarty.”
Melodia była zapożyczona od bardzo starej piosenki, której słowa zaczynały się:
„Polak nie sługa, nie zna, co to pany
nie da się zakuć przemocą w kajdany.”
Właśnie ksiądz Laskowski i kierownik szkoły w Konarzewie wybierali chłopców
uzdolnionych, wzywali ich rodziców i proponowali, aby tego ucznia kształcić dalej. W trudnej
sytuacji finansowej Kasa Zapomogowa Parafialna przychodziła z pomocą rodzicom.
Między innymi mój brat Józef był również wytypowany przez księdza Laskowskiego do
gimnazjum. Maturę zdał w Ostrowie, po czym wybuchła pierwsza wojna światowa, w której
brał czynny udział.
Brat Józef był starszy
ode mnie o 20 lat.
Podczas wojny był kilka
razy ciężko ranny.
Pomimo odniesionych
ran ochotniczo wziął
udział w Powstaniu
Wielkopolskim. Razem
z nim w powstaniu brali
udział bracia Jan i
Stanisław,
którzy
również
ochotniczo
poszli.

Bracia Kuik - od prawej: Jan, Józef, Stanisław

Ażeby dawny patriotyzm jeszcze bardziej zaakcentować, pozwolę sobie opisać pouczający
przykład:
W Konarzewie przy parafialnym kościele grabarzem był niejaki Gawroński, który miał
sporo dzieci. Bieda tam podobno była niesamowita. trzeba tu dodać, że w tych czasach
ogólnie było dość ubogo. Grabarz jako ojciec starał się w jakiś sposób zaradzić. Jednego
swojego chłopca, rówieśnika mojego brata Józefa, dał na służbę do rolnika. Rolnik ten
mieszkał w wypalankach koło Chomęcic i nazywał się Mańkowski. Po pierwszej wojnie
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światowej p. Mańkowski dostał się do Argentyny i po jakimś czasie wrócił do Polski. Kupił
sobie gospodarstwo rolne właśnie na Wypalankach.
W wiosce tej znajdowało się nadleśnictwo i gospodarstwa czterech rolników. Okolice bardzo
piękne – lasy i jeziora. Chłopiec pasał krowy i równocześnie chodził do szkoły. Przed
ukończeniem szkoły podstawowej opiekun chłopca pan Mańkowski przyszedł do księdza
Laskowskiego z propozycją, aby tego chłopca kształcić. Ksiądz na to:
- Panie Mańkowski, przecież pan też ma dzieci, które po winny się uczyć!
Na to pan Mańkowski odpowiada: Moje dzieci nie są wcale zdolne, a za nasze
społeczne pieniądze niech się kształcą najzdolniejsi. Myślę jednak o przyszłości swoich
dzieci: synowi dam gospodarstwo, córkę ożenię w gospodarstwo, a z tego chłopca, jak go
wykształcimy, to Polska będzie miała pociechę.
Ksiądz wyraził zgodę, aby kasa przyparafialna opłacała wszystkie koszta nauki
Gawrońskiego w gimnazjum ostrowskim. Mój brat Józef osiągnął w wojsku /jako zawodowy/
stopień kapitana, a Gawroński doczekał się stopnia majora !
Skoro mowa o nauce w latach 1928-1938 /bo właśnie te lata utkwiły mi w pamięci/,
pozwolę sobie wymienić młodzież w Konarzewie, która się kształciła dalej po ukończeniu
szkoły podstawowej:
nazwisko
1. Józef Czyż,
2. Czesław Czyż,
3. Adam Czyż,
4. Sylwester Ranns,
5. Julian Echaust,
6. Andrzej Echaust,
7. Józef Scheneich,
8. Wincenty Scheneich,
9. Władysław Kuik,
10. Helena Budzińska,
11. Gertruda Budzińska,
12. Stanisław Budziński,
13. Edmund Budziński,
14. Irena Heinke,
15. Jadwiga Heinke,
16.
17.
18. Kazimierz Kowalski,
19. Stanisław Kowalski,
20. Halina Kowalska,
21. Jan Szajkowski,
22. Hieronim Trybuś,
23. Stefan Cerba,
24. Marian Cerba,
25. Stanisława Cerba,
26.
Gawroński,
27. Józef Kuik,
28. Władysław Kuik,
29. Piotr Przybecki,

pochodzenie
syn rolnika Marcina
syn rolnika Marcina
syn rolnika Marcina
syn sklepikarza
syn kasjera nadw.
„
„
„
syn włodarza nadwornego
syn
„
„
syn rolnika Józefa
córka ogrodnika nadw.
„
„
„
syn „
„
„ „
„
córka gorzelanego nadwornego
córka gorzelanego nadwornego
„
„
„
„
„
„
syn nadwornego agronoma
syn nadwornego agronoma
córka nadwornego agronoma
syn rolnika Bartłomieja
syn robotnika w majątku
syn rolnika
syn rolnika
córka rolnika
syn grabarza
syn rolnika Jana
syn rolnika Jana
syn rolnika
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wykształcenie kierunek
średnie
pedagog
wyższe
pedagog
wyższe
medycyna
wyższe
medycyna
wyższe
astronomia
wyższe
teologia
średnie
pedagog
średnie
pilot WP
średnie
pilot WP
wyższe
prawo
wyższe
pedagog
średnie
?
wyższe
rolnictwo
średnie
?
wyższe
lingwistyka

„
„
średnie
„
„
„
„
„
„
„
„
„

rolnictwo
rolnictwo
?
administracja
?
?
agronom
?
major WP
kapitan WP
agronom
administracja

Na dworze u księcia Romana Czartoryskiego w Konarzewie
Zasadniczo majątek księcia Czartoryskiego był bardzo duży.
Ja natomiast opisuję tę część majątku, która znajdowała się w Konarzewie.
Książe Czartoryski posiadał przypuszczalnie około 1250 ha ziemi uprawnej. Nie
potrafię dokładniej określić, czy wliczone w to były jeziora, łąki i lasy.
Robotnicy zaangażowani przy dworze do pracy mieszkali z całymi rodzinami w
budynkach, które pospolicie nazywano czworakami.
Nazwa ta pochodziła od liczby rodzin, które w tych domach mieszkały. Później powstały
budynki, w których mieściło się osiem rodzin /czyli dwa razy po cztery rodziny/ i też
nazywano je czworakami.
W kuchniach była glina, a w pokojach podłoga. Kuchnia nie była zbyt wielka /około
15m2/, natomiast pokoje były dość duże /20-25m2/. Tuż przy domach znajdowały się
chlewiki dla świń i ptactwa domowego. W pobliżu znajdowały się również piece do wypieku
chleba. Za chlewami każda rodzina miała własną piwnicę, wprawdzie dość prymitywną: był
to wykopany w ziemi na głębokość 150-200cm dół, szerokości około 2 a długości 5-6m. Nad
tym dołem był dach, wykonany z dość mocnych belek, do których były przybite deski.
Oczywiście na te deki była położona papa chroniąca przed deszczami. Na to przyszła ziemia,
a na ziemię łęciny od ziemniaków, również przykryte ziemią. Studnia dla wszystkich była
jedna. Dla niektórych rzeczywiście było dość daleko, może nawet do 100m od domu. Dlatego
też dla kobiet obmyślano tak zwane „szońdy”. „Szońdy” składały się z poprzeczki drewnianej,
która na środku miała wyżłobione, w które doskonale mógł się „schować” kark tak, że
omawiana poprzeczka dość delikatnie przylegała do obojczyka. Na obydwu końcach były
umocowane na stałe łańcuszki zakończone sprężynami do uczepienia wiadra z wodą.
Łańcuszki można było skracać i wydłużać tak, żeby wiadra z wodą niesione przy pomocy
„szońdy” mogły być podtrzymywane swobodnie rękoma, aby woda z wiader nie wylewała się
podczas niesienia.
Każdy robotnik w majątku otrzymywał od pana jedną krowę, która przez cały rok
przebywała w oborze majątku. Specjalny pastuch w lecie pasł bydło robotników na polu pana,
a zimą odpasał je w oborze paszą również majątkową. Ażeby krowa więcej dawała mleka, to
każdy robotnik donosił swojej krówce w wiadrze wodę z ziemniakami i obsypką.
Włodarze i rzemieślnicy mieli prawo mieć dwie krowy na tych samych zasadach, co
robotnicy.
Robotnik miesięcznie otrzymywał 40 złotych gotówki. W latach dwudziestych jeden
cetnar żyta /50kg/ kosztował 7 złotych – czyli na dzisiejszą cenę żyta otrzymywałby gotówki
za 6 cetnarów po 1200 zł = 7200zł. Oprócz gotówki otrzymywał deputat : 9q żyta, 2q
pszenicy, 2q jęczmienia, 1q grochu, 18q węgla, 5m3 drzewa opałowego „szczapy” i 50q
ziemniaków. Włodarze i rzemieślnicy otrzymywali na miesiąc 75 złotych gotówki i
proporcjonalnie większe ilości całego deputatu.
Praca trwała cały okrągły rok. zimą krócej – około 8 godzin, natomiast w lecie,
szczególnie w żniwa /zależało też od pogody/ od godziny 6.00 do 20.00. Przerwy: na drugie
śniadanie 30 minut, na obiad 2 godziny oraz na podwieczorek 30 minut. Drugie śniadanie i
podwieczorek przynosiły na pole żony lub dzieci robotników, często na dość dużą odległość
/do 2 km/.
Wszystkich ludzi do pracy na dworze księcia Czartoryskiego było 120, koni
pociągowych 56, wołów 32 oraz dwa parowce, które uskuteczniały głęboką orkę, najczęściej
pod upraw buraków cukrowych. Czartoryski miał również własną gorzelnię, piękny, duży
park, w którym rosły różne gatunki drzew, ogród ozdobny, warzywny i cieplarnię. W pobliżu
pałacu, w cieniu dużych drzew znajdowała się chłodnia. Wyglądała ona tak:
W ziemi wykopany był okrągły dół. Średnica tego dołu wynosiła około 10 m,
głębokość 2 do 3 m. Dach był z grubej warstwy trzciny, tuż nad ziemią. Wewnątrz dookoła
znajdowały się mocne regały, na których składano lód, a na innych regałach /wyżej/ wszystko
to, co nadawało się do chłodzenia.
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Lód był przywożony zimą, wydobyty wprost z jezior przez majątkowych robotników.
Oczywiście prace te były podejmowane w czasie, gdy był bardzo wielki mróz i wozy konne
bezpiecznie mogły wjechać na jezioro /będące również własnością majątku/. Lód był rąbany
zwykłymi siekierami w bryłach i ładowany na wozy. Nagromadzony lód niejednokrotnie
wytrzymywał przez wszystkie upalne dni.
Wyżej nadmieniłem, że książę do uprawy roli oprócz wołów i koni posiadał parowce.
Były to maszyny zbliżone wyglądem zewnętrznym do parowozów kolejowych. Zasadniczą
różnicę stanowiły koła żelazne, szerokie, aby nie grzęzły w polu. Siłą napędową była para,
która przez różne przekładnie poruszała koło napędowe, umieszczone poziomo pod
parowcem. Koło to obracając się nawijało /jakby nici na szpulkę/ mocną stalową linę, która z
kolei ciągnęła olbrzymi pług, który przewracał ziemię na szerokość 250 cm i głębokość od
35-40 cm. Jak odbywała się orka takimi parowcami?
Otóż: lina stalowa miała długość około 500 m. W takiej odległości znajdował się jeden
parowiec od drugiego i obydwa miały przyczepiony pług. Obsługujący porozumiewali się
gwizdkami. Gdy jeden parowiec ciągnął pług, to drugi swoją linę zwalniał i na odwrót.
Gdy pług dochodził do jednej maszyny, to na gwizdek druga maszyna powoli zaczynała
ciągnąć pług w swoją stronę. Sam pług składał się z dwóch części.
Gdy jedna z nich jadąc w tamtą stronę orała, to druga była uniesiona zupełnie do góry, aby nie
dotykała ziemi. Obie były umocowane na jednej wspólnej osi, na której obracały się dwa
żelazne koła.
Gleba tak zaorana i wynawożona hojnie bydlęcym obornikiem wydawała jak na
ówczesne możliwości olbrzymie buraki.
Buraki cukrowe wprost z pola były dostarczane do stacji PKP Palędzie lorkami, przy
których siłę pociągową stanowiły wyłącznie konie. Co to były te lorki? Całość składała się z
olbrzymiego pudła /mówiąc dzisiejszym językiem – platformy/, podwozia i kół.
Platforma była szeroka około 180-200 cm, długa około 7 m, a wysoka około 60 cm.
Wysokość takiej lorki od poziomu ziemi mogła wynosić 90 do 100 cm. Była bardzo
praktyczna do ładowania, gdyż robotnicy nie musieli wysoko rzucać. Koła były dostosowane
do jazdy po szynach. Z Konarzewa do stacji Palędzie były ułożone wzdłuż drogi publicznej
tory stałe, które prowadziły dokładnie pod rampę kolejową. Jeżeli ukształtowanie terenu nie
pozwalało, /np. przez wioskę Palędzie – droga była bardzo kręta/ to tory były położone na
gruntach indywidualnych rolników, które opłacał książę. Wzdłuż torów na odległość wzroku
były ustawiane ”wajchy” czyli mijanki, aby pojazdy mogły się bezpiecznie mijać.
Na stacji Palędzie specjalnie dla księcia była wybudowana rampa boczna, na którą
dodatkową parą koni wciągano do góry lorki z burakami, aby do wagonów można było je
zrzucać z góry a nie pod górę. Dodać trzeba, że buraki w polu były usypywane w prostej lini i
przykryte liśćmi. Od głównych torów „lorkowych” były układane tory przenośne, które
prowadziły bezpośrednio do kopców z burakami.
Samych torów przenośnych miał książę około 7 km. Zimą tory te służyły do
wywożenia obornika z obór w pole, bez względu na pogodę.
Jeden taki „pociąg”, to jest trzy platformy ciągnione przez dwa konie jednorazowo
dostarczały do wagonu koło 80q buraków.
„Kampania buraczana” trwała od października do końca listopada. Według moich
obliczeń /niezbyt dokładnych/ majątek księcia Romana Czartoryskiego w jednym roku
dostarczał około 300 wagonów /20-tonowych/ buraków. W tych latach rolnicy indywidualni
buraków prawie w ogóle nie uprawiali.
Przypominam sobie, że jako 10-letni chłopiec uważałem, kiedy buraki z
przejeżdżających lorek przy wstrząsie spadały na ziemię, zbierałem je, aby zimą przez
gotowanie otrzymać syrop buraczany do pierników na Gwiazdkę. Poza tym syropem
zastępowano cukier.
Nadmieniam, że kawę zbożową słodziło się tylko w niedzielę, a słodycze, jak np. placek
wypiekało się przeciętnie raz w miesiącu i obowiązkowo na Boże Narodzenie, Wielkanoc i
Zielone Święta.
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Ażeby zamknąć temat „Życie w majątku księcia Czartoryskiego w Konarzewie”
wspomnieć należy, że omawianymi już lorkami codziennie o godzinie 5.00 rano wywożono
na stację Palędzie mleko, które pociągiem trafiało do Poznania przez cały rok /około 2000 l/.
Stróż majątkowy codziennie o 4.00 rano budził kobiety, które doiły krowy. Mleko to bez
żadnego chłodzenia było dostarczane do miasta.
Chcąc upewnić się o niektórych cyfrach jak np. liczba koni, krów itd. posiadał
Czartoryski, pojechałem do Józefa Koniecznego, który obecnie mieszka w Konarzewie przy
ul. Szkolnej. Nadmieniam, że J. Konieczny od dziecka pracował w majątku Czartoryskiego.
Przez długie lata był szoferem i wszędzie jeździł z księciem samochodem.
Gdy zapytałem p. Koniecznego ile w tym prawdy, co nieżyjąca już Wiktoria Hetmańska w
swoich pamiętnikach pisała, że ludzie mieli bardzo źle i po kilka miesięcy nie otrzymywali
wypłaty – zaprzeczył temu. Powtarzam słowa Józefa Koniecznego: „Ona się pomyliła.
Owszem, te fakty miały miejsce Konarzewie, ale to działo się w czasie, gdy na majątku był
dzierżawca Franciszek Glabisz, a nie za czasów Czartoryskich”.
Aby móc dokładniej opisać koleje majątku Czartoryskich zaczerpnąłem wiadomości
od 81-letniego Wojciecha Kopaszewkiego zamieszkałego w Dopiewcu, który osobiście
pracował w majątku i bardzo dużo wiedział od swojego ojca, robotnika majątkowego.
Władysław Glabisz wspólnie z księdzem proboszczem w Konarzewie /Niezielińskim/
w roku 1886 założyli Kółko Rolnicze. Na ostatnich dożynkach w Konarzewie obchodzono
setną rocznicę tego wydarzenia. Po swoim ojcu dzierżawę majątku przejął Franciszek Glabisz.
Miało to miejsce przypuszczalnie w latach od 1900 do 1925. W tym czasie panował wielki
kryzys gospodarczy. Rzadko który rolnik nie był zadłużony, panowało bezrobocie i wielu
robotników opuszczało kraj w poszukiwaniu pracy.
W latach 1920-1925 po kilku rozprawach sądowych właściciel majątku książę Roman
Czartoryski wprowadził się do swego pałacu.
Jakie miał natomiast zdanie p. Konieczny o Czartoryskich:
Księżna Teresa Czartoryska założyła ochronkę u siebie w pałacu, którą prowadziła siostra
zakonna będąca na pełnym utrzymaniu dworu. Do ochronki chodziły przede wszystkim dzieci
dworskie, ale uczęszczały również dzieci robotników. Kto tylko zechciał, mógł posyłać dzieci
zupełnie bezpłatnie. Te słowa potwierdził będący w tym czasie w odwiedzinach u p.
Koniecznego jego krewny, człowiek lat około 50 nazwiskiem Paluszkiewicz, który osobiście
jako dziecko robotnika nadwornego uczęszczał do tej ochronki.
Teresa Czartoryska założyła także „Caritas”, co można by przyrównać do dzisiejszej
Opieki Społecznej. Pierwszym kasjerem i opiekunem w nowo założonym „Caritasie” była
Węcławkowa z Dopiewca, a drugim kasjerem – Aniołowa z Chomęcic.
Za mojej pamięci Czartoryscy mieli ośmioro dzieci. Małżonkowie Czartoryscy uwielbiali
jazdę konną. Jadąc na przejażdżkę zabierali ze sobą dzieci, które podążały za rodzicami na
swoich kucykach. P. Paluszkiewicz opowiadał, jak on i inne dzieci majątkowe też ujeżdżały
na kucykach, oczywiście podczas ćwiczeń w parku.
W wiosce Chomęcice mieszkał dość sławny pilot, który był instruktorem w cywilnym
Aeroklubie na Ławicy pod Poznaniem. Kiedyś za zgodą księcia przyleciał nad Konarzewo i
wylądował na majątkowym ugorze. Kto tylko chciał, tego zabierał na przejażdżkę samolotem.
Połowa wsi się zbiegła, aby zobaczyć samolot – no i kto odważniejszy mógł polecieć
samolotem.
Wspominając pilota Dominiczaka wypada dodać, że wraz z młodszym bratem zginął
w wypadku samolotowym w roku 1938. Pochowani byli na cmentarzu parafialnym w
Konarzewie. Obecnie na ich miejscu spoczywają ich rodzice.

Rolnictwo indywidualne w Konarzewie - Poziom życia
Wielkość gospodarstw rolnych wahała się średnio w granicach od 10 do 50 ha.
Rolników było około 20, w tym trzech z nich posiadało ponad 25 ha. Zasadniczo uprawiano
podstawowe zmienno płody: żyto, pszenicę, jęczmień, owies i ziemniaki.
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Poziom życia był dość ubogi. Na przykład u nas w domu oprócz niedzieli i świąt
mięso bywało w czwartek, chleb obkładano tylko w niedziele i w święta oraz podczas żniw.
Pierwsze nowe ubranie otrzymałem do pierwszej komunii, a następne z długimi nogawicami
po wyjściu ze szkoły, czyli po ukończeniu 14 lat. Według własnych obserwacji i wiadomości
zaczerpniętych od starszego rodzeństwa w naszej rodzinie stan odżywiania i ubioru był
względny.
Natomiast niektórzy mieli bardzo nędzne odżywianie i wielu domach natrafiało się na złe
warunki higieniczne.
Zwierzęta domowe były niewłaściwie odżywiane. W wielu przypadkach świnie
/maciory/ pożerały swoje prosięta z braku odpowiedniej paszy podczas ciąży. Krowy nie
dawały zadowalającej ilości mleka. Konie natomiast na ogół wyglądały lepiej.
W latach trzydziestych pojawiły się tak zwane bryczki. Pomimo różnych trudności
zamożność ludności była tak wysoka, że obok powozu księcia pojawiły się w Konarzewie trzy
piękne powozy w gospodarstwach włościańskich. Pojawiły się do nich specjalne puszory,
które służyły wyłącznie do świątecznych wyjazdów.
Łąki nie były należycie uprawiane. Dopiero gdy w Konarzewie zostało założone
Kółko Rolnicze /1886/ i po kilku latach zaczęło mieć wpływ na różne dziedziny rolnictwa
szczególnie indywidualnego sytuacja zaczęła się poprawiać.
Uruchamiano coraz to nowe maszyny, zasilano łąki kompostami i częściowo nawozami
sztucznymi. Na gruntach podmokłych przeprowadzano meliorację.
Dość szeroko i we względnej kulturze były prowadzone sady, warzywniki, kwietniki,
pasieki itp.
Na początku moich wspomnień wymieniłem mojego brata Józefa, który jako kapitan
WP odwiedzał dom rodzinny raz do roku. Najczęściej przyjeżdżał zimową porą. Miałem
nieraz ten zaszczyt, aby powozem wyjechać na dworzec Palędzie po brata. Dwa tygodnie
przed przyjazdem już myto powóz, czyszczono puszory, a tuż przed wyjazdem z domu kopyta
koniom smarowano czarną pastą do obuwia. Rodzice bardzo przeżywali przyjazd brata Józefa
i rodzeństwo również się cieszyło, bo każdemu zawsze coś przywoził. Widząc, jak mama
męczyła się przy krojeniu chleba, kupił jej maszynkę do krojenia chleba. Mama bardzo się
ucieszyła, bo pod koniec tygodnia chleb był już bardzo stary i twardy.
A teraz o sprawach cośkolwiek mniej przyjemnych, a mianowicie niejednokrotnie
drzwi nie zamykały się przed żebrakami. Zwłaszcza zimową porą wśród długich i ciemnych
nocy dość często miały miejsce kradzieże koni, krów, świń, które przed kradzieżą zabijano
czasem. Kradziono także puszory ze stajen, kury itp. Prawie wszystkie chlewy i stajnie miały
mocne kraty. Bardzo często synowie rolników sypiali w stajniach i dzięki temu drzwi od
stajni mogły być zamknięte od wewnątrz na hak. Spanie w stajniach miało podwójne
znaczenie: ochrona przed złodziejami oraz to, że synowie rolników w tym przypadku
korzystali z dość dużej swobody, której na pewno nie mieliby, gdyby spali w domu pod okiem
ojca!
Naprzeciw naszego gospodarstwa po drugiej stronie stał dom gminny pospolicie
zwany „szpitalem”. Mieszkali w tym „szpitalu” ludzie bezdomni i często psychicznie chorzy.
W zasadzie każdy miał jeden pokój: posadzka z gliny, dwa małe pojedyncze okna, brudno i
często chłodno. Znam te warunki, gdyż przez sołtysa było uzgodnione, że codziennie inny
rolnik musiał tym biednym nosić obiad. Od nas właśnie ja nosiłem i dlatego byłem naocznym
świadkiem nędzy tych biednych ludzi. Przed naszym domem znajdowała się studnia, z której
właśnie ci biedni czerpali wodę.
Również przed naszym domem był duży, wolny plac, na którym często bywały
zabawy taneczne. Była również karuzela, którą aby się obracała, musiało pchać kilku
chłopaków, którzy za godzinę pchania mogli za darmo się przejechać. Taką karuzelę
pospolicie nazywano „ślepą kobyłą”.
Na zabawach tanecznych przed naszym domem grał zawsze mój ojciec na harmonii
rozciąganej za paczkę tytoniu. Tytoń ten nosił nazwę machorki.
Przed każdym domem były stałe ławki, na których gaworzono do późnej nocy.
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Budynki w gospodarstwach rolnych przeważnie ustawiano w czworoboku: dom
najczęściej frontem do drogi, naprzeciw domu w odległości od 20 do 50 metrów stodoła, po
bokach chlew i szopa narzędziowa.
W latach dwudziestych pamiętam dokładnie przypadki młócenia zboża cepami.
Zamożniejszy rolnik jak gdzie niegdzie miał maszynę do omłotów, tak zwaną „sztyftówkę”.
Jak wyglądała cała maszyna?
Ramy, w które był wmontowany cały mechanizm, były z drewna. Bęben z żelaza miał
w sobie umocowane grube stalowe gwoździe, a raczej śruby. Takie same stalowe gwoździe
były wmontowane w górną część
maszyny, która była nieruchoma. To
wszystko
było
oczywiście
opancerzone i zabezpieczone. Bęben
ze stalowymi gwoździami obracając
się z odpowiednią szybkością jak
gdyby wciągał swoim pędem zboże do
wnętrza maszyny i trafiając w
szczeliny między gwoździami, które
były wmontowane w część stałą
maszyny
zostawało
dokładnie
wymłócone.
Rolnik
z
wielką
ostrożnością musiał wkładać, a nawet
pchać zboże do maszyny.
Kuik Feliks – żniwa 30.06.1940

Jedynie słoma wychodziła osobno, natomiast ziarno pozostawało razem z plewami. Napęd
takiej maszyny odbywał się przez kierat „maneż”, który obracały konie ciągnąc stale w koło.
Do czyszczenia ziarna od plew służył młynek.
Wewnątrz były różne sita i przez obracanie ręczną korbą sita te się poruszały, a wiatr
spowodowany przez wiejnik wyrzucał plewy w innym kierunku niż ziarno.
Tak wyglądały omłoty. Coraz częściej omawiane wyżej maszyny „sztyftówki” pojawiały się
w okolicznych wioskach u rolników.
Budynki były kryte przeważnie papą, dachówką, czasem słomą.
Jak wyglądały chlewnie: żłoby służące do karmienia zwierząt w dużym stopniu były
drewniane, rzadko cementowane. W latach dwudziestych w ogóle nie było posadzek
cementowych w chlewach. Z biegiem czasy pojawiły się żłoby cementowe przede wszystkim
u koni, gdyż drewniane nie wytrzymywały, bo konie je gryzły i szybko niszczyły.
Budynki mieszkalne miały przeważnie korytarz przez całą szerokość domu oraz jedno
wyjście na podwórze a drugie na drogę.
Jak na przykład było w naszym domu?
Kuchnia była dość duża /około 20m²/ z posadzką z cegły. Na korytarzu też była cegła.
Mniejszy pokój, tak zwany alkierz, okna miał od podwórza. We wszystkich pokojach były
podłogi. Przypuszczalna wielkość poszczególnych izb: alkierz miał 12m², największy pokój
26m², a pokój, którego powierzchnia wynosiła 20m² była to tak zwana „izba wymierna”.
Dzisiaj można by ją nazwać izbą emerytów. Każdy rodzic, który zapisał gospodarstwo
dziecku automatycznie wędrował do pokoju wymiernego. Wejście do takiego pokoju było
przeważnie oddzielne. Posiłki „wymiernikowi” były dostarczane do jego pokoju. Tę funkcje
przeważnie spełniał najmłodszy w domu.
W pokoju wymiernym i dużym były piece kaflowe. Każdy piec miał wmontowany
piekarnik, który w tym czasie nosił nazwę „framugi”. Piekarnik był wykorzystywany do
pieczenia jabłek, przechowywania ciepłych płynów przez noc /podczas choroby/, np. mleka,
herbaty płynów do płukania gardła itd. Piece kaflowe w pewnym sensie stanowiły ozdobę
pokoju. Kafle przeważnie były białe, a sama góra ozdobiona pozłacanymi rzeźbami. Przede
wszystkim piec taki był bardzo wysoki, sięgał prawie pod sufit.
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W dużym pokoju znajdowała się również lampa wisząca, oczywiście naftowa. Jak była
taka lampa zawieszona?
W suficie w belkę był wkręcony uchwyt, do którego można było przywiesić lampę.
Jak taka lampa wyglądała? Był to szklany pojemnik na naftę, koszyk z małym pokrętłem,
którym się wkręcało lub wykręcało knot. Knot był wykonany z dość twardego materiału,
który łatwo przewodził naftę z pojemnika i zapalony utrzymywał światło. Na koszyk
nakładało się cylinder. Basen szklany z naftą znajdował się w żelaznym naczyniu, do którego
były przymocowane ozdobne, cienkie żeliwne listewki tworzące łańcuch. Cały ten mechanizm
w górnej części był tak urządzony, że lampę można było podwyższyć lub obniżyć około 40
cm. Obniżało się ją na przykład
do pisania, a podwyższało podczas potańcówki. Wszystkie metalowe części były pozłacane.
Pokój, w którym sypiali rodzice, a który równocześnie był pokojem do przyjmowania
gości wyglądał następująco: dwa drewniane łóżka, nad nimi wisiał krzyż i z obydwu stron
obrazy religijne.
Na przeciwnej ścianie wisiał Orzeł Polski z koroną, a pod nim stała kanapa, u której części
drewniane były rzeźbione. Pomiędzy oknami stała szafonierka z lustrem, a pod jednym oknem
stał też drewniany kuferek, również ładnie ozdobiony, w którym /jak się dowiedziałem od
mojego dziadka/ mama moja przywiozła część swojej wyprawy, którą otrzymała od swoich
rodziców wychodząc za mąż. Na bocznej ścianie stała duża szafa do odzieży, a na niej
gramofon.
Przed łóżkami stał stół, który w razie potrzeby można było rozciągać. Krzesła były wyplatane,
z dość wysokim oparciem. Wszystkie części drewniane były pięknie rzeźbione.
W alkierzu, gdzie sypiały siostry, również na ścianie wisiał krzyż, a na bocznych
ścianach obrazy z wizerunkami Kościuszki, Mickiewicza, „Wygnańcy na Sybir” i duże
zdjęcie Kółka Rolniczego, na którym był również mój ojciec.
Kuchnia była dość duża, bo przecież w czasie żniw musiała pomieścić 15-20 osób.
Długie zimowe wieczory z uwagi na oszczędność opału tylko w kuchni się spędzało.
Październik i listopad to były miesiące, podczas których moje siostry cerowały pończochy,
robiły na drutach, bracia natomiast naprawiali pantofle /drewniaki/, lejce, obroże itp.
Przeważnie w listopadzie w wielu domach odbywało się darcie pierza, na które schodziło się
dużo młodzieży, oczywiście męskiej i żeńskiej. Trzeba dodać, że młodzież bardzo chętnie
przychodziła. Były to wieczory, że przy darciu pierza było około dwudziestu osób.
Długie jesienne wieczory były wykorzystywane na bardzo pożyteczną i piękną
rozrywkę: śpiewaliśmy piękne patriotyczne i religijne piosenki, a na zakończenie zawsze
wszyscy wstali i zaśpiewali „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Na wiosce w tym jesiennym
okresie były okropne ciemności. Gdy zbliżała się 22.00, to pan Ignacy Wojtasz, który posiadał
nadzwyczajny dar opowiadania, na pożegnanie miał zawsze jakiś szczególny temat o
strachach, np./cytuję/:
„Wiecie co, wczoraj, jak wracałem do darcia pierza, to na skrzyżowaniu dróg biegł do mnie
olbrzymi pies, dzwonił łańcuchem, a w pysku miał ogień; ledwo zdążyłem zamknąć drzwi od
podwórza”.
Dziewczęta były tak przepłoszone, że każda prosiła, aby jakiś chłopiec ją odprowadził.
Kawalerowie bardzo chętnie z tych przywilejów korzystali.
Na zakończenie darcia pierza, które trwało do dwóch tygodni, przygotowywano lepszą
kolację /chleb obkładany kiełbasą i kawa zbożowa osłodzona z mlekiem/. Gdy nie było
jeszcze adwentu, to często była potańcówka.
W tych czasach szczególnie na wioskach rodziny często były wielodzietne. W związku
z tym gospodynie domu miały okropnie dużo pracy. Pomimo to hodowały wszystkie warzywa
ogrodowe jak kapustę, pietruszkę, ogórki, marchew itp. Całymi długimi wieczorami
zimowymi bez przerwy cerowały skarpety, rękawice, naprawiały odzież, a chłopcy naprawiali
uzdy dla koni, także obuwie. Drewniaki podbijało się skórą, aby dłużej trwały. Oszczędność
w tych czasach odgrywała dominującą rolę. U nas na przykład było trzynaścioro dzieci.
Gdyby to dzisiaj powiedzieć, że z 20 ha ziemi można było dwóm braciom dać średnie
wykształcenie /opłaty prywatne gimnazjum/, ubrać, wyżywić, trzem siostrom wyprawić
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wesele, dać jako taki posag, to nikt by w to nie uwierzył. Oto do jakiego stopnia ludzie
wtenczas oszczędzali: my w domu pędząc gęsi czy krowy w pole chodziliśmy stale boso,
nawet po ściernisku. Szewc z Konarzewa nazwiskiem Bazylik pieszo szedł 15 km do
Poznania po skóry, bo szkoda było pieniędzy na bilet kolejowy. Na domiar tego wszystkiego
za wioską zdejmował trzewiki boso szedł do samego Poznania, dopiero tuż przed miastem
zakładał trzewiki. Rolnicy w żniwa takie zboża jak pszenica, groch, łubin zwozili do stodół
wozami, które były wysłane płachtami, aby żadne ziarno się nie zmarnowało.
W tym miejscu pozwolę sobie użyć pewnego porównania do czasów obecnych.
W roku 1968 chcąc dobrze wynawozić ogród ½ ha kupiłem nawóz gęsi z tuczarni
Junikowo. Gdy rozpoczęliśmy ładowanie na platformy okazało się, że w tym nawozie
znajduje się bardzo dużo ziarna kukurydzy. Kury i kaczki dosłownie przez dwa tygodnie
miały co jeść. Miejscami szypami kładliśmy ziarno zmieszane z gęsimi odchodami.
Chcąc moje dowody zilustrować, przytoczę audycję radiową, która miała miejsce w
latach siedemdziesiątych z okazji święta chłopa „Zielone Święta”. Mówca zadał sobie trud i
postarał się udowodnić słuchaczom, że słomę warto młócić. W kilka tygodni po żniwach
przejeżdżał przez okoliczne wioski i zauważył, że stogi słomy są pokryte miejscami zielenią.
Zadał sobie trud, podszedł do stogu i ręką wyciągnął kilka nie wymłóconych kłosów. Policzył,
ile ziaren miał w kłosach, które wyciągnął ze stogu. Od garści do snopa, od snopa do mendla i
tak dalej – i doszedł do wniosku, że te stogi ze słomy, które widział, naprawdę warto by
jeszcze raz wymłócić!
Drogi w tych czasach były bardzo zaniedbane, szczególnie drogi polne. Podczas
opadów /wiosna-jesień/ bywało często tragicznie. Przyczyniały się do tego również sztywne i
wąskie koła. Wóz naładowany słomą często groził wywróceniem.
Innego rodzaju trudności wyłaniały się zimą, np. podczas gołoledzi. Konie bez
podków na śliskiej drodze jakoś radziły sobie.
Natomiast te, które miały podkowy, dosłownie nie mogły się poruszać. Dlatego na okres
zimowy koniom zakładano podkowy, które posiadały otwory z gwintem około 1 cm średnicy,
do których wkręcano hacele. Były to śruby takiej średnicy, jak otwory w podkowach i
długości 2-3 cm. Jeden koniec takiej haceli posiadał gwint, a drugi był ostry.
Gdy koń swoim ciężarem nadepnął, wbijał hacele w zlodowaciałą powierzchnię i szedł
zupełnie swobodnie, nie ślizgając się.
Z powyższego przykładu śmiało można wywnioskować, że i kowal na bezrobocie nie
narzekał i dochody miał dość pokaźne. Pozwolę sobie tu przytoczyć jeden dowód: kowal w
Konarzewie /p. Przybylski/ w kilka lat tak się dorobił, że kupił około 5 ha ziemi, konia, krowy
i stał się pomału rolnikiem. Z tego wynika, że rzemieślnikom powodziło się dość dobrze.
25.04.1986 2.00-4.00 B a z a r

Wieś ówczesna starała się być jak najbardziej samowystarczalna. Z żywności niewiele
kupowano w mieście. Rolnicy raczej wywozili niż przywozili, np. masło, jajka, twaróg; w
miejsce herbaty zbierano różne zioła jak miętę, rumianek, lipę, kocankę na ściernisku itp.
Kawę pijało się przeważnie zwykłą z jęczmienia, którą na wioskach ówczesnych wypalało się
samemu. Służył do tego rodzaj dużego żeliwnego młynka z tą różnicą, że wewnątrz przez
kręcenie obracały się jakby śmigła. Gdy młynek z ziarnem jęczmienia już stał na ogniu, to
obracające się śmigła mieszały ziarno, aby się nie przypaliło. Gdy jęczmień był już
odpowiednio zabarwiony po ochłodzeniu już normalnym młynkiem mieliło się go i kawa była
gotowa. Także i kaszę u nas w domu ojciec sam robił. Siał grykę, tak zwaną tatarkę i mielił
własnym młynkiem. Młynek taki miał w drewnianym pudle zainstalowane dwa okrągłe
płaskie kamienie, które były odpowiednio nacięte. Oczywiście siłą napędową był koń.
Pamiętam, gdy jako mały chłopiec musiałem „w maneżu” prowadzić bardzo wolno jednego
konia. Koń chodził stale w koło i przez umocowane cztery mocne drągi /czyli dyszle/ obracał
duże, żelazne zębate koło i przez dalsze przekładnie znajdujący się w stodole
jeden z dużych kamieni w młynku. Drugi kamień był oczywiście wmontowany tak, aby nie
obracał się. Była to praca bardzo mozolna, gdyż grykę było trzeba kilka razy mielić i kilka
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razy oczyścić. Taka kasza służyłam między innymi do wyrobu kaszanki /przy świnio biciu/.
Liczni mieszkańcy wioski swoje świnie zabijali sami i do wyrobów rzeźnik nie był potrzebny.
W Konarzewie było dwóch rzeźników, a wioska
liczyła 800 osób. Wyroby mieli wspaniałe. W każdą
sobotę o godzinie 8.00 świeża kiełbasa i w ogóle
wszystkie wyroby były do kupienia. Ażeby w sobotę
mieć świeży towar /bez lodówki w lecie/, świnie były
zabijane w nocy około godziny 2.00. Czystość była na
pierwszym miejscu.
Gdy do składu rzeźnickiego przyszedł ktoś z małym
dzieckiem, to sprzedawca mały kawałek dawał osobno
za darmo.
Obaj rzeźnicy mieli własne domki, kształcili
dzieci i w ogóle nieźle im się powodziło. Żywiec
kupowali we własnej wsi. Dosłownie na powrozie
świnie przyprowadzali i dlatego nie używali żadnego
pojazdu, co obniżało wydatki przy zakupie. Nie do
pomyślenia, aby ktoś rozchorował się po zjedzeniu
wyrobów czy mięsa zakupionego u rzeźnika!
Kuik Feliks – świniobicie

W Konarzewie był również młynarz, który posiadał własny wiatrak. Miałem okazję
być z ojcem w młynie. Wieźliśmy żyto do przemielenia, aby w domu było z czego wypiekać
chleb.
Wiatraki były przeważnie stawiane tam, gdzie była spodziewana największa siła
wiatru – przeważnie na wzgórzach. Cała konstrukcja wiatraka była wyłącznie z drzewa.
Olbrzymie krokwie spoczywały na bardzo dużych kamieniach. Na głównym palu było
nasadzone tak zwane pudło, czyli cały budynek wiatraka za śmigłami włącznie. Pudło było
ruchome i przy pomocy specjalnego mocnego dyszla można było obracać je tak, aby skrzydła
wiatraka stały pod wiatr.
Ojciec wspominał, że kiedyś worki ze zbożem trzeba było wnosić wysoko po
schodach na wiatrak. Było to bardzo męczące. Natomiast w tym czasie, gdy ja byłem, worki
ze zbożem były wciągane mechanicznie, oczywiście gdy śmigła się obracały.
Konie okropnie się bały podchodzić do wiatraka, gdy był w ruchu. Niejednokrotnie
młynarz musiał zatrzymać śmigła, aby konie mogły wciągnąć wóz pod wiatrak.
Borkowski, młynarz w Konarzewie miał dużo pracy, a z tym łączyły się i dochody.
Pamiętam tyle, że z tego wiatraka dorobił się gospodarstwa około 5 ha, wychował dzieci
/około ośmiorga/ - samych synów.
Sport w tym czasie istniał przy różnych stowarzyszeniach, jak np. Sokół – Katolickie
Stowarzyszenie Męskie. Jednak nie był tak rozpowszechniony jak obecnie.
Zupełnie niezależnie od wymienionych stowarzyszeń organizował wyścigi konne
Stanisław Szajkowski. Był to rolnik posiadający około 25 ha gruntów uprawnych, dość
zamożny gospodarz.
Wieś była rozśpiewana. Szczególnie letnią porą wieczorami można było słyszeć
śpiewy i najróżniejsze instrumenty: mandoliny, trąbki, harmonie rozciągane, skrzypce itd. W
Konarzewie można było posłuchać nawet gry na pianinie, które znajdowało się u Stanisława
Szajkowskiego, którego córka Danuta pobierała lekcje gry w Poznaniu.
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L a t a 1924 – 1938
Po wyjściu ze szkoły pracowałem w gospodarstwie rolnym aż do chwili pójścia do
wojska. W dziewiątym roku życia zmarła mi Mama. Od tej pory wychowywały mnie siostry.
W roku 1932 siostra Helena /starsza ode mnie o osiem lat/ wyszła za mąż za syna
rolnika Maja. Praktycznie oba gospodarstwa zostały połączone, gdyż ojciec mój nasze
gospodarstwo zapisał siostrze Helenie, a mąż jej, Władysław Maj otrzymał gospodarstwo po
ojcu Marcinie Maju.
Połączone gospodarstwa miały 30 ha gruntów uprawnych. Gdy skończyłem szkołę
podstawową, koniecznie chciałem uczyć się dalej. Nie pomogły żadne prośby, bo nie byłoby
komu paść krów ani też pomagać w gospodarstwie. Gdy już do gimnazjum nie pozwolono mi
uczęszczać /to bardzo dużo wtenczas kosztowało/, prosiłem aby chociaż za fryzjera
pozwolono mi się uczyć. Wprawdzie szwagier kupił mi już 2 białe kitle, maszynkę do włosów
i brzytew, ale jakoś delikatnie
uniemożliwiono mi pójście z domu – brakowałoby jednej siły w gospodarstwie. Przyznać
trzeba, że gospodarstwa były bardzo zadłużone - nic więc dziwnego, bo w moje miejsce
musiałby szwagier opłacać najętego robotnika.
Musiałem się pogodzić z moim sierocym losem i na swój sposób postanowiłem się
uczyć.
W niedzielę po południu mając swój mały pokoik na strychu mogłem całymi
godzinami przepisywać gazety, aby nauczyć się poprawnie pisać, bo cóż mogła mi dać szkoła
4-klasowa?
Dodać tu muszę, że w domach włościańskich już przed pierwszą wojną światową były
biblioteki, w których znajdowały się książki rolnicze, literatura piękna, historia Polski i różne
czasopisma w języku polskim.
Poprosiłem syna naszego sąsiada, który /jak już wspomniałem/ uczęszczał do
gimnazjum w Poznaniu, aby mi zadawał chociaż jedno zadanie, które on rozwiązywał, oraz
parę słów języka niemieckiego. Nazywał się on Jan Szajkowski. Gdy się okazało, że coraz
trudniejsze zadania zaczęły być dla mnie „czarną magią”, przerzuciłem się na muzykę.
Oprócz zamiłowania wykryłem u siebie talent, który w miarę moich możliwości chciałem
doskonalić.
Kazimierz, jeden z moich braci, kupił sobie mandolinę, lecz żebym nie uszkodził
instrumentu – chował go przede mną. Raz, gdy Kaziu pojechał w pole /a było to daleko od
domu – około 1,5 km/, wykradłem mu instrument. Aby nikt nie słyszał mojego grania
klęczałem na łóżku i nakryłem się pierzyną. Po kilku takich ćwiczeniach jedną melodię
wygrałem już dość płynnie. Kiedyś w niedziele, gdy brat popisywał się swoim
muzykowaniem, ubłagałem go, aby dał mi chociaż na chwilę ten upragniony instrument do
rąk. Nie mógł wyjść z podziwu, jak zagrałem lepiej nawet od niego. Od tej pory mandolina
była dla mnie dostępna.
Kiedyś jeden ze starszych znajomych, grający na klarnecie i na skrzypcach i przysnął
przy naszym ogrodzie, w którym grałem na mandolinie.
Przyszedł z propozycją, abym do niego raz po raz zajrzał z mandoliną. Od tej pory co
niedzielę po obiedzie całymi godzinami przebywałem u niego. Człowiek starszy ode mnie o
jakieś 8-10 lat stał się moim serdecznym przyjacielem. Miałem wtenczas około 17 lat, a on
był żonaty i miał założoną rodzinę. Łączyła nas muzyka.
Po pewnym czasie pożyczył mi pieniędzy i kupiłem sobie skrzypce. Pół roku później
grałem już z nim na weselu. Po jakimś czasie powiedział do mnie:
- Wiesz co, dwa takie piskliwe, instrumenty, jak klarnet i skrzypce nie pasują ze sobą. Ja ci
pożyczę pieniędzy i pojedziemy do Poznania kupić harmonię rozciąganą dwurzędową.
Aby jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić, rowerami jechaliśmy 18 km do Poznania
po piękną harmonię wiśniowego koloru. Z radości w nocy nie mogłem spać. Od tej pory
każdego wieczoru po kilka godzin ćwiczyłem na upragnionym instrumencie.
Nadmienić tu należy, że harmonia taka działała na zasadach późniejszego akordeonu.
Zasadnicza różnica: klawisze melodyjne były po prawej ręce, a basowe po lewej. Ten sam
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guzik naciśnięty palcem przy rozciągnięciu miecha dawał inny głos, a przy ściśnięciu miecha
również inny głos.
Dosłownie znęcałem się nad tą harmonią i sam nad sobą. Harmonię rozciągało się na
kolanach. Aby nie niszczyć spodni na kolana nakładało się specjalny fartuch.
Po mniej więcej czterech miesiącach na wesele jechałem już z harmonią. Oczywiście
aż tak to płynnie nie szło, ale przy akompaniamencie basów i krzykliwego klarnetu
wychodziło zupełnie nieźle!
W krótkim czasie harmonię miałem już spłaconą z pieniędzy zarobionych na weselach.
Stare przysłowie brzmi: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Tak było i ze mną.
Mandolinę miałem po bracie, który poszedł do wojska. Skrzypce i harmonię też już
miałem. Trąbkę altówke odziedziczyłem po drugim bracie, który też poszedł do wojska. Do
kompletu kupiłem okazyjnie gitarę. Razem miałem pięć instrumentów. W letniej porze roku
powóz z szopy wepchnąłem do stodoły, a w szopie urządziłem sobie pokój, w którym
ćwiczyłem po kolei na wszystkich instrumentach do oporu. Grywałem na zabawach i
weselach.
Gdy grałem kiedyś z zespołem na latowej zabawie w parku księcia Czartoryskiego,
obecny był też ksiądz Laskowski. Coś musiał widocznie zauważyć, bo we wtorek po zabawie
około godziny 20.00 moja siostra Helena przychodzi do stajni i mówi, że przyszło do mnie
siedem panienek. Pomyślałem sobie: „Co to może być? Po co przyszły i to aż siedem?”
Po przywitaniu się oznajmiły, że przysyła je ksiądz Laskowski, gdyż za miesiąc Kółko
Rolnicze będzie miało wielką uroczystość i że mam przygotować z nimi śpiewy. W tym
czasie nut jeszcze nie znałem. Ze słuchu przygotowałem godzinny koncert, niektóre piosenki
nawet na dwa głosy. Chór żeński, którego przygotowywałem, składał się z panienek, które
należały do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. W śpiewie brało udział około
30 osób. Pozwolę sobie wymienić niektóre nazwiska: Kazimiera Przybecka, Bronisława Czyż,
Aniela Kłosin, Stanisława Kuik, Marianna Szajkowska i inne.
W roku 1936 wstąpiłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, której
patronem był ówczesny proboszcz ksiądz Jan Laskowski. Na poszczególnych zebraniach
zanim przyszedł ksiądz, zacząłem próbować gry na fisharmonii. Kiedyś po kilku miesiącach
prób wygrałem już „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Usłyszał to ksiądz patron. Nic nie
powiedział, tylko zaczekał aż przyjdzie brat Józef, który za każdym razem, gdy przyjeżdżał do
domu, to szedł odwiedzić proboszcza i podziękować za zainteresowanie się nim, gdyż z
naszym ojcem ustalili, iż brata trzeba kształcić.
W roku 1937 gdy brat Józef odwiedził proboszcza, zaczęli mówić na mój temat.
Ksiądz Laskowski, wielki patriota i społecznik, poprosił mojego brata, aby przysłał mi coś
pieniędzy na zakup nut, a ksiądz za darmo będzie mnie uczył gry na skrzypcach z nut. Brat
bardzo chętnie przysyłał mi co miesiąc trzydzieści złotych. Nadmieniam, że ta gotówka miała
w tym czasie wartość dwóch par dobrych trzewików.
Na próby chętnie uczęszczałem, pomimo że odbywały się o godzinie 22.00 i to
podczas prac żniwnych. Ksiądz na tak późną godzinę chętnie się zgodził, tylko ostrzegł mnie,
że będę bardzo zmęczony po tak ciężkiej pracy.
Trudne były czasem próby, to prawda, ale cierpliwość i wyrozumiałość księdza proboszcza
podnosiła mnie na duchu i dodawała zachęty do wytrwałości. Zboże wraz z innymi kośnikami
musiałem kosić w okropne upały od rana do wieczora. z pola schodziliśmy około godziny
21.00. Najemnicy szli na kolację, a ja w tym czasie musiałem odkarmić pięć koni. Po kolacji
mycie, golenie się, skrzypce pod rękę - i na próbę. Zdążyłem przerobić dwa zeszyty „Plejela”.
Widząc jednak, że żadna przyszłość przede mną nie stoi, postanowiłem szukać
jakiegokolwiek wyjścia.
Zgłosiłem się ochotniczo do wojska, aby zostać zawodowym. Namówił mnie do tego
brat Kazimierz, który też musiał zostać w wojsku, bo nie miał żadnego wykształcenia.
Wszystkim nie można było dać wykształcenia czy jakiegoś zawodu.
Jakie formalności musiały być załatwione, aby ochotniczo służyć w wojsku:
1. Pozwolenie od ojca
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2. Świadectwo szkolne
3. Opinia wójta
4. Świadectwo moralności od miejscowego proboszcza

28 l u t e g o 1938 – 1 w r z e ś n i a 1939
Dnia 28 lutego 1938 roku już ostrzyżony pojechałem zgłosić się na wezwanie do 7 Dywizjonu
Artylerii przeciwlotniczej w Poznaniu.
15.03.1986 2.00-4.00 B a z a r

Był wówczas taki zwyczaj, aby przed odejściem do wojska odwiedzić wszystkich
bliskich i krewnych, nauczyciela i księdza. Miało to podwójne znaczenie: przede wszystkim
większość odchodzących do wojska była dość uboga, a wuj czy ciotka parę złotych dali. Poza
tym to był moralny obowiązek. Gdy byłem pożegnać proboszcza Laskowskiego, to
powiedział on takie słowa:
- Feliks, jedź z Bogiem, ale ciebie zastanie prawdopodobnie tam wojna.
Po przyjściu do jednostki na Sołaczu z góry już byłem przydzielony do plutonu
łączności. Nadmieniam, że nasza Artyleria Przeciwlotnicza była trzecimi koszarami licząc od
miasta. Pierwsze zajmowała Artyleria Konna /siła pociągowa: konie, obsługa na koniach,
armaty na sztywnych żelaznych kołach/. Następne koszary należały do 7 Pułku Artylerii
Ciężkiej /siła pociągowa: konie, obsługa na jaszczach, również sztywne żelazne koła/. Trzecie
z kolei koszary zajmowała jednostka, w której ja służyłem – 7 Dywizjon Artylerii
Przeciwlotniczej /siła pociągowa: ciągniki gąsienicowe, armaty na kołach gumowych.
Rozmiar lufy naszego działa 40mm. Ilość teoretyczna strzałów na minutę 120, praktyczna –
80. Praktyczna wysokość rażenia obiektu w powietrzu 3000 m. Pocisk opuszczający lufę był
świetlny, kształtem i wielkością zbliżony do małej butelki od śmietany/. Wspaniały widok
nocą, gdy ognisty łańcuch pocisków prując powietrze zdążał do celu. Była to wtenczas
zupełnie nowa broń.
Podczas ostrego strzelania na poligonie „Brześć n/Bugiem” samolot na linie długości
około 800 m ciągnął „rękaw” o średnicy 2m i długości 6 m. Podczas lotu „rękaw ten
wypełniało powietrze, przez co stanowił o bardzo dobry cel dla artylerii przeciwlotniczej.
Pilot prowadził samolot, a obserwator sprawdzał celność strzałów i drogą radiową
powiadamiał dowództwo naziemne.
Jak już wspomniałem, w początkach mojego pobytu w wojsku byłem przydzielony do
plutonu łączności. Do zajęć naszych należało zapoznanie się z aparatami telefonicznymi, z
centralą itp.
Ćwiczenia odbywały się w lasku sołackim /zawieszanie przewodów na drzewach,
uruchomienie całej aparatury/. Po jakimś czasie zostałem wraz z czterema kolegami wysłany
na kurs radiotelegraficzny do Warszawy /Powązki/. Kurs ten trwał około 6 miesięcy. Na
Powązkach zgromadzili się przedstawiciele wszystkich formacji.
Przepięknie to wyglądało kolorystycznie, gdy w niedzielę cała szkoła w zwartym szeregu
czwórkami maszerowała do kościoła. Na samym przedzie szli marynarze w swoich
granatowych strojach, za nimi żandarmeria w zielonych mundurach o jasnożółtych wyłogach,
w następnej kolejności biali ułani i tak dalej – jednym słowem: splot przeróżnych kolorów,
jak na łące. Wszyscy maszerowali z bronią przyboczną: ułani z szablami i w ostrogach przy
butach, piechota z bagnetami itd.
Gdy już coraz bardziej zaczęło zanosić się na wojnę, kurs radiotelegraficzny
przyspieszono z dnia na dzień. W międzyczasie wybuchł konflikt o Zaolzie. Już jako
radiotelegrafista znalazłem się w Cieszynie. Na czym polegało moje zajęcie? W tej sytuacji na
zmianę z drugim radiotelegrafistą pełniliśmy dyżury w samochodzie, w którym znajdowała
się cała aparatura nadawczo-odbiorcza.
Zasadniczo cała radiostacja znajdowała się w
samochodzie. W terenie podczas korespondencji antena musiała znajdować się na jak
najwyższych obiektach. Dawało to lepszy odbiór. W tym przypadku wywieziono nas na
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odległy punkt położony na jakimś wzgórzu i tam, wewnątrz samochodu z kołpakiem na
uszach prowadziło się nasłuch.
Dodatkową częścią składową radiostacji było tak zwane urządzenie rozmówcy. Był to jakby
telefon, dzięki któremu radiostacja miała bezpośrednie połączenie z dowództwem.
Gdy konflikt „zaolziański” przestał być niebezpieczny i aby żołnierze nie marnowali
czasu urządzono Podoficerską Szkołę Dywizjonalną. W wolnych chwilach wieczorami
urządzano zabawy, ale w kącie sali każdy musiał swój karabin złożyć w kozły, gdyż czas
jeszcze nie był zupełnie pewny.
W niedzielę, kiedy nie obowiązywały żadne zajęcia wspólnie z innymi kolegami
poszliśmy zwiedzić miejscowość C i e r l e c k o, gdzie zginęli nasi bohaterowie Żwirko i
Wigura. Zachowały się wszystkie świerki ścięte przez spadający samolot, a samo miejsce,
gdzie spadł samolot było uwieńczone jakby bramą tryumfalną, opasaną czarną wstęgą, na
której widniał napis:
„N a P t a k u D o W i e c z n o ś c i”
Około połowy grudnia 1938 roku cała armia z Zaolzia wróciła do koszar
macierzystych.
Każdy z powracających żołnierzy musiał uzupełnić swoje zaległe strzelania. W
zależności od wyniku, z jakim je ukończył, otrzymywał odpowiednią ilość dni urlopu na
Święta Bożego Narodzenia. Ja w tym przypadku otrzymałem cztery dni.
W przeddzień Wigilii podczas odczytywania rozkazu usłyszałem moje nazwisko i że
udzielono mi 4-dniowego urlopu. Koszary mogłem opuścić 24 grudnia po godzinie 14.00. O
16.00 z minutami miałem pociąg do stacji Palędzie. Przed wyjściem z podoficer mający
służbę na korytarzu wszystko przejrzał, nawet bagnet trzeba było wyjąć z pochwy – czy jest
czysty.
Ze stacji Palędzie do mojej rodzinnej wioski Konarzewo szedłem polną drogą 4 km
pieszo. Oczom swoim nie wierzyłem, że będę mógł oglądać swoich i spożywać razem z nimi
wieczerzę. Zapukałem, wszedłem do domu – a tu akurat wszyscy zasiadali do wieczerzy.
O moim pobycie w Poznaniu nic nie wiedzieli. Niesamowita niespodzianka! Ojciec aż się
popłakał, siostry, szwagier – nie mogli się nacieszyć moją obecnością. Zamężna siostra
Helena miała trzy córeczki: Helenę, Bronisławę i Teresę w wieku od trzech do siedmiu lat.
Wszystkie prosiły mamę, aby pozwoliła im spać z „wujkiem Feliksem”. Opowiadałem im aż
do północy, aż wszystkie posnęły.
Taki zwyczaj się u nas zachował, że gdy syn będący w wojsku przyjechał na urlop, to
w niedzielę z ojcem szedł razem do kościoła, i to na sumę. Ojcowie dawniej byli bardzo
dumni, że mieli syna w wojsku. Szczególnie, gdy syn służył przy koniach, gdzie szli
przeważnie mężczyźni wysocy, a przyjechał na urlop w długim płaszczu, z szablą długą
prawie do samej ziemi przy boku, z ostrogami przy butach, w rogatywce – no, taki ojciec nie
posiadał się z radości i z dumy. U nas w domu dwóch braci na urlop przyjeżdżało z szablą i z
ostrogami, a pięciu tylko z bagnetami.
Po powrocie do koszar coraz więcej mówiło się o wojnie. W maju 1939 roku
wprowadzono zakaz opuszczania koszar i ostre dyżury. Mnie jako radiotelegrafistę razem z
baterią dział przeciwlotniczych wyznaczono do obrony lotniska Ławica. Sytuacja z dnia na
dzień zaostrzała się i spaliśmy już w namiotach. Gdzieś około 25 sierpnia na Ławicę
przywieziono nam zupełnie nowe wyposażenie – od góry do dołu. Przebieraliśmy się w nocy.
Każdy wróżył wojnę.

D r u g a w o j n a ś w i a t o w a - 1 wrzesień 1939 rok.
Zgodnie z rozkazem 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej został przydzielony do
dyspozycji Armii „Poznań”, którą dowodził generał dywizji Tadeusz Kutrzeba. Ja osobiście
podlegałem porucznikowi Stefanowi Żeromskiemu, który był odpowiedzialny za łączność. W
tym czasie były już dość powszechne aparaty radiowe nadawczo-odbiorcze, umieszczone w
20

specjalnych samochodach. Rozkazem dywizjonowym w ostatnich dniach sierpnia zostałem
mianowany dowódcą radiostacji. Do obsługi przydzielono mi kierowcę Witolda
Jerzykiewicza, telegrafistę Czesława Palacza i Adama Marcinkowskiego.
Z koszar 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej wyruszył 1 lub 2 września 1939 roku.
Cała obsługa radiowa miała możliwość pożegnać się z rodziną, gdyż wszyscy pochodzili z
Poznania. Ja natomiast wstąpiłem po drodze do brata, który był zwiadowcą na stacji Poznań Antoninek. Moja radiostacja ubezpieczała na tyłach jednostkę bojową, która zdążała w
kierunku Warszawy. Co dzień trafialiśmy na wciąż trudniejsze warunki poruszania się. Drogi
główne w kierunku Warszawy były dosłownie kompletnie zajęte uchodźcami posługującymi
się przeróżnymi środkami lokomocji, począwszy od samochodów i wozów konnych, a na
wózkach ręcznych i rowerach skończywszy. Z tego powodu wytworzył się wielki bałagan na
drogach.
Była to bardzo dogodna sytuacja dla lotnictwa nieprzyjacielskiego. Okropną rzeź
urządzali szczególnie w tłumie uchodźców. Samoloty obniżały się tuż nad korony drzew
rzucając mniejsze bomby i równocześnie otwierając ogień z broni pokładowej. Tego widoku
opisać się nie da. Co utkwiło mi w pamięci: wóz konny drabiniasty, wypełniony częściowo
słomą /ochrona przed zimnem i pewna amortyzacja/, przepruty kilka razy przez broń
pokładową, jeden koń zabity; matka trzymająca dziecko na kolanach przepruta kulami;
dziecko żyjące oraz inni jadący na tym wozie zostali stratowani przez nadjeżdżające pojazdy
które gnały w popłochu do przodu lub przez rowy w pole.
Nawet błąkające się po polach bydło, konie i świnie padały ofiarą nieprzyjacielskiego
lotnictwa. Już w pierwszych dniach wojny coraz częściej wróg stosował pociski zapalające.
Gdzieś w czwartym dniu wojny otrzymałem rozkaz zainstalowania radiostacji na
dachu wiatraka. Wioska ta nazywała się Młociny.
Nasze działa przeciwlotnicze były przygotowane w ukryciu do ewentualnej obrony przed
lotnictwem nieprzyjaciela. Była to godzina 19.00-20.00. W pewnym momencie na czystym
niebie na wysokości około 1000 m pojawił się nieprzyjacielski samolot obserwacyjny. Jeden z
żołnierzy nie wytrzymał nerwowo i gdy samolot po pewnym czasie mocno zaczął się obniżać,
oddał strzał z pojedynczego karabinu. Samolot oczywiście odleciał, prawdopodobnie nawet
nie trafiony.
Ten przypadek został zgłoszony do dowództwa i otrzymałem rozkaz, aby radiostację usunąć z
wiatraka i przenieść do samochodu.
Wszystkie zabudowania w tej wiosce były kryte słomą. Około godziny 21.00 artyleria
nieprzyjacielska otwarła huraganowy ogień stosując pociski zapalające. W ciągu kilku minut
cała wioska stanęła w ogniu.
Nasze wojsko od naszych dowódców otrzymało rozkaz „kryć się”. Znajdowaliśmy się
około 500 m za wioską, gdzie na polach rosły ziemniaki.
Kto z nas mógł, padał w redliny między te ziemniaki. Samochód z naszą radiostacją był
trochę podziurawiony od pocisków, ale w dalszym ciągu przydatny.
Przez kilka godzin leżeliśmy wyczerpani głodem i brakiem snu. Nie był w stanie nas
obudzić nawet padający deszcz.
Podczas całych trzech tygodni od początku działań wojennych nie było ani jednego
przypadku, aby dotarło do nas jakieś pożywienie. Żywiliśmy się owocami, warzywami i
surowymi ziemniakami. Jeśli chodzi o spanie - to tylko pod gołym niebem, a i to rzadko
kiedy. Kierowcy samochodowi byli tak wyczerpani i senni, że często zasypiali przy
kierownicy i zatrzymywali się dopiero w rowie. Przesuwanie się jednostek bojowych
odbywało się tylko nocą i raczej bocznymi drogami lub lasami.
Okropny widok oglądaliśmy dojeżdżając do Łowicza. Pod palącymi się budynkami
leżeli ranni. Nie mogąc się poruszać wołali pomocy, lecz ogień artylerii nieprzyjacielskiej
przyspieszył zawalenie się całego budynku, pod którym zginęli ci ranni.
Gdy nieprzyjaciel wstrzymywał ogień, jednostka nasza mogła posuwać się dalej. Po
dotarciu do wyznaczonego celu otrzymałem rozkaz zainstalowania radiostacji na stogu ze
słomy. Byliśmy wysunięci zupełnie blisko okopów naszej piechoty. Ze stogu bardzo dobrze
było widać rowy strzeleckie.
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Nadmieniam, że po każdym zainstalowaniu radiostacji bezpośrednio telefonem
/urządzenie rozmówcy/ musiałem natychmiast zgłosić swojemu dowódcy o gotowości
korespondencyjnej radiostacji. Co jakiś czas od swego dowódcy dostawałem klucz szyfrowy,
który zmieniał się wyłącznie na rozkaz dowództwa. Mniej więcej w piątym lub w szóstym
dniu wojny na naszych falach radiowych można było słyszeć język niemiecki – pomimo tak
wielkiej tajemnicy. Wracam już do spraw zasadniczych, tj. do walki frontowej, której cała
obsługa radiowa była naocznym świadkiem.
Dokładnych dat nie pamiętam i dlatego posługuje się przypuszczalnymi datami i
miejscami, w których poszczególne wydarzenia miały miejsce.
Działo się to w dniach 6-7 września 1939 roku. Była to miejscowość, przez którą
przepływała rzeka Bzura. Most, przez który przejeżdżaliśmy, był drewniany. Zbliżając się do
linii frontu napotkaliśmy stóg ze słomy, na którym dowódca polecił mi zainstalować
radiostację, a sam wrócił do sztabu. Po zainstalowaniu zgłosiłem gotowość aparatury
radiotelegraficznej. Ze stogu, na którym była zainstalowana radiostacja, bardzo dobrze było
widać przez lornetki okopy naszej piechoty. Do lasu, z którego spodziewano się natarcia
wroga było około 1500-2000 m.
Około godziny 10.00 można było słyszeć pojedyncze strzały. Natychmiast zgłosiłem
dowódcy sytuacje. W pewnym momencie z lasu wyłoniła się piechota nieprzyjacielska pod
osłoną czołgów. Nasza piechota na razie nie ruszała się ze stanowisk, lecz grzechot
karabinów maszynowych wzmagał się z minuty na minutę. Gdy już zauważyłem, że nasze
wojsko wyskoczyło z okopów i zaatakowało wroga, a przeważająca siła nieprzyjaciela
/czołgi/ miażdży naszych żołnierzy, natychmiast zgłosiłem dowódcy, że czołgi w dalszym
ciągu wynurzają się z lasu i że odwrót naszych żołnierzy jest nieunikniony. Otrzymałem
rozkaz, aby nie oddawać radiostacji całej w ręce wroga i w razie koniecznej potrzeby
zniszczyć.
Wróg tak szybko się zbliżał, że podjąłem decyzję, aby zniszczyć całą aparaturę.
Przypuszczam, iż chyba żaden żołnierz z biorących udział w tej walce nie uszedł żywy. Ja ze
swoją obsługą otrzymałem rozkaz przedostania się na drugą stronę Bzury. Gdy zbliżyliśmy
się do mostu, który się częściowo palił i był ostrzeliwany przez samoloty, powiedziałem
swoim żołnierzom:
- Wróg jest bardzo blisko. Ja pomimo palącego się mostu przechodzę, a wy jak
uważacie.
Otrzymałem odpowiedź:
- My idziemy za panem.
Przy przechodzeniu przez most było widać, jak reszta wojska forsowała rzekę, jedni
trzymając się koni, inni próbowali o własnych siłach przedostać się na drugą stronę. Lotnicy
niemieccy korzystając z tego zamętu z broni pokładowej niszczyli co się dało.
W tym miejscu opowiem czytelnikom, co przypomina mi co roku tamte świszczące
kule: otóż w moim domu, wybudowanym w 1952 roku, podczas większych opadów deszczu
woda dostaje się do piwnicy, w której obecnie znajduje się piec centralnego ogrzewania.
Gdy chociaż cośkolwiek wody znajduje się w piwnicy, a w palącym piecu przeczyszczam
ruszta, to spadające rozpalone kawałki węgla wydają identyczny dźwięk. Do tego stopnia
zakodował się w mojej pamięci, że chyba zostanie to na zawsze!
Po przejściu tragicznego mostu wszystkich żołnierzy, którzy nie mieli się czym bronić
/brak pocisków, przetrzebione szeregi w poszczególnych plutonach itd./ kierowano do
Warszawy. Artyleria Przeciwlotnicza, do której i ja należałem /zostałem włączony wraz z
obsługą/, jechała do Warszawy z myślą, że może tam otrzymamy pociski do naszych armat.
Około 9-11 września dotarliśmy do Warszawy. Cała stolica – jedne barykady. Było
tylko kilka bram wjazdowych, przy których stały wzmożone warty. Ja z obsługą zabrałem się
z porucznikiem Żeromskim, który był nadal moim przełożonym. Jak się okazało, Warszawa
też nie dysponowała pociskami do naszych armat przeciwlotniczych.
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Do stolicy przybyliśmy około 10.00-12.00 godziny. Pamiętam, jak pielęgniarki w
szpitalu poczęstowały nas ciepłą zupą.
Tej samej doby około godziny 200 ogłoszono alarm i odczytano rozkaz do wszystkich
żołnierzy, aby kto może, na własną odpowiedzialność kierował się przez most
Poniatowskiego do Brześcia n/Bugiem.
W dalszym ciągu ze swoją obsługą, ale już tylko
jako koledzy, samochodem zdążaliśmy w kierunku Brześcia.
W samym Brześciu o wojnie jeszcze nic nie wiedzieli /mam na myśli stronę
praktyczną wojny/ - posądzono nas nawet o dezercję.
Długo jednak nie trzeba było czekać, a i tu zjawiło się kilka samolotów z czarnymi krzyżami i
rzuciło parę małych bomb.
Z początku chodziły różne wersje dotyczące losu wszystkich rozbitków. Zachętą dla
nas była wiadomość, że ma być utworzona jakaś zwarta jednostka, która za kilka tygodni lub
nawet miesięcy będzie mogła brać udział w walkach z wrogiem. Niestety, tempo wydarzeń
było tak szybkie, że mowy nie było o jakimkolwiek szkoleniu żołnierza.
Po jakimś czasie dowództwo, które znajdowało się w Brześciu, podjęło decyzję
wyprowadzenia rozbitego wojska do Rumunii.
Zdążaliśmy do uprzednio wyznaczonego celu. Po jakimś czasie decyzja posuwania się
w kierunku Rumunii została zmieniona. Wojska radzieckie przez pomyłkę otwarły do nas
ogień i dlatego musieliśmy skierować się na granicę węgierską. Prawdopodobnie 19.09.1939
roku rychłym rankiem przekroczyliśmy granicę węgierską.
Okropne uczucie opanowało żołnierzy, zwłaszcza gdy musieli oddawać broń.
Podsyceni wielkim patriotyzmem dla swojej Ojczyzny i narodu bardzo wielu żołnierzy
dawało krótką broń i granaty z myślą, że lada dzień będzie jakaś możliwość walczyć dalej. Na
moich oczach zdarzyło się kilka faktów, że młodzi oficerowie, przeważnie podchorążowie,
przy zdawaniu broni, czując się zdradzonymi odbierali sobie życie.
Na Węgrzech przyjmowano nas bardzo serdecznie. Ja i była obsługa radiostacji razem
z wieloma innymi żołnierzami byliśmy przez parę dni w Komarom. Do wielkiej ujeżdżalni
oficerskiej nasłano słomy i po raz pierwszy od początku wojny mogliśmy bezpiecznie i pod
dachem spocząć w całym tego słowa znaczeniu.
Na drugi dzień Węgrzy przygotowali nam obiad: gulasz barani. Nie mogliśmy się
doczekać, aby łyżkę ciepłej strawy wprowadzić do żołądka. Całe oczekiwanie na nic się nie
zdało , gdyż gulasz był tłusty i tak napapryczony, że nie było odważnych, aby pokusić się na
więcej niż parę łyżek. Następnego dnia był również gulasz, ale absolutnie bez papryki.
Kilka szkół w Komarom zgotowało nam bardzo miłe przyjęcie:
W dużych koszach od bielizny przyniesiono nam bułki, winogrona, inne owoce oraz łakocie.
Tego samego wieczoru po apelu przemawiał węgierski komendant w szarży majora.
Powitał nas wszystkich oficjalnie, a przemówienie zakończył słowami: „Jeszcze Polska nie
zginęła”.
Po kilku dniach przewieziono nas z Komorom do Esztegrom-Tabor, maleńkiej osady,
która leżała pomiędzy miasteczkami Esztergom a Dorog /kopalnia węgla/.
Było tam około 10 baraków drewnianych, dość prymitywnych. Według mojego
obliczenia w każdym takim baraku umieszczono od 800 do 1000 osób.
Całość była ogrodzona drutami kolczastymi, przy których co kilkadziesiąt metrów stał
wartownik z karabinem, na który był nasadzony bagnet. Prowadziliśmy zupełnie wojskowy
tryb życia: rano zbiórka, apel, sprzątanie rejonu – i jedna wielka niewiadoma: co z nami
zrobią?
Korespondencja z Polski w ogóle nie docierała i to przez kilka miesięcy. Dosłownie
przypadek spowodował, że nawiązałem korespondencję z rodziną w Polsce. Opiszę w skrócie,
jak to się stało.
Otóż w wigilię Bożego Narodzenia w rannym rozkazie ogłoszono, że jeśli ktoś chce w
nocy pójść na Pasterkę, to może otrzymać przepustkę. Ja i jeszcze jeden artylerzysta z
Nowego Sącza wybraliśmy się do miasteczka Dorog na przepustkę. Oczywiście towarzyszyło
nam wielkie rozrzewnienie – rodzina na pewno nic o nas nie wie, a przecież to uroczystość,
podczas której łączą się wszystkie dzieci wokoło wigilijnego stołu. Szczególnie gdy
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usłyszeliśmy kolędę „Cicha noc” – chociaż słów nie rozumieliśmy, lecz sama melodia
przypominała nam Polskę.
Po wyjściu z kościoła wzdychamy, co też z nami będzie? Nagle podchodzą do nas
jacyś państwo, witając nas: „Dobry wieczer prawujem!” Było to małżeństwo, które
wywodziło się z Jugosławii. Zabrali nas do siebie do mieszkania i o godzinie 2.00 ponownie
urządzili Wigilię dla nas. Wprawdzie nie była tak różnorodna w potrawy jak u nas, ale można
było odczuć w tym wszystkim bardzo dużo serca. Gospodarz domu, pan Galonicz Imre był
górnikiem. Miał jeden duży pokój i małą kuchnię. Państwo Galoniczowie mieli czworo dzieci
w wieku 10-18 lat.
Jak sąsiedzi dowiedzieli się, że u pp. Galoniczów są Polacy, to chałupa była za mała!
Mimo, że przepustki obowiązywały do godziny 4.00, to pan Galonicz zagwarantował, że nas
osobiście odprowadzi do koszar /baraków/ i nic złego nie może nastąpić. Tak wyliczył czas,
aby być z nami w obozie około 5.45, bo w tym czasie jedna warta odchodziła ze służby, a
druga ją obejmowała. Zabrał ze sobą dwie duże butle wina. Jedną dał warcie, która pełniła
służbę do godziny 6.00, aby nie robili żadnego użytku w stosunku do nas za to, że się
spóźniliśmy, a drugą butelczynę warcie, która pełniła służbę przez następną dobę, aby nam
dała przepustkę w pierwsze święto o godzinie 14.00. Cała manipulacja butelkami wina
spełniła swoje zadanie. O godzinie 14.00 pan Galonicz już czekał przy bramie aby
ewentualnie interweniować.
Od miasteczka Dorog do obozu było około 1,5 km. Korzystając z okazji zabrałem ze
sobą gotowy list ze znaczkiem i poprosiłem pana Galonicza, aby swoją ręką i węgierskim
alfabetem napisał adres do Polski i na odwrocie swój adres zwrotny.
Trudno pisemnie wyrazić radość , gdy po tylu okropnych przeżyciach otrzymałem
wreszcie wiadomość z rodzinnego domu. Otóż po 10 dniach mój węgierski przyjaciel
rowerem przywiózł list, który przyszedł z Polski. Akurat z kolegami spacerowałem po terenie
obozu, a on z daleka krzyczy: - Féjliks -/lerel ran/ list jest!
Od tej pory listy otrzymywałem zupełnie normalnie, oczywiście na węgierski adres.
Pan Galonicz długie miesiące dbał o to, aby przyjeżdżać po mnie i zapraszać mnie do siebie.
Komendantem obozy był Węgier w stopniu porucznika, emerytowany nauczyciel,
dusza człowiek. Nadszedł już czas, gdy nasza konspiracja wspólnie z Węgrami zaczęła
organizować
ucieczki
polskich
żołnierzy za granicę, aby tam mogli
walczyć dla dobra swojej ojczyzny.
Każdy polski oficer codziennie musiał
swojemu
węgierskiemu
zwierzchnikowi
zgłaszać
stan
żołnierzy, a to: ilu jest chorych, ilu
uciekło, ilu i gdzie jest w pracy itd.
Gdy już stan ilościowy żołnierzy
zaczął się podejrzanie zmniejszać,
wzmocniono warty. Prawie co 20 m
stał żołnierz z karabinem i
obnażonym
bagnetem,
użyto
dodatkowych drutów kolczastych i
inne środki zaradcze.
Kuik Feliks – łuskanie kukurydzy 28.09.1940

Kiedyś komendant węgierski, gdy polski oficer zgłosił ucieczkę 10 Polaków pomimo
zastosowania maksymalnego nadzoru, wyraził się następująco:
- Polaka można zawiązać w worku, obok postawić dwóch wartowników, to i worek
będzie zawiązany, wartownicy będą stali, a Polaka i tak w środku nie będzie!
Był to człowiek o wszelkich zaletach i nad wyraz dobry dla Polaków. W czasach, gdy
sprawował on funkcję komendanta obozu, ani jeden Polak nie był ukarany, pomimo że
nadużycia wina zdarzały się dość często.
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Gdy nas żegnał, wręczono mu posrebrzaną papierośnicę. Wewnątrz po jednej stronie
wyryty był Orzeł Polski, po drugiej stronie napis po Polsku: „Kochanemu opiekunowi
żołnierze polscy”.
Wszyscy żołnierze w obozie bardzo chętnie dawali część ze swego skromnego żołdu /parę
filerów/ na zakup naprawdę wspaniałego upominku.
W początku lutego 1940 roku w czasie karnawału około 15 żołnierzy, między nimi i
ja, poprosiło o przepustki na miasto, do Esztergomu.
Miasteczko to położone jest tuż przy Dunaju. Znajdował się tu pomnik naszego króla
Sobieskiego. Wielkością przypominało nasze Gniezno. Było odległe od naszego obozu około
1 km. Mieściła się tam jednostka wojskowa.
Będąc już w mieście usłyszeliśmy muzykę. Oczywiście postanowiliśmy dojść jak
najbardziej miejsca, gdzie powinna się znajdować orkiestra. Była godzina 18.00-19.00, gdy
zatrzymaliśmy się przed budynkiem, gdzie odbywała się zabawa oficerska. Aby zaspokoić
swoją ciekawość, weszliśmy do przedsionka. Zauważył nas młody oficer i zbliżając się do nas
woła donośnym głosem:
- Dobry wieczer, a niecka Polacki prosime do środeczka – zapraszam do środka.
Pokazujemy, że pod butami mamy podkowy i zniszczymy nawierzchnię sali.
Obczęstował papierosem i poszedł. Widzieliśmy, jak coś meldował prawdopodobnie
gospodarzowi zabawy. W dalszym ciągu widzimy, że ten sam młody oficer z pełną tacą
kieliszków wszedł na scenę i obczęstował orkiestrę, a z dyrygentem zamienił parę słów.
Tenże dyrygent po odpowiednim hejnale zapowiedział walca „Nad pięknym modrym
Dunajem” – Panie proszą!
W ułamku sekundy znaleźliśmy się wszyscy wewnątrz kompletnie rozbrojeni. Każdy
stół chciał mieć polskiego żołnierza. Z jednej strony uciecha, a z drugiej męczarnia. Żaden z
nas ani słowa po węgiersku, jedynie: proszę /teség/, dziękuję /kőszőnőm szépen/.
w tym przypadku język był zastępowany ręką. Gospodarz zabawy w stopniu majora
wszystkim nam przedłużył przepustki do godziny 5.00.
Baraki, w których mieszkaliśmy, pochodziły z pierwszej wojny światowej. W tych
właśnie barakach według opowiadania starszych Węgrów, około 50.000 żołnierzy rosyjskich
zmarło na cholerę. Jeśli chodzi o powierzchnię, to baraki były około 20 m szerokie, a 50 m
długie. Na całej tej powierzchni do ogrzewania służyły dwa żelazne piece. Często podczas
większego mrozu leżeliśmy po dwóch, aby się wspólnie ogrzewać. Oprócz mrozu dokuczały
też pchły. Ale z biegiem czasu warunki poprawiły się pod tym względem.
Regent Węgier, Miklós Horthy, coraz to bardziej stawał się zależny od III Rzeszy.
W roku 1940 we wszystkich obozach jenieckich były odczytane zarządzenia rządu
węgierskiego, które głosiły, że kto chce, to może dobrowolnie wracać do Polski. Ja i moi
koledzy z radiostacji napisaliśmy dyplomatycznie do swoich rodzin, czy radzą nam wracać do
kraju czy nie. Mnie napisano, że mam nie wracać, natomiast koledzy pojechali. Tuż po ich
odjeździe do naszego obozu wojskowego przyszło dwóch polskich żołnierzy. Wyglądali
okropnie – brudni, pokaleczeni, wygłodzeni. O tym, czego oni byli świadkami, lepiej nie
pisać! Byli to: Walenty Brzózka z Brodnicy i Edmund Biernacki z Łomży. Teraz oni stali się
moimi przyjaciółmi.
Gdy organizował się następny transport do Polski, cała nasza trójka postanowiła się
zapisać na wyjazd do Polski. Oczywiście samo zapisanie się było fikcją. W międzyczasie
nawiązaliśmy kontakt z naszą konspiracją, która mieściła się w mieście Ebed, w obozie
cywilnym dla polskich rodzin i osób cywilnych.
Gdy termin następnego wyjazdu do Polski został ustalony, wszyscy trzej zapisaliśmy
się na listę wyjeżdżających.
W dzień wyjazdu około 5 września pod wieczór, kiedy wszystkich imiennie sprawdzono, tuż
przed samym odejściem pociągu ze stacji nasza trójka opuściła pociąg /pod pozorem wyjścia
za własną potrzebą/. Dokumenty nasze z transportem pojechały do Polski.
Droga do miasteczka Esztergom, gdzie mieliśmy się zgłosić, wynosiła około 1,5 km.
Był to wieczór i było dość ciemno. Kiedy przejeżdżały samochody, które nas oświetlały
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kryliśmy się, aby przypadkowo nie napotkać węgierskich żandarmów. Jakoś szczęśliwie
dotarliśmy do wyznaczonego miejsca.
Była to restauracja, w której na zapleczu był specjalny pokój, gdzie przyjmował nas
właściciel. Poczęstowano nas kolacją, podczas której do stołu dosiadł się polski oficer w
cywilu. Prawdopodobnie na jego polecenie wydano nam cywilne ubrania z bardzo podłego
materiału z pokrzyw, a polskie mundury zostawiliśmy w restauracji.
Po przebraniu samochodem odwieziono nas do cywilnego obozu w Ebed, byłej
strażnicy granicznej blisko Dunaju. Do Dunaju było około 500-800 m.
Dla nas, żołnierzy, były to nadzwyczajne warunki. Pokoje czyste, łóżka, godziwy stół,
podłoga w bardzo dobrym stanie – jednym słowem warunki jak w domu za dawnych czasów.
Pisane w pociągu do Piły 7.00-9.00 14.04.1986

Na posiłki chodziliśmy do Węgra o nazwisku Konieczny. Jak się okazało, był to
Słowak z urodzenia i dlatego mogliśmy z nim swobodnie się porozumieć. Kiedyś był
rzeźnikiem i może dlatego posiłki były bardzo smaczne. Nareszcie na stole znalazły się
widelce, noże, talerze, porcelanowe kubki a czasem szklanki.
Pisane w biegu pociągu

W początkach naszego pobytu w obozie cywilnym panowały pewne mody. O ile chodzi o
moją osobę, to miałem szczęście: tuż po naszym przybyciu do Ebed kilku Polaków
opuszczało obóz, aby udać się na Zachód. Znalazł się między nimi fotograf – amator Eryk
Lizak.
Podszedł kiedyś do mnie z propozycją, abym kupił od niego aparat fotograficzny Akra.
Oczywiście chętnie skorzystałem z okazji. Przekazał mi również całe urządzenie w ciemni do
wywoływania filmów.
Od tej pory często urządzaliśmy różne wycieczki po Węgrzech, a ja oczywiście z
aparatem wykorzystywałem okazje, aby piękne okolice i różne pamiątki nanosić na filmy.
Pamiętam, jak w roku 1940, a był to miesiąc październik wybraliśmy się na wycieczkę do
Budapesztu – prostą linią przez góry i lasy.
Wyszliśmy wczesnym rankiem. Było nas około 10 mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat.
Idąc według mapy dostaliśmy się do dość gęstego lasu, skąd trudno było się wydostać na
jakąś względną drogę. Wspinaczki po skałach mieliśmy już dość. Po skromnym posiłku
odpoczęliśmy i wyruszyliśmy w dalszą drogę. Dotarliśmy do jakiejś drogi, gdy nagle ni stąd
ni zowąd znaleźli się przed nami żandarmi na rowerach, a my bez przepustek!
- Ki vagytok /Kto jesteście/? – dość ostrym tonem zapytali.
Odpowiedzieliśmy na to po węgiersku:
- Langyelek vangyung.
Na twarzach żandarmów pojawił się serdeczny uśmiech, pytają, dokąd zmierzamy?
Odpowiadamy, że wybraliśmy się pieszo z Ebed zwiedzać Budapeszt. Kazali nam usiąść na
trawie, sami też przysiedli, poczęstowali nas papierosami i po krótkiej rozmowie wskazali
nam krótką drogę do pobliskiego obozy, gdzie moglibyśmy przenocować, a wcześnie rano jest
statek do Budapesztu. Pieszo, wytyczoną przez nas drogą mamy nie iść. O żadne dowody, ani
przepustki nie pytali.
Pociąg

W obozie polskim bardzo serdecznie nas przyjęto. Dostaliśmy ciepłą kolację, a rano o
4.00 godzinie odpłynęliśmy statkiem do Budapesztu.
Poranek był bardzo słoneczny i względnie ciepły. Na statku zajęliśmy miejsce w górnej
części, aby jak najwięcej zobaczyć. Kapitan statku, gdy nas zauważył, przez dłuższy czas nie
spuszczał z nas oka. Widocznie o tym czasie tak młodych mężczyzn nie widywał na statku bo przecież wszystko na wojnie. Wreszcie gdy my ciekawie obserwowaliśmy skałę, na której
stał duży krzyż, podszedł do nas i spytał, co tak podziwiamy? My z góry przedstawiliśmy się,
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że jesteśmy Polakami. Również serdeczny uśmiech i zaczął nam opowiadać legendę o tym
krzyżu, który obserwowaliśmy na urwistej skale.
Opowiadanie:
W czasie napaści Turków na ich kraj odbyła się bitwa, w której pewnemu pułkownikowi
wymordowano wszystkich żołnierzy. Turcy otrzymali rozkaz, aby pułkownika węgierskiego
nie zabijać, lecz pojmać żywcem i dostarczyć dowódcy tureckiemu. Pułkownik osaczony
przez wojska tureckie w okolicy omawianego krzyża nie miał dokąd uciekać. Do wyboru miał
tylko Dunaj.
Konia spiął ostrogami, szablą wykonał znak krzyża i rzucił się do Dunaju (wysokość od
szczytu skały do lustra wody wynosi około 50m). Według legendy pułkownik i koń bez
żadnej szkody przepłynęli Dunaj. Po zakończeniu działań wojennych na tym właśnie miejscu
kazał umieścić ten krzyż.
Kapitan statku opowiadał, że pułkownik dlatego miał być żywcem schwytany, gdyż
barbarzyńskim zwyczajem Turków było, że pokonanego przywódcę zwycięzca kazał uwiązać
na linie i konno, pełnym galopem wlókł przed swoim wojskiem.
Podobną legendę opowiedział nam na Górze Gellerta pewien przypadkowy Węgier w ciągu
dalszej, trwającej trzy dni wycieczki. Słysząc polską mowę grzecznie podszedł i zaraz podjął
temat o historii Góry Gellerta.
Gdy wiara rzymsko katolicka zaczęła się szerzyć na Węgrzech, Gellert był biskupem w
Budapeszcie. Innowiercy postanowili Gellerta schwytać i pozbawić życia. Z opowiadania
wynikało, że biskupa schwytano na wzgórzu, któremu później nadano jego imię. Gellerta po
schwytaniu umieszczono w pustej beczce i po przybiciu przykrycia wrzucono do Dunaju.
Skoro jestem przy temacie sympatii Węgrów do Polaków, muszę tu jeszcze przytoczyć parę
przykładów.
Gdy jeszcze jako żołnierz poruszałem się po Węgrzech różnymi pojazdami, jak np.
koleją, tramwajami, autobusami czy statkami nigdy żadna kontrola nie żądała okazania biletu
czy dowodu osobistego. Najczęściej przed żołnierzem polskim konduktor stawał na baczność,
salutował i pozdrawiał najpiękniejszym węgierskim pozdrowieniem "alazatos szolgajó", co po
polsku znaczyło mniej więcej "sługa uniżony".
Po tej trzydniowej wycieczce miałem pełne ręce roboty: wywoływanie filmów i
robienie setek odbitek. Zużyłem siedem całych filmów, a każdy z uczestników zamawiał po
kilkanaście sztuk i to prawie z każdego obrazu. Wszystko to wysłaliśmy do rodzin i
znajomych w Polsce, gdyż wiedzieliśmy o tym, że nasze dni na Węgrzech są policzone, a w
Polsce chociaż coś z tego rodziny zachowają.
W odległości około 2 km od obozu w Ebed znajdował się majątek rolny, na którym
gospodarzył bardzo sympatyczny Węgier. Pełnił on funkcję agronoma. On właśnie nawiązał
kontakt z opiekunem naszego obozu cywilnego, aby Polacy chociaż dorywczo przychodzili do
pracy. Otrzymywaliby takie same płace jak Węgrzy i dodatkowo litr mleka.
Kiedyś wybrało się nas trzynastu dziarskich chłopaków - ja oczywiście zabierałem
wszędzie aparat. A tam znowuż cała masa zdjęć i przy młóceniu, przy kwaszeniu kukurydzy,
na tle wołów, których rogi sięgały do 2 metrów.
Agronom widząc mnie z aparatem zaprosił mnie na uroczystość pierwszej komunii jego
dziecka. Zjawiłem się na czas, porobiłem masę zdjęć z uroczystości - a potem gwarzenie przy
biesiadnym stole. Aż tak węgierskiego nie znałem, ale jakoś dogadałem się.
Naraz wywiązała się dyskusja na temat rolnictwa. Zacząłem opowiadać o zwierzętach
domowych w Polsce. W pewnym momencie zabrakło mi nazwy węgierskiej na prosięta, ale
coś tam wystękałem - a tu wszyscy goście wybuchnęli śmiechem! Całe szczęście, że ktoś znał
język słowacki i wytłumaczył mi, co znaczyło to, co ja powiedziałem. Otóż użyłem
określenia, które oznaczało "świńskie dzieci" zamiast "malacok".
W Ebed w naszym obozie był również ksiądz rzymskokatolicki. Pod patronatem
księdza był założony chór, w którym brałem czynny udział. Po Pasterce śpiewaliśmy razem z
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Węgrami - część kolęd polskich i część węgierskich. W każdą niedzielę w kościele ksiądz
miał jedną Mszę św. po polsku. Po naszej mszy śpiewaliśmy "Hymn uchodźców":
"O Panie, któryś jest na niebie
wyciągnij sprawiedliwą dłoń
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.
O Boże, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj
Do wolnej Polski nam powrócić daj
By stał się twierdzą naszej siły
Nasz dom, nasz dom."
Po papiery i filmy do zdjęć chodziłem do miasteczka Esztergom, które znajdowało się
w odległości około 3 km od naszego obozu. To właśnie w tym mieście na pamiątkę
zwycięskiej bitwy króla Jana Sobieskiego pod Parkanami tuż przy Dunaju stał pomnik
Sobieskiego. W każdą rocznicę tej bitwy w miasteczku tym co drugi dom wywieszał
chorągwie polskie, a co drugi chorągwie węgierskie.
Polacy nic o tym nie wiedzieli i kiedyś na moście na Dunaju ujrzeliśmy polskie
chorągwie w oknach. Ucieszeni zaczepiliśmy żandarmów węgierskich i pytamy się, czy może
to już koniec wojny? Uśmiechnęli się żałośnie i odpowiedzieli, że bardzo by nam tego
życzyli, ale niestety. Wtedy właśnie wytłumaczyli nam powód wywieszenia chorągwi.
Podpowiedzieli nam również, że mniej więcej za godzinę będzie mała uroczystość przy
pomniku naszego króla i że stąd, z mostu, będzie można wszystko dobrze zobaczyć.
I rzeczywiście: około 200 żołnierzy w pełnym rynsztunku, na przedzie dwóch
podporuczników niosło wieniec, całość prowadził kapitan, oczywiście nie zabrakło orkiestry.
Przed pomnikiem dawano komendy: Baczność!, Prezentuj broń! Najpierw orkiestra odegrała
hymn polski, a potem węgierski.
Po odegraniu hymnów złożono wieniec, a warta honorowa pełniła służbę prawdopodobnie
przez całą dobę. Już na miejscu, przy pomniku stwierdziliśmy, że jedna wstęga była białoczerwona, a druga czerwono-biało-zielona.
Sprawa przemycania polskich żołnierzy na Zachód stawała się z roku na rok coraz
trudniejsza. Miała na to wpływ III Rzesza, która wywierała presję na rząd węgierski, aby
Polakom ukrócano swobodę. Dlatego nasza wyprawa się przedłużała. Gdy termin naszego
wyjazdu zbliżał się i posiadaliśmy już inne dowody osobiste, w obozie cywilnym w Ebed
znalazła się żandarmeria i po przesłuchaniu z miejsca nas zabrali do obozy karnego w
Komarom.
(Według nowego dowodu osobistego ja nazywałem się Andrzej Runot, zmieniona została
tylko data urodzenia, reszta danych jak w poprzednim dowodzie osobistym).
11.14.1986 B.20.00 - 22.00

Obóz, do którego nas przywieziono, był to bunkier zatopiony w ziemi do tego stopnia,
że ze studni, która znajdowała się wewnątrz, wodę do picia można był zaczerpnąć kubkiem
lub gołą ręką. Gdzie się wejrzało - wszędzie cement: wszystkie ściany, sufit i posadzka.
Bezpośrednio na cemencie była rozłożona słoma cienką warstwą, na to jeden koc i
prześcieradło i taki sam komplet do przykrycia oraz podgłówek wypchany słomą. Na środku
izby, w której zamieszkaliśmy, stał jeden żeliwny piec. Jak na ironię zima była bardzo sroga.
Razem w tej dużej izbie było nas około trzydziestu: dwóch Francuzów, czterech
Anglików(wszyscy zestrzeleni podczas bombardowania Budapesztu), jeden Turek, jeden
Murzyn (nie wychodził na żadne zbiórki, tylko stale siedział przy piecu) i reszta to sami
Polacy.
Komendantem obozu był proniemiecki porucznik, oczywiście Węgier, bardzo surowy.
Podczas opadów śniegu zjazd do podwórza w dół bywał nieraz zupełnie zasypany. Abyśmy
się nie nudzili, przysyłano wozy, na które ładowaliśmy śnieg i zamiast koni my, żołnierze,
musieliśmy pchać i ciągnąć wozy ze śniegiem, oczywiście pod odpowiednią eskortą.
Wywózka śniegu trwała w zależności od opadów nieraz od rana do wieczora.
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Pewnego razu jeden z Anglików (bokser - amator) nie chciał wstać na pobudkę.
Wartownik zgłosił o tym komendantowi, który polecił mu ponowne budzenie. Anglik
absolutnie nie reagował. Gdy wartownik zgłosił o tym komendantowi, ten poszedł osobiście i
zdarł z niego przykrycie. Zdenerwowany Anglik wyskoczył i zadał oficerowi tak silny cios, że
ten padł jak nieżywy na posadzkę, a obok, we krwi leżało bardzo dużo zębów. Komendanta
zabrano do szpitala, a w stosunku do Anglika żadnych konsekwencji nie wyciągnięto!
Jedzenie nie było najgorsze. Poza tym studenci i studentki przysyłali nam skromne paczuszki,
a przede wszystkim pisali pocieszające listy. Była to dla nas dobra szkoła języka
węgierskiego. Aby taki list przeczytać, to posługując się słownikiem węgiersko-polskim
potrzebny był cały dzień, natomiast na napisanie przynajmniej dwa dni.
Czas pobytu w odosobnieniu trwał od października 1941 do połowy marca 1942 roku.
Od około 20 marca 1942 roku każdy, kto chciał pracować, mógł otrzymać przepustkę
z obozu karnego w celu znalezienia zajęcia. Ja udałem się z Komarom pociągiem w okolice
byłego obozu wojskowego, aczkolwiek względnie znałem te okolice.
Poszedłem do starosty w miasteczku Parkany-Name w sprawie pracy. Polecił mi ogrodnika o
nazwisku Laszlo Tólgyesó.
Przyjęto mnie bardzo gościnnie. Byłem wygłodzony i gospodyni przygotowała
poczęstunek typowo po węgiersku: jajecznicę pływającą w paprykowej słoninie, do tego
kwaszona papryka, niezbyt ostra, ciasto z orzechami i obfity puchar wina. Gdy to zjadłem i
wypiłem, pomyślałem sobie, że nawet za samo jedzenie bym tu został. Płacili tak samo jak
Węgrowi.
Właściciel napisał list, ja poszedłem do starosty po podpis i po dwóch dniach znalazłem się u
ogrodnika.
Ogród w którym miałem pracować, dotykał prawie zupełnie Dunaju. Mężczyzn w tym domu
było czterech. Trzej Węgrzy byli rodzonymi synami właścicielki w wieku od 35 do 45 lat,
wszyscy kawalerowie.
Tak więc około 25 marca 1942 roku opuściłem obóz karny i przyjechałem do
miasteczka Parkany-Nana, aby podjąć pracę w ogrodnictwie u państwa Tógyesy.
Spałem razem z synami właścicielki. Pokój był dość schludny, ogrzewany, odżywianie proste,
ale bardzo kaloryczne i często zakrapiane winem.
Polaków w okolicy nie było. Dlatego w niedzielę, gdy nie miałem dyżuru w cieplarni, to
wyjeżdżałem do Polaków, aby porozmawiać z kimś po polsku. Gospodynię prosiłem, aby w
takim wypadku nie czekała z kolacją, tylko przyniosła do pokoju na stół, a ja gdy przyjdę, to
zjem. Taka kolacja składała się najczęściej z kawałka pieczonej gęsi lub kaczki, do tego
papryka kwaszona, pszenny chleb, dość duża szklanica wina, a na deser jedno ciastko - sernik,
makocz, następne z winogronem lub z orzechem. Syfon z wodą stołową stale stał na stole.
Praca z początku była bardzo ciężka. Z powodu słabego władania węgierszczyzną
dawano mi pracę najprostszą, na przykład kopanie przez cały tydzień od rana do południa i po
południu ogrodu w tych miejscach, dokąd nie można było dojechać końmi. Kopałem zupełnie
sam. Ponieważ byłem niepalący, nie było powodu, aby na chwilę wyprostować kręgosłup. W
tym wypadku rolę odgrywała jakaś nierozsądna ambicja, aby ktoś nie zobaczył mnie
stojącego, wypoczywającego. W zupełnej samotności, i to pod każdym względem, przeżyłem
dwa tygodnie.
Po tych 14 dniach przyszedł do mnie bardzo sympatyczny i miły Węgier. Nazywał się
Szandor Puffa i był synem mistrza kominiarskiego, który uczęszczał na studia.
Znał dobrze język słowacki, a to już dla mnie była wielka radość. Często wieczorami
chodziliśmy wzdłuż Dunaju i opowiadaliśmy sobie do późnej nocy. W niedzielę przed
świętami Wielkanocnymi przyszedł do mojej gospodyni, żeby pozwoliła, abym ja w drugie
święto mógł przyjść do niego do domu, bo rodzice zapraszają. Gospodyni oczywiście
wyraziła zgodę. Ugościli mnie nadspodziewanie serdecznie. Od tej pory w każdą sobotę
podczas spaceru umawialiśmy się, na którą mszę pójdziemy do kościoła. Dość często zabierał
mnie do rodziców na śniadanie.
Przy pracy coraz lepiej poznawałem pracę w ogrodnictwie. Przez dłuższe
wsłuchiwanie przyswajałem sobie język węgierski. Zadomowiłem się w tej rodzinie do tego
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stopnia, że wysłali mnie na rynek samego, abym sprzedawał produkty ogrodnicze. Wszystkie
towary jak: sadzonki pomidorów, kapusty, kalafiorów, sałaty, papryki razem ze skrzyniami w
których rośliny rosły w cieplarni trzeba było zawieźć taczką na rynek (około 1 km).
Cieszyłem się niezmiernie, że gospodyni, zupełnie obcy człowiek, w tak krótkim czasie
zaczęła darzyć mnie takim zaufaniem. Szanowano mnie bardzo: gdy pewnej niedzieli zjechali
się goście, to na uroczystym obiedzie i dla mnie znalazło się miejsce.
W miesiącu czerwcu wysłali mnie około 7 km w góry, gdzie znajdowały się ich
winnice. Bardzo wcześnie, za chłodu (około godziny 5.00) wyjechałem rowerem. Moja
gospodyni dała mi na cały dzień 6 cebul, około 1/5 kg paprykowej słoniny, duży klin
pszennego chleba i klucze od piwnicy, w której znajdowały się różne wina. Praca moja
polegała na wbijaniu kołów do winorośli młotem, który ważył około kilograma. Słońce grzało
niesamowicie, za całe ubranie służyły kąpielówki. Na drugi dzień prawą ręką nie mogłem
ruszyć.
Jak tylko zacząłem pracować w ogrodnictwie, zaraz zaabonowałem gazetę "Wieści
Polskie", którą listonosz co tydzień przynosił mi do domu. Polskie wydawnictwo mieściło się
w Budapeszcie.
Z tej gazety dowiadywaliśmy się o sytuacji na froncie, a to nas najbardziej ciekawiło.
Dowiadywaliśmy się o różnych szkołach na Węgrzech, które za zgodą rządu węgierskiego
zostały udostępnione dla uchodźców. Jednym słowem - zacząłem żyć w normalnych
warunkach.
Właśnie z naszej gazety "Wieści Polskie" dowiedziałem się o Szkole Handlowo-Ogrodniczej,
do której mogli zgłaszać się wszyscy ci, którzy mieli jako takie wiadomości o glebie i wiek
nie przekraczający 30 lat. Treść ogłoszenia przeczytałem i przetłumaczyłem ogrodnikowi. Był
bardzo za tym, abym poszedł do szkoły. Gdy skończę, mogę śmiało wrócić on chętnie
zaangażuje mnie u siebie.
Wysłałem podanie i po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pod koniec marca 1942
(chyba 1943) roku pojechałem do wioski Beny, gdzie miała być uruchomiona wspomniana
szkoła.
Wioska była mała, ze stacją kolejową. Szkoła mieściła się w jakimś opustoszałym
pałacu. Profesorami byli oczywiście Polacy. Było ich pięciu; dyrektorem był porucznik
rezerwy o nazwisku Rudolf Gajda.
Obiady nam gotowano, a śniadania i kolacje robiliśmy sobie we własnym zakresie. Każdy z
nas kupował mleko od rolników. W ten sposób sporządzanie śniadania lub kolacji nie
sprawiało trudności.
Oprócz zasadniczych przedmiotów nauczania, jak: język polski, matematyka, historia,
geografia i biologia mieliśmy także trzy godziny tygodniowo język węgierski, księgowość,
rolnictwo, a w tym weterynarię, sadownictwo, pszczelarstwo. Jeśli chodzi o praktykę, to
mieliśmy na miejscu kilka okien inspektowych do dyspozycji. Mieliśmy nadzwyczaj dobrych
profesorów, a o dyscyplinę dbał przede wszystkim sam dyrektor, człowiek bardzo uzdolniony.
Stan uczniów wynosił około 30. Poszczególne podręczniki posiadali tylko profesorowie i to
tylko te, które zabrali z Polski. Uczniowie musieli wszystko notować. Języka węgierskiego
uczył nas jeden z naszych profesorów, który mówił doskonale po węgiersku. Odnośnie
pisowni, profesor posiadał oryginalny podręcznik węgierski.
Dzień mieliśmy tak wypełniany, że na żadne rozrywki czasu nie wystarczało.
Chodziliśmy jedynie z dyrektorem poza wieś w celu rozpoznawania drzew, różnych
szkodników, śladów dzikich zwierząt itp. Jedyną rozrywką było śpiewanie w kościele przy
organach. Nadmienić tu muszę, że dyrektor wspaniale grał na organach i przygotowywał
śpiew.
Kurs był przewidziany na trzy lata, miało to być coś w rodzaju Polskiej Szkoły
Zawodowej. Z przyczyn politycznych trwał tyko jeden rok: od 1 kwietnia 1943 do 1 kwietnia
1944 roku.
Nacisk III Rzeszy na Węgry wzmagał się z dnia na dzień. W marcu 1944 roku Hitler
przekazał regentowi Horthy`emu zaproszenie na spotkanie w Kleesheim. Prawdopodobnie
podczas nieobecności Horthy`ego w kraju wojska niemieckie wkroczyły na Węgry, które
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zasadniczo nie stawiały oporu. Około 20 marca 1944 roku zostały obsadzone wszystkie
ważniejsze punkty strategiczne. Rozpoczęły się aresztowania przez gestapo wszystkich
polityków, którzy byli po stronie aliantów. Również niektórzy polscy oficerowie zostali
aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych.
Wszystkie szkoły polskie na Węgrzech zostały rozwiązane, a uczestnicy musieli
wrócić do byłych obozów cywilnych lub wojskowych (w zależności od tego, z jakiego obozu
wyszli).
Ja wróciłem do obozu wojskowego w Pilisvórósvar. Żołnierze byli bardzo załamani, całe
nadzieje na przyszłość kompletnie zawiodły.
W obozie wojskowym życie zaczęło stawać się jedną udręką. Żołnierze zdawali sobie
sprawę, że Węgry mimo najszczerszych chęci nie są w stanie nas uchronić, jeśli Niemcy
zażądają np. wywiezienia nas do Rzeszy, obojętnie w jakim celu.
W obozie, w którym przebywałem od 1 kwietnia 1944 roku, warunki były nie
najlepsze. Rygor był zaostrzony, codziennie rano apele, przeglądy itd. Druty kolczaste
zagęściły się w stosunku do poprzednich lat, warty wzmożone – jednym słowem: monotonia i
niepewne jutro.
Jeśli chodzi o mnie, to los uśmiechnął się już po pierwszym tygodniu pobytu w obozie.
Otóż pewnego ranka podczas apelu, kiedy nasz oficer przekazywał oficerowi węgierskiemu
dane o stanie obozu, padło pytanie: czy jest w szeregu ktoś, kto chociaż cośkolwiek zna się na
ogrodnictwie? Wystąpiłem przed szereg i zgłosiłem się. Po wymianie kilku słów (po
niemiecku) z komendantem węgierskim otrzymałem rozkaz zgłoszenia się w kancelarii
węgierskiej.
Natychmiast po apelu udałem się do węgierskiego pułkownika do jego kancelarii.
Wchodząc zameldowałem się po wojskowemu, ale w języku węgierskim. Kazał mi zająć w
fotelu miejsce i od tej pory rozmowa toczyła się zupełnie luźno – ośmieliłbym się powiedzieć,
że było to przyjacielskie traktowanie zwykłego żołnierza (internowanego).
Pułkownik opowiada mi, że ma znajomego ziemianina, któremu zabrali na wojnę ogrodnika i
czy nie zechciałbym u niego pracować.
Odpowiadam, że ja aż tyle wiadomości nie posiadam, że jeden rok pracowałem
właśnie tu na Węgrzech, u ogrodnika i również na Węgrzech byłem przez rok w Szkole
Ogrodniczo-Handlowej. Pułkownik przy mnie zadzwonił do hrabiego określając moje
kwalifikacje. Widocznie zgodził się, abym przyszedł, bo pułkownik już mnie z kancelarii nie
wypuścił. Zadzwonił do dowódcy warty, żeby zabrał ze sobą jednego żołnierza węgierskiego i
zgłosił się w kancelarii. Po przyjściu żołnierzy węgierskich pułkownik dał rozkaz sierżantowi,
aby mnie zaprowadził do właściciela majątku, a żołnierz ma zanieść moją walizkę.
Sytuacja żywnościowa była już w tym czasie na Węgrzech dość trudna. Dlatego
sierżant węgierski po drodze prosił mnie, abym sprzedawał mu codziennie chociaż jeden litr
mleka dla dziecka. Gdy przekazałem to hrabiemu, to odpowiedział mu, że może otrzymywać
dwa litry mleka. Sierżant niezmiernie się ucieszył i bardzo mi dziękował.
Hrabia nazywał się Imre Karáczonyi. Nie mam dokładnego rozeznania co do wielkości
majątku. Jeśli chodzi o areał ziemi uprawnej to wynosił on przypuszczalnie około 500 ha.
Hrabia prowadził dość kosztowny tryb życia i nie było prawie dnia bez hucznych przyjęć.
Według opowiadania osobistego służącego Karáczonyi miał w koronie 12 pałek, co rzekomo
oznaczało, że miał prawo kandydować na króla.
Warto w tym miejscu nadmienić, że na talerzach, kieliszkach, szklankach i sztućcach
znajdowały się złote korony. Zaznaczam, że są to wprawdzie sprawy błahe, ale w historii z
pewnością mają jakiś sens.
Hrabia przywitał mnie bardzo serdecznie. Na samym początku rozmowy prosił mnie, abym z
jego lokajem, który też był Polakiem, rozmawiał po węgiersku. Wytłumaczył mi to bliżej: w
pałacu w tym czasie znajdował się sztab niemiecki z całą obsługą, a on nie chciał, aby Niemcy
dowiedzieli się o tym, że w pałacu są również Polacy .
Oprowadził mnie po wszystkich zakamarkach, gdzie znajdowały się palmy, które trzeba
pielęgnować, sad (100 drzew owocowych), ogród warzywny, kwietnik itd.
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W holu znajdował się telefon, z którego mogłem dzwonić codziennie do agronoma w takich
sprawach, jak: przysłanie ludzi do pracy, przywiezienie obornika, wody do basenu itd.
Hrabia z góry podkreślił, że będzie mi tak samo płacił, jak Węgrowi. Miałem wszystkie
niedziele wolne, posiłki w pałacu o ściśle wyznaczonych godzinach. Mieszkałem w
oddzielnym budynku, zupełnie przy pałacu. W tym samym budynku, gdzie był mój pokój,
znajdowała się pralnia, łazienka i pomieszczenie na narzędzia ogrodnicze. W pokoju był
dywan, schludnie posłane łóżko, stół przykryty ładnym obrusem i piec kaflowy. Sprzątaczka
codziennie przychodziła uprzątać. Co tydzień była wymiana pościeli. Jednym słowem – po
obejrzeniu wszystkiego bardzo mi się tu spodobało. Gdy odchodziłem z obozu, to pozostali
koledzy bardzo prosili, że gdybym potrzebował ludzi do pracy, to śmiało mam po nich
przyjść. Gdy taka potrzeba zaistniała i zaproponowałem takie wyjście hrabiemu
Karáczonyi`emu, ten bardzo się ucieszył, bo przecież ludzi do pracy było coraz mniej.
Gdy Polacy przyszli pracować do ogrodu, to nie dość, że mogli sobie zabrać owoców i
warzyw (pomidorów i ogórków), to jeszcze oprócz normalnej zapłaty hrabia kazał każdemu
pójść do majątku po jeden litr mleka.
Pałac był pięknie położony na małym wzgórzu. Był otynkowany na jasno, z czerwoną
dachówką, a po tym jasnym tynku piął się bluszcz. Od południowej strony pałacu teren
obniżał się dotykając prawie jeziora (długiego a wąskiego),po którego drugiej stronie
prowadziła autostrada, a tuż za nią linia kolejowa. Jadąc pociągiem pałac wyglądał
rzeczywiście jak na obrazie.
W sprawie ogrodu ozdobnego hrabia dał mi zupełnie wolną rękę. A wyczułem, że
hrabia jest bardzo wielkim patriotą, więc zakupiłem sadzonek goździków w kolorach:
czerwonym, białym i cytrynowym. Te ostatnie zastępowały kolor zielony, bo węgierskie
barwy narodowe to czerwony, biały i zielony. Gdy wszystkie goździki zakwitły, to z pociągu
wyglądało, jakby u podnóża pałacu leżał sztandar węgierski.
W języku węgierskim odnośnie kolorów na sztandarze powstał nawet krótki wierszyk:
„Piros – Tehir – Zöld
Ez a Magyár Töld”
(„Kolor czerwono-biało-zielony
To węgierska ziemia”)
Dla mnie hrabia Karáczonyi był bardzo dobry, chociaż nie można było tego
powiedzieć o jego stosunku do swoich. Prawie nie było dnia, aby nie zajrzał do mnie do
ogrodu. Bardzo lubił, gdy opowiadałem o Polsce, a przede wszystkim jak było na wojnie.
Wprawdzie hrabia znał trzy języki obce: francuski, niemiecki i angielski – specjalnie to
uwypuklam.
Przyszedł kiedyś do ogrodu i zaczął rozmawiać o sytuacji, jaka była na froncie. W
pewnym momencie pyta mnie, czy to możliwe, ażeby przez takie góry Rosjanie mogli dotrzeć
na Węgry? Odpowiedziałem, że to prawdopodobne i może już niedługo nastąpi.
W sztabie niemieckim był pewien pułkownik, który wprawdzie nie wiedział, że jestem
Polakiem, ale również przychodził do ogrodu i były przypadki, że poczęstował mnie
czekoladowym cukierkiem. Nie mogłem z nim wiele rozmawiać, gdyż po pierwsze: bałem
się, aby przypadkiem czegoś nieopatrznie nie powiedzieć, co mogłoby rzucić na mnie
podejrzenie, że jestem Polakiem, a po drugie dość słabo znałem język niemiecki.
Podkreślam osobę pułkownika niemieckiego, gdyż był to człowiek o bardzo wysokiej
inteligencji, taktowny, poważny, natomiast w towarzystwie wesoły.
Obserwowałem go, jak zachowywał się na tarasie w towarzystwie Węgrów. Różnił się od
pozostałych oficerów. Kiedyś hrabia Karáczonyi przyszedłszy do ogrodu zapytał mnie, czy
zauważyłem, jaki ten pułkownik jest smutny. Spytałem, co się właściwie stało? Hrabia
Karáczonyi zaczął mi opowiadać, iż dowiedział się o nieudanym zamachu na Hitlera. Chcąc
się zemścić na zamachowcach i odstraszyć innych od podobnych wystąpień Hitler kazał
powiesić wszystkich zamachowców z krewnymi do trzeciego pokolenia włącznie. Hrabia w
rozmowie z pułkownikiem domyślił się, że prawdopodobnie on też zalicza się do tych
krewnych. Po tej rozmowie hrabia poszedł do pałacu, a ja z uwagi na porę obiadową udałem
się na chwilę do jadłodajni, która znajdowała się również w pałacu, ale drzwi do niej były
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bardziej na uboczu. Przypadkowo narzędzia ogrodnicze tego dnia zaniosłem do domku
gospodarczego, który stał blisko głównej bramy wjazdowej oddzielony od pałacu krzewami
ozdobnymi takimi, jak jaśminy, tuje, leszczyna itd.
Nagle przed pałac zajechał odkryty samochód, w którym znajdowali się niemieccy
żołnierze w czarnych mundurach. Na ich widok hrabia wyszedł na taras i po zamianie paru
słów wraz z dwoma oficerami wszedł do środka. Reszta została przy aucie na straży. Po
chwili wyszedł pułkownik w otoczeniu SS-manów, którzy wskazali mu miejsce w aucie.
Pułkownik usiadł w środku, SS-mani obok i auto ruszyło w drogę.
20.04.1986 9.00-13.00 Bazar

Przychodząc do ogrodu hrabia wiedząc, że nie palę tytoniu przynosił mi zamiast
papierosa cukierki czekoladowe lub jakąś smaczną kanapkę (drugiego śniadania ani
podwieczorku nie było). Podczas wielkich upałów raz po raz przynosił mi duży kufel
mrożonego wina z żółtkiem. Często, gdy sytuacja na froncie się komplikowała siadał na
trawie, mnie też kazał usiąść obok, żebym coś opowiedział, jak to naprawdę było podczas
naszej wojny, takiej przecież krótkiej. Zdobył się kiedyś na propozycję, abym po zakończeniu
działań wojennych został u niego jako ogrodnik. Odpowiedź dałem delikatnie wymijającą!
Sztab niemiecki długo już u hrabiego nie przebywał – dokładnie nie pamiętam, ale w
sumie był mniej więcej cztery miesiące: do września 1944 roku.
Pod koniec roku 1944, czyli od czasu, gdy wojska radzieckie wkraczały na Węgry
lotnictwo angielskie i amerykańskie systematycznie bombardowało obiekty strategiczne w
Budapeszcie i okolicach. Amerykanie bombardowali tylko dzienną porą, natomiast Anglicy
nocą.
1.05.1986 Poczekalnia PKP Częstochowa 12.00-13.30

-

Angielscy piloci cały czas nosili ciemne okulary, aby wzrok jak najlepiej przystosował
się do ciemności.
Odnośnie bombardowania nocnego to jedna z metod stosowanych przez Anglików
wyglądała następująco:
Nocą nadlatywał myśliwiec, pikował raptownie i zataczał nad zamierzonym celem
koło, które utrzymywało się długo, około pół godziny. Koło to wydawało bardzo silne
światło. Węgrzy mówili na to „Stalin gyertja” (świece Stalina). Trop w trop za tym
myśliwcem nadlatywały ciężkie bombowce i z dość dużej wysokości rzucały bomby w
zatoczone przedtem koło.
Raz byłem świadkiem, gdy jedna maszyna czterosilnikowa w nocy spadła na ziemię.
Był to ciekawy widok. W locie za każdym silnikiem wlokła się smuga ognia. Widocznie nie
zdążył zrzucić bomb, bo gdy samolot zetknął się z ziemią, nastąpiła niesamowita detonacja.
Podczas bombardowań w dzień (przez Amerykanów) w ogóle wszystkie detonacje
były bardzo silne. Według opowiadania Węgrów przyczyną tego były „bomby łańcuchowe”,
które stykały się z ziemia rzekomo złączone po cztery.
Pewnego razu w południe, gdy odbywało się bombardowanie, hrabia Karáczonyi
wyszedł na taras, z którego dość dobrze było widać Budapeszt, odległy o 10 km.
Powiedziałem hrabiemu, aby zszedł do wnętrza, bo może być podmuch.
On uśmiechnął się szyderczo i mówi, co za podmuch z takiej odległości. Ledwo skończył
mówić, gdy nagle znalazł się na trawniku. Następne bombardowania spędzał już w piwnicy.
W miarę nasilania się bombardowań wojska sowieckie zbliżały się do Budapesztu.
Hitler wydał zarządzenie i to bezwzględne, aby wszystkich Polaków Węgrzy pieszo
przeprowadzili w głąb Niemiec. O ile chodzi o mnie poszedłem dopiero ostatnim transportem.
Tyle mógł hrabia wytargować u władz wojskowych.
Nadszedł jednak czas pożegnania. Był początek grudnia 1944 roku. Hrabia zadbał o
mnie jak rodzony ojciec. Kazał wydać świeżą ciepłą bieliznę, ciepłe obuwie, skarpety, dwie
butelki koniaku i dwie duże salami. Podczas pożegnania ucałował mnie, uściskał i powiedział:
Jak się uda, to uciekaj i wróć.
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Pod eskortą żołnierzy węgierskich dwa dni jakoś szczęśliwie minęły. Trzeciego dnia
marszu, a było to jeszcze na terenie Węgier, trafiliśmy na ciężarowy samochód, który
naprawiał jakiś kierowca. Gdy mijałem ten samochód, ktoś zawołał mnie po imieniu. Jak się
okazało, był to znajomy rezerwista węgierski. Podbiegł do mnie i powiedział, abym został, to
on mnie podwiezie, bo właśnie jedzie po zaopatrzenie w głąb Węgier. Konwojent z karabinem
w mig zjawił się przy mnie i próbował mnie zmusić, abym dołączył do reszty. Kierowca
tłumaczył żołnierzowi, że mnie zna, że mnie podwiezie i osobiście jemu odda. Nieszczególnie
mu ufał, ale ja wyciągnąłem koniak, wypiliśmy wszyscy trzej, a resztę oddałem żołnierzowi,
który już więcej w życiu mnie nie ujrzał.
Kierowca zawiózł mnie do swoich rodziców, gdzie przebywałem około trzech tygodni,
aż nie nadeszły wojska sowieckie.
Aby jakimś sposobem dotrzeć do hrabiego Karáczonyi`ego, ochotniczo zgłosiłem się
do Sowietów do pomocy w kuchni. Gdy już byliśmy bardzo blisko, a front na razie szybko się
posuwał, uciekłem w nocy do pałacu. Zapukałem do lokaja, aby mi otworzył, a rano
poszedłem powitać hrabiego, który nie posiadał się z radości. Od tej pory kazał mi spać w
pałacu, abym w razie potrzeby był pod ręką.
Gdy nadeszły świeże posiłki wojsk sowieckich, wyszedłem na ulicę i dwunastu
żołnierzy poprosiłem do pałacu, aby ich nakarmić. Sam doświadczyłem, co to jest wojenna
poniewierka, a przede wszystkim głód.
Znajdował się między tymi dwunastoma żołnierzami jeden sanitariusz, który bardzo
dobrze mówił po polsku, i jeden oficer w szarży majora. Tego ugoszczenia omal nie
przypłaciłem życiem.
1.05.1986 Pociąg Częstochowa Ostrów - Poznań 13.40 – 20.00

Major uparł się i koniecznie chciał, abym dał jemu zegarek, który w tym czasie miałem na
ręce. Nie pomogło tłumaczeni, że to zegarek, który przysłał mi z Polski na pamiątkę ojciec.
Prosiłem sanitariusza, by wytłumaczył to oficerowi, ale biedak w ogóle nie tłumaczył, tylko
powiedział, że lepiej oddać ten zegarek, bo on gotów mnie zastrzelić. Musiałem niestety
zegarek oddać. Również i hrabia Karáczonyi cudem uniknął śmierci! Ocalenie
zawdzięczaliśmy rosyjskiemu sanitariuszowi.
Gdy armia sowiecka dobijała do Budapesztu i front nie posuwał się, przed pałac
hrabiego Karáczonyi`ego przyjechali wyżsi oficerowie ze sztabu. Jeden z nich podszedł do
mnie i pyta się, kim jestem? Gdy odpowiedziałem, że Polakiem, bardzo się ucieszył i
równocześnie padło pytanie, czy potrafię właścicielowi przetłumaczyć, że w ciągu dwóch
godzin cały pałac ma opuścić, gdyż na czas nieokreślony będzie tu przebywał sztab.
Gdy to przetłumaczyłem hrabiemu, prawie się rozpłakał i pytał, gdzie on pójdzie?
Pocieszyłem go, że pójdę do tych jego znajomych, którzy biesiadowali przedtem w jego
pałacu. Wróciłem z kwitkiem, gdyż żaden z nich nie chciał przyjąć hrabiego. Pomyślałem
sobie: „Prawdziwego przyjaciela znajdziesz w nieszczęściu!”
Kroki swe skierowałem do praczki hrabiego, która mieszkała tuż przy płocie, w
którym było przejście do pałacu. Była to żona górnika, z czwórką dzieci mieszkała w domku
górniczym, w którym miała do swojej dyspozycji małą kuchnię (około 6m²) i dość duży pokój
(około 25m²). Mąż tej pani pracował w kopalni i do pracy chodził na zmiany.
Gdy powiedziałem, o co chodzi, bez żadnego wahania powiedziała:
- Niech pan hrabia przyjdzie.
Nadmieniam, że ta właśnie praczka prosiła kiedyś hrabiego o podwyżkę.
Odpowiedział jej wtedy, że nie może, a jak się jej nie podoba, to ją psami poszczuje.
Gdy wróciłem od praczki i hrabiemu Karáczonyi`emu wynik rozmowy przekazałem,
to chyba gdyby w tej chwili miał przy sobie rewolwer, z pewnością ze wstydu odebrałby sobie
życie. Jakoś pogodził się z losem i poszedł. Ja natomiast do praczki zaniosłem dwie konwie
smalcu od hrabiego Karáczonyi`ego, słoniny paprykowanej około 20 kg, dwa worki mąki,
ziemniaków i kupę odzieży. Gdy jego pracownicy i w ogóle ludzie z wioski o wszystkim się
dowiedzieli, to zanim Rosjanie przyjechali (po dwóch godzinach), pałac był już opustoszały.
Rowerami, taczkami, wózkami dziecięcymi ludzie wywozili wszystko co się dało.
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Ja już w pałacu też nie mogłem przebywać. Ponownie zgłosiłem się do wojsk
sowieckich, które kuchnię i szpital polowy mieli w odległym majątku hrabiego
Karáczonyi`ego, gdyż tam były odpowiednie pomieszczenia, nadające się na szpital. Mnie
jako Polaka bardzo chętnie tam przyjęli.
Bardzo zżyłem się z tamtejszym sanitariuszem. Razem jadaliśmy posiłki, w jednym
pomieszczeniu spaliśmy - jednym słowem: znów miałem dużo szczęścia, bo głodu nie
zaznałem, a nieraz to i Węgrów nakarmiłem. Moja praca była taka: pomagać przy
organizowaniu towaru i wydawaniu posiłków.
Były takie przypadki, że gdy front się cofał, aby jedzenie nie dostało się
nieprzyjacielowi, niszczono je. Kilka razy ubłagałem głównego kucharza, aby pozwolił
wiadrami zanieś je pobliskim rodzinom węgierskim, które bardzo głodowały.
Zajęcia dużo nie miałem. Co 3-4 dni w szpitalu wraz z sanitariuszem
przygotowywaliśmy nieboszczyków do sekcji zwłok. Trzeba było je kompletnie rozebrać,
otworzyć klatkę piersiową i po zbadaniu przez lekarzy przyczyny zgonu klatkę piersiową z
powrotem zaszyć i przygotować do pochowania, które odbywało się przeważnie masowo.
Pytałem sanitariusza, dlaczego po śmierci badają lekarze? Odpowiedział mi, że ustalają, czy
nieprzyjaciel przypadkowo nie stosuje jakiejś nowej broni lub czy nie zostali ewentualnie
otruci i tak dalej.
W miarę możliwości każdemu nieboszczykowi wypisywano kartę zgonu i jego przyczynę.
Wszystkie mosty w Budapeszcie zostały zniszczone w wyniku działań wojennych.
Gdy miasto zostało już zupełnie oswobodzone, uruchomiono jeden most pontonowy, który
umożliwiał przedostanie się żywności do południowych Węgier.
Będąc już w Polsce przez długie lata myśląc o głodzie w okolicach Budapesztu
przypuszczałem, że to chyba nieprawda, że to może był tylko sen.
Całkiem przypadkowo ktoś ze znajomych dał mi książkę o Węgrzech, w której wprawdzie
dość krótko była poruszona sprawa głodu na Węgrzech. Przytoczono w niej dużo mówiący za
siebie przykład: Węgierki-matki za jeden chleb oddawały złoty zegarek.
Rozumiejąc położenie rodzin węgierskich oraz mając możliwość przyjścia im z
pomocą wielu z nas, Polaków, pierwszym transportem jechało w południowe Węgry, aby tam
pomóc rolnikom przy pracach żniwnych. Nocowaliśmy w stodołach. W dzień na zmianę jeden
kosił kosą, a dwu ubierało i ustawiało zboże w mendle. Była nas bardzo zgrana trójka:
Walenty Brzuska z Brodnicy, Edmund Biernacki z Łomży i ja z Konarzewa.
Dreszcze na skórze odczuwało się , gdy długi towarowy pociąg wjeżdżał na
pontonowy most. Pociąg był dosłownie oblepiony ludźmi – na dachach, na stopniach,
pomiędzy wagonami wszędzie pełno ludzi. Pod takim ciężarem most zaczynał się coraz
bardziej zanurzać w wodzie. Każdy z nas odetchnął pełną piersią dopiero wtedy, gdy jego
wagon był już na lądzie.
1.05.1986 Pociąg: Częstochowa - Ostrów – Poznań 13.40-20.00

Na żniwach byliśmy około 15 dni. Wracaliśmy nocą, pociągiem tak samo obładowanym,
wioząc ze sobą pokaźny dobytek: przede wszystkim około 10 kg słoniny paprykowanej,
mąkę, kaszę itd. Dla rodzin węgierskich przywieźliśmy parkę małych świnek, które
karmiliśmy butelką w drodze, aby jakoś je dowieźć. Inni wieźli koguta i kurę, inni jeszcze
kaczora i kaczkę; proszę sobie wyobrazić, że tu i nocą zakradały się na dachy bandziory z
chęcią obrabowania. Takiego gagatka w biegu pociągu posyłało się kopniakiem ku ziemi.
Odechciało mu się nocnej jazdy na dachu pociągu i rabowania. Nie był to ani Węgier, ani
Polak!
Po powrocie już do obozu wojskowego „żywiec” ofiarowaliśmy Węgrom, a żywnością
podzieliliśmy się ze starszymi kolegami w obozie, którzy z uwagi na stan zdrowia i wiek nie
mogli brać udziału w żniwach ani podejmować tak przykrej podróży.
Od tej pory były już tylko przygotowywania do wyjazdu do Polski. Każdy otrzymał
bezpłatny bilet kolejowy na terenie kraju do jakiej stacji chciał jechać, odwiedzić rodzinę...
Ja otrzymałem bilet do braci w Toruniu, w Złotoryi i w Stęszewie.
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Ze Stęszewa szedłem pieszo 7 km do mojej rodzinnej wioski Konarzewo, którą ostatni
raz widziałem w czerwcu 1939 roku.
Na tym kończę opowiadanie o latach 1925-1945.
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C Z Ę Ś Ć II
Lata 1945-1986
10.11.1986 22.00

Do domu do Konarzewa wróciłem około 15 sierpnia 1945 roku. Idąc ze Stęszewa
pieszo
(7 km) z daleka zobaczyłem wieżę kościelną. Własnym oczom nie chciałem wierzyć, że to
jest rzeczywistość. Pomimo zaprawy wojennej, przebywania w obozach i sześciu miesięcy w
więzieniu wzruszyłem się jak dziecko na widok rodzinnej wioski.
W domu byłem około godziny 16.00. Zastałem tam siostrę Helenę z dwiema córkami.
Nadmieniam, że siostra Helena przez długie lata była dla mnie drugą matką. Łączyła nas
dwoje szczególna serdeczność, która trwa do dnia dzisiejszego. Mama zmarła, gdy miałem 9
lat.
Z rozmowy z siostrą, która przejęła nasze gospodarstwo rolne dowiedziałem się, że
gdy wrócili z mężem z wygnani w gospodarstwie w którym przez kilka lat rządził Niemiec
nie zastali kompletnie nic: ani konia, ani węgla, drzewa, zboża, pieca, jednym słowem – puste
mury.
Po skromnym posiłku pieszo poszedłem w pole, gdzie dwoma końmi orał szwagier,
Władysław Maj. Pomimo zgryzoty, którą przeżywał, uściskał mnie i bardzo się ucieszył , że
wróciłem żywy i cały. Pierwsze słowa: czy na razie zostanę w Konarzewie, oczywiście razem
z nimi w domu rodzinnym, jak przed wojskiem? Odpowiedziałem, że oczywiście. Z tym
jednak, że pójdę pracować na PKP i w wolnych chwilach będę pomagał w gospodarstwie.
Tak też się stało. Postarałem się o pracę na PKP i pierwszego września 1945 roku po
raz pierwszy poszedłem do służby.
11.11.1986 19.00 przed nocną służbą

Moja jednostka mieściła się na stacji PKP w Dopiewie. W służbie ubrani byliśmy po
cywilnemu, bo umundurowania jeszcze nie było. Biało-czerwona opaska na lewym rękawie,
karabin na ramieniu i chodziliśmy przeważnie po torach. Obowiązywała 12-godzinna służba i
24 godziny wolnego. W tych wolnych godzinach właśnie pomagałem w gospodarstwie.
Na domiar złego przy braku poszczególnych narzędzi rolniczych i pozostałych
przedmiotów potrzebnych do codziennego życia tuż przed moim przyjazdem w tej okolicy
szalał okropny huragan.
Właśnie u siostry wicher zerwał cały dach z chlewa (powierzchnia dachu około 300 m2) i
przeniósł nad przewodami telefonicznymi w pole około 100 m. Ze stodoły zerwane było pół
dachu (kwadratura około 200 m2). Można sobie wyobrazić sytuację mojego szwagra. Dłuższy
czas do uprawy roli narzędzi pożyczał, a z biegiem czasu postarał się o własne. Przenoszone
przez huragan dachy były zniszczone do tego stopnia, że nawet do chociażby tymczasowej
naprawy dachu nic wybrać nie było można. Szwagier wystosował pismo w trybie
przyspieszonym o przydział drzewa potrzebnego do naprawy dachu i to jak najszybciej, bo
przecież sufit kompletnie przeciekał podczas deszczów i woda spadała na zwierzęta. Dość
szybko drzewo zostało przydzielone, ale do własnego wyrębu, czyli samemu trzeba było
zorganizować ludzi, narzędzia i wyjechać do lasów w okolicach Wilkowa Świebodzińskiego
(80 km od Konarzewa).
Bardzo się przydałem szwagrowi, bo po nocnej służbie mając zniżkę 80% zawoziłem
do lasu w Wilkowie Świebodzińskim pożywienie i równocześnie starałem się zawsze pomóc
przy wyrębie drzewa.
Dlatego przydzielono drzewo w tej okolicy, gdyż toczyły się tam zaciekłe walki
podczas wojny i w drzewach tych było dużo pocisków. Do tartaku się nie nadawało, jedynie
można było je ciosać toporem.
W dość szybkim tempie drzewo zostało przywiezione do Konarzewa i jeszcze przed
zimą dach był gotowy. Oczywiście mowy wtenczas nie było o dachówce czy papie, pozostała
jedynie słoma. Zawsze był już dach i zwierzęta już na grzbiety woda nie ciekła.
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Ja w służbie ochrony kolei byłem tylko krótki czas, aż ustało zapotrzebowanie na
pracowników do służby ruchu.
Koniecznie chciałem pójść za dyżurnego ruchu. Na przeszkodzie był jednak brak
siódmej klasy szkoły podstawowej.
Za moich czasów w Konarzewie były cztery klasy i tak zwane sześć oddziałów. Jaki to był
poziom do dzisiaj nie dociekałem. Cztery klasy wystarczały natomiast na stanowisko
nastawniczego, a więc zgodziłem się bez zastanowienia i od 1 października 1945 roku
rozpocząłem się szkolić na nastawniczego na stacji Palędzie. Równocześnie z nauką o
kolejnictwie podjąłem uzupełnianie siódmej klasy szkoły podstawowej.
Z zawiadowcą stacji Władysławem Cieślakiem uzgodniłem, że od godziny 6.00 do
godziny 14.00 będę się uczył na stacji Palędzie i zaraz o godzinie 14.45 odjeżdżałem do
Dopiewa uzupełniać siódmą klasę szkoły podstawowej.
Kurs wieczorowy w szkole w Dopiewie rozpoczynał się o godzinie 16.00 i trwał do
20.00, a czasem do 21.00. Aby zdążyć na godzinę 6.00 do Palędzia, musiałem codziennie
wstawać około godziny 4.30 i pieszo przemierzyć drogę 4 km. Z Dopiewa do Konarzewa
również 4 km i też pieszo . Do domu wracałem około godziny 21.00 lub 22.00.
Na domiar tego wszystkiego kurs w Dopiewie rozpoczynał się w lipcu 1945 roku. Przez ten
czas nagromadziło się masę zaległości, które musiałem po nocach przepisywać od kolegów,
gdyż podręczników oprócz map nie było.
W domu jak już wspomniałem opału było tylko tyle, aby ugotować strawę.
Przepisywanie wobec tego odbywało się w nie ogrzewanym pokoju i to przy naftowej lampie.
Siostra Helena podczas dnia kładła na piec cegłę szamotową, która się dość dobrze
nagrzewała . Gdy wieczorem przepisywałem zaległy materiał, kładłem ją sobie pod nogi.
Nieraz to nawet dwie cegły były nagrzane. W tym przypadku ta druga służyła do ogrzewania
rąk.
Przez cały październik przepisywałem zaległości, a cały kurs trwał 5 miesięcy, tak w
szkole jak i na stacji w Palędziu.
Ażeby trochę dorobić, to w każdą sobotę i niedzielę (w odpowiednim okresie) grałem
na zabawach lub weselach. Dlatego wychodząc z domu w sobotę o godzinie 5.00 oprócz
poszczególnych zeszytów i jedzenia na cały dzień musiałem zabrać również skrzypce, aby po
lekcjach jechać prosto na zabawę grać.
Co rano w piekarniku pieca kaflowego miałem ciepłe mleko na śniadanie, a chleb to
najczęściej był z olejem. To zawsze przygotowywała mi siostra Helena. Obiad spożywałem,
gdy po całym dniu wracałem do domu, to jest około 21.00 lub 22.00. Zaległy materiał
przepisywałem przeciętnie do godziny 23.00 lub 24.00.
Muszę w tym miejscu zaakcentować osobę kierownika szkoły podstawowej w
Dopiewie.
Kiedy pewnego dnia dla zorientowania się o kursie pojechałem do kierownika szkoły
Zabdera, zastałem go w klasie śpiącego, opartego o katedrę z przemęczenia. Był to zacny
człowiek, bardzo wielki patriota i wspaniały muzyk. Grał na skrzypcach i prowadził chór,
który sam założył. Podkreślić należy, że chór ten istnieje do dziś i śpiewa jeszcze kilka osób,
które śpiewały za czasów, kiedy chórem dyrygował właśnie pan Józef Zadber.
Bardzo się spieszył, gdy dałem się usłyszeć i bardzo mnie
przepraszał. Z wielkim zadowoleniem wysłuchał mojej prośby i wyrażał zdziwienie, że w tym
wieku (mając 28 lat) chce mi się jeszcze uczyć razem z młodzieżą 16-18-letnią. Nic mnie nie
odstraszało, raczej cieszyłem się, że chociaż w niewielkim stopniu będę mógł zrealizować
moje młodociane pragnienia, kiedy chciałem, a nie dawano mi możliwości nauki.
13.11.1986 22.00-24.00

Tak się dziwnie ułożyło, że egzamin kolejowy i ukończenie siódmej klasy szkoły
podstawowej przypadły w jednym tygodniu. Egzamin na nastawniczego odbywał się w
Zbąszynku w piątek, oczywiście w jednym dniu około 5 godzin. Gorzej było z egzaminem w
Dopiewie. Przypadł on we wtorek.
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Zespół, w którym grałem, a raczej jeden ze starszych kolegów, organizator Stanisław
Dwardowski (jeszcze żyje, mieszka w Konarzewie) zgodził wesele na wtorek, a w środę o
godzinie 8.00 rozpoczynał się egzamin pisemny w Dopiewie. Na weselu graliśmy w
Dąbrowie, to jest z Konarzewa około 7 km rowerami.
Był to koniec lutego 1946 roku. Podczas grania na weselu w nocy wzmogła się
ogromna śnieżyca. Do tego stopnia, że nieprawdopodobne było jechać na rowerze i ja niestety
około 5.00 byłem zmuszony pchać rower ze skrzypcami do Konarzewa dwie godziny.
Umyłem się, przebrałem i pieszo do Dopiewa na egzamin pisemny, a na drugi dzień ustny
egzamin mnie czekał.
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był kierownik szkoły pan Józef Zadber.
Opowiedziałem o moich przygodach, pokiwał tylko głową i podszedł do mnie zadając
pytanie, czy ja nie wolałbym zamiast tematu na tablicy opisać moje przeżycia podczas wojny.
Oczywiście zgodziłem się na tę propozycje. Zapisałem coś około 6 kart w zeszycie.
Kierownik ile mógł, delikatnie naprowadził mnie na właściwy temat. Szczególnie przy
matematyce, w której na pewno nie byłem najlepszym uczniem. Niezmiernie się ucieszyłem,
że jeden egzamin już zaliczony i z niecierpliwością wyczekiwałem na egzamin z kolejnictwa,
który miał się odbyć za dwa dni. Również i ten egzamin zdałem.
Wreszcie brama była dla mnie otwarta, gdyż mogłem już od tej pory pracować na PKP
jako nastawniczy; na podstawie posiadania świadectwa siódmej klasy szkoły podstawowej
mogłem się przygotowywać do egzaminu na dyżurnego ruchu. Za zgodą dyrekcji PKP na
własną prośbę po nocnej służbie na nastawni Palędziu mogłem kontynuować naukę, która
uprawniała do składania egzaminu na dyżurnego ruchu. Również i w tym przypadku jakoś się
powiodło i cała uciecha. że wreszcie dostanę ładny mundur, a przede wszystkim imponowała
czerwona czapka.
Prawie przez jeden rok z uwagi na schorzenia
przewodu pokarmowego zostałem odsunięty od służby
ruchu. Przez ten rok czasu byłem oddelegowany do kasy
dyrekcyjnej w Poznaniu. W międzyczasie wstąpiłem w stan
małżeński z Ludwiką Samolczyk. Mieszkaliśmy w
Grodzisku, a do pracy dojeżdżałem codziennie do Poznania
półtorej godziny pociągiem.
Gdy w roku 1949 spodziewaliśmy się dziecka,
postarałem się o przeniesienie mnie na stację Chrośnica do
służby dyżurnego ruchu, gdyż ze służbą tą automatycznie
przysługiwało
mieszkanie
służbowe.
Oczywiście
otrzymałem mieszkanie (2 pokoje, kuchnię, coś ogrodu i
chlewik).
Warunki pracy wtedy na stacji Chrośnica były
okropne. Światło naftowe, lampa sygnalizacyjna karbidowa,
podłoga dość często smarowana oliwą, telegraficzne
zawiadamianie pociągów (bez żadnych zabezpieczeń
mechanicznych, a odcinek Zbąszyń – Chrośnica znajdował
się na łuku).
Kuik Feliks i Samolczyk Ludwika

Co zapamiętałem jako dyżurny ruchu w Chrośnicy:
Otóż w okresie, kiedy można było polować na dziki, na stacji Chrośnica dość często ładowano
dziki do pociągu jako przesyłki ekspresowe. Pewnego dnia, a była to niedziela około godziny
5.00, koń zaprzęgnięty do wozu za nic w świecie nie chciał przejść przez tory. Oczywiście
zapory były podniesione. Na przejeździe zauważyłem ślady krwi od dzika, którego
przewożono na wózku PKP w celu załadowania do pociągu. Poprosiłem robotnika stacyjnego,
aby przyniósł w wiadrze wodę, szczotkę do szorowania i szmat. Miejsce, gdzie były ślady
krwi, mocno wyszorowałem i wytarłem szmatą. Gdy ślady zmywania wyschły, koń bez
żadnych przeszkód przeszedł przez przejazd.
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Ktoś w tym miejscu postawi pytanie, co to miało wspólnego jedno z drugim. Otóż
miało.
Jeden z moich braci, Władysław, w roku 1929 służył w wojsku w Małodecznie (dawna
północno-wschodnia część Polski). Gdy przyjechał po raz pierwszy na urlop, bardzo dużo
opowiadał o tragicznych skutkach, jakie wyrządzały wilki w tych stronach. Na przykład, gdy
kilka koni pasło się luzem, a wilki napadły, to konie automatycznie stawały głowami do siebie
(łby miały pochylone do ziemi, aby wilk nie mógł skoczyć do gardzieli) i broniły się kopiąc
tylnymi nogami.
Prawdopodobnie przez kilka pokoleń strach przed potwornymi drapieżnikami tak
zakodował się w organizmie zwierzęcia, że w tym przypadku (na przejeździe) zapach krwi tak
odstraszająco wpłynął na konia, że nie chciał przez „zagrożone” miejsce przejść. Widocznie
ten koń pochodził z tych ras koni, które bardzo długo miały do czynienia z wilkami.
Wojsko w tamtych okolicach wypowiedziało wojnę tym drapieżnikom, nierzadko
zdarzały się przypadki, że po żołnierzu pozostawała tylko szabla, a po koniu kopyta z
podkowami. Jak opowiadał brat Władysław, wojsko robiło różne zasadzki, np. na dachu
samochodu pancernego wieźli kilka żywych prosiąt, oczywiście tak zabezpieczonych, aby
drapieżnik w razie przypadku nie miał do nich dostępu. Gdy podczas jazdy prosięta zaczynały
kwiczeć, z lasu wyłaniały się tysiące wilków. Wtedy wszystkie auta towarzyszące stawały i
żołnierze z karabinów maszynowych kosili, ile się dało.
Albo wojsko kopało dość szerokie i głębokie doły. W środek wkopali mocny, gładki
drąg, na którym samym szczycie uwięzili żywego prosiaka, który oczywiście kwiczał.
Samochody odjeżdżały z tego miejsca na odległość wzroku. Z daleka obserwowali, jak całe
chmary wilków w szalonym tempie skakały do prosiaka i spadały do rowu, z którego wyjścia
już nie było.
Gdy rowy się tak zapełniły, że wilki jedne po drugich wierzchem zaczęły wychodzić, a aut
zbliżających się do dołów wystrzelano te, co były na powierzchni, a te, co były w dołach,
również zostały zniszczone.
Gdy oddział konny przejeżdżał przez las a konie wyczuły w oddali wilki, wszystkie
konie jak na komendę zwieszały głowy w dół.
W roku 1949 właśnie w Chrośnicy urodziła nam się córka Danuta. Żona nie
pracowała, gdyż trzeba było wychować maleństwo. Pensję były wtedy bardzo nędzne. To
jedynie kolejarzy trochę ratowało, że co jakiś czas otrzymywaliśmy dość duże paczki z
żywnością „z zachodu”, tak zwana UNRRA. Poza tym PKP organizowała sprzedaż mięsa, tak
zwanej „rąbanki”. Było to mięso wieprzowe bez wyboru, czyli sprzedawano takie, jak topór
urąbał.
20.11.1986

19.00-21.00 Dworzec PKP

Również z UNRRY PKP otrzymywała parowozy. Przy numerze parowozu było
wybite dużymi literami „UNRRA”. Były to nie do zdarcia i bardzo silne parowozy.
W roku 1950 z Chrośnicy przeprowadziłem się z rodziną do teściów, którzy posiadali
gospodarstwo rolne w małej wiosce Palędzie pod Poznaniem. W wiosce tej była wtedy poczta
i stacja kolejowa, na której podjąłem służbę dyżurnego ruchu. Z uwagi na to, że służbowego
mieszkania na PKP nie otrzymałem, zmuszony byłem z rodziną zamieszkać z rodziną na
pokoju u teściów.
Teść widząc, że mam pojęcie o roli, zapisał nam parcelę pod budowę. Jak tylko
decyzja została na serio podjęta, tak zaraz zacząłem gromadzić materiał budowlany. Służba
dyżurnego w tym czasie była bardzo uciążliwa i w każdej chwili groziło wykolejenie lub
zderzenie pociągów. Groziło to zwłaszcza mnie, rzadko kiedy przed nocną służbą udało mi się
przespać. Odwrotnie, prawie zawsze na noc szedłem bardzo wymęczony. Po nocnej służbie
natomiast, gdy tylko konie teścia były wolne, to za zgodą gospodarza zaprzęgałem konie do
wozu, zabierałem ze sobą grubą, szeroką deskę, po której wtaczałem ciężkie kamienie na wóz,
a widłami od ziemniaków zbierałem po rowach i polach drobne kamienie i również
wrzucałem je na wóz.
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Kwadratura budowanego domu wynosiła 9.60 m x 10.40 m. Fundament 40 cm szeroki
a 100 cm głęboki. Na tą właśnie powierzchnię zupełnie sam nazbierałem kamieni. Była to
naprawdę krwawa praca!
Kopiąc żwir pod budowę na gruncie teścia natrafiłem na ludzkie kości. Zapytałem
teścia, czy może coś pamięta i co było przyczyną, że na jego gruncie znajduje się jakby
cmentarz? Odpowiedział mi, że gdy jeszcze był młodym chłopcem, to pamięta, że w latach
1870-tych w tej okolicy wybuchła epidemia cholery. Tak szybko i tak dużo ludzi umierało, że
nie zdążyli zmarłych wywozić na cmentarz parafialny. Dlatego chowano jak najbliżej.
Miejsce to wybrano tuż przy stodole mojego teścia, gdzie nie wiedząc o tym kopałem żwir na
budowę własnego domku jednorodzinnego. Na tym miejscy właśnie stoi krzyż po dzień
dzisiejszy.
W latach 50-tych, to jest w czasie, gdy się budowałem, nie było mowy o jakiejkolwiek
pożyczce na budowę. Dlatego jak najwięcej prac wykonywać trzeba było samemu. Oprócz
gratisowej parceli finansowej pomocy znikąd nie otrzymaliśmy. Cementowe kręgi do studni i
dachówki również sam robiłem, oczywiście pod nadzorem fachowca, kuzyna Hieronima
Czyża w Chomęcicach. Wprawdzie do pomocy wynająłem jednego pracownika z Palędzia i
razem rowerami jeździliśmy 4 km do Chomęcic. Był to miesiąc listopad 1950 roku.
Bezpośrednio od tej pracy, gdy przyjeżdżaliśmy do Palędzia, zjedliśmy kolację,
przebieraliśmy się w mundury kolejarskie – i na nocną służbę. Mój pomocnik, Wacław
Hoffman, szedł na służbę nastawniczego, a ja na służbę dyżurnego ruchu. Było to szaleństwo,
bo będąc tak przeforsowanym, łatwo o wypadek. Obydwaj razem mieliśmy służbę na stacji
Palędzie.
Wapno lasowaliśmy wyłącznie z żoną. Wodę ze studni do lasowania wapna
czerpaliśmy żurawiem. Co to był żuraw?
Był to widlasty drąg wkopany głęboko w ziemię, około dwóch metrów od studni. U
góry drąga przez rozwidlenie przeprowadzony był mocny żelazny pręt, na którym wahał się
długi drąg, u którego nad studnią był umocowany zupełnie cienki (około 6 cm) drążek, do
którego było doczepione wiadro.
Przeciwwaga była tak uregulowana, że puste wiadro sprowadzając po wodę potrzebowało
prawie tyle siły ludzkiej, ile pełne wiadro z wodą rękoma ciągnięte do góry ze studni. Były to
chyba najstarsze narzędzia do wydobywania wody ze studni.
Po dwóch latach zamieszkaliśmy już w swoim domku. Wykończyliśmy tylko kuchnię
i pokój, byle tylko na swoim.
W 1953 roku urodziło się drugie dziecko, córka Magdalena.
Na swoim już utrzymaniu i nędznej kolejarskiej pensji było nam naprawdę ciężko.
Gdy drugie dziecko miało dwa lata, to żona poszła do pracy (pracowała co drugi dzień). Gdy
przypadkowo szliśmy oboje w jednym dniu do pracy, to dzieciaczki rano o godzinie 6.30
prowadziliśmy do teściów.
Z desek zbiłem jakiś chlewik, w którym przez kilka lat przebywała koza. Pomimo, że
w wiosce Palędzie było około dziesięciu rolników, którzy mleko odsyłali do miasta, o mleko
dla dzieci było bardzo trudno! Poza tym o pieniądze wtedy też nie było łatwo i dlatego koza
przez trzy lata musiała w chlewiku być!
22.11.1986 21.00-22.00 w łóżku

W latach 1950-1951, gdy przeprowadziłem się z Chrośnicy do Palędzia, to tak zwani
chłopo-robotnicy, którzy posiadali od 2 do 4 ha, rolę swoją uprawiali krowami. I gdy od
rolników nie można było kupić mleka, to właśnie ci chłopo-robotnicy nam sprzedawali.
W roku 1953 za zgodą żony wstąpiłem do kolejowego chóru „Hasło”. Nadmieniam, że
w tym czasie pracowałem w Ekspedycji Towarowej Poznań.
Pamiętam, jak właśnie w tym czasie w poszczególnych utworach były przekreślane
takie słowa jak: „Bóg”, „pan”, „król” i zastępowane innymi. Kolęd nie wolno było nam
śpiewać. Pomimo takich zakazów kiedyś potajemnie zorganizowaliśmy koncert (kolęd) w
pałacu biskupim w Poznaniu, który stał po drugiej stronie ulicy. Z katedry przechodziliśmy po
dwóch, po trzech – w ten sposób do pałacu biskupiego przedostało się około 60 chórzystów,
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aby księdzu arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi zaśpiewać z okazji imienin. Niezmiernie
się ucieszył i podziwiał sposób załatwienia. Z pałacu w ten sam sposób (po dwóch, po trzech)
wszyscy rozeszli się do domów.
Był to czas, kiedy Katowice nazywały się Stalinogród, a Zakłady Cegielskiego w Poznaniu
zmieniły nazwę na Zakłady Stalina!
W tych samych latach również prześladowano „kułaków”. Każdy większy rolnik na
wrotach miał napisane trwałą farbą „kułak”. W Palędziu jeszcze żyją rolnicy, którzy z pola
byli zabierani do więzienia za to, że nie oddali dla państwa zboża. Nazwiska rolników: Józef
Szymanowski (obecnie około 85 lat), Jan Bączkowski – 85 lat. Za Walentego Szymkowiaka z
uwagi na chorobę (astma) zabrano do więzienia najstarszego syna Kazimierza. Wszyscy ci,
oprócz Walentego Szymkowiaka żyją i mieszkają w Palędziu.
Całkiem przypadkowo dowiedziałem się, że z rolników w Palędziu przebywał również
Antoni Wiciak. W więzieniu się rozchorował i został umieszczony w szpitalu więziennym. Na
polecenie lekarza więziennego został zwolniony z aresztu i wrócił od domu.
Synowie „kułaków” zamiast do wojska szli do kopalń, nie mieli prawa dostać się na
studia. Gdy na podwórzu u „kułaka” napotkała milicja słomę – kara, gdy milicjant uznał, że
koń jest brudny – kara. Najróżniejsze metody stosowano, aby rolników skłonić do spółdzielni.
Przykład:
Mój szwagier, Władysław Maj, który z chwilą zawarcia małżeństwa z moją siostrą
został właścicielem naszego gospodarstwa w rozmowie ze mną stale narzekał, że tak go
gnębią i że chyba będzie musiał wstąpić do Spółdzielni Produkcyjnej. Radził się, co ma robić.
Ja od razu kazałem wstąpić, bo podwórze było duże, budynki też i właśnie tam cała
spółdzielnia miała urzędować, tam miały być wszystkie krowy, konie itd. Szwagier posłuchał
i wstąpił. Założyli w mieszkaniu telefon, który jest po dzień dzisiejszy. Wszystkie
dachy
zniszczone przez huragan naprawili – jednym słowem gospodarstwo doprowadzili do
porządku. Obydwie córki szwagier wysłał do miasta, a sam normalnie pracował w spółdzielni.
Niezadowolenie w narodzie rosło jak na drożdżach. Długo nie trzeba było czekać.
W tym miejscu pozwolę sobie na umieszczenie słów księdza prymasa Stefana
Wyszyńskiego:
1. „Niektórzy rozumieją często przez spokój milczenie ludzi zduszonych butem gwałtu,
zapominając, że nawet noga zbyt długo ucisku nie wytrzyma!”
2. „Strach władcy jest odwetem za gwałt.”
3. „Zemsta rodzi zemstę!”
W roku 1956 pracowałem w Ekspedycji jako referent w Biurze Regulacyjnym. 28
czerwca około godziny 10.00 na wiadukcie dworcowym zauważyliśmy morze głów, człowiek
przy człowieku. Po paru minutach przyszło do naszych biur kilku mężczyzn, którzy dość
ostrym tonem polecili opuścić biura i wszyscy musieliśmy włączyć się do tłumu. W tłumie
śpiewano pieśni religijne i patriotyczne.
W tym czasie trwały Targi Międzynarodowe. Oczywiście woda na młyn dla
fotoreporterów.
Nagle zauważyliśmy paręset dzieci prawdopodobnie z pierwszej i drugiej klasy. Nie
dostrzegłem, aby ktoś starszy je prowadził. Szły zupełnie boso i wołały głośno: Chleba!
Chleba!
Tłum z targów skierował się w kierunku Auli Uniwersyteckiej, gdyż w sąsiednim
budynku mieściła się wówczas Milicja. Gdy tłum zatrzymał się przed budynkiem MO i
skandował, aby komendant wyszedł, nadjechało kilka samochodów ciężarowych
załadowanych uzbrojonymi po zęby milicjantami. Gdy samochody się zatrzymały, w oka
mgnieniu znalazła się spora ilość mężczyzn i wszystkie samochody powywracali. Uzbrojeni
milicjanci zachowywali się spokojnie.
W tym czasie tyle ludzi wybiegło na ulicę, że wypełnili przestrzeń od ul. Fredry aż do
Starego Rynku. Gdy komendant w dalszym ciągu się nie pokazywał, mężczyźni wypełnili
schody prowadzące do pokoju komendanta i przerzucali go z rąk do rąk, aż znalazł się na
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Starym Rynku. Razem z tłumem poruszaliśmy się tal, jakby jakaś fala nami rzucała. Ja
znalazłem się w parku pomiędzy zamkiem a ul. Fredry. Jedna kobieta rozpoznała w tłumie
funkcjonariusza z urzędu i głośno wskazała go otaczającym kobietom. W ułamku sekundy
twarz miał poszarpaną torebkami. Co było dalej, już nie widziałem.
Zbliżała się godzina 12.00-13.00. Zdając sobie sprawę, że będę musiał do Palędzia iść
pieszo (około 20 km), wszelkimi siłami starałem się iść do ulicy Marszałka Rokossowskiego
do Górczyna i dalej torami do domu. Jakoś ten plan zdał egzamin.
Będąc przy Dworcu Głównym usłyszeliśmy strzały, tym więcej sytuacja zaczęła nam
się wydawać bardzo niewyraźna. Idąc pieszo z Górczyna do Palędzia natrafiliśmy na kilka
pociągów stojących na torach bez obsługi.
Na drugi dzień pojechałem do Poznania, bo przez radio nawoływano, aby wszyscy
zgłaszali się do miejsca pracy. W biurze Ekspedycji Towarowej dowiedziałem się, że jedna
część tłumu ruszyła w kierunku ul. Młyńskiej, aby wypuścić więźniów, a druga część ruszyła
na ul. Kochanowskiego. Tam właśnie padły pierwsze strzały, od których padł czternastoletni
chłopiec o nazwisku Roman Strzałkowski. Na cześć najmłodszej ofiary tych wydarzeń ul.
Mylną (od ul. Dąbrowskiego do ul. Poznańskiej) nazwano ulicą Romka Strzałkowskiego.
Podczas tych zamieszek uciekł z Polski marszałek Konstanty Rokossowski. Od tej
pory ulica jego nazwiska została zmieniona na Głogowską. Z nazwy Zakładów Cegielskiego
znikło nazwisko Stalina. Tramwaje zmieniły kolor z czerwonego na zielony. Miasto
Katowice, do niedawna Stalinogród, z powrotem odzyskało swoją dawną nazwę. Co
najważniejsze, w krótkim czasie na pierwszego sekretarza został wybrany Władysław
Gomułka. Bardzo dużo zachodziło zmian, oczywiście dobre dla narodu polskiego. Rolnicy,
którzy pod presją wstąpili do spółdzielni produkcyjnych, otrzymywali z powrotem ziemię na
własność.
Dla nas chórzystów – wielka radość, bo na próbach i w ogóle mogliśmy śpiewać
kolędy i bez żadnych przeszkód mogliśmy również śpiewać w kościołach. Wszystkie
patriotyczne utwory bez żadnych zmian mogły być śpiewane tak, jak było w oryginale.
Jednym słowem, krew rozlana 28 czerwca 1956 roku nie poszła na marne. Ni było wiadomo
tylko, na jak długo?
Odnowiony rząd w Polsce przyczynił się do tego, że pewna ilość rodzin polskich
znajdujących się w Związku Radzieckim mogła wrócić do kraju.
Ja w dalszym ciągu pracowałem w Ekspedycji Towarowej w Poznaniu w Biurze
regulacyjnym. Pewnego dnia gdy już repatrianci wracali do kraju w Ekspedycji pojawił się
młody mężczyzna lat 25.
Przyszedł z zażaleniem, że w Związku Radzieckim nadał na bagaż lub może nawet na ekspres
motocykl i minęły już trzy tygodnie po ich przyjeździe do Polski, a motocykla jak nie ma, tak
nie ma. Ekspedycja Towarowa nie mogła interweniować, gdyż te sprawy z obcymi DOKP
załatwiał Resort Handlowy DOKP Poznań.
Mój kierownik ówczesny Marian Skrzypczak poprosił mnie do swego biura i
powiedział, abym repatrianta zaprowadził do Zarządu Handlowego w DOKP Poznań na ul.
Marchlewskiego.
Przepustkę do przejścia przez tory posiadałem, a więc, aby można swobodniej z
repatriantem porozmawiać, szliśmy właśnie przez tory. Zwracam się do niego słowami:
- Proszę pana, a co was do tej Polski tak ciągnie? Przez prawie dwanaście lat chyba
zdążyliście się tam przyzwyczaić jak również i dorobić. Tu w Polsce znów od nowa będziecie
się musieli dorabiać, a i to potrwa sporo czasu. Ja gdybym miał być w pana miejscu, grubo
bym się zastanowił nad podjęciem takiego kroku.
Biedak we wszystkie strony się obracał, aby go pociąg nie najechał, i mówi:
- Panie szanowny, wy tutaj w Polsce nie macie pojęcia, jak tęskniliśmy za własną
dawną ojczyzną! Ja, mama i ojciec całymi miesiącami staliśmy na zmianę w kolejce pod
gołym niebem, gdyż na przyjęcie przez polską ambasadę czas był ograniczony. Ci wszyscy,
którzy do tej daty nie zostali przyjęci, pozostawali nadal w Związku Radzieckim. A o ile
chodzi o pracę na roli, to się nie boimy, gdybyśmy nawet konia nie mieli na razie, to już z
mamą i tatą uzgodniliśmy, że ja i tata będziemy ciągnąć pług, a mama będzie prowadziła –
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aby tylko być w Polsce. Gdy już znaleźliśmy się na polskiej ziemi i wyczuliśmy, że nam już
nic nie grozi, to wszyscy troje położyliśmy się, aby polską ziemię ucałować!
Czy motocykl się odnalazł, nie dowiedziałem się już, gdyż jak już nadmieniłem, tą
sprawą zajął się Zarząd Handlu w DOKP w Poznaniu.
Ale jak na tamtą sprawę patrzą obecnie niektórzy Polacy, szczególnie młodzi? Przy
byle okazji dosłownie uciekają z Polski. A tamci ziemię polską całowali, gdy po kilku latach
udało im się wrócić do ojczystych stron!
27.11.1986 Poczekalnia Piła 13.00-17.00

W roku 1959 do szkoły podstawowej chodziła córka Danusia. Gdy była w trzeciej
klasie, na zebraniu rodziców zostałem wybrany na przewodniczącego Koła Rodzicielskiego.
W związku z tym chciałem jakoś zaakcentować moją funkcję i na następnym zebraniu
zaproponowałem zorganizowanie koncertu, w którym wzięliby udział starsi jak również
dzieci. Sam kierownik jak również i większość rodziców było stanowczo przeciwnych,
udowadniając, że nie uda się, bo przecież radio i telewizja są tak rozpowszechnione, że na
powodzenie nie ma co liczyć. Widząc taką opozycję, zapytałem, czy gdybym na własną
odpowiedzialność chciał coś podobnego urządzić, czy przyszedłby mi ktoś z pomocą?
Zgłosiło się kilka osób, jako pierwsza nieżyjąca już nauczycielka Mieczysława Jankowska i
inni nauczyciele.
Dzieci z klas szóstej i siódmej na godzinach rysunków przygotowały ozdobne
zaproszenia. Pani Jankowska najmłodsze dzieci nauczyła śpiewu, w którego melodii było
naśladowanie żab. Również dzieci były tak gustownie ubrane, że w tym momencie człowiek
rzeczywiście czuł się jak gdyby był na łące. Prawie wszyscy nauczyciele coś przygotowali. Ja
natomiast postarałem się o amatorski duet z Poznania (pp.Szprigerowie), kolegę z biura z
gitarą, a moje córeczki, 10-letnią Danusię i Magdalenkę, jeszcze nie chodzącą do szkoły
(niecałe 7 lat) nauczyłem śpiewu „Witaj domku mój rodzinny”.
Zaproszenia, o których wspomniałem, wspólnie ze Stanisławem Węcławkiem w
pewną niedzielę stycznia roznosiliśmy do wszystkich domów w Palędziu i Dąbrówce.
Oczywiście zaraz kasowaliśmy dobrowolne składki na cele szkolne. Ogółem zebraliśmy 1800
zł. W tym czasie była to pokaźna gotówka. Państwu Szpringerom (duet) zapłaciliśmy razem
200 zł, czyli w kasie komitetu zostało 1600 zł.
Podczas trwającego już koncertu największe brawa dostały „Żabki”, które, jak już
wspomniałem, przygotowała p. Jankowska. Nie kończące się brawa otrzymali pp.
Szpringerowie, szczególnie po odśpiewaniu utworu „Słowik tak pięknie śpiewał”.
Pan Szpringer, „ciężki” brunet, wspaniały baryton, pięknie grał na akordeonie
równocześnie śpiewając, a gdy temat w melodii doszedł do słów „słowik tak pięknie śpiewał”,
gwizdaniem zupełnie naśladował słowika. Pani Szpringer, korpulentna jasna blondynka,
śpiewała sopranem.
Ja z córeczkami otrzymaliśmy niezłe brawa, gdyż widzowie stale obierali łzy nad
tkliwym tematem tej piosenki. Gdy dziewczynki śpiewały, ja przygrywałem drugim głosem
na skrzypcach.
Całość trwała około dwóch godzin. Na zakończenie wszyscy znajdujący się na sali,
orkiestra, akordeon i gitara, zaśpiewali: „Jak szybko płynie życie”. Sala była wypełniona po
brzegi i nawet korytarz cały był zajęty. Wielu widzów podchodziło do nas z prośbą, aby
częściej, szczególnie w porze zimowej, urządzać tak piękne rozrywki.
Wiem, że z pewnością znajdą się krytycy, ale właśnie tu zamieszczam pełną treść
piosenki „Witaj domku mój rodzinny”. Mam w tym podwójny cel, a mianowicie:
1. Aby ta piosenka nie poszła zupełnie w zapomnienie
2. Aby przyszłe pokolenia dowiedziały się, czym te dawne dzieci były „karmione” już od
najmłodszych lat!
I. „Witaj domku mój rodzinny, domku biały z facjatką,
W tych to ścianach wiek dziecinny przepędziłem z ojcem, matką
II. Tu mi matka życie dała, moja dobra matka droga,
Tu mnie matka wychowała i uczyła kochać Boga.
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III. Tu mnie ojciec mój poczciwy, dobry ojciec, choć surowy,
Czcić nauczał wiek sędziwy, słodkiej sercu uczył mowy.
IV. Pod tym drzewem rozłożystym ptasząt śpiewu ja słuchałem,
Dziecko jeszcze sercem czystym z każdym kwiatkiem rozmawiałem.
V. Ach, były to chwile błogie niewinnością dziecka tchnące,
Przeminęły dni te drogie, pozostały dni gorące.
Nadszedł czas, że w dość szybkim tempie elektryfikowano poszczególne wioski, pod
hasłem „Elektryfikacja Rolnictwa”.
W roku 1958 nasza wioska Palędzie otrzymała wczesną wiosną słupy potrzebne do
prac elektryfikacyjnych. Pewnego dnia rozeszła się wiadomość, że słupy nagle zostały
przewiezione do Dąbrowy. Była to wieś, która nie miała ani poczty, ani stacji kolejowej.
Zebrał się komitet w osobach:
Stefan Grycza
Alojzy Kaczmarek
Józef konieczny
Honorata Stefańska
Feliks Kuik
Żaden z nas nie był rolnikiem, ale w tym przypadku trzeba było ratować sytuację
obojętnie w jaki sposób i wszystkimi dostępnymi środkami.
Otóż wszyscy wstąpiliśmy do Kółka Rolniczego, aby otrzymać odpowiednią
legitymację, którą w razie potrzeby mogliśmy się legitymować, że walczymy o swoje sprawy.
W zmniejszonym składzie to jest: Alojzy Kaczmarek, Stefan Grycza i ja, pojechaliśmy do
przewodniczącego Kruga w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu. Ja jako pierwszy
zadaję pytanie p. Krugowi:
Czy pan może nam wyjaśnić, dlaczego słupy elektryfikacyjne zostały zabrane z Palędzia i
przewiezione do Dąbrowy?
Odpowiedź: Bo tego wymagała sytuacja.
Ja na to:
Ta odpowiedź jest niewyczerpująca, wobec tego albo pojedziemy lub też napiszemy do
Warszawy.
Ten incydent opisałem w liście do radia Warszawa Fala 49. Odpowiedź otrzymałem dość
szybko, z zapewnieniem, że w roku 1959 w pierwszej kolejności zelektryfikowana będzie
wieś Palędzie. Tak się też stało. W miesiącu chyba październiku zajaśniało w naszych domach
światło elektryczne. Niesamowita radość – krzyk aż na ulicy można było słyszeć.
Ażeby tych wszystkich pracujących przy elektryfikacji godnie pożegnać ja i znowu Stanisław
Węcławek chodziliśmy po domach, aby zebrać coś grosza na zakup kiełbasy, bułki (po
jednym), papierosów itd. Natrafiliśmy na bardzo dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji.
Zjawiska te razem ze starszym pokoleniem wymierały i Palędzie z roku na rok stawało się
coraz to bardziej kulturalne. Dodam, że mam powód tak napisać, bo w całości, to jest od roku
1959 do roku 1982 około dziesięciu razy zbierałem pieniądze na bardzo różne cele i to coraz z
kimś innym. Dlatego mam wyobrażenie, jak było kiedyś, a jak jest obecnie. Przy tej okazji
pozwolę sobie na pewne porównanie.
W roku 1959 w pokojach przyjmowało nas, zbierających pieniądze, zaledwie dziesięć
rodzin, reszta, to jest około czterdziestu , przyjmowali nas w kuchniach lub na podwórzu. W
roku 1982 na około osiemdziesiąt rodzin wystąpiła zupełnie odwrotna sytuacja: na podwórzu
przyjęły nas dwie rodziny, a reszta w pokojach. Cztery rodziny nie dość, że przyjęły nas w
najpiękniejszych pokojach, to obdarowały nas jeszcze chłodnym napojem (był upał) i
smacznymi zakąskami, wyrażając przy tym słowa uznania za wytrwałość!
Tysiąclecie Państwa Polskiego było obchodzone w Poznaniu latem 1966 roku w
niedzielę do południa.
Pierwszy sekretarz Partii Władysław Gomułka w tą niedzielę w
Poznaniu przed pomnikiem Adama Mickiewicza miał mieć przemówienie podczas wiecu z
okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego.
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Ja w tym czasie pracowałem w oddziale ruchowo-Handlowym w gmachu starej dyrekcji PKP
przy ul. Chudoby 10. Już na kilka tygodni przed przyjazdem sekretarza Gomułki
przygotowywano wszystkich kierowników poszczególnych referatów, że oni będą
odpowiedzialni za swoich pracowników o ile nie stawią się na wiec.
Zgodnie z poleceniem i mój kierownik Kazimierz Barciński ogłosił, że każdy musi
przyjść na wiec i podpisać listę obecności (pomimo, że była to niedziela); w odwrotnym
przypadku nie otrzymamy trzynastej pensji.
Każda jednostka w daną niedzielę miała swoje miejsce na zbiórkę. Wszyscy zgłosili
się jak jeden mąż. Wszyscy podpisali listy obecności. Każdy ubrał się stosownie do
uroczystości, którą miał przeżywać.
Poszczególni kierownicy każdemu wręczali proporczyki biało-czerwone i czerwone,
aby z tym pójść przed trybunę honorową. O ile dobrze pamiętam, cała uroczystość miała się
rozpocząć o godzinie 10.00 i jak już wspomniałem w okolicy pomnika Adama Mickiewicza.
O tej samej godzinie ksiądz prymas Stefan Wyszyński odprawiał mszę świętą w katedrze.
Wreszcie pochód ruszył w kierunku trybuny honorowej, gdzie cała świta z Gomułką
na czele już była gotowa odbierać honory. Chyba się nie mylę, że maszerowaliśmy
dwunastkami. Dość dużo było milicji w okolicy trybuny i na ul. Armii Czerwonej – aż do
starego rynku. Całe szyki, które zbliżyły się do trybuny robiły w prawo zwrot i szły w
kierunku katedry. Proporczyki czerwone zostawialiśmy po drodze pod budynkami, a z białoczerwonymi cały tłum szedł do katedry.
Gdy po dwóch godzinach wracaliśmy z katedry, to w okolicach trybuny nie było
nikogo. Trzeba oddać, że za taki występek w stosunku do władzy nikogo nie przesłuchiwano
ani nie karano. Trzynaste pensje zostały wypłacone każdemu. Rzeczywiście każdy przyszedł i
każdy listę obecności podpisał, a wszyscy mieli zastrzeżone, że to tylko o to chodziło!
Jak już na poprzednich stronach zaznaczyłem, od 1953 roku należałem do chóru
„Hasło” przy Dyrekcji Kolei Państwowej w Poznaniu. Od czasu jak sekretarzem został
Władysław Gomułka wyjazdy chóru za granice naszej ojczyzny stały się rzadkie. Pierwszy
mój wyjazd za granicę z chórem miał miejsce w lipcu 1963 roku.
Chór nasz został zaproszony na eliminacje europejskie do Węgier z okazji pewnej
rocznicy najwybitniejszego kompozytora Węgier Béli Bartoka. Ogólnie na tę uroczystość
zostały zaproszone 42 chóry z dwunastu krajów socjalistycznych, a także kapitalistycznych,
takich, jak Austria, Włochy.
Wszystkie chóry zjechały się najpierw do Budapesztu, a z Budapesztu dnia następnego
specjalnym pociągiem do Debreczyna.
Po przyjeździe na miejsce do każdego chóru przydzielono studenta lub studentkę,
którzy studiowali polonistykę. Nasz chór „Hasło” wyjątkowo dostał studentkę niezbyt
zdrową. Na trzeci dzień kompletnie rozchorowała się i już więcej nie pokazała się.
Oprócz tłumacza również do każdego chóru z urzędu przydzielono: jednego
mężczyznę z ramienia partii, drugiego również mężczyznę z ramienia związków
zawodowych, a trzecia osoba, to już kobieta, która ukończyła dyrygenturę. Ci trzej państwo
stale z nami przebywali.
Ja język węgierski znałem względnie. Widząc, że sami podczas posiłków czuli się
jakoś nieswojo, przeprosiłem moich polskich kolegów przy stole i powiedziałem, że pójdę do
Węgrów, gdyż oni tak obco się czują. Oczywiście koledzy bardzo chętnie się na to zgodzili.
Następnym razem już poszedłem do stołu, przy którym siedzieli Węgrzy. Niezmiernie
się ucieszyli i ja również, gdyż w rozmowie z Węgrami bardzo dużo sobie przypomniałem –
niektóre zapomniane od wojny wyrazy.
Muszę oddać, że cała nasza węgierska trójka była tak wspaniała, tak serdeczna, że
trudno tę serdeczność opisać.
Pewnego dnia podczas obiadu do stołu, przy którym siedziałem razem z Węgrami
podeszli: prezes chóru p. Wacław Fiałkowski, dyrygent profesor Wiktor Buchwald i
przedstawiciel związków zawodowych z Warszawy p. Myśliwiecki. Przeprosili mnie i proszą,
abym również przeprosił Węgrów, gdyż oni mają do mnie dość poważną sprawę.
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Przy osobnym już stoliku profesor Buchwald prosi, abym na poszczególnych koncertach
(poza eliminacyjnymi) prowadził konferansjerkę w języku węgierskim, gdyż tłumaczka
Węgierka zachorowała i nikogo więcej Węgrzy nie mają. Trudna decyzja, gdyż ja owszem,
język węgierski znałem, ale mowę potoczną. Natomiast tłumaczyć utwory i nawiązywać
kontakt z całą widownią to naprawdę nie podejmuje się.
29.11.1986 22.00-24.00 Łóżko

Szczególnie pan Myśliwiecki z Warszawy nie daje za wygraną i po prostu grzecznie
wmawia, że dam sobie radę, a im więcej będę fałszował mowę węgierską, tym na widowni
będzie weselej.
Rozmyślałem i z uwagi, że przecież pięć lat jadłem chleb węgierski, a ludność
węgierska była nam bardzo życzliwa (o czym już wspomniałem w pierwszej części
pamiętnika) – i zdecydowałem się.
Szczerze się przyznam, że pierwszy koncert rzeczywiście szedł kulawo, gdyż trema
brała górę nad wszystkim. Zauważył to jeden z węgierskiej trójki i zaraz podszedł do mnie i
mówi:
Félixiu, én megszerézek hogy magárem lesz véluyi (Panie Feliksie, ja już się postaram o to, że
już więcej pan tremy nie będzie miał na scenie)1
Od tej pory zacny Węgier nosił ze sobą węgierską wódkę własnego wyrobu i kieliszek
owinięty w gazę. Bezpośrednio przed koncertem prosił mnie do jakiegoś oddzielnego pokoju i
trzy kieliszki nalał i kazał mi wypić. Woda rozmowna na scenie zaczęła działać. W niektórych
momentach widownia zanosiła się ze śmiechu. Koledzy-chórzyści nieszczególnie się czuli,
gdyż nie zawsze pamiętałem o tym, aby to, co mówiłem do Węgrów, powiedzieć również po
polsku. Ale w następnych koncertach to już pamiętałem również o kolegach Polakach i
przynajmniej jak widownia tak i scena śmiały się razem.
Po każdym koncercie dość dużo ludzi czekało chcąc osobiście ze mną porozmawiać.
Szczególnie dużo młodzieży było obecnych przed gmachem, gdzie odbywał się koncert.
Pozwolę sobie przytoczyć jeden dość wzruszający moment.
Było to w Debreczynie po gościnnym koncercie. Dość dużo młodzieży otoczyło mnie i
każdy chciał coś polskiego na pamiątkę, np. pudełko od papierosów, pudełko od zapałek,
jakąś mało wartościową monetę, a gdy tego zabrakło do notesików wpisywałem mój adres w
Polsce. W pewnym momencie widzę, że jakaś starsza pani przedziera się do mnie z małą
dziewczynką. Przecisnąłem się ku tej pani i pierwsze jej słowa były:
Czy pan naprawdę jest Polakiem?
Gdy odpowiedziałem, że tak, ucałowała mnie w czoło i uściskała wypytując, czy mam żonę i
dzieci a przede wszystkim gdzie i w jakich okolicznościach nauczyłem się węgierskiej mowy.
Odpowiedziałem, że podczas wojny znalazłem się tu w ich kraju jako internowany jeniec.
Muszę pani powiedzieć, że naród węgierski okazał nam, Polakom, dużo serca.
Na pożegnanie wręczyła mi mały bukiecik niezapominajek i mówi:
Chociaż zeschnięte będą te kwiatki i miałam je zawieźć do kościoła, ale niech je pan zawiezie
do Polski, do żony i swoich dzieci. Niech pan ich wszystkich serdecznie uściska!
Na innym koncercie w Budapeszcie występowałem oczywiście w tej samej roli. Śpiewaliśmy
służbie zdrowia w bardzo dużej i pięknej sali. W tym miejscu muszę nadmienić, że na
koncercie eliminacyjnym każdy chór oprócz swoich narodowych utworów musiał zaśpiewać
jeden w języku węgierskim – „Töl szaló a paró var megye hazáro” to znaczy „Wzbił się paw
w obłoki i już leci do domu, do ojczyzny”.
Był to utwór o przepięknej melodii, a treść przypominała jakby wypadki poznańskobudapesztańskie w 1956 roku.
Ten utwór również śpiewaliśmy na koncertach rozrywkowych. Dziwnym zbiegiem
okoliczności ten właśnie patriotyczny utwór znalazł się w samym środku całego programu.
Właśnie gdy tą pieśń śpiewaliśmy nastąpiły nie kończące się oklaski, na widowni wszyscy
chusteczkami ocierają oczy, a na scenę wchodzi dyrygent węgierski z dużym koszem
czerwonych i białych goździków.
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Gdy brawa ucichły, nasz dyrygent profesor Wiktor Buchwald poprosił mnie, abym Węgrom
wytłumaczył, że to jeszcze nie koniec koncertu. Węgier przyjął to do wiadomości i z kolei
poprosił, aby Polakom przetłumaczyć, że on o tym wie, tylko publiczność dosłownie
wymusiła, aby teraz kosz z kwiatami zanieść na scenę. Od tego momentu aż do końca
koncertu kosz z kwiatami stał na scenie przed śpiewakami chóru „Hasło”.
Przygotowując się do wyjazdu na Węgry bardzo dużo ćwiczyliśmy wszystkie polskie
utwory, a szczególnie węgierskie. Piszę w liczbie mnogiej, bo oprócz wspomnianego wyżej
utworu przygotowywaliśmy również hymn węgierski (polski hymn oczywiście też, na cztery
głosy).
Na pewnym koncercie, gdzie brała udział cała świta miasta, właśnie obydwa hymny
miały byś śpiewane.
Jesteśmy już na scenie i tuż przed rozpoczęciem śpiewu hymnu węgierskiego
dowiedzieliśmy się, że tylko polski hymn będziemy śpiewać, a węgierski orkiestra będzie
grała.
Z pewnością każdego będzie ciekawiło, co za różnica grać a śpiewać? Bardzo wielka!
W tym miejscu trzeba nadmienić, że w polskim hymnie nie ma żadnej wzmianki o
tematyce religijnej. Natomiast w hymnie węgierskim jest ich bardzo dużo. Hymn węgierski
jest tematycznie bardzo zbliżony do naszego poprzedniego hymnu „Boże coś Polskę”!
W Debreczynie z kilkoma kolegami w mundurach szliśmy do restauracji na śniadanie.
Obok nas przez park idą chłopiec i dziewczynka około 5-6 lat. Nie przypuszczali, że ktoś
może ich zrozumieć i odgadywali, kto my jesteśmy: Włosi, Austriacy, Bułgarzy – i wreszcie
jedno z nich wymówiło „Lengyelek” (Polacy). Ja na to: zgadliście – i zaczęła się dyskusja.
Dziewczynka wyjmuje z koszyka torebkę z cukierkami i nas częstuje. Ja ostrzegam, mówię że
mamusia się będzie gniewać jak powiecie, że cukierki rozczęstowaliście między starszych
panów. Na to właśnie odzywa cię chłopiec i mówi, że właśnie mama mówiła, że jak spotkają
Polaków, to mają poczęstować.
W pewnym mniejszym mieście (nie pamiętam nazwy) na dworzec kolejowy wyszło po
nas bardzo dużo umundurowanych kolejarzy; w zwartym szyku, z planszami, na których
widniały napisy: ”Serdecznie witamy miłych gości”, „Niech żyją Polacy” itd. z dętą orkiestrą
na przedzie i tak z różnymi honorami przemaszerowaliśmy przez całe chyba miasto.
Wszyscy koledzy z chóru najlepiej wspominają pobyt na Węgrzech. Szczytem
gościnności był dla nas pobyt nad Balatonem. Poza wspaniałymi posiłkami zaznaliśmy kąpieli
w Balatonie – a były to wielkie upały. Sam Balaton jest dość płytki i dlatego pozwoliliśmy
sobie zaśpiewać (cały chór) w wodzie po pas około 200 m od brzegu.
Po przyjeździe do Polski za jakiś czas nadchodziły listy, pocztówki, widokówki do
Palędzia. Między tą korespondencją nadszedł list polecony z Debreczyna. Pisał kolejarz z
tytułem doktora (jako radca prawny), gdyż miał kłopoty z otrzymaniem wizy wjazdowej do
Polski. W liście prosił, abym go formalnie zaprosił i napisał, że zapewniam jemu i rodzinie
utrzymanie. Zaznaczył, że absolutnie nie chce z tego korzystać, ale ta formalność jest
konieczna.
Krótką treść zaproszenia napisałem na połowie karty po polsku a na drugiej po
węgiersku. Podałem również mój telefon w biurze, gdzie pracowałem.
Po jakimś czasie otrzymuję telefon z Krakowa i to właśnie od niego. Podał, jakim
pociągiem przyjedzie, jak wyglądają, jak są ubrani aby po przyjeździe pociągu jakoś się
znaleźć.
Na czas pobytu w Poznaniu zapewniłem pokój gościnny na dworcu PKP a na niedzielę
zaprosiłem do Palędzia na parę godzin. W poniedziałek poszedłem z nimi zwiedzać miasto.
Obejrzeli Stary Rynek, Operę i to wszystko, co było w zasięgu śródmieścia, gdyż dużo czasu
nie było. Między innymi zaprowadziłem ich do kościoła farnego. Przed kościołem Węgier
(ojciec i mąż) przeprosił mnie i powiedział, że on do kościoła nie wejdzie. Żona i syn jak chcą
to proszę bardzo, ale on naprawdę nie pójdzie. Wywnioskowałem, że czegoś się boi.
Prawdopodobnie zbyt wiele widział w roku 1956.
Syn i matka pooglądali zupełnie po świecku Farę, po czym już pożegnałem się. Oni
poszli na dworzec, bo jechali jeszcze do Sopot, a ja do pracy.
48

Przez długie lata na święta przysyłał życzenia.
W roku 1963 w Poznaniu zmarł dość nagle dyżurny ruchu Ludwik Piasecki, który za
żonę miał Rosjankę. Dość dużo ludzi z Palędzia było na pogrzebie, przeważnie kolejarze. Nad
mogiłą zmarłego oprócz jego żony stało chyba siedmioro dzieci w wieku od dwóch do
czternastu lat. Żal było patrzeć: raz, że tyle dzieci, po drugie z dala od swoich najbliższych.
Poszedłem do znajomej pani Honoraty Stefańskiej z Palędzia z propozycją, aby w
nadchodzącą niedzielę poszła ze mną zbierać coś gotówki w poszczególnych domach
Palędzia. Niektórzy bardzo psioczyli, szczególnie wdowy zarzucając nam, że dla „Ruski” to
zbieramy „a jak mnie mąż zmarł, to nikogo nie było”!
Pomimo wszystko zebraliśmy około 1500 zł. Była to pokaźna suma. Wszyscy, którzy
jakąś gotówkę dawali, składali swoje podpisy na przygotowanej już liście. Pani Piasecka
bardzo się ucieszyła i serdecznie podziękowała. Użalała się, że będzie jej bardzo trudno
wychować tyle dzieci bez męża.
Po dzień dzisiejszy jest wdową i jakoś dobrze wszystkie dzieci udało się jej
wychować.
W latach 50-tych pracowałem w DOKP Poznań w Oddziale Przewozów przy ul.
Chudoby 10. W tym samym biurze pracowała również pani Marysia Wesołowska, bardzo
zgrabna, nieprzeciętnej urody jasna blondynka lat około 25.
Pewnego dnia przyniosła do biura jakąś kartę informacyjną, z której wynikało, że w
pewnym szczepie (prawdopodobnie indyjskim) bardzo poszukują kobiet chętnych do wyjścia
za mąż.
Po załatwieniu wszystkich formalności nasza „piękna Marysia” (bo tak ją nazywano)
zgotowała nam miłe pożegnanie i pojechała. Podczas pożegnalnej biesiady zdążyła z grubsza
powiedzieć o przyczynie braku kobiet we wspomnianym szczepie. Skąd o tym się
dowiedziała to już nie dociekaliśmy.
Przez kilka wieków kobieta tam była bardzo poniewieraną, do tego stopnia że w
pewnych okresach posądzano, iż ma kontakty ze złymi duchami, a gdy miała rodzić, to
wypędzano ją z domu. Oczywiście takim postępowaniem doprowadzili do wyniszczenia
rodzaju żeńskiego w bardzo dużym stopniu. Prawdopodobnie jakiś misjonarz się tym zajął i
po nawiązaniu kontaktu ze wspomnianym szczepem doprowadził sprawę do właściwego celu.
Pani Marysia dopowiedziała jeszcze na „do widzenia”, że tam, gdzie jedzie, może napotkać
taką sytuację, że może być żoną kilku mężów!..
W latach 1966-1971 moja trzecia córka Aldona uczęszczała do Liceum Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (dzielnica Junikowo). Dojeżdżała pociągiem wyjątkowo wygodnie,
bo z Palędzia tylko dwie stacje. Nadmieniam, że była to szkoła bardzo droga: pędzle, farby,
rylce itp. kosztowały dużo pieniędzy, a szkoła trwała pięć lat.
Na pierwszym zebraniu rodziców zostałem wybrany do trójek klasowych. Na
poszczególne zebrania dojeżdżałem w niedzielę pociągiem i dość długo musiałem czekać na
rozpoczęcie zebrania.
Siedziałem kiedyś na korytarzu i byłem świadkiem jak pewien uczeń witał matkę,
która również przyjechała pociągiem. Matka była elegancko ubrana, oczywiście w pięknym,
bogatym futrze. Nerwowo spaceruje po korytarzu wyczekując, kiedy wreszcie syn się zjawi.
Wreszcie pokazał się w głębi korytarza. Gdy zbliżyli się do siebie na odpowiednią odległość
matka podniesionym tonem rzuca pytanie:
Dlaczego nie wyszedłeś na dworzec, przecież pisałam, że będę miała ciężko!
Na to syn:
Co tak krzyczysz? Po prostu byłem na prywatce i tyle.
Przywitał matkę podając tylko rękę ze słowem „cześć”. Syn, jak się dowiedziałem, chodził do
szkoły ostatni rok. Jak wyglądała sylwetka syna: wysoki, blady, nie ogolony, włosy chyba
dwa miesiące nie myte, trzewiki ze śladami starego błota – jednym słowem – „okaz”.
Na zebraniu zabrałem głos na ten temat, jak szkoła może tolerować przede wszystkim
tak rażące niechlujstwo! Na zebraniu był obecny również portier, który zabrał głos krytykując
uczniów, którzy do śmietników wyrzucają niedojedzony chleb, bułki obkładane, pączki itd.
Prosił rodziców, aby tyle dzieciom nie dawali.
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Następne tego typu zebranie odbyło się po pół roku. Znowu był portier i zabrał głos na
wspomniany temat. Z oburzeniem mówił, że dzieci do śmietniczek tyle chleba i bułek już nie
wyrzucają, natomiast masa kanapek, pączków pływa w dole kloacznym! Co na to rodzice?
Nawiązując do tego tematu przypomniałem sobie pewne słowa, które wypowiedziałem
do kolegów w biurze, a miało to właśnie miejsce w latach siedemdziesiątych.
7.12.1986 23.00-2.00 Łóżko

Był to okres dość dobrego dobrobytu w Polsce powojennej. Mając do załatwienia
pewną sprawę w sądzie na ul. Młyńskiej poprosiłem o przepustkę służbową i poszedłem.
Dawno nie byłem w tej dzielnicy miasta i podziwiałem zmiany, jakie rzuciły mi się w oczy.
Po powrocie do biura opowiadam kolegom swoje spostrzeżenia pytając, czy zauważyli, że
więzienie jest znacznie nadbudowane (przy ul. Młyńskiej)? Odpowiedzieli, że oczywiście. Ja
na to powiedziałem, że nie jest to dobry znak! Pozwoliłem sobie nawet na wypowiedzenie
jakby pewnego ostrzeżenia: że sekretarz partii Edward Gierek otwarł wrota, szczególnie
młodzieży i już ich nie zamknie. Długo nie trzeba było czekać!
W roku 1971 otrzymaliśmy od kuzynki żony zamieszkałej we Francji zaproszenie, aby
ją odwiedzić. Po załatwieniu wszystkich formalności w lipcu tego samego roku udaliśmy się
w podróż. Zabraliśmy ze sobą dwoje najmłodszych dzieci: córkę Aldonę (12 lat) i syna
Feliksa Jerzego, który w tym czasie nie miał ukończonych 9 lat. Do paszportu musiały być
zdjęcia: żona razem z córką i ja z synem. Pozostałe dwie córki Danuta i Magdalena
gospodarzyły w domu.
Podróż była bardzo różna. Przede wszystkim był niesamowity upał. Na terenie Polski i
NRD kontrole jedna po drugiej, w NRD nawet psy towarzyszyły podczas kontroli.
Dalsza podróż była już bardziej spokojniejsza, bo nawet można było wyjść na peron
podczas postoju pociągu i za „twardą” walutę kupić coś do picia.
W Paryżu kuzynka już na nas czekała z autem i razem z mężem Francuzem zawieźli
nas do domu.
Autem jechaliśmy około 20 km od Paryża. Biedne nasze dzieci nie mogły się na to
wszystko napatrzeć, no i my również. To przecież zupełnie inny świat.
Główne przyjęcie było dopiero w piątek, gdyż we Francji w tym czasie wszystkie
soboty już były wolne a piątki były jakby dniami, w których były wyrównywane godziny
pracy w danym miesiącu.
Kuzynka Wanda zapytała nas, czy my pościmy w piątki. Odpowiedzieliśmy, że tak. A
więc wszystkie potrawy były postne, co gospodarzom nie sprawiało żadnych trudności.
Paryż zwiedzaliśmy nocą. Raz dlatego, że było chłodniej, a po drugie były wielkie
trudności z dotarciem autem do wnętrza miasta.
Wróciliśmy do domu nad ranem. Mąż kuzynki André koniecznie chciał abym tuż po
przyjeździe z Paryża pojechał na ryby z nim. Uczyniłem to bardzo niechętnie, ale co robić,
grzeczność tego wymagała. Najgorsze było to, że ani ja po francusku, ani on po polsku.
Przejechaliśmy około 200 km drogi zanim dotarliśmy do właściwego celu. Był również wielki
upał. Poszedłem z nim nad wodę, a po pewnym czasie pokazuje mi coś na migi.
Zrozumiałem, że mam iść do auta położyć się; coś pokazywał, że słońce mocno grzeje, więc
ja z tej propozycji chętnie skorzystałem. Poszedłem do auta i położyłem się, bo byłem bardzo
śpiący.
Po chwili mój Andrzej przychodzi do auta i z bagażnika wyjmuje dwa kapelusze słomiane z
bardzo dużym rondem, które miały nam stwarzać cień, a ja to zrozumiałem zupełnie opacznie.
W domu podczas obiadu miał o czym opowiadać!
Powrotna droga prowadziła przez długi czas wzdłuż odnawiającego się lotniska Orly.
Przygotowywano tam pracę przygotowujące lotnisko do lądowania dużych samolotów, tzw.
„latających fortec”. Jechaliśmy piękną, trzystrumieniową autostradą, która prowadziła właśnie
w pobliżu wspomnianego lotniska.
Zauważyłem, że co jakiś czas jazdy był stragan z owocami, takimi jak jabłka, gruszki,
pomarańcze, banany itd., ale przy straganie nikogo ni było. Gdy przyjechaliśmy do domu
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pytam się kuzynki Wandy, która po polsku zupełnie dobrze mówiła, czy te stragany, przy
których nikogo nie ma, to jakaś wystawa czy reklama? Wandzia uśmiechnęła się i mówi, że
rzeczywiście tam nikogo nie ma, ale tam jest adres, gdzie trzeba jechać zapłacić!
Z rozmowy wywnioskowałem, że artykuły żywnościowe w stosunku do pozostałych
są tanie we Francji.
Na wieżę Eiffla pojechaliśmy innym razem. Byliśmy tylko na drugim „piętrze”, bo
trzecie było w naprawie. Patrząc z góry na miasto, to Paryż cały jak okiem sięgnąć jest
przykryty kolorowymi wyziewami spalin.
W niedzielę tuż przed odjazdem (a byliśmy tam 14 dni) kuzynka zaprowadziła nas na
lotnisko Orly, gdyż mieszkali bardzo blisko. Nadmienić trzeba, że kuzynka Wanda i kuzyn
Bolesław pracowali właśnie na lotnisku: Wandzia przy odprawianiu bagażów a Bolesław przy
czyszczeniu samolotów. To znaczy, że to, co mówili polega na prawdzie.
Lotnisko jest czynne przez całą dobę, co 5 minut samolot startuje i co 5 minut ląduje.
Zastępcą dyrektora jest Murzyn, który do Francji przybył z Afryki i pracując jako robotnik
uczył się i zdobył wyższe wykształcenie.
Na lotnisku byliśmy około godziny. Nie mogliśmy się napatrzyć na częstotliwość
startujących i lądujących samolotów. Bardzo dużo było prywatnych awionetek, z których
nierzadko wysiadali Murzyni.
Jakie zauważyliśmy strony ujemne: w okolicy wieży Eiffla były miejsca
wypoczynkowe, wyposażone w ławy lub krzesła. Gdy się usiadło, z miejsca zjawiał się
„opiekun” po zapłatę. Prawdopodobnie za zebrane w ten sposób pieniądze utrzymywał w tej
okolicy porządek.
Dość wielkie „wyuzdanie” zaobserwowałem nad Sekwaną: Podczas upalnych dni jest
bardzo dużo aut odkrytych, niejednokrotnie bez przedniej szyby. Gdy cała chmara aut czeka
na sygnał pozwalający na jazdę „wyuzdana” młodzież brudne nogi wykłada do góry na
maskę.
Kuzynostwo we Francji mieli tylko jedną córkę, już dorosłą, która znając kilka
języków również pracowała na lotnisku jako tłumacz. Koniecznie chcieli, abyśmy naszego 9letniego syna Feliksa Jerzego zostawili chociaż na jakiś czas.
Dlaczego opisuje ten tak pozornie błahy temat. Otóż dlatego, że jeszcze w lipcu
chłopiec był z nami we Francji, a trzeciego listopada tego samego roku zmarł tragicznie.
Przyczyna: zassał pionek do gry w „Chińczyka”, który dostał się do tchawicy.
Na ten temat mógłbym pisać i wylewać na papier swoje uczucia jak Jan Kochanowski
o swojej Urszulce, ale to by był osobny pamiętnik! Dlatego wolę zakończyć na tych słowach:
u Kochanowskiego córka, a u mnie jedyny syn.
Nawiązując do opisanej tragedii nadmieniam, że w tym czasie pracowałem na PKP
jako dyspozytor w starej DOKP w Poznaniu. Była to praca turnusowa i bardzo nerwowa. Z
uwagi na rozstrój nerwowy musiałem przejść do służby dziennej. Od tej pory po 6-letniej
przerwie mogłem w dalszym ciągu uczęszczać na próby chóru „Hasło”, co dodatnio wpłynęło
na moje zdrowie.
Od roku 1953 do 1984 (z 6-letnią przerwą) zwiedziłem z chórem „Hasło” 9 krajów, w
tym niektóre po kilka razy. Ogólnie poza granicami Polski byłem 15 razy. O wszystkich
wyjazdach nie sposób pisać, wymienię tylko niektóre.
O ile chodzi o kraje demokracji ludowej to byłem w Czechosłowacji, Węgrzech,
Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, ZSRR, NRD, a także we Francji i NRF.
Jugosławia posiada przepiękny krajobraz. Raz byliśmy w Sarajewie i Dubrowniku
(kwiecień). W Sarajewie był śnieg, a w tym samym tygodniu w Dubrowniku na drzewach
rosły pomarańcze, cytryny i niektórzy koledzy kąpali się w Adriatyku.
W Skopje byliśmy kilka lat po wielkim trzęsieniu ziemi. Oglądaliśmy sztuki tragedii,
ale też widzieliśmy miasto odbudowane dzięki pomocy międzynarodowej.
Właśnie w Skopje kolegom z chóru udało się sfotografować moment, kiedy z gór
zjeżdża Turek na ośle, w oryginalnym stroju, a pod górę podjeżdża piękna nowoczesna
limuzyna. Spotkały się dwie kultury: ustępująca i wchodząca!
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W Skopje posiłki otrzymywaliśmy w dużej restauracji. Dla nas była wydzielona pewna
kwatera, a obok siłowali się pozostali goście. Cóż zaobserwowaliśmy w kwaterze obok nas?
Byli tam studenci obu płci. Nie wierzyliśmy naszym oczom. U nas w Polsce
grzecznością dla pań służą mężczyźni. W Skopje – zupełnie odwrotna sytuacja. Kobieta (w
tym przypadku studentka) wiesza płaszcz studenta, nalewa zupę, częstuje papierosami i
zapala. Całowanie w rękę kobiet jest niespotykane. Drzwi otwiera kobieta, pierwszeństwa
mężczyźnie udziela kobieta, jednym słowem – zupełnie odwrotnie niż u nas. Niektóre z tych
zjawisk spotkaliśmy w pozostałych krajach, które mieliśmy możliwość zwiedzić.
Również w latach 70-tych gdzieś około 1974 roku jechaliśmy do Rumunii. Około
4.00-5.00 godziny na pewnym odcinku drogi pociąg musiał zwolnić z uwagi na pracę przy
naprawie torów. Czego byliśmy świadkami?
Około 50 kobiet ubranych w ciemne, długie odzienie, ciemne chusty na głowach z
dużym zadaszeniem, w drewniakach stało „na baczność” przy noszach załadowanych
tłuczniem. Dowodził nimi mężczyzna w mundurze kolejarskim z czerwoną opaską na
rękawie. Gdy pociąg przejechał przez miejsce, gdzie obowiązywało zwolnienie jazdy, na znak
kolejarza podnosiły nosze i po torach nosiły na odpowiednie miejsce, aby wysypać na
torowisko.
7.12.1986 20.00-23.00 Łóżko

Kobiety były bardzo wychudnięte. W Rumuni i Skopie (w Jugosławii) jedzenie było
dość skromne. Natomiast, gdy byliśmy w Sarajewie i Dubrowniku w 1980 roku, odżywianie
było wspaniałe.
W Czechosłowacji przyjęto nas dość chłodno lecz w pozostałych krajach byliśmy
przyjmowani bardzo serdecznie. Niespodziewanie życzliwie przyjęli nas NRF. Na szczególną
uwagę zasługuje nasz drugi pobyt w NRF, w Essen i Bochum.
W Essen przyjmował nas burmistrz miasta. Na ratuszu powiewały sztandary polskie i
niemieckie. Podczas tymczasowego przyjęcia przy lampce wina przemawiał sam burmistrz.
Powiedział „Dzień dobry” po polsku, a resztę załatwił nas tłumacz a zarazem nasz były prezes
Wacław Fiałkowski. Burmistrz mówił:
My wiemy, że u was się mówi, że mamy wielkie bezrobocie. To jest prawda, ale nie
było jeszcze przypadku, aby naszemu bezrobotnemu śniło się, aby po pracę uciekać do NRD.
Zwiedzaliśmy między innymi sławną rozlewnię piwa i tam, w bardzo dużej sali,
zgotowano nam „kanapkowe” przyjęcie. Przed każdym z naszych członków był ustawiony
duży puchar do piwa i ozdobny otwieracz. Były to pamiątki, który każdy miał sobie zabrać do
domu. Fajek do palenia, cygar, papierosów i wspaniałego piwa było do oporu. Co najbardziej
nas uderzyło: całą uroczystość w piwiarni prowadził były dyrektor, który już 5 lat był na
emeryturze. Ponieważ był bardzo zżyty z naszym chórem dyrektor służby czynnej specjalnie
zaprosił „emeryta”, aby właśnie on poprowadził całą uroczystość.
Z początkiem lat 70-tych będąc również z chórem w NRD zwiedziliśmy Poczdam.
Było tam dużo do oglądania.
Najwięcej satysfakcji mieliśmy chyba z tego, że mogliśmy być w sali, gdzie przy
okrągłym stole, na którym stały trzy proporczyki: amerykański, angielski i radziecki, był
podpisany pokój po ostatniej wojnie. Było tam bardzo dużo zdjęć ważniejszych wodzów i
dyplomatów. Jakby przedłużenie pałacu, w którym był podpisany pokój, ciągnęły się dwa
rzędy sarkofagów, o ile dobrze pamiętam to 6 po jednej stronie i 6 po drugiej stronie.
Wszystkie były z brązowego marmuru. Sarkofagów było tyle, ile armii brało udział w
zdobyciu Berlina.
Do alei sarkofagów prowadziła jakby brama tryumfalna również z brązowego
marmuru. Cały park przeznaczony był dla uczczenia pamięci armii radzieckiej miał
przypuszczalną kwadraturę 50 x 100 m.
Na końcu alei sarkofagów stał mały okrągły budynek, pięknie wykonany wewnątrz i
zewnątrz, przypominający cerkiew. Wewnątrz był wizerunek Stalina i stale świeciła się
lampka.
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Sam pałac, o którym mowa, również był bardzo ciekawy do zwiedzania. Poza
wewnętrznymi pięknymi pokojami, salami oraz rzeźbami na zewnątrz na pewną wysokość był
opasany szkłami, za którymi rosły krzewy winorośli, na których w czasie naszego pobytu
zwisały grona owoców.
Cały park, który należał do pałacu był olbrzymi. Ażeby całość utrzymać przez cały rok
pracowało tam około 20 ludzi.
Cofnę się do tematu naszych wycieczek do Jugosławii. W 1980 roku w samym
Sarajewie byliśmy zwiedzić miejsce, gdzie odbywały się zmagania olimpijskie. Daleko w
górze, skąd startowali narciarze w kwietniu normalnie leżał śnieg.
W mieście Sarajewie tuż przy małej rzece w murze pewnej kamienicy była
wmontowana tablica pamiątkowa ku pamięci studenta, który z tego miejsca strzelał do
arcyksięcia Ferdynanda, co było powodem wybuchu pierwszej wojny światowej. Na chodniku
w cemencie były wyciśnięte stopy strzelającego. W tym też budynku było muzeum
wszystkich siedmiu studentów, którzy brali udział w spisku. Wszyscy zostali straceni, a ten co
strzelał, zmarł w więzieniu. Zachowały się między innymi listy pożegnalne do ich matek.
Z Sarajewa do Dubrownika jechaliśmy pociągiem. Po przejechaniu 120 tuneli w
górach dalszą drogę jechaliśmy autokarem. Gdy byliśmy około 80 km od Dubrownika droga
stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Szerokość szosy, którą jechaliśmy w górach była
taka, że dwa autobusy ledwo mogły się minąć. Gdy taki moment się zbliżał, to każdy z nas
wstrzymywał oddech. Przede wszystkim od strony morza nie było żadnej zapory, która
chociaż psychicznie wpłynęłaby na nas. Gdy mijanka miała nastąpić, to koła naszego
samochodu były około 50 cm od przepaści, a sama karoseria znajdowała się już nad
przepaścią. Od drogi do lustra wody było jakieś 50-100 m, a jechaliśmy z szybkością 60-70
km na godzinę!
Po przyjeździe do Dubrownika zastaliśmy zupełnie inny klimat. Pomimo, że był to
kwiecień, niektórzy śpiewacy zażywali kąpieli w Adriatyku.
W drodze powrotnej z Dubrownika właśnie na tej wąskiej drodze wydarzył się
wypadek. Policja nas zatrzymała i po małej chwili bardzo wolno ominęliśmy miejsce
zakrwawione na jezdni. Na morzu było jeszcze widać, jak samochód pływał. Widocznie
tragedia wydarzyła się tuż przed naszym przyjazdem.
Do Poznania przyjechaliśmy w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Prawie
każdy z nas na Wielkanoc przywiózł pomarańcze, cytryny, figi, koniaki itd. Była to
prawdziwa Wielkanoc!
Na początku lat 70-tych z chórem „Hasło” jechałem do Rumunii. W tym przypadku do
Rumunii jechaliśmy przez Związek Radziecki i z miejscówkami, czyli razem z innymi
podróżnymi. Był to miesiąc lipiec, okropny upał. Wagon, w którym jechaliśmy, był bardzo
duży bez poszczególnych przedziałów, czyli obecni w tym wagonie wszyscy się widzieli.
Pomimo wielkiego upału i dusznoty w wagonie uchylone do połowy tylko dwa okna.
Dosłownie nie było czym oddychać. Nasz dyrygent Ryszard Jóźwiak poszedł do kierownika
pociągu (Rosjanina) z prośbą o otwarcie pozostałych okien, bo w przeciwnym razie nie mamy
po co jechać do Rumunii ze śpiewem. Kierownik pociągu zaskoczony, że okna nie
pootwierane, wezwał konduktora i natychmiast kazał wszystkie okna pootwierać. Zaznaczyć
tu trzeba, że okna były pozamykane na specjalne trójkątne zamknięcia i do otworzenia tych
okien był potrzebny również trójkątny klucz. Biedny konduktor silił się i żadnego okna nie
otworzył. Po chwili przyszedł kierownik, aby nas przeprosić, że pozostałych okien nie można
otworzyć, gdyż śruby są zardzewiałe!
Po przyjeździe do Lwowa mając parę godzin czasu tuż przed dworcem kolejowym
zorganizowaliśmy krótki śpiewunek, oczywiście piosenki były wyłącznie polskie.
Przechodnie bardzo przeżywali słysząc polski śpiew. Po chwili słuchania odchodzili do tuneli
z chusteczkami w ręku!
Wracając z powrotem również przez ZSRR chcieliśmy kupić coś do zjedzenia i picia
za nasze pieniądze. Obsługująca bufet kobieta odpowiedziała, że za polskie pieniądze nic nam
sprzedać nie może.
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Jeden z kolegów zapytał, że jak to, oni za swoje pieniądze mogą u nas kupować, a my za
nasze u nich nic nie możemy kupić? Uśmiechnęła się i po polsku odpowiedziała „nam nie
wolno”.
Pomimo że przez teren ZSRR przejeżdżaliśmy tranzytem w komorze celnej była
niesamowicie ścisła kontrola. Nawet paczki z papierosami były otwierane. Obecnie się już
tego nie stosuje. Widocznie poszczególne zażalenia spowodowały zakaz kontroli tych
pasażerów, którzy przez teren ZSRR przejeżdżali tylko tranzytem. Produkty żywnościowe
kupione w Rumunii takie, jak winogrona czy brzoskwinie trzeba było zjeść lub wyrzucić.
Pomimo że śpiewałem w chórze „Hasło” od 1953 roku zacząłem rozmyślać, dlaczego
ja nie mógłbym sam założyć chociaż maleńkiego zespołu. Z roku na rok apetyt rósł coraz to
bardziej, aż wreszcie doczekałem się tego, za czym od lat tęskniłem.
Gdzie i jak do tego doszło?
Wioska Palędzie, w której zamieszkuje od pewnego czasu pod względem przynależności
parafialnej ze Skórzewa została przeniesiona do Zakrzewa, gdzie powstała zupełnie nowa
parafia.
Jak już wspominałem, w roku 1971 tragicznie zmarł mi syn Feliks Jerzy, którego
pogrzeb musiałem zgłosić w nowej parafii. Wieczorem pojechałem załatwić obowiązujące
formalności pogrzebowe. Pomimo wielkiej rozpaczy w mieszkaniu, gdzie mieszkał nowy
proboszcz zauważyłem bardzo prymitywne warunki. Jeden pokój, który ksiądz zajmował, był
przedzielony parawanem i stanowił sypialnię, biuro i stolarnię. Zaznaczam, że mieszkanie to
należało jedynie do państwa, którzy posiadali własny, stary dom. Warunki bytowe były w
ogóle nędzne. Postanowiłem temu człowiekowi jakoś pomóc – nie finansowo, bo też nie
miałem z czego. Czasami po południu w niedzielę zabierałem parę ciastek czy placka i kawę i
jechałem odwiedzić proboszcza.
Po kilku takich spotkaniach ośmieliłem się zapytać, czy zgodziłby się, abym chociaż
maleńki zespół muzyczny założył, z którym wystąpiłbym w kościele. Bardzo się ucieszył.
Na początku zorganizowałem dwóch chłopców chodzących do szóstej klasy szkoły
podstawowej. Jeden z nich grał na skrzypcach, a drugi na akordeonie.
W roku 1976 podczas pasterki już kilka kolęd zagraliśmy. Kosztowało to dużo
ćwiczeń i to po raz pierwszy i oni mieli tremę i ja. Stare przysłowie jednak mówi, że pierwsze
śliwki zawsze robaczywe.
Na pasterkę w roku 1977 już znalazło się więcej chętnych. Jakie teraz mieliśmy
instrumenty? Organy klinowe, akordeon, saksofon, dwoje skrzypiec i ręczny dzwonek.
Poprosiłem księdza, aby do pewnego momentu w kościele paliły się same świece (trzy). Gdy
wszystkie instrumenty zaczęły grać „Bóg się rodzi”, równocześnie odezwały się dzwony na
wieży, a wierni podjęli śpiew – naprawdę było to wzruszające. Próby odbywały się w
prywatnych domach. Najczęściej i najdłużej u państwa Koniecznych, bo aż 4 lata. Wielka to
zasługa tych państwa, którzy nas tak chętnie widywali na próbach. Zwłaszcza do mnie
odnosili się z wielkim uznaniem i nie szczędzili za każdym razem jakiegoś poczęstunku.
10.12.1986 20.00-??.?? Łóżko

Z dotychczasowego zespołu kilka osób odeszło, ale znalazło się kilka dziewcząt do
śpiewania, oczywiście ze szkoły podstawowej. W tym przypadku Maciej Smoliński grał na
skrzypcach pierwszy głos z dziewczętami, a ja na skrzypcach sam drugi głos. Dziewcząt do
śpiewu dochodziło coraz to więcej. W pokoju trudno było się pomieścić. Przypomniałem
sobie, że dość dużą salkę posiada w Palędziu Przedsiębiorstwo Mas Bitumicznych.
Wystosowałem pismo do dyrektora tego przedsiębiorstwa z prośbą o udostępnienie salki dla
przeprowadzania prób naszego zespołu.
Pozwolenie od dyrektora otrzymałem dość szybko i od tej pory próby odbywały się już w
państwowym budynku Przedsiębiorstwa Mas Bitumicznych. Salka była zawsze czysta,
ogrzana i posiadała dostateczną ilość krzeseł i stolików.
Niektóre matki śpiewaczek pracowały w wymienionym przedsiębiorstwie. Jedne
sprzątały pomieszczenia, inne przygotowywały posiłki itd. Panie te należały do Koła
Gospodyń Wiejskich w Palędziu.
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Śpiewaczkom podsunąłem myśl, aby porozmawiały ze swoimi matkami, czy nie
moglibyśmy zaśpiewać na uroczystości Dnia Kobiet Ósmego Marca 1980 roku. Podczas
następnej próby dziewczęta uradowane powiedziały, że sprawa śpiewu w Dzień Kobiet
przyjęta została z wielkim zadowoleniem.
Uroczystość miała się odbyć w salce, w której odbywały się próby. Śpiewaczki były
bardzo zadowolone, że wreszcie ich mamy będą mogły słuchać i patrzeć, jak ich córki
śpiewają.
Wszystkie śpiewaczki były ubrane równo: białe bluzeczki i ciemne spódnice,
pończochy ciemne i obuwie również.
Od listopada rozpoczęły się intensywne próby, bo i kolędy ćwiczyliśmy na pasterkę i
równocześnie przygotowywaliśmy program świecki na Dzień Kobiet.
Nieszczęście chciało, że 15 grudnia 1950 roku uległem wypadkowi. Byłem bardzo
potłuczony. Dość długo leżałem w łóżku i siłą rzeczy próby były odwołane na czas
nieograniczony. 2 lutego 1981 roku jeszcze leżałem w łóżku, ale już mogłem jakoś usiąść
chociaż na parę minut. Zacząłem na brudno układać wiersz. Oczywiście co parę minut
odpoczywałem, ale do rana brudnopis był ukończony. Dlaczego tak dokładnie opisuję to
wydarzenie podkreślając nawet datę? Otóż w nocy 2 lutego o godzinie 2.00 w nocy zrodziła
mi się myśl, aby na zbliżający się Dzień Kobiet ułożyć wiersz, dotyczący losów kobiet w
przeszłości. Materiał czerpałem z przeczytanych książek, poza tym jeżdżąc z chórem poza
granice naszego kraju obserwowałem obyczaje różnych ludzi, a przede wszystkim, jak tam
były traktowane kobiety.
Nawet w Polsce przedwojennej w wielu wypadkach kobiety były bardzo źle
traktowane. Pozwolę sobie przytoczyć pewien przykład:
W pewnej wiosce rolnik poślubił kobietę, która niewiele miała pojęcia o rolnictwie.
Podczas młócenia zboża w stodole biedna kobieta nie mając pojęcia o tej pracy oczywiście
źle ją wykonywała. Chodziło o wygrabianie zboża spod maszyny. Gospodarz (mąż) kilka razy
pokazał, jak ma to robić. Kiedy to nie pomogło, to gdy żona nachyliła się podczas swojej
pracy uderzył ją grabiami drewnianymi przez kręgosłup mówiąc:
No, teraz chyba będziesz umiała wygrabiać spod maszyny!
Podobnie postępowali włodarze na poszczególnych majątkach. Prawie każdy z nich miał
laskę, aby pilnując ludzi w pracy mógł się na niej oprzeć, no i źle pracujących (szczególnie
kobiety) uczył laską dobrej pracy!
W poprzednich tematach dość często podkreślałem rolę kobiet również w innych
krajach, które miałem możliwość zwiedzić. Tym samym jakby przygotowałem Czytelnika do
treści wiersza, który załączam:
Wiersz z okazji Święta Kobiet
1. Dręczoną byłaś przez wieki całe
Dziś czas ten dla ciebie już daleki
Czułaś się jak niewolnica
Gdy chłostano twoje lica.
2. Dużo w życiu cierpiałaś
A radości niewiele zaznałaś
Okrutny był twój kobiecy los
Wreszcie wieki zadały ostateczny cios.
3. Nadszedł czas, że wyzwoliłaś się z tej udręki
Za to Najwyższemu niech będą dzięki
Dziś jesteś wolnym człowiekiem świata
Bo nikt tobą już nie pomiata.
4. Korzystaj więc z dzisiejszego święta
I radość niech zabłyśnie w twych oczętach.
Baw się wesoło, baw się do woli
Niech widmo przeszłości już cię nie boli.
Właśnie ten wiersz po raz pierwszy był zadeklamowany 8 marca 1981 roku w Palędziu.
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11.12.1986 21.00-23.00 Łóżko

Cały koncert wypadł nienadzwyczajnie, a to z powodu mojej choroby, gdyż zamiast 10
do 15 prób, które powinny się odbyć, było ich 6. Prawie na wszystkie próby chodziłem o
lasce, a śpiewaczki niosły skrzypce. Zima była bardzo sroga. Ale i tak że pomimo się
nadzwyczajnie nie udało, panie były zadowolone, że w Palędziu coś nowego powstało i z tej
właśnie okazji ich uroczystość była uświetniona, jak nigdy do tej pory.
O naszym zespole dowiedziała się pani dyrektor szkoły w Dąbrówce Dobromiła
Jankowska-Szram. Nawiązała ze mną kontakt i poprosiła, abyśmy urządzili mały koncert w
szkole, gdyż wszyscy rodzice z poszczególnych klas będą mieli zebranie. Śpiewaczki bardzo
się ucieszyły, gdy im o tym powiedziałem. Data koncertu była uzgodniona na 3 grudnia 1981
roku na godzinę 18.00. Na tą uroczystość udało mi się zgromadzić 15 śpiewaczek i troje
skrzypiec. Program był przygotowany na pełną godzinę.
Największa klasa w szkole była wypełniona po brzegi. Obecni byli również wszyscy
nauczyciele. Po występie publiczność dawała odczuć wielkie zadowolenie, a pani dyrektor
serdecznie podziękowała. Panienki były bardzo zadowolone i była nadzieja, że zespół będzie
się rozwijał z dnia na dzień.
Z uwagi, że w tym czasie zespół liczył największą ilość członków podczas swej 7letniej działalności, pozwolę sobie dla upamiętnienia wymienić wszystkie nazwiska
uczestników według alfabetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wiesława Borkowska
Agnieszka Cicha
Elżbieta Cegłowska (skrzypce)
Joanna Dolska
Anna Kaczmarek
Feliks Kuik (skrzypce)
Teresa Nowak
Małgorzata Nowak
Wioleta Nowaczyk

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Maria Rogal
Beata Rogal
Magdalena Rogal
Dorota Smyk
Ewa Smyk
Maciej Smoliński (skrzypce)
Anna Szała
Henryka Uliwiak
Alicja Uliwiak

Panienki były w wieku od dwunastu do osiemnastu lat. W zespole panowała radość i zadowolenie.
Zbyt długo ta radość nie utrzymała. Dziesięć dni po koncercie został ogłoszony stan wojenny.
Wszelkie zrzeszanie zostało zakazane, a do salki, gdzie odbywały się próby, już nie wolno było
nam przychodzić. Siłą rzeczy wszelkie próby musiałem odwołać na czas nieograniczony.
Po trzech tygodniach, kiedy w niedzielę pod wieczór wyszedłem na przechadzkę,
napotkałem trzy panienki-śpiewaczki, które kłaniając mi się oznajmiają, że idą do mnie w sprawie
kontynuowania prób śpiewaczych. Wobec tego cofnąłem się i zaprosiłem je do domu. Wszystkie
oświadczyły, że tęsknią za śpiewaniem. Z rodzicami uzgodniły, że próby będą się mogły odbywać
w ich domach: za każdym razem w innym domu. Bardzo to mnie ucieszyło i w tym samym dniu
uzgodniliśmy dzień pierwszej próby.
Zdało to egzamin. Poszczególni rodzice zawsze postarali się o skromny posiłek. Było to
bardzo budujące. Widać było, że wioska Palędzie ruszyła do przodu pod względem uspołecznienia
się. Do tej pory powstało w Palędziu Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna no i Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy.
W roku 1983 została ukończona budowa Świetlicy Strażackiej. Otwarcie świetlicy odbyło
się 31.12.1983 roku. Zespół nasz uświetnił całą uroczystość czterdziestominutowym koncertem.
Podczas tego koncertu wystąpiła już znacznie mniejsza ilość śpiewaczek, bo tylko osiem. Tego
samego dnia, to jest w Sylwestra, odbyła się wieczorem zabawa karnawałowa. W czasie pomiędzy
otwarciem świetlicy o godzinie 14.00 a rozpoczęciem zabawy o godzinie 20.00 był poczęstunek dla
przedstawicieli gminy. Zaproszono również nasz zespół. Naczelnik gminy i sekretarz partii
obiecali, że zainteresują się naszym zespołem i przyjdą z pomocą. Był to wspaniały gest i bodziec
dla zespołu na przyszłość. Niestety, nigdy nic takiego nie nastąpiło!
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W rozmowie osobistej z naczelnikiem gminy w późniejszym terminie dowiedziałem się, że nie ma
gotówki aby nam pomóc, a już nie do pomyślenia, aby mnie przyjąć na ¼ etatu przy Domu Kultury
w Dopiewie 2 km od Palędzia, gdzie mógłbym ze swoim zespołem być do dyspozycji podczas
uroczystości, które by się tam odbywały. Po ogłoszeniu tej wiadomości zespołowi zapał do śpiewu
zaczął gasnąć. Ja natomiast z uwagi na sytuacje finansową w domu i chorobę zacząłem myśleć o
pracy gdzieś na pół etatu. Proszę wziąć pod uwagę następujący przykład: chcąc dorobić do
emerytury chodziłem pracować do rolników w naszej wiosce, przeważnie podczas żniw i przy
wykopkach jesienią. Próby przeważnie odbywały się w soboty o godzinie 18.00. W czasie żniw
chcąc być słownym wobec zespołu musiałem zejść z pola o dwie godziny wcześniej tracąc na tym
przynajmniej 200-300 zł. nadmienić muszę, że przez dwa lata, to jest 1981-1982, prywatnie
pobierałem lekcje grania na skrzypcach w Poznaniu. Wprawdzie grałem płynnie, ale aby prowadzić
zespół to jednak zauważyłem u siebie spore braki. Szczególnie potrzebna byłam mi chociaż
skromna wiedza o dyrygowaniu. Te lekcje w Poznaniu odbywały się w każdą niedzielę.
Kosztowało mnie to miesięcznie ponad 1000 zł.
Proszę sobie wyobrazić moje zaangażowanie się w prace społeczne: próby Zespołu
Młodzieżowego w Palędziu, próby w chórze „Hasło” w Poznaniu w poniedziałki i czwartki,
dokształcanie się w grze na skrzypcach w Poznaniu w niedzielę. Poza tym masa pracy w domu, bo
przecież mieszkam na wsi, posiadam duży ogród, zwierzęta domowe itd.
Pomimo zespół prowadziłem w dalszym ciągu, gdyż realizowałem moje dawne marzenie.
Przed całkowitym zlikwidowaniem zespołu zdążyłem przygotować jeszcze kilka koncertów:
Dnia 28 sierpnia 1983 roku na dożynki gminne w Dopiewie; w tym przypadku śpiew
przygotowywałem z 30-osobowym chórem mieszanym z Dopiewa. Zespół młodzieżowy z Palędzia
ni brał w tym udziału, gdyż był to okres wakacji i śpiewaczki rozjechały się po całej Polsce. Poza
tym do śpiewania na powietrzu był to zespół za słaby.
Dnia 4 marca Dzień Kobiet w Dopiewie; 20 maja w Domu Weterana w Poznaniu; 18 listopada w
Domu Weterana w Poznaniu.
Były to występy świeckie, natomiast często śpiewaliśmy w międzyczasie również w naszym
kościele parafialnym w Zakrzewie.
Pozwolę sobie przedstawić Czytelnikowi, jak wyglądał taki program, który opracowałem.
Oczywiście w zależności od rodzaju uroczystości. Programy składały się z 14-18 punktów,
czasowo trwało to od 40 do 70 minut.
29.12.1986 19.00-20.00 dworzec PKP Poznań

Przedstawiam program koncertu, który miał się odbyć w Domu Weterana w Poznaniu 20
maja 1984 roku o godz. 14.00:
1. Krótka mowa powitalna, w której zapoznałem również słuchaczy o programie,
2. Śpiew zespołu z towarzystwem skrzypiec „O POLSKI KRAJU Święty, warowny domie nasz”,
3. „Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła”
4. „Śpiew, śpiew, boski dar”
5. „Orły, sokoły, dajcie mi skrzydła”
6. Wiersz „Matka Polka”
7. Duet (tylko śpiew) „Na dolinie zawierucha”: Bogumiła Chełmińska, Feliks Kuik
8. Śpiew zespołu + skrzypce „Raz w piękny wieczór majowy”
9. Śpiew zespołu + skrzypce „W polu grusza stoi”
10. Śpiew zespołu + skrzypce „Niedaleko gdzieś ode wsi”
11. 5 minut na wesoło: w tym przypadku osobiście bawiłem dowcipami widzów na widowni i na
scenie.
12. Śpiew zespołu + skrzypce „Ty mnie nie lubisz dziewulo”
13. Śpiew zespołu + skrzypce Towarzystwo Weteranów
14. Duet (tylko śpiew) „Taka bajka zaklęta” Bogumiła Chełmińska
„Laura i Filion” Feliks Kuik
15. Śpiew zespołu + skrzypce z tłumikiem „Mama mówi, żem dziecinna”
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Słowa do punktu 16-tego („Mama mówi”) ułożyłem częściowo sam do rosyjskiej melodii „Wołga,
Wołga”:
1.

„Mama mówi, żem dziecinna,
że to tylko serca szał
Ach, mój Boże, cóż ja winna,
żeś mi takie serce dał.

2. Księżyc buja na błękicie,
nad nim czuwa boska moc.
Śpiewałbym ci do uśpienia
to czarowne: dobranoc.”

Muszę tu podkreślić, że wyszło to bardzo ładnie. Zespół śpiewał pierwszym głosem, ja zaś na
skrzypcach z tłumikiem grałem drugi głos. Natomiast samo „dobranoc” powtarzano trzy razy coraz
to ciszej, aż do ppp (maksymalne pianissimo). Było to prawdziwe „Dobranoc” na zakończenie.
Również do punktu 12-tego z lat dwudziestych zapamiętałem tylko pierwszą zwrotkę, a resztę
ułożyłem zgodnie z tematem. Dla orientacji załączam tekst:
1. „Ty mnie nie kochasz dziewulo, ty mnie nie lubisz
Ty mnie tylko wtenczas kochasz, kiedy mnie widzisz.
Hop, hop, hej, ha – kiedy mnie widzisz.
Hop, hop, hej, ha – kiedy mnie widzisz.
2. Ja ciebie lubię chłopaku, ja się nie wstydzę,
Ja nawet wtenczas kocham, choć cię nie widzę.
Hop, hop... itd.
3. Wyprawimy weselisko sute, obfite,
Cztery świnie i dwa woły będą zabite.
Hop, hop... itd.
4. Zaprosimy dużo gości, będzie i doktor,
A w kościele zaśpiewają Veni, Creator.
5. Gdy z kościoła przyjdziemy, zakrzykną: Wiwat!
Czekają nas cztery beczki dobrego piwa”.
Hop, hop... itd.
Jeszcze jedną, ale już bardzo krótką piosenkę ludową wymienię z czasów mniej odległych, którą
śpiewałem w chórze „Hasło”. Jest to melodia w rytmie oberka, zanotowana jako punkt 10-ty:
1. „Niedaleko gdzieś ode wsi, niedaleko domu
Dała bym się pocałować, ale nie mam komu.
2. Gospodarza nie ma w domu, parobek nie umie,
A jak przyjdzie byle jaki, tego zrozumie”.
Do tej piosenki zasadniczo dochodziły inne, jak np.
„Jak to ten, jak to ten, co ucieka z kogutem...” itd.
„A gdzieś ty była Dorotko, A gdzieś ty była Dorotko?
Wiłam wianki z macierzanki...” itd.
Razem te piosenki tworzyły wiązankę piosenek wielkopolskich.
Pod punktem 6 programu jest wiersz pt. „Matka Polka”, który moim zdaniem zasługuje na
przytoczenie całej treści:
„Matka Polka”
1.
Stała u Matki Najświętszej obrazu
Blada i niema, rzekłbyś, że to posąg z głazu
Gdyby nie ogień, co się w oku żarzy
I łez strumienie cieknące po twarzy.
2.
Ach, dzisiaj zła i wroga wieści mi nowina
Że już drugiego w boju tracę syna
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I jeszcze jeden – niewiasta zadrżała –
To ma nadzieja i pociecha cała.
3.

4.

Cóż mi zostanie, gdy i ten polegnie
O jak boleść, gdy mnie starość zegnie.
Wtem słucha, ktoś szybkim zbliża się krokiem
To on, młodzieniec z pałającym okiem.
I upadł na kolana: Mamo, muszę iść – jęknął z mozołem
A ona patrząc w niebo zapłakana
Krzyż uczyniła na czole młodziana
I rzekła z cicha: Idź mój synu, idź,
Bo lepiej zginąć, niż w niewoli żyć.”

Wiersz ten pochodzi z bardzo dawnych czasów, a przysłała go starsza ode mnie siostra Zofia.
16.01.1987 20.00-23.00 w domu

Dnia 28 czerwca 1981 roku odbyło się odsłonięcie i zarazem poświęcenie pomnika
Solidarności w Poznaniu. Pomnik ten stoi przy ulicy Czerwonej Armii, obok pomnika Adama
Mickiewicza w pobliżu zamku. Właśnie z wieży tego zamku zwieszało się płótno, na którym
zamieszczone były nazwiska tych, którzy zginęli w wypadkach poznańskich 28 czerwca 1956 roku.
Nazwisk tych było około 90.
Dla tych, którzy pomnika Solidarności nie widzieli i może widzieć nie będą, na swój sposób
postaram się go opisać.
Są to dwa olbrzymie (ok. 12m wysokości) krzyże połączone wspólnym ramieniem (ma to
symbolizować wspólne cierpienie). Na jednym krzyżu jest data 1956, a na drugim pozostałe daty:
1980, 1976, 1970, 1968 (kolejność jak na krzyżu).
Tuż u podnóża krzyży cośkolwiek w kierunku zamku stoi figura wysoka około 5 m,
przedstawiająca wychodzące z jajka pisklę (?). W dolnej części tej figury widnieje napis:
„ZA WOLNOŚĆ, PRAWO I CHLEB Czerwiec 1956”
W czasie uroczystości miałem wyjątkowo dobre pole widzenia, gdyż brałem udział w
występie chóru „Hasło”, który razem z dwoma innymi chórami śpiewał podczas odsłonięcia. Z
chórami grała również orkiestra dęta Pocztowców.
Oczywiście wszystkie zespoły z Poznania miały przeznaczone miejsce tuż przed Uniwersytetem. Ja
miałem szczęście zająć miejsce na schodach, gdzie miałem tym lepszy widok. Jak okiem sięgnąć,
na balkonach, na dachach niektórych budynków, a nawet na gałęziach pobliskich drzew jedno
morze głów!
Pozjeżdżały się delegacje z całej Polski. Gdy zbliżała się godzina 10.00, przez mikrofon
zapowiadano wszystkie przedstawicielstwa, które były przyjmowane oklaskami i okrzykami. Gdy
zapowiedziano przedstawicieli Partii, tłum tę zapowiedź przyjął z wielkim majestatem i uczcił
chwilą milczenia!
Z uwagi na zapowiadany upał uruchomieni zostali liczni pracownicy służby zdrowia.
Wszyscy oprócz opasek na rękawach mieli na głowach białe furażerki, aby każdy potrzebujący
pomocy łatwo mógł ich zauważyć.
W cieniu w pobliżu były ustawione ruchome bufety z napojami i ciastkami.
16.01.1987 20.00-23.00 w domu

W początku lat 80-tych stałem w Poznaniu w kolejce u rzeźnika. Obok mnie, a raczej przede
mną stał mężczyzna około 50 lat. Dziwnym zbiegiem okoliczności weszliśmy na temat naszej
młodzieży. Pan ten zaczął mi opowiadać o pewnym wydarzeniu podczas pobytu w Szwecji u
krewnych. Otóż z rozmowy z gospodarzem domu dowiedział się, że jego małoletni syn jest w
Domu Poprawczym. Po krótkiej rozmowie syn, o którym była mowa, zjawia się i oświadcza, że
uciekł. Ojciec przywitał się z synem i kazał mu pójść do łazienki odświeżyć się. Gdy syn był w
łazience, ojciec poszedł do telefonu i zadzwonił na policję, aby syna zabrali!
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Nasuwa się pytanie, który z obecnych polskich ojców by tak postąpił.
Wśród przedwojennych ojców to na pewno sporo by się takich znalazło, gdyż dyscyplina była
zupełnie inna i dlatego rodzice mieli bardzo wielki autorytet u dzieci. Gdy któreś dziecko
wyjeżdżało lub przyjeżdżało do domu, było nie do pomyślenia, aby ojca i matki kulturalnie nie
pożegnać całując oboje rodziców w rękę. Tu również nasuwa się pytanie, jak ci prości rodzice
mogli wtedy swoje dzieci tak wychować. Zaznaczam, że opisuje tu życie polskiej wsi.
Dziecko już z tym szło do szkoły, na uczelnię i w ogóle w życie. Dlatego też gdy z takim
wychowaniem dziecko otrzymało wykształcenie i pracę, to zwierzchnik mógł śmiało na nim
polegać.
Jak ja to sobie tłumaczę: na przykładzie dalekiej przeszłości (1920-1930). Odwiedzałem
wówczas różne domy swoich rówieśników. Zauważyłem, że w prawie co trzecim domu nad
drzwiami wisiała „deszczyplina”, u nauczyciela na katedrze wisiała trzcina, u księdza na nauce
religii na stole także znajdowała się trzcina, policjanta jak ktoś zobaczył, to z daleka się kłaniał, a
gdy jakiś młokos znalazł się między dorosłymi, a jeszcze na drodze zapalił papierosa, no to już na
żadne pobłażanie nie miał co liczyć. Z podsumowania tego zagadnienia wynika, że cały aparat
pracował nad wychowaniem młodego pokolenia, a dzisiaj?
W tym przypadku wiem, że się powtarzam, ale warto, aby porównać obecne wychowanie z
dawnym. Zaznaczam, że i teraz spotyka się (chociaż dość rzadko) dobrze wychowane dzieci.
Na ten temat pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów:
Miało to miejsce w szkole Dąbrówka koło Poznania w latach 70-tych. Na pewnym zebraniu
zarządu nauczyciel opowiadał nam następujący przypadek: na wywiadówce zwrócił uwagę matce
jednego z uczniów, że jej 10-letni chłopiec pali papierosy i czy ona o tym wie? Matka odpowiada,
że tak, wie, ale niech się o to on nie martwi, syn jest tak dobrze odżywiony, że jemu palenie nie
zaszkodzi!
Drugi przykład: w pociągu rozmawiają dwie dorastające panienki o za mąż pójściu. Na
pytanie, kiedy bierze ślub jedna z nich odpowiada, że jeszcze nie może, bo ojciec wyliczył, że
samej wódki potrzeba będzie około 30 litrów!
Ażeby tylko polskich rodziców nie posądzać o zaślepienie w stosunku do swoich dzieci
przytoczę jeden przypadek, który opisywały nasze gazety, a który miał miejsce w Republice
Federalnej Niemiec.
Był to początek lat 70-tych. Pewna wdowa miała jedynego syna, który uległ wypadkowi
prawdopodobnie podczas wyścigów samochodowych.
Komisja lekarska orzekła, że „żywego nieboszczyka” należy przeznaczyć na straty. Znalazł się
jednak jakiś młody chirurg, który poprosił o przekazanie mu chorego, gdyż będzie starał się go
podleczyć. Opiekował się chorym dość długo. Doprowadził go już do takiego stanu, że chory
bełkotem mógł się porozumiewać. Matka stale atakowała lekarza, aby syna zwolnił, gdyż ona nie
może bez niego żyć. Pewnego dnia zabrała do torebki rewolwer i gdy spotkała lekarza na korytarzu
szpitala, zapytała, czy wreszcie będzie go mogła zabrać. Lekarz odpowiedział, że nie. Wtedy wyjęła
rewolwer i lekarza zastrzeliła. W naszej gazecie artykuł ten nosił tytuł: „Naiwna miłość matki”.
Skoro już jestem przy tak smutnym temacie, przypomnę tu jeszcze jeden przypadek, gdzie
rodzice zupełnie jawnie popełniają szalony błąd w stosunku do swoich dzieci pod względem
wychowania:
Były to lata 50-te. Całkiem przypadkowo znalazłem się w kawiarni „Ratuszowa” w
Poznaniu. Zająłem miejsce przy pustym stoliku. Zanim kelnerka mnie obsłużyła, dosiadł się do
mnie pewien mężczyzna, dość niechlujnie ubrany. Zaczęliśmy rozmawiać na zupełnie luźny temat.
Przypadkiem weszliśmy na temat morderstwa dokonanego w Poznaniu na 12-letniej dziewczynce
Barbarze Kończak przez młodzieńca również z Poznania, nazwiskiem Kałużny (imienia nie
pamiętam).
Gość, który siedział przy moim stoliku zaczął mi się wydawać bardzo inteligentny i
nabierałem coraz większej ochoty do rozmowy.
Wspominaliśmy cały przewód sądowy, o którym szeroko pisała prasa, także i o tym, że
matka Kałużnego aż do ukończenia przez niego 18 lat owijała mu zeszyty, czyściła trzewiki i bez
wiedzy męża dawała coraz to większą gotówkę. Dopóki był młodszy, to mu jakoś ta gotówka
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wystarczała, natomiast gdy dorósł, to pieniążki od mamy okazały się zbyt skromne, jak na jego
wymagania!
Przyszło mu do głowy, aby zdobyć gotówkę lekkim sposobem i wyciągnął zbrodniczą rękę po
młodą dziewczynkę, uprowadzając ją dla okupu w zarośla koło Starołęk nad Wartą. Skrępowaną, z
zakneblowanymi ustami zostawił tam swoją ofiarę zanurzoną w błocie. Poszukiwania ofiary trwały
3 dni.
Kałużny został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Mój współ biesiadnik miał na
ten temat dużo wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnie godziny mordercy przed śmiercią.
W celi u skazańca przez ostatnią noc przebywali rodzice i duchowny. Gdy go z celi
wyprowadzono i stanął na miejscu stracenia zapytano, jakie ma ostatnie życzenie. Powiedział
wtedy:
To, że się tu znalazłem, zawdzięczam rodzicom, że tylko tak mnie wychowali!
Natomiast zwracając się do kapelana poprosił, by ostrzegał młodzież, aby nie szła tą drogą, co on,
za co tak młode życie musi oddać na szubienicy!
Mam życzenie, aby jak najwięcej matek przeczytało ten pamiętnik, szczególnie o tym
smutnym wydarzeniu, które może w pewnym sensie będzie przestrogą dla tych, którzy zbyt
tolerancyjnie wychowują swoje dzieci!
21.01.1987

1.00-4.00 łóżko

Zbliżając się do końca moich wspomnień chciałbym jeszcze coś napisać o wiosce
Konarzewo, w której się urodziłem i przebywałem do roku 1948. W następnej kolejności napiszę
również w wiosce Palędzie, w której mieszkam od roku 1950 do dziś.
Co i jak w Konarzewie było kiedyś, a jak
jest obecnie?
Kiedyś były tam dwie ulice, które zbiegały
się przy majątku, który kiedyś należał do
księcia Romana Czartoryskiego. Obecnie
jest to wielki kombinat rolniczy. Ze
wszystkich stron Konarzewo jest bardzo
malownicze, szczególnie dla fotografów.
Patrząc z daleka na małym wzniesieniu stoi
kościół, pałac, a w dół od tego pałacu
rozciąga się wspomniany majątek.
Znajduje się tu również gorzelnia z dość
wysokim kominem. Na innym wzgórzu
stał jeszcze za mojej pamięci wiatrak, u
podnóża którego rozciągała się dolina
prastarej rzeki (obecnie łąki), o której
wspominałem już w pierwszej części
pamiętnika. Około 1 km od wioski jest
jezioro i las.
W latach 20-tych, gdy z moim ojcem
jeździłem do Stęszewa, w parku, który
otaczał pałac, tuż przy drodze, stała figura,
przed którą ojciec zawsze zdejmował
nakrycie głowy, no i ja również. Był to
ścięty na pewnej wysokości gruby dąb, w
którym było wyżłobione miejsce dla
wstawienia figurki Matki Boskiej. Ojciec
opowiedział mi o przyczynie, dla której to
miejsce tak zostało upamiętnione.

Kościół w Konarzewie
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Otóż w tym parku w czasie powstania Wielkopolskiego toczyły się zacięte walki i padło tam wielu
kosynierów. Byli to żołnierze, którzy walczyli kosami, które w takim przypadku nie były osadzone
na drzewcu ukośnie (czyli na hak), lecz prosto, stanowiły przedłużenie linii prostej drzewca.
Jakieś 50 m dalej w tym samym parku zauważyłem dużo ogromnych kamieni i zapytałem
ojca, dlaczego te kamienie tutaj leżą? Ojciec zaczął mi opowiadać, że podczas tych walk pałac,
gdzie znajdował się sztab powstańców został otoczony przez wojska wroga. W piwnicach pałacu
było przejście, które podziemnym korytarzem przez cały park (około 800 m) prowadziło do
wyjścia, które wtenczas było czynne. Właśnie tym korytarzem oficerowie zdążyli uciec z pałacu.
Wtedy, gdy przejeżdżałem tamtędy z ojcem, wyjście było zawalone olbrzymimi kamieniami. Już
nie od ojca, lecz od innych słyszałem, że ten korytarz teraz był dość szeroki i że znajdowało się tam
jakieś małe muzeum. Trudno to dzisiaj sprawdzić, dlatego też nie rozwodzę się dalej na ten temat i
oddaje tę sprawę historykom.
Teraz zapoznam Czytelnika bliżej z terenem kościelnym w Konarzewie. Jak już
wspomniałem w pierwszej części mojego pamiętnika, za mojej pamięci proboszczem tej parafii był
zasłużony ksiądz Dąbrowa Jan Laskowski. Do kościoła w tym czasie należało również około 100
ha ziemi z inwentarzem żywym i martwym. Było to duże podwórze, stajnie, obory, stodoła itd.
Po śmierci ks. Laskowskiego i po wojnie parafię objął ksiądz Stanisław Hartleib.
Oczywiście ziemia już do kościoła już nie należała, ale budynki dziwnym zbiegiem okoliczności
pozostały po dzień dzisiejszy przy kościele.
Młody proboszcz (syn kolejarz z Poznania) zaczął działać i po maleńku poszczególne budynki
(przede wszystkim chlewy) przerabiał tak, aby nadawały się do potrzeb religijnych. Podjął się
ogromnego trudu: poza odnowieniem kościoła, probostwa, cmentarza przykościelnego i
grzebalnego uruchomił dużo pokoi i kuchni właśnie z tych chlewów – które już służą! Niektóre dla
starszych księży emerytów, inne dla młodzieży, która podczas wakacji przyjeżdża, aby część
wolnego czasu spędzić przy kościele.
W pałacu konarzewskim obecnie mieści się administracja Kombinatu Rolniczego.
Dyrektorem jest Tadeusz Kościuszko, bardzo dobry gospodarz, poza tym bardzo ludzki i uczynny
człowiek. Właśnie dzięki Kombinatowi wioska Konarzewo nabrała wielkiego znaczenia. W tej
chwili ozdobą Kombinatu jest wspaniały Pałac Kultury, w którym występują różne zespoły – nawet
świat artystyczny z Poznania, Warszawy, Wrocławia itd. Są również różne zespoły, jak orkiestra
młodzieżowa, Zespół Dudziarzy i chór mieszany, który prowadzi dyrygent z Poznania.
W ostatnich latach w całej wiosce ułożono chodniki i założono wodociągi. Jednym słowem
– wioska nie ta, co przed laty!
Palędzie pamiętam od roku 1927 do chwili obecnej. Jak wyglądała ta wioska w latach 30tych?
Przy drodze prowadzącej z Dopiewca do Gołusek naprzeciw stawku w tych latach stał
budynek, tzw. czworaki, w którym mieszkały rodziny pracujące na majątku w Dopiewcu.
Wspomniany majątek należał do księcia Romana Czartoryskiego w Konarzewie. Dzisiaj na tym
miejscu stoi piękny prywatny dom jednorodzinny, a staw, o którym wspomniałem, jest obsadzony
pięknymi topolami szpalerowymi.
Przez Palędzie przechodzi linia kolejowa Warszawa – Poznań – Berlin. Oprócz stacji PKP
mieści się tu Urząd Pocztowy. Nie pamiętam, od kiedy w Palędziu jest poczta. Z lat, kiedy końmi
jechałem na dworzec, pamiętam, że kręta ulica, która tam prowadziła, była brukowana, co w
tamtych czasach można by zaliczyć do drogi pierwszej klasy. Wszystkich budynków mieszkalnych
wtenczas było 50 (mniej więcej). Według opinii starszych, interesujących się historią swojej
miejscowości Palędzian w tym miejscu, gdzie dziś jest rów odpływowy, kiedyś płynęła mała rzeka
Wirynka, która miała swoje ujście w warcie.
Obecne położenie geograficzne Palędzia wskazuje, że w odległych czasach wioska ta była
otoczona lasami. Dobitniej mówi o tym jeszcze nazwa „Lasy Palędzkie”. Jest tu raczej teren
nizinny.
Byłem niedawno świadkiem pewnej dyskusji na temat, skąd się wzięła nazwa Palędzie.
Były różne zdania na ten temat. Najbardziej mnie przekonywała myśl, że nazwa Palędzie pochodzi
od słowa „pale”, na których stawiano pierwsze domy. Skoro o melioracji jeszcze wtedy się nikomu
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nie śniło, to można sobie wyobrazić, jak wtenczas musiało tu wyglądać i dlaczego dochodzę do
takiego stwierdzenia.
Mieszkam w Palędziu od roku 1950. W latach 70-tych na naszych terenach prowadzone
były poszukiwania ropy naftowej. Krótko po tym naprzeciw stacji PKP powstało w Palędziu
Przedsiębiorstwo Mas Bitumicznych.
Od roku 1950 nikt z Palędzia jeszcze nie widział, aby na naszych polach odbywały się
jakiekolwiek konserwacje odpływów melioracyjnych, na który to cel Spółka Wodna w Poznaniu
pobiera opłaty. Teraz na wiosnę, gdy śniegi topnieją, lub podczas ulewnych deszczów jesieni to tu,
w Palędzu, nikt nie mówi o piwnicach, ale niektórzy z chlewów muszą wylewać wodę! Również na
tej podstawie wyobrażam sobie, że nazwa Palędzie mogła powstać od stawiania w odległych latach
domków na palach, co zabezpieczało budynek przed wodą.
Naprzeciw poczty po drugiej stronie toru kolejowego pamiętam, że stał duży, piętrowy dom
przypominający mały pałacyk. Mieszkał tu właściciel tartaku o nazwisku Maksymilian Garstecki.
Podczas wojny jeszcze w roku 1939 przez kilka dni sztab wojsk miał tam swój punkt
obserwacyjny. Pałacyk był jakby schowany między olbrzymimi wielu gatunków drzewami. Po
wojnie wspomniana posiadłość dostała się w ręce hodowcy futerkowych zwierząt. W tym czasie
właściciele Palaczowie, będąc już w podeszłym wieku nie mogli się już zajmować pałacykiem i
dlatego zaczął wewnątrz i na zewnątrz tracić na wyglądzie. Obecnie cała posiadłość należąca do
pałacyku dostała się w odpowiednie ręce.
Prawdopodobnie jest to architekt, który już do tej pory w samym parku zrobił bardzo dużo: całość
ok. 1 ha pięknie opłotował, założył trawniki, kwietniki i śmiało można powiedzieć, że już w tej
chwili obiekt stanowi chlubę Palędzia. Nazwisko obecnego właściciela brzmi: Nawrot.
Jak obecnie wygląda Palędzie: wszystkie ulice są asfaltowe, naprzeciw Przedsiębiorstwa
Mas Bitumicznych powstało duże osiedle, które można nazwać Drugie Palędzie – budynki są
bardzo piękne.
W roku 1983 otwarto w Palędziu Świetlicę Strażacką, od kilku lat działa Kółko Rolnicze,
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Przeciwpożarowa. Przez kilka lat (1960-1965) była
również w Palędziu Gminna Rada Narodowa.
Podczas ostatniej wojny zaraz na początku działań w wiosce Zakrzewo, która jest od
Palędzia oddalona około 1,5 km do szkoły krytymi samochodami wróg przywoził Polaków.
Wyławiano przeważnie okoliczną inteligencję, w szkole prowadzono przesłuchania a następnie
wywożono w głąb lasów i rozstrzeliwano. Żyją jeszcze świadkowie, którzy słyszeli strzały.
Po dzień dzisiejszy grobami pomordowanych opiekuje się szkoła podstawowa w Dąbrówce.
W przeddzień Wszystkich Świętych dzieci z tej szkoły doprowadzają groby do porządku i składają
wiązanki kwiatów. Nadmienić należy, że w wiosce Zakrzewo przed ostatnią wojną mieszkało dość
dużo rodzin niemieckich. Pomimo, że groby są w lasach blisko Zakrzewia, całe lasy ciągnące się
daleko nazywają się Lasy Palędzkie.
Skoro znów cofnąłem się z moimi wspomnieniami, to przy tej okazji wypada wspomnieć o
zabytkach, których już wprawdzie nie ma, ale kiedyś stanowiły pewną ozdobę krajobrazu. Mowa o
wiatrakach, które zdobiły również Palędzie.
Pisząc o wiatrakach, które były także w Zakrzewie, Chomęcicach i młyn wodny w
Tomicach, nasuwa mi się taka myśl, ile to proste urządzenia dawały usług ludziom mieszkającym
na wsiach. Energię dawała przyroda: wiatr, woda. Wieś w tych czasach w wielu przypadkach była
zupełnie niezależna.
Kiedy wspominałem o zwierzętach futerkowych, pominąłem właśnie fakt, że to
unowocześniony wiatrak pompował wodę potrzebną dla zwierząt.
Jeśli porównamy wieś obecną a wieś z lat 1920-1930, zauważymy szaloną różnicę.
Dzisiejszy rolnik jest bardzo uzależniony – sam dla siebie produkuje bardzo mało, na
przykład kurczęta, nasiona, często mleko, masło, twaróg, mięso, wyroby kupuje. Ośmielę się
dzisiejszego rolnika porównać do maszynisty kolejowego, który nie mając kierownicy jest zdany na
dyżurnych ruchu, którzy go prowadzą!
W dziennikach radiowych słuchamy codziennie nawoływania do oszczędności prądu, gazu,
paliwa itd. Uważam to za zupełnie słuszne. Ale gdy pomyślę, ile razy ten rolnik musi jechać
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traktorem (bo koni już prawie nie ma) po nawóz, po węgiel, po ropę itd. i ile razy wraca z
kwitkiem!
Przykład z innej dziedziny, tym razem dotyczy energii elektrycznej. Często jeżdżąc
pociągiem do Poznania zauważyłem w Junikowie, że jeden z mieszkańców zainstalował sobie na
podwórku dość wysoki słup (konstrukcja metalowa). Na samym szczycie umocował koło, które
posiadało pióra na wzór wiatraka, a które odpowiednio nastawione do kierunku wiatru obracało się.
Całość służyła do wytwarzania prądu elektrycznego, który gospodarz chciał wykorzystać do
oświetlenia swojej posiadłości – tym samym odciążyłby elektrownie. Niestety, nie otrzymał
pozwolenia i „wiatraczek” już 6 lat stoi bezczynny. Gdyby to było dozwolone, ilu właścicieli
uruchomiłoby takie udoskonalone wiatraki?
25.01.1987 14.00-20.00

W roku 1985, dokładnie 1 stycznia podjąłem pracę na ¾ etatu w hotelu Bazar w Poznaniu.
Tym samym musiałem rozwiązać działający 7 lat Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy w Palędziu. Z
uwagi na służbę w Bazarze w różnych porach dnia i nocy zmuszony byłem wystąpić z chóru
„Hasło” w Poznaniu. Przyczyny już częściowo opisałem. Nadmienię, że trudno było mi się rozstać i
z zespołem w Palędziu, a już bardzo przeżywałem rozstanie się z chórem „Hasło”, w którym
śpiewałem dokładnie 33 lata!
Ale wracam do bazaru. Długie tygodnie nie mogłem się z tym pogodzić i liczyłem się z tym,
że nie wytrzymam nawet okresu próbnego (3 miesiące).
Była to dla mnie praca bardzo poniżająca. Bądź co bądź, zejść ze sceny dla takiej służalczej pracy!
Było to dla mnie coś okropnego. Tym gorsza wydawała mi się ta praca, gdy musiałem poskramiać
„jakoś” pijaków, w stosunku do których jestem wrogiem numer jeden. Zmieniłem cośkolwiek
zdanie, gdy z niektórymi nietrzeźwymi kilka razy udało mi się załatwić zupełnie łagodnie. Jeden
mały przykład: w czerwcu 1986 roku o godz. 2.00, gdy już nawet służba hotelowa poszła do domu
w fotelu zasnął jeden pan mocno podchmielony. Pani z recepcji powiedziała mi, że on jest taki, że
gdy sobie z godzinkę odpocznie, to potem sobie pójdzie. Posłuchałem rady. Za dobrą godzinę
przychodzę do tego pana i mówię, że chyba już czas do domu, bo tam żona i dzieci na pewno się
martwią. Pomogłem mu wstać z fotela i zachęcam do wyjścia mówiąc, że mnie też jest na żołądku
bardzo niedobrze. Popatrzył na mnie i mówi:
Pan jest bardzo szlachetny, bo gdybym ja był na pana miejscu, to takiego bym w d... kopnął. Jestem
brzydki, że się tak upiłem.
Zaprowadziłem go do tramwaju, motorowego poprosiłem, aby go w odpowiednim miejscu
wysadził. Szlachetny podchmielony dał mi za fatygę 100 złotych i chyba przez pomyłkę pocałował
mnie w rękę.
Hotel Bazar znajduje się chyba w najbardziej
ruchliwym miejscu w Poznaniu, toteż gości jest bardzo
dużo. Poza tym Bazar ma dobrą opinię (rozmawiałem z
różnymi gośćmi). Szczególnie zadowoleni są goście
zagraniczni. W holu hotelu jest krótki opis historii Bazaru
i to w kilku językach. Goście wyrażają dobrą opinię o
obsłudze, posiłkach, tylko czasem narzekają na brak
golonek i piwa!
Hotel Bazar – lata 80-te

W roku 1986 do Bazaru przyjechała wycieczka przodowników pracy z poszczególnych PGRów z
okolic Olsztyna. Ogółem (mężczyzn i kobiet) było około 40 osób. W nagrodę za dobre wyniki w
pracy zafundowano im między innymi nocleg w hotelu Bazar. Przyjechali po południu, prawie
wszyscy byli już mocno podchmieleni. Natomiast następnej nocy, gdy osobiście miałem służbę
portiera, byłem świadkiem, kiedy milicja musiała 3 razy interweniować.
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Byłem też świadkiem jak ojciec (około 50 lat) staczał pojedynek z synem (lat około 25), coś w
rodzaju ringu bokserskiego, w którym ja byłem sędzią. Ojciec syna chciał konieczne dostać do
pokoju i gdy tylko nadarzyła się okazja, dopomogłem mu w tym!
Dość często przyjeżdżają goście windą ze skargą, że nie mogą drzwi otworzyć. Kiedyś
zdarzyło się to gościowi z Niemiec Federalnych. Oczywiście pani z recepcji posłała mnie z
gościem, abym odkluczył drzwi. Zrobiłem to w jego obecności. Wprawdzie język niemiecki znam
bardzo słabo, ale jakoś dogadaliśmy się. Spytał mnie, jak to zrobiłem? A ja mówię, że trzeba
kluczem pomanipulować trochę: popróbować w lewo, w prawo, drzwi przyciągnąć lub popchnąć.
Niemiec powiedział tylko:„Liebe Gott!”
Najbardziej się cieszę, gdy mogę obsługiwać Węgrów, z którymi mogę sobie porozmawiać!
Na Gwiazdkę w roku 1986 przyjechała do Bazaru jakaś polska rodzina z Belgii. Były trzy
córki i matka z wynajętym kierowcą. Wynajęli apartament, w którym odprawiali również wieczerzę
wigilijną według obyczajów polskich. Osobiście miałem się wystarać o siano do żłobka, o wazony
do najróżniejszych kwiatów, między którymi dominowały białe bzy (jedna gałązka 360 zł, a było
ich 30!). Cała ta rodzinka w Bazarze przebywała około 10 dni. Ponieważ miałem służbę w samą
Wigilię, to zgodnie z kolejnością naszych służb w pierwsze święto Bożego Narodzenia miałem
służbę nocną. A więc zjawiłem się o godz. 20.0. Głównym gospodarzem w tej rodzince była jedna
z córek. Właśnie ta pani gdy zobaczyła, że jestem na służbie, zaprosiła mnie i jednego Słowakaartystę na kolację. Podczas tej kolacji opowiadała, że minęło 25 lat jak z mamą z Poznania
wyjechała do Belgii. Cała rodzina była bardzo nabożna. Jeszcze przed wyjazdem z Poznania
zależała do parafii kościoła farnego.
Przed świętami zaniosła do kościoła farnego 5 białych bzów. Tuż po świętach Bożego
Narodzenia równie duży bukiet bzów zakupionych w kiosku w Bazarze zawiozła do Warszawy i
złożyła je na grobie księdza Popiełuszki. Okropnie biadała po przyjeździe z Warszawy, całą noc nie
mogła spać, rozmyślając ile ten człowiek przecierpiał i za co?
Pozwolę sobie mój pamiętnik zakończyć słowami, przeczytanymi w pewnym czasopiśmie
katolickim 26 września 1986 roku:
„Przesłanie: Mahatma Gandhi powtarzał:
W CHWILACH ZWĄTPIENIA NADZIEJĘ ODNAJDUJE SIĘ W ŚWIADOMOŚCI, ŻE PANOWALI JUŻ
NIE RAZ WŁADCY NIESPRAWIEDLIWI, NIEOKRZESANI I BRUTALNI, LECZ OSTATECZNIE
UPADŁY TYRANIE I ZWYCIĘŻYŁA PRAWDA!
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