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Ocalić od zapomnienia

Historie życia w pięciu smakach: 
dzieciństwo, młodość, miłość, 

pasje, pamięć.

„Jesteśmy w pół drogi. Droga 
pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach 
ocalić od zapomnienia.”
 (K. I. Gałczyński, Pieśń X)



Szanowni Państwo!
Książka, którą trzymacie w ręku, to zbiór utworów literackich, jakie powstały 

w ramach pierwszych międzypokoleniowych warsztatów literackich pod nazwą  
,,Ocalić od zapomnienia’’.

To wyjątkowy, nowatorski projekt.

W jednym czasie i przestrzeni, przy domowym cieście i kawie, w nieśpiesznej atmosferze 
wzajemnego wsparcia i życzliwości, spotkali się: Seniorzy – gotowi opowiedzieć nam 
swoją historię i Młodzież – z ołówkiem i pędzlem w dłoni, ilustrująca usłyszane właśnie 
opowieści. 

Efekt poczynionych starań przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Powstały 
dzieła niezwykłe! Pod okiem mistrzów kreatywnego pisania: Małgorzaty Wiernowolskiej-
Cieślak i Tomasza Cierzniaka uczestnicy spotkań warsztatowych nauczyli się, jak, ,myśli 
ubrać w słowo’’ i przenieść je na papier. Wiele anegdot i historii zostało opowiedzianych 
i spisanych po raz pierwszy. Były łzy wzruszenia, niedowierzanie, a nawet gromki śmiech: 
nie, to nie mogło się zdarzyć! Mogliśmy poznać się lepiej i wiele o sobie dowiedzieć.

 Dla młodego pokolenia była to cudowna podróż w przeszłość. Świat widziany 
oczami seniorów nabrał zupełnie innych barw. Starszemu pokoleniu spotkania z młodymi, 
którzy z przyjemnością i zaciekawieniem ich słuchali, dały poczucie, że ich historie mogą 
inspirować i motywować, a oni sami są dla kogoś ważni.

Nawiązały się przyjaźnie i grupy wzajemnego wsparcia. Spotykaliśmy się także 
poza przestrzenią warsztatową - w kawiarniach i w domach uczestników: przeglądając 
pamiątkowe zdjęcia, dzienniki i wiekowe sztambuchy, słuchając barwnych opowieści 
zwykłych - niezwykłych ludzi, odbywając z nimi podróże dalekie i bliskie, wspominając 
spotkania z wielkimi tego świata. Zawsze z wypiekami na twarzy. Z entuzjazmem, 
przeradzającym się w niecierpliwe oczekiwanie na kolejne rozmowy i opowiadania.

Mam nadzieję, że lektura naszej książki dostarczy Państwu wiele emocji i wzruszeń 
i zainspiruje do opowiedzenia nam swojej historii.

Maja Stępień
pomysłodawca i organizator warsztatów 

„Ocalić od zapomnienia” 
Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Grupę ilustratorów wsparła swoją artystyczną opieką Magdalena Święcicka z Aka-
demii Rysunku Nowa w Tarnowie Podgórnym. Teksty zawarte w publikacji przygotowała 
do druku Małgorzata Wiernowolska-Cieślak.
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Renata Duszczyk

Oto ja!,  
czyli autoportret z wyobraźni

Oto ja, mała dziewczynka, Renatka, przez rodziców nazywana Nusią. Jestem 
ubrana w letnią sukienkę, taki fartuszek, i bardzo „atrakcyjne” kapciuszki. Mam 
chyba niecałe dwa lata.

Moja pamięć nie sięga tak daleko, więc jest to autoportret z wyobraźni.

W tej właśnie chwili jestem na wakacjach, na polskiej wsi, u swoich dziadków. 
Świeci słońce. Jest bardzo ciepło. Sądząc po krótkim cieniu, jest to środek dnia.

Moje oczy są z miłością wpatrzone w psa. Uśmiecham się i chyba próbuję go na-
karmić. Moja mała ręka znika w paszczy psa, ale mam wrażenie, że jest on niezwykle 
delikatny. Na mojej twarzy widać spokój i zadowolenie.
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Lubię zwierzęta, a w szczególności psy. Bardzo łatwo nawiązuję z nimi jakąś nie-
zwykłą więź. Uwielbiam je karmić, mam do nich całkowite zaufanie. Nie cierpię, gdy 
dorośli zabierają mnie do domu, odciagają od ulubionych zajęć. Boję się, że ten piękny 
czas, beztroski i przyjemny, minie nieodwracalnie.

A najchętniej spędzam czas w towarzystwie zwierząt, na łonie natury. Gdy budzę 
się rano, marzę, żeby wyrwać się z domu i popłynąć w nowy, nieznany świat. W ciągu 
dnia odkrywam nowe rzeczy, poznaję, uczę się i zdobywam kolejne umiejętności. Wie-
czorem z chęcią słucham bajek czytanych przez rodziców i zasypiam.

Najważniejszą osobą w moim życiu jest mama. To ona kocha mnie miłością bez-
graniczną, dba o mnie i zaspokaja wszystkie potrzeby. Jest zawsze na wyciągnięcie ręki, 
w każdej chwili gotowa pomóc, czy jednym słowem wesprzeć na duchu. Mamo, tęsknię 
za Tobą!

Najważniejszym miejscem w moim życiu jest dom rodzinny, ten z dzieciństwa, 
stworzony przez rodziców, i ten aktualny, który jest dziełem męża i moim.

Wtedy, w czasach bliskich fotografii, marzyłam o wspaniałym życiu i byłam pew-
na, że stoi ono przede mną otworem.
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Renata Duszczyk

Lato pachnące zbożem…

Moje dzieciństwo kojarzy mi się z kolorem żółtym, kolorem lata, żniw, zapa-
chem pól łąk. 

Na wsi mieszkał brat mojej babci z rodziną. Spędzaliśmy tam często wa-
kacje i było to bardzo pracowite lato. Najczęściej działo się to w czasie żniw, kiedy każ-
de ręce do pracy były na wagę złota. Najdalsze wspomnienie sięga czasów, kiedy w go-
spodarstwie nie było jeszcze prądu. Pamiętam fantastyczne wieczory, kiedy w kuchni 
pojawiała się lampa naftowa i cała rodzina wspólnie z psami i kotem wokół niej się 
gromadziła. Zapach nafty – bezcenny, ale jeszcze bardziej niezapomniana więź łącząca 
całą rodzinę. 

Ilustracja: Magdalena Święcicka
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Z pobytem na wsi wiąże się wiele wspomnień i zabawnych historii. Do moich za-
dań należało wieczorne zbieranie jajek. Ale jak to z kurami bywa, wcale nie interesuje 
ich znoszenie jajek w kurniku, ale w różnych dziwnych miejscach. Prawdziwą zabawą 
było ich szukanie. Pewnego wieczoru odkryłam, że kury znoszą jaja w stodole wypeł-
nionej już o tym czasie słomą do sufitu. Do góry weszłam po drabinie, ale jak było zejść 
na dół, trzymając w rękach zebrane jaja? Ale od czegóż jest pomyślunek… Siadłam na 
tyłek i postanowiłam zjechać po słomie. Tak też się stało, ale pech chciał, że nogami tra-
fiłam prosto do koszyka pełnego już jajek. Do dzisiaj pamiętam minę cioci, zdziwionej, 
kiedy opowiadałam, ŻE DZISIAJ KURY ZROBIŁY SOBIE PRZERWĘ W NOSZE-
NIU. Jakoś musiałam wytłumaczyć ten prawie pusty koszyk, bo potłuczone jaja musia-
łam wyrzucić.

W mojej pamięci pozostało też wieczorne pędzenie krów z łąki do obory i zakłady 
z bratem, kto dłużej utrzyma się na ogonie krowy. Myślę, że dzisiaj nie pozwoliłabym 
na takie zabawy moim dzieciom, a tym bardziej wnukom.

Z latem na wsi kojarzą mi się przeróżne zapachy. Najpiękniejszy to chyba zapach 
pól: inny rano, odmienny po deszczu, a jeszcze inny wieczorem. Dzisiaj myślę, że czę-
sty kontakt z naturą ukształtował mnie jako człowieka i miał decydujący wpływ na moje 
dalsze życie i wartości, jakie są dla mnie najważniejsze.

Renata�Duszczyk� Lato pachnące zbożem…
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Edmund Jurdziński

Jak to się zaczęło

Urodziłem się w czasie wojny w 1941 r. Moją egzystencję w tym czasie pamię-
tam z opowiadań matki oraz starszego brata. W krótkim czasie po urodzeniu 
matka trafiła do obozu koncentracyjnego w Żabikowie k/Poznania. Wyrok – 8 

miesięcy - był poprzedzony dotkliwymi przesłuchaniami w tzw. Domu Żołnierza w Po-
znaniu, w czasie których mama straciła dwa przednie zęby. W tym czasie opiekę nade 
mną sprawowała moja matka chrzestna. Brat opowiadał, że panował straszliwy głód. 

Po powrocie matki zachorowałam na zakaźną chorobę (krwawa dyzenteria). Z jej 
opowiadań wiem, że po kilku dniach zostałem zawinięty w koc i zaniesiony do lekarza 
Niemca (dość przychylnego Polakom). Diagnoza brzmiała: „ niech pani pozwoli w spo-
koju dziecku umrzeć”. Miłość matki, dieta i zioła pozwoliły mnie uratować. 

Po jakimś czasie również mój ojciec trafił do obozu koncentracyjnego - w Oranien-
burgu na terenie Niemiec. 

Po ponad 70-ciu latach, w czasie 10-dniowego rejsu łódką po tzw. Pętli Berlińskiej 
odwiedziłem ten obóz w Oranienburgu. Po obozie zostały fragmenty budynków, plac 
apelowy i inna infrastruktura. W budynku muzealnym było mnóstwo pozostałości po 
więźniach. Na terenie obozu na ogrodzeniu są liczne dużego formatu zdjęcia więźniów, 
kolumn maszerujących do pracy, pryczy w budynkach, apeli na placu. W czasie mojego 
tam pobytu w połowie tygodnia (środa g. 14.00 - 17.00) było stosunkowo dużo zwiedza-
jących, również obcokrajowców. Uderzyło mnie, że wśród nich jest wiele młodzieży. 

Ten krótki pobyt na terenie obozu był dla mnie wielkim przeżyciem. Przygnębiają-
cym. Dużo później o tym myślałem. 
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Maria Kaniewska

Dyscyplina

Urodziłam się i mieszkałam jako dziecko w małym 
mieście wielkopolskim, w kamienicy należącej do 
mojego dziadka. W moim rodzinnym domu prefe-

rowany był pruski system wychowawczy – stosowano kary 
cielesne. Rodzina była wielopokoleniowa – mieszkało w niej 
dziewięć osób: dziadkowie, dwie ciocie, rodzice oraz moje 
rodzeństwo – najpierw oprócz mnie moja młodsza o 5 lat siostra Liliana, a później już 
dwie siostry. Dokwaterowano nam też do mieszkania przy wspólnym korytarzu loka-
torów. Ponieważ rodzice pracowali, opiekę nad nami sprawowała babcia oraz siostra 
mamy, ciężko chorująca na serce ciocia Halina.

Było nieciekawe, listopadowe popołudnie. Na dworze dżdżysto i ciemno. Zostały-
śmy z Lilianą same w domu. Babcia z ciocią gdzieś wyszły. Zawsze wtedy miałyśmy 
przykaz, aby oprócz zabawek niczego nie ruszać. Z reguły byłyśmy zdyscyplinowane. 
W domu było ciepło. Bawiłyśmy się na podłodze. W pewnym momencie któraś z nas zo-
baczyła leżący na fotelu przedmiot – była to zapomniana przed schowaniem przed nami 
dyscyplina – przedmiot kaźni. Obie z siostrą spostrzegłyśmy ją jednocześnie – wystarczy-
ło jedno krótkie porozumiewawcze spojrzenie. Siostra była bardzo zwinna (ja nie). Ale 
decyzję podjęłyśmy natychmiastowo i szybko. Liliana chwyciła dyscyplinę i obydwie 
zaczęłyśmy wyrywać z niej skórzane rzemienie. Został z niej żałosny, drewniany kadłub. 
Nie pamiętam, co zrobiłyśmy z tymi rzemieniami, ale resztki dyscypliny podskakująca 
żwawo siostra wrzuciła za piec kaflowy. Potem kontynuowałyśmy przerwaną zabawę. 
Kiedy babcia i ciocia wróciły, miałyśmy miny niewiniątek. Po jakimś czasie któraś z nas 
coś przeskrobała. Zaczęło się poszukiwanie dyscypliny. Kobiety przepytały dziadka, któ-
ry ze stoickim spokojem stwierdził, że nic nie wie, bo on „dyscypliny nigdy nie używał”. 

Czas płynął, a zamiast rózgi okresowo stosowany był pasek, jednak razy nim zada-
wane nie były już tak dotkliwe. Mijały lata. Byłam już nastolatką. W tym czasie urodziła 
się trzecia siostra - Hania. Trzeba było przestawić poniemiecki piec. I wtedy…

Za piecem znalazły się suche, brudne gęsie skrzydło (używane niegdyś do czysz-
czenia komina) oraz szczątki dyscypliny. Pamiętam do dziś dyskusję na temat, skąd one 
się tam wzięły. Ja byłam poza podejrzeniami (małego przed laty „kacapka” nikt nie po-
dejrzewał, a malutkiej wówczas Liliany wcale). Zresztą tych faktów po tak długim cza-
sie nikt już nie kojarzył… 

Marta Marcińska  
- portret Marii Kaniewskiej
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Anna Kotlarczyk

Autoportret literacki

Oto ja – mała Ania. Mam około 5 lat, jestem przedszkolakiem. Mieszkam w Pnie-
wach, w domu nad jeziorem. W tej właśnie chwili jestem bardzo szczęśliwa.

Nie lubię chodzić do przedszkola. Tylko wtedy, gdy mogę przenieść się do 
starszej grupy mojej przyjaciółki, Hanki, to je akceptuję.

Dzisiaj w przedszkolu wielkie poruszenie: na placu pojawiła się wspaniała limu-
zyna. Przeczuwam, że w jakimś szczególnym celu, i zachwycam się jej widokiem. Pół 
dnia siedzę przy oknie z nosem przyklejonym do szyby. W końcu pozwolono mi wsiąść, 
poprawiono włosy i – pstryk! To tylko zdjęcie, ale przyjemność ogromna.

Nie lubiłam wtedy mojej fryzury, ale podczas ganiania z bratem po nadjeziornych 
szuwarach sprawdzała się najlepiej. Nie cierpię też jeść. Szkoda na to czasu. Często 
siedzę „godzinami” przy zamrzniętych oczkach rosołu. Myślę sobie, że nigdy nie będę 
w przyszłości zmuszała moich dzieci do jedzenia.

Boję się Cyganów. Straszą mnie nimi rodzice, gdy coś zbroję. A ja chcę być grzecz-
na, tylko nie wiem, że nie wolno jeść zielonych pomidorów, zrywać pączków róż, czy 
kąpać w wiadrze małych kurczaczków. Cyganie latem przejeżdżają szosą koło mojego 
domu. Boję się ich, ale też marzę o podróżach, o takich kolorowych wozach i strojach...

Ilustracja - Ida Owczarek
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Anna Kotlarczyk

O naczyniu babci Jadwigi  
– posrebrzanej łódeczce

Gdy patrzę na ten przedmiot, przenoszę się do Zgierzynki, małej wioski w woje-
wództwie wielkopolskim, z której pochodzą moi rodzice. W szkole podstawo-
wej spędzałam tam co roku letnie wakacje. Tydzień u babci Jadwigi – mamy 

mojego taty Alojzego i tydzień u babci Ludwiki – mamy mojej mamy Bernardy - żeby 
nie było im przykro. Bardzo lubiłam te wakacje na wsi, wolność i swobodę. Nie przy-
pominam sobie, żeby ktoś nas pilnował. Starsze dzieci troszczyły się o młodsze. Pasali-
śmy razem krowy, kąpaliśmy się w stawie. Od rana do wieczora w polu, na pastwiskach 
i w lesie - „dąbrowie”. Dorośli ciężko pracowali, również babcia Jadwiga, mimo pode-
szłego wieku. Przypominam sobie jej postać, przygarbioną, ale piękną, z srebrzystym 
długim warkoczem, przeważnie zaplecionym w koczek.

Wiele dni upłynęło od tamtych zdarzeń, a we mnie ciągle ożywają wspomnienia.

Naczynie to stało za szybką pięknie rzeźbionej biblioteczki. Jej okienka przyozdo-
bione były delikatnymi koronkami. Mebel ten znajdował się w pokoju babci, naprze-
ciwko dużego łóżka. Spałyśmy tam w trójkę – babcia, moja kuzynka Janka i ja. Obser-
wowałam go codziennie, był wtedy dla mnie symbolem luksusu, czymś nieosiągalnym, 
przepięknym. 

Nigdy nie zapomnę, gdy pewnego razu babcia zaproponowała nam, abyśmy wybra-
ły sobie coś na pamiątkę z rzeczy, które znajdowały się w jej pokoju. Nie pamiętam, co 
wybrała Janka, ale ja właśnie to naczynie – posrebrzaną łódeczkę - i piękną niemiecką 
karteczkę z różyczkami. Napisałam na niej datę – 26 lipca 1970 rok. Teraz sobie skoja-
rzyłam, że to był dzień moich imienin. Do dziś pamiętam uczucie szczęścia. Spełniło się 
moje marzenie, tak luksusowy przedmiot był teraz mój! 

Babcia niedługo potem zmarła, ale zawsze, gdy spojrzę na prezent od niej, czuję jej 
obecność i przeżywam piękno dziecięcych wakacji na wsi.
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Grzegorz Leonhard

Odgłosy dzieciństwa, czyli dawnych 
dźwięków wdzięk

To niełatwe znaleźć inspirację do napisania wspomnieniowego felietonu. Sztuką 
jest wpadnięcie na pomysł! Siedzę zatem i rozmyślam o tym, co uczynić tema-
tem tekstu. Może to? Nie! To raczej nie! Już wiem: tamto! Nie, nie! Tamto prze-

myśleć i dopracować trzeba jeszcze! I pogodzony z myślą, że wymyślanie tematu wspo-
mnieniowego artykułu trzeba będzie jeszcze o kilka godzin odłożyć, włączam telewizor. 

Skacząc po kanałach, napotykam powtórkę jednego z programów pt. „Duże dzie-
ci”. Akurat trafiam na zadanie, które mają do wykonania inteligentne i wyrobione kil-
kulatki. Polega ono na identyfikacji źródeł dźwięków. W jego treści słyszę charaktery-
styczny odgłos podkutych kopyt końskich uderzających o granitowy bruk. Zastanawiam 
się, kto i po co wymyślił tak proste zadanie? Przecież to za łatwe dla nich, myślę sobie, 
pomny intelektualnych kwalifikacji zgadujących. Ku mojemu zdziwieniu nikt z kilkorga 
obecnych w studiu dzieciaków nie znał tego dźwięku! Bo niby skąd? Nie ma już uła-
nów, wozów konnych i bryczek. Ba, nawet bruk już nie taki dźwięczny! Funkcję, a na-
wet szlachetną nazwę tej pięknej kamiennej nawierzchni przejęła betonowa, szarobura 
kostka. Gdzie jej do granitowego bruku? 

Opisane niewinne zdarzenie z telewizyjnego studia natchnęło mnie do skreślenia 
kilku słów na temat dźwięków, które w czasach mego dzieciństwa dawało się powszech-
nie słyszeć, a dziś zanikły zupełnie. 

Zanim o dźwiękach, to wypadałoby napisać o tym, że w początku lat 60-tych zde-
cydowanie ciszej było wszędzie! W Przeźmierowie nie było hałasu z lotniska i toru, 
a zwłaszcza takiej ilości samochodów jak dziś! Chociaż jeśli chodzi o te ostatnie, to cha-
rakterystyczny odgłos terkoczących dwusuwowych silników Trabantów, Wartburgów 
i Syrenek mam w uszach po dziś dzień! I jeszcze uruchamianie ich tzw. korbą też wy-
dawało swoisty odgłos! Te specyficzne i niespotykane dziś dźwięki doskonale pasują do 
tematu tego felietonu. Choć przyjemne dla ucha, niestety, nie były. Panująca wokół cisza 
nadawała wszystkim pozostałym rozlegającym się dźwiękom swoistą oprawę i sprawia-
ła, że brzmiały niezwykle dostojnie! I to pomimo tego, że źródła tych, o których chcę 
teraz napisać, pochodziły od żyjącej wokół fauny. A może właśnie dlatego? Podmokłe 
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łąki i rozlewiska Przeźmierki były doskonałym środowiskiem dla rozwoju żab i wodne-
go ptactwa. Zwłaszcza kumkające płazy dawały przez kilka miesięcy w roku niezwykłe 
koncerty. Powszechne i głośne odgłosy różnego domowego inwentarza to coś, czego 
zapomnieć się nie da, a co w niebyt odeszło dawno już. Oczywiście najgłośniej i najbar-
dziej spektakularnie, bo bladym świtem, odzywały się koguty, dając co dzień przejmu-
jące koncerty. Pamięta to dziś jeszcze ktoś? Żeby dopełnić dźwięki, jakie były i jakich 
nie ma już dziś, i pewno nigdy nie będzie, przychodzi mi do głowy charakterystyczny 
i złowrogi odgłos latających chrabąszczy. Pod koniec maja i w czerwcu setki tych nieco 
przerażająco wyglądających i głośnych owadów robiło niesamowity hałas! 

Dźwięki, o jakich pisałem dotychczas, rozlegały się wyłącznie na zewnątrz. 
A w domu? Tam też rozbrzmiewały takie, które warto, choćby tylko wspominając 
o nich, uchronić od zapomnienia. To, co mi w uszach do tej pory dźwięczy, to skwier-
czący ogień na piecu kuchennym i odgłosy związane z jego utrzymaniem: przesuwanie 
kółek żeliwnych na płycie, dźwięki operowania pogrzebaczem i szufelką. Nie spędzało 
się wtedy czasu w salonie przy telewizorze. Życie rodzinne toczyło się niemal wyłącz-
nie w kuchni, stąd może dźwięki dobiegające z niej właśnie zapadły mi w pamięć bar-
dziej od innych? Pozostając w kuchni, nie można nie wspomnieć o tym, że brak w niej 
było, tak samo jak i w całym domowym gospodarstwie, zmechanizowanego sprzętu, 
który mamy dzisiaj. W związku z tym dźwięki ręcznego młynka do mielenia kawy, czy 
obowiązkowe bicie kotletów przez mamę - a jakże, w niedzielny poranek, kiedy pogrą-
żonym się było w błogim śnie – to wszystko wrażenia słuchowe z kategorii niezapo-
mnianych! Taki sam charakter miały dźwięki wydawane podczas prania na tzw. tarze, 
a później przez wirnikową pralkę „Frania” czy ręczny odkurzacz „Kasia”. Swoją drogą, 
jakże sfeminizowane były nazwy domowych sprzętów w tamtych czasach! Dopiero po-
jawienie się płynu do mycia naczyń „Ludwik” stanowiło drobny przełom w kierunku 
równouprawnienia płci… Przynajmniej w nazewnictwie. Wspomniane ręczne odku-
rzacze były stosunkowo mało wydajne, więc w soboty regularnie rozlegał się dźwięk 
trzepania dywanów. W czasach nowoczesnych odkurzaczy ten odgłos odszedł już do 
lamusa. Tam też trafiły, niezwykle często słyszane w latach mojego dzieciństwa, trza-
ski dochodzące z dostrajania fal lampowych odbiorników radiowych. Któż nie szukał 
wtedy na prymitywnej skali radia Luksemburg czy Wolnej Europy? Zresztą charakte-
rystyczny dźwięk zagłuszania tej ostatniej przez państwowe służby również ma pocze-
sne miejsce w katalogu, który opisuję. Nota bene nie wszyscy o tym wiedzą, że jeden 
z istotnych elementów systemu zagłuszania Radia Wolna Europa znajdował się w …
Batorowie! 

Dałoby się wymienić jeszcze wiele dźwięków, które towarzyszyły nam wtedy, 
a dziś ich nie słychać. Zmienność w tym zakresie jest nieustanna. Przykładów wrażeń 
słuchowych, które odchodzą w niebyt, można znaleźć wiele. Ot, choćby charaktery-
styczny terkot dzwonka stacjonarnego telefonu. Telefon tego typu w ekspresowym tem-
pie znikł bezpowrotnie razem z przynależnym mu dzwonkiem! Jest o czym pisać!

Grzegorz�Leonhard� Odgłosy dzieciństwa, czyli dawnych dźwięków wdzięk
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Grzegorz Leonhard

Rozkosze dziecięcego podniebienia, 
czyli niezapomniany smak ślepych ryb

Cudowne lata sześćdziesiąte! Zważywszy na PRL, biedę i to, jak trudno się żyło, 
wcale nie był to jednak okres, który do wspaniałych zaliczyć można. Ale dziec-
kiem się było beztroskim wtedy i stąd całkiem spory sentyment do nich! Ambi-

cją, żeby nie napisać - obsesją, piszącego te słowa jest powrót do czasów dzieciństwa, 
by porównując je z dzisiejszymi, oddać to, jak zmieniło i zmienia się wszystko wokół. 
Pisałem już w tym kontekście o dźwiękach i o zapachach, teraz o czymś, czego patrząc 
w przeszłość dzisiaj najbardziej pewnie brak: o jedzeniu z tamtych lat. 

Niewyszukane, przygotowywane z prostych składników, smakowało tak, że trud-
no o odpowiednie słowa wyrażające zachwyt nad nim. Wspomnienie o tamtych potra-
wach przyprawia o dreszcz emocji, powodując nerwowe przełykanie cieknącej ślin-
ki. Najpewniej to zasługa matczynego serca wkładanego w to żmudne i wymagające 
ogromnego zachodu gotowanie. Serce to jedno, ale - ile pracy trzeba było włożyć, by 
wykonać domowym sposobem makaron, czy choćby własnoręcznie ukulać pyzy droż-
dżowe, to jedynie gospodynie pamiętające tamte czasy mogą zdawać sobie sprawę. Nie 
funkcjonowało wtedy pojęcie szybkiego obiadu złożonego z gotowych półproduktów, 
bo takowych po prostu wtedy nie znano. To, że jedzenie było smaczne, to także zasługa 
zdrowych produktów, w których trudno by szukać jakiejkolwiek chemii. Z punktu wi-
dzenia dzisiejszej dietetyki królujące onegdaj w naszym menu podroby nie były niczym 
zdrowym, lecz pochodziły od zwierząt żywionych po domowemu bez stosowania spe-
cjalistycznych mieszanek paszowych, antybiotyków itp. To sprawiało, że niegdysiejsza 
wątrobianka, choć miała pewnie tyle samo cholesterolu co obecna, to smakowała o nie-
bo lepiej niż dziś. I w tym kontekście, pewnie bardziej niż obecnie, najdroższa szynka 
zasługiwała na miano zdrowej i ekologicznej. 

Smaki, o których napisać chcę najpierw, to głównie te obiadowe. Tytułowe ślepe 
ryby były zupą z pokrojonych w drobną kostkę ziemniaków. Z powodów, o których po-
niżej, nie była ona gotowana na mięsnym wywarze, więc na jej powierzchni nie pływały 
żadne oka tłuszczu. Stąd bezokie, a więc „ślepe” ryby, czasem też podawane z myrdyr-
dą. Ta ostatnia zaś to mączna zasmażka (później też kwaśna śmietana), nadająca zupie 
większą gęstość. Ta zupa to w pewnym sensie symbol i kwintesencja tamtych czasów. 
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Musiała być prosta, tania i możliwa do ugotowania ze składników dostępnych pod ręką, 
bo zaopatrzonych sklepów wtedy próżno szukać było! No i mięsa zawierać musiała jak 
najmniej, a najlepiej wcale! I to nie na skutek świadomego unikania tego rodzaju białek, 
lecz na skutek „braków na rynku”. 

By zupa była pożywna, gospodynie używały mąki, czyniąc ją gęstszą. Mąka była 
powszechnie dostępna, a za mięsem, czy choćby kośćmi do przygotowania wywaru, 
stać trzeba było w długich kolejkach! Skoro o zupach „unikających” mięsa mowa, to 
popularna była wtedy polewka z podgotowanego kwaśnego mleka czy zalewajka wy-
wodząca swą nazwę od ziemniaków zalewanych zakwasem, a także zupa z dyni, a wła-
ściwie z korbola, jak to się mówiło w wielkopolskiej gwarze. Mnie samemu najbardziej 
jednak smakował eintopf, inaczej zwany rumpuciem, czyli zupa wielowarzywna, której 
dostawało się często dokładkę, a więc „repetę” oraz tzw. „zupa nic” ze słodkiego schło-
dzonego mleka z wanilią zaciąganego kartoflanką bądź budyniem z charakterystyczny-
mi kluseczkami z ubitej piany z białek. Wśród zup mlecznych przygotowywanych na 
śniadanie raczej prym wiodły: zacierka i nawarka, czyli zupa na ciepłym mleku zacią-
gana… mąką, a jakże! 

Ta mąka! Wraz z ziemniakami i nabiałem królowała jako składnik pożywienia 
w tamtych czasach. Rzut oka na wspomniane zupy wystarczy, by wysnuć wniosek, że 
choć smaczne, to nie były one zbyt wyszukane. Produkty używane do ich przygotowy-
wania rosły prawie w każdym ogródku. Niektóre z zup, by wspomnieć tylko szczawio-
wą czy tę najbiedniejszą z lebiody, przygotowywano z tego, co rosło w przydrożnych 
rowach. Te same cechy, a więc taniość, dostępność i „bezmięsność” charakteryzowały 
i drugie dania obiadowe. Stąd popularność pyrów z gzikiem, plyndzy, szarych klusek, 
kapusty kiszonej czy skorzonery, która z powodzeniem udawała dzisiejsze szparagi. 
Obiad nie mógł obyć się bez kompotu, kwaśnego mleka czy choćby kisielu robionego 
przez mamę z kartoflanki i świeżych owoców. 

Śniadania i kolacje to jedzenie sznytek ze smalcem ze „skrzyczkami” bądź z „ma-
słem roślinnym” czy wręcz margaryną. Tak zwany po poznańsku obkład nie był specjal-
nie zróżnicowany i doskonale pasował do siermiężnej poetyki tamtych czasów. Latem 
i wczesną jesienią dostępne były pomidory, ogórki czy redyski. Zdecydowanie gorzej 
było zimą. Zdarzało się jeść chleb z samą musztardą, pokrojoną cebulą czy ścinkami 
z kostki Maggi. Rolę smarowidła, zastępującego także świeże pomidory, przynajmniej 
u nas, pełnił też koncentrat pomidorowy sprzedawany w charakterystycznych „pancer-
nych” puszkach, których otwarcie bez skaleczenia się graniczyło z cudem. Gdy przyszła 
ochota na zjedzenie czegoś słodkiego, to chleb smarowało się zawiesistą kwaśną śmie-
taną i posypywało cukrem! 

Cukier to kolejny wtedy deficytowy artykuł. Gromadziło się go w domu w ilościach 
znacznych i restrykcyjnie racjonowało. Czasami udawało się jednak wyprodukować 
z niego domowego cukierka. Na patelnie wsypywało się nieco cukru oraz dodawało 

Grzegorz�Leonhard� Rozkosze dziecięcego podniebienia, czyli niezapomniany smak ślepych ryb
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wody i tłuszczu. Cukier rozgrzewając się ulegał karmelizacji. Po wystygnięciu powsta-
wała twarda bezkształtna masa imitująca cukierki. Gdzie tam dzisiejszym do nich! Pa-
miętam jak pewnego razu podczas produkcji tych słodkości, usiłując wydobyć skamie-
niałą masę, pogiąłem mamie patelnię nabytą świeżo bodaj z cygańskiego taboru. 

Starałem się pisać głównie o pożywieniu, którego już nie ma, choć obecnie część 
z niego wraca. Po skosztowaniu kawioru i krewetek ludzie zwracają się ku typowo pol-
skim daniom z tradycyjnej kuchni. Tak jest z wieloma potrawami. Wracają też na przy-
kład domowe wytwórnie lodów. U nas w domu latem lody produkowało się często. 
Mieliśmy do ich wytwarzania dość niespotykaną, specjalną maszynkę. Z pietyzmem 
przechowuję ją po dziś dzień. Konia z rzędem temu, kto potrafiłby jej teraz użyć… 

Opowieść o smakach dzieciństwa nie byłaby kompletna bez wspomnień o płynnym 
rybim tranie, który wtedy zdaje się traktowany był jako lek na wszystkie dziecięce przy-
padłości i którego zapomnieć nie sposób. Może także trochę dzięki niemu tak pamiętam 
tamte czasy?

Grzegorz�Leonhard� Rozkosze dziecięcego podniebienia, czyli niezapomniany smak ślepych ryb
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Grzegorz Leonhard

Zapachy dzieciństwa,  
czyli zmienny nosa los!

Dawno, dawno temu… Nie!!! Czy po takim wstępie, podświadomie sytuującym 
akcję gdzieś w okresie życia dinozaurów, ktoś jeszcze chciałby czytać dalej ten 
tekst? Muszę zacząć inaczej i atrakcyjniej opisać czas, do którego pragnąłbym 

nawiązać. Najprościej byłoby podać, że chodzi mi o lata 60-te. Okres w którym trudno 
było przewidzieć pojawienie się cyfrowej techniki, a elektroniczna rozrywka kończyła 
się na lampowym olbrzymim telewizorze z malutkim czarno-białym ekranem, trzesz-
czącym radioodbiorniku czy szpulowym magnetofonie lub gramofonie z winylowymi 
czarnymi płytami. Celowo odnoszę się do elektronicznej rozrywki, bo zmiany w niej za-
chodzące wydają się największe. A ambicją piszącego te słowa jest zwrócenie uwagi na 
to właśnie, jak błyskawicznie absolutnie wszystko dookoła ulega przeobrażeniu. Kom-
putery, komórki i wykorzystywany przez nie internet zmieniają nasze życie nie do po-
znania. Nie trzeba specjalnie się natrudzić, by znaleźć na to oczywiste dowody. W cza-
sie, o którym piszę, na pytanie: w co umiesz grać? odpowiadało się bez zastanowienia: 
w piłkę, palanta czy dwa ognie. Proszę dziś pokusić się o eksperyment i zadać identycz-
ne pytanie młodym. W co umiesz grać? W odpowiedzi usłyszymy wyłącznie nic nie mó-
wiące starszym nazwy gier komputerowych. „Gra” to już dziś pojęcie o zupełnie innym 
niż dawniej znaczeniu! Pytając np. o hasło, bez zastanawiania kojarzyliśmy to słowo 
z uzgodnionym wcześniej odzewem, a nie jak teraz - kodem dostępu do wi-fi. 

Sięgam po coś do kieszeni spodni i łapię się na tym, że jej zawartość również uległa 
ogromnej metamorfozie! Dziś w niej smartfon jedynie i nic więcej! A ja mam w pamię-
ci jednego z dawno nieżyjących już nauczycieli Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, 
który w czasie mojej edukacji nakazał uczniowi publiczne opróżnienie kieszeni. Obec-
nie to upokarzająca sytuacja, kulturowo i prawnie nie do pomyślenia, ale wtedy dopusz-
czalna. Jak dziś widzę wykładane na stół: sfatygowane kapsle od butelek używane do 
gry w kolarzy, odpowiednio przystosowany grzebień i stare monety niezbędne do zaba-
wy w cymbergaja, jakieś płaskie kamienie, sznurek, scyzoryk, procę oraz tzw. plujkę, 
czyli zdrewniałą, pustą w środku łodygę! 

Czego by nie dotknąć, to inne jest niż dawniej. Zmieniło się na przykład poczucie 
bezpieczeństwa. Kiedyś wspinało się na wysokie drzewa, grało w piłkę na wyboistym 



Ocalić od zapomnienia 23DZIECIŃSTWO

boisku-klepisku, a nie na sztucznej trawie, kąpało bez nadzoru w jeziorze, zdzierało ko-
lana do krwi kilka razy w miesiącu. Strzelało karbidem z puszki lub z klucza. Uszedłszy 
z życiem po tym wszystkim, … delektowało się niegdysiejszymi zapachami. O nich - 
zgodnie z zapowiedzią - chciałbym skreślić kilka słów. 

Najcelniejsza byłaby chyba konstatacja wstępna, że kiedyś pachniało wszystko, 
a dzisiaj nic lub prawie nic. I, że jak usiłowałem dowieść na wstępie, nic także w dzie-
dzinie zapachów nie jest już takie samo! Mieszkanie w Przeźmierowie dawało oka-
zję poczucia woni lasu, rzepaku na polach swadzimskich, licznych traw na łąkach czy 
kwiatów i ziół w uprawach ogrodniczych. Specyficzny aromat roztaczał się wokół roz-
lewiska czystej wtedy i romantyczniewijącej się, a nie uwięzionej w podziemnych ru-
rach, Przeźmierki. Po deszczu lub burzy opisane zapachy wzmagały się jeszcze. Niemal 

Grzegorz�Leonhard� Zapachy dzieciństwa czyli zmienny nosa los!

Ilustracja: Magdalena Święcicka
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wszyscy mieszkańcy hodowali wtedy drobny inwentarz, co wprowadzało pewien dyso-
nans w opisanym przeze mnie bukiecie wrażeń tego rodzaju, lecz myślę sobie, że było 
to i tak korzystniejsze niż odrażający odór, jaki wytwarza dzisiejszy ruch samochodowy. 
Taka sama sytuacja miała miejsce z dymiącymi kominami, które jakoś nie dawały się 
wtedy szczególnie we znaki. A przecież nikt nie ogrzewał domu gazem. 

Jeśli o domu już, to zapachy, które z nim mi się kojarzą, a które w bezpowrotny 
niebyt odeszły, dotyczą głównie wykrochmalonej pościeli, obrusów i firan, podłogi pa-
stowanej terpentynową mazią, która froterowana musiała być koniecznie. Pamiętam jej 
nazwę: Dobrolin. Także drażniąca woń mydlin z szarego mydła „Biały Jeleń”, zupełnie 
nieprzystająca do zapachu dzisiejszych perfumowanych nowoczesnych proszków, za-
padła mi głęboko w pamięć. Szafy odzieżowe z kolei roztaczały wokół drażniącą woń 
naftaliny, jedynego wówczas środka na często występujące mole, lgnące do naturalnych 
wełen i futer. Zapachy domowe kojarzą mi się jednak głównie z przygotowywanym 
jedzeniem, które, choć proste i niewyszukane wtedy - by nie użyć określenia: biedne, 
pachniało nad wyraz intensywnie. Przykładem niespotykanego już zapachu z gatunku 
przykrych był ten wydzielany przez tzw. „gliwiony” biały ser, który dojrzewał, by być 
potem smażonym. Za specyficznym smrodkiem trudno tęsknić, ale gotowy już ser pysz-
ny był nad wyraz. Z obecnego wysoce przetworzonego twarogu i pasteryzowanego mle-
ka niestety nie da się już wykonać takiej potrawy. Szereg zapachów, które odeszły, ko-
jarzyło się z kuchnią węglową. Od zapachu ognia począwszy, po woń kawy zbożowej, 
karmelizowanego cukru zastępującego wykwintniejsze słodycze, czy placków z rozwał-
kowanego ciasta podebranych mamie w czasie robienia domowego makaronu, pieczo-
nych bezpośrednio na płycie. A już zapach wypiekanego chleba w węglowym piecu był 
czymś, czego zapomnieć nie sposób. 

Nie do zapomnienia, lecz z całkiem innych względów, były też wrażenia zapacho-
we dostarczane przez ówczesne kosmetyki. Powalający zapach męskich wód toaleto-
wych o wdzięcznych nazwach: „Przemysławka”, „Prastara”, a później - nomen omen 
- „Brutal” był czymś niezwykle trudnym do zniesienia. Niestety popularne damskie per-
fumy „Być może” również miały linię zapachową, która skutecznie wykluczała zawarte 
w tej nazwie frywolne przypuszczenie… Zapach mydeł toaletowych „7 kwiatów” czy 
„For You” także pozostawiał wiele do życzenia. Przełom w tej dziedzinie nastąpił dopie-
ro na początku lat 70-tych, kiedy to nastało słynne mydełko „Fa”, uzupełnione później 
przez luksusowe w tym towarzystwie „Zielone Jabłuszko”. 

Ale to co z tamtych czasów utkwiło mi w pamięci najbardziej, to zapach świeżych 
warzyw i owoców zrywanych z ogródka bezpośrednio przed posiłkiem! Współczesna 
inżynieria genetyczna, stawiając na wygląd i wydajność przemysłowo uprawianych wa-
rzyw i owoców, przydała im urody, lecz pozbawiła naturalnego zapachu. Czy i to się 
kiedyś zmieni? 

Grzegorz�Leonhard� Zapachy dzieciństwa czyli zmienny nosa los!
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Barbara Lewandowska

Wspomnienia 
z dzieciństwa

Urodziłam się w 1953 roku 
w Szczecinie w szpitalu na Go-
lęcinie.

Moja mama miała 19 lat, a tata 27. 
Jak na dzisiejsze standardy była bardzo 
młoda mamą.

Była mamą troskliwą. Obserwując ją dzisiaj, gdy ma 84 lata i widząc, ile serca, cza-
su i miłości poświęca swoim prawnukom, wyobrażam sobie, jak będąc młodą dziewczy-
ną wspaniale zajmowała się mną.

Gocław - Golęcin to część miasta nad Odrą. Z balkonu mojej babci widziało się uli-
cę, po której jechały samochody, a następny pas ruchu to droga wodna ze Szczecina do 
morza. Drogą tą dumnie płynęły statki.

Rodzeństwa nie miałam, ale dwaj młodsi bracia mojej mamy byli starsi ode mnie 
jeden o 9 lat, a drugi o 4. Lubili ze mną grać w piłkę nożną. Ja zawsze byłam bramka-
rzem, który stał między dwoma drzewami.

Za to dziadek Feliks, drugi mąż mojej babci, sufit pokoju, w którym spałam, poma-
lował na niebiesko, a księżyc i gwiazdy były złote. Gdy szłam spać, miałam nad głową 
„tysiące gwiazd” i wesoły księżyc. Dziadek Feliks to osobna historia.

Pochodzil z Lusówka. W czasie II wojny znalazł się w Niemczech i w Niemczech 
znalazla się moja babcia, wdowa z trojką dzieci. Wszyscy pracowali u bauera, dzieci 
rownież. Po wojnie wrócili do Polski i zamieszkali w Szczecinie.

Dziadek Feliks pracował w porcie. Przynosił gumę do żucia, czekoladki w kształcie 
złotych monet, a zapach prawdziwej kawy unosił się w całym mieszkaniu.

W tamtych czasach chodziłam z mamą do sklepu kolonialnego. Cały świat na drew-
nianych półkach. Kolorowe pudła, zapachy i dźwięk dzwoneczków, gdy klienci wcho-
dzili i wychodzili z sklepu.

Marta Marcinska - portret Barbary Lewandowskiej
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Gdy nie chodziłam jeszcze do szkoły, mogłam bawić się na podwórku. Z moją 
bardzo bliską koleżanką, z którą utrzymuję kontakt do dziś, zapoznałam się w ten spo-
sob, że ona uderzyła mnie łopatką po głowie i groźnie powiedziała: „piaskownica jest 
moja, ty tutaj nie mieszkasz!”. A ja byłam jej sąsiadką od paru godzin. Na podwórku 
sami organizowaliśmy gry i zabawy. Mój najlepszy kolega i najbliższy sąsiad - Krzy-
siek - pierwszy miał badmintona i przez pewien czas był królem podwórka. Razem 
spędzaliśmy mnóstwo czasu. Nasze mamy pracowały i opiekowały się nami na prze-
mian.W siódmej, ósmej klasie Krzysiek nie wytrzymal presji środowiska szkolnego 
i udawał w szkole, że mnie nie zna, ponieważ dzieciaki biegały i spiewały: „panna z ka-
walerem pod siódmym numerem!”.

Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Oczywiście najbardziej lubiłam przerwy, lekcje 
WF-u i powroty do domu. Ale to też już zupełnie inna historia.

Barbara�Lewandowska� Wspomnienia z dzieciństwa
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Jolanta Siwczak

Stół wakacyjny

W moim rodzinnym domu stół był w dużym pokoju. Natomiast kuchnia ze 
względu na wielkość była urządzona w ten sposób, że szafki stały pod trzema 
ścianami, a czwarta ściana okienna została oryginalnie zabudowana jeszcze 

przed oddaniem mieszkań lokatorom. Później doszła lodówka i mama nigdy nie zmieni-
ła tego układu aby wprowadzić do kuchni choćby mały stół.

Natomiast w mojej pamięci zapadła kuchnia w domu wiejskim, gdzie często by-
wałam w dzieciństwie. To było we wsi Gębice pod Czarnkowem gdzie mieszkali za-
przyjaźnieni z nami gospodarze. Ich córka wyszła później za mąż za kuzyna mamy i tak 
staliśmy się rodziną. Gospodarze Ci mieszkali w dość zamożnym domu, posiadali też 
największe gospodarstwo we wsi. Przyjeżdżałam tam na święta z rodzicami lub później 
sama, na wakacje.

Kuchnia w tym domu była naprawdę olbrzymia. Na wprost drzwi stał duży ciemno-
brązowy kredens z ozdobnymi drzwiczkami wypełnionymi szybkami. Po prawej stronie 
stał prosty, długi stół z jasnego drewna noszący ślady wieloletniego użytkowania. Wraz 
z ławkami stojącymi obok niego stanowił główny mebel tej kuchni. Tutaj jadało się po-
siłki i siedziało przy rozmowach podczas wspólnych spotkań. Po drugiej stronie kuchni 
były dwa piece, jeden z płytą do gotowania i drugi do wypieku chleba. Dla mnie fascy-
nujące było jak gospodyni zmniejszała lub zwiększała ogień jednocześnie operując kół-
kami paleniska. W domu mieliśmy kuchenkę gazową i wystarczyło tylko podpalić gaz. 
 
Ale moje największe przeżycie to był wypiek chleba. To był cotygodniowy rytuał w wy-
konaniu gospodyni-Pani tego domu. Zawsze miała zostawiony zaczyn od poprzedniego 
wypieku, który teraz był bazą. Dodawała go do mąki z własnego przemiału i zaczynia-
ła ciasto w dzieży. Patrzyłam jak rośnie, a potem z zapałem obserwowałam wykłada-
nie ciasta na dość duże prostokątne blachy. Kiedy ciasto znów podrosło, gospodyni 
wkładała je do pieca, a potem to już była uczta na całego. Smak tego chleba towa-
rzyszy mi całe życie, później sama też wielokrotnie wypiekałam chleby ale takiego 
smaku nie osiągnęłam nigdy. Nie zapomnę sposobu krojenia tego chleba co z uwagi 
na wielkość bochna nie było łatwe. Były odkrawane połówki kromki ruchem od ze-
wnątrz do środka i odwrotnie. Myślę, że blacha mogła mieć około 30 cm szerokości 
i takie długie były kromki. Wtedy, w latach 60-ch w gospodarstwach wiejskich wszyst-
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kie produkty spożywcze robiło się samemu. W oborach były mleczne krowy, w kurni-
ku trzymano kury, na polach rosło zboże, a tuz przy domu był ogród warzywny. Nasza 
gospodyni wyrabiała też masło w maselnicy. Oczywiście pozwalała mi spróbować tej 
czynności ale tylko przez chwilę, bo śmietana była zbyt cenna, żeby ją zmarnować.  
 
Tak więc do wspaniałego, świeżo upieczonego chleb,a było jeszcze pachnące masło 
z pozostałymi na nim kroplami wody!

 I to jest wspomnienie moich wakacji na wsi o smaku i zapachu domowego chleba 
z masłem. 

Jolanta�Siwczak� Stół wakacyjny
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Jolanta Siwczak

Przepis na nawarkę mojej mamy

W moim domu wszyscy lubili zupy mleczne, kaszki i budynie. Mama gotowała 
to bardzo często z mleka najpierw noszonego w kance ze sklepu „na rogu” 
(narożnik ulic Szamotulskiej i Dąbrowskiego), a później z tego stawiane-

go przez roznosiciela mleka wczesnym rankiem pod drzwiami mieszkania. Nauczona 
w domu jedzenia zupy mlecznej wzbudzałam zdziwienie wśród innych dzieci, którym 
mleko kojarzyło się tylko z kożuchami i swądem przypalenia. Tak było zawsze na kolo-
niach letnich, z których corocznie korzystałam. 

Składniki:

- ½ litra mleka

- ¼ litra wody

- 2 łyżki mąki

- szczypta soli

W osobnych garnkach gotujemy wodę i mleko.

Do wrzącej wody wrzucamy mąkę i szybko mieszamy przy pomocy kwirlejki. 
Chwilę gotujemy na słabym gazie. Do garnka z wodą i mąką dolewamy powoli ugoto-
wane mleko, uważając na kożuchy! Całość chwilę gotujemy, mieszając. Można dodać 
trochę cukru do smaku. Zupę jemy z dodatkiem pokruszonego chleba lub ze skibką chle-
ba z masłem. 

Przyrządzona rano przez mamę, przed wyjściem do szkoły dawała siły na cały 
dzień. 

(dla mnie: „zupa mleczna z kluberkami”)
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Jolanta Siwczak

Pyzy cioci Stasi

Kiedy myślę o tradycyjnych potra-
wach wielkopolskich jakie gotowało 
się w naszym domu, to z największą 

przyjemnością wspominam szare kluski z go-
towaną, kiszoną kapustą, kopytka z sosem, 
gotowane babki z kakaową polewą, a także 
placki drożdżowe wypiekane co sobota przez 
moją mamę. Placki były zawsze dwa tzn. na 
dwóch wielkich blachach. 

Kiedy miałam 12 lat, mój brat Geniu dostał powołanie do wojska. Służba w wojsku 
trwała dwa lata, więc mama postanowiła wyprawić rodzinne przyjęcie na pożegnanie 
syna. Potrawy zostały przygotowane, ciasta upieczone, ale… mama nagle zaniepoko-
iła się, że „słodkiego chyba ma za mało” i wysłała mnie do cukierni, żebym dokupiła 
i tu cytuję: „ Kup, dziecko, pół kilo placka ze śliwkami albo bez”. W cukierni nie było 
placka ze śliwkami, ale co ta mama do mnie mówiła? Próbowałam sobie przypomnieć.
Aaa, bezy!

- Czy są bezy? – zapytałam ekspedientkę.

Odpowiedź była twierdząca. Teraz miałam tylko dylemat, ile ich kupić? Były po-
dwójne, złączone kremem kawowym. Zaszalałam i wzięłam 20 sztuk. Pani zapakowała 
mi je w kilka kartonów, które ułożyła piętrowo na moich dłoniach. Do dziś nie wiem, 
jak to doniosłam z cukierni na pętli Ogrody do domu. Kiedy znalazłam się pod oknem 
naszego mieszkania, zaczęłam wołać „ Otwórzcie mi drzwi!” Otworzyli, wpuścili, ze 
zdziwieniem uwolnili mnie od tego bezowego balastu i… dostałam od mamy niezły 
ochrzan. Aż się popłakałam. Usłyszałam, że miałam kupić pół kilo placka ze śliwkami 
albo bez śliwek, czyli z samą kruszonką. Wtedy wzięły mnie w obronę wszystkie obec-
ne ciocie i zapewniały, że uwielbiają bezy. No i w rezultacie wszystkie bezy zostały zje-
dzone, a opowieść pt. „ ½ kilo placka ze śliwkami albo bez” przeszła do rodzinnej histo-
rii. Do dziś niektórzy mi to przypominają.

Czasami na obiad, ale to od wielkiego święta mama robiła pyzy drożdżowe na 
parze. Ta potrawa wymagała trochę czasu, ciepła ( bo drożdże musiały wyrosnąć) no 

Marta Marcińska - portret Jolanty Siwczak
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i miejsca. Ale smak pyzów świeżo gotowanych z dodatkiem sosu i kapusty był jedyny 
i niepowtarzalny.

Kiedyś moja mama razem ze swoją kuzynką i jej synem Mieciem, który jest ode 
mnie dwa lata starszy wybrały się do Junikowa, do cioci Stasi. Miałam wtedy chyba 
9-10 lat. Ciocia Stasia była dla mnie jak babcia, której nigdy nie miałam – była zresz-
tą jej rodzoną siostrą. Chciała zrobić nam przyjemność i zrobiła na obiad pyzy. A my, 
oboje z Mieciem, rozpoczęliśmy rywalizację - kto zje ich więcej? Ja zjadłam 11 sztuk, 
a Miecio zjadł 9. Należy tu dodać, że pyzy cioci Stasi były wielkości trzech tych współ-
czesnych, jakie obecnie kupujemy na tackach. Nawet nie czułam się po tym obżarstwie 
szczególnie źle, choć fizyczne była ich niezła góra. Żeby nam to zobrazować, ciocia uło-
żyła na talerzu tyle klusek, ile zjedliśmy, abyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić.

Wiele lat później, będąc na studiach, po powrocie z Tatr, przejazdem byłam w Kra-
kowie. Razem z narzeczonym poszliśmy do baru na obiad. W karcie były pyzy, ucieszy-
liśmy się bardzo, bo puszkowego jedzenia mieliśmy po dziurki w nosie. No i dostaliśmy 
na talerzach jakieś okrągłe kluchy, w niczym niepodobne do naszych wielkopolskich 
pyzów! Zjedliśmy, bo co mieliśmy zrobić. Od tego czasu wiem, że na regionalne potra-
wy serwowane w innych częściach kraju trzeba uważać, bo pod tą sama nazwa może 
kryć się coś zupełnie innego.

Jolanta�Siwczak� Pyzy cioci Stasi
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Jolanta Siwczak 

Zegar pradziadka
 

Kiedy patrzę na przepiękny, drewniany zegar, który wisi w reprezentacyjnym 
miejscu w domu mojego brata, od razu myślę o pamiętnym dniu śmierci nasze-
go pradziadka. 

Byłam wtedy małą, ośmioletnią dziewczynką. Pradziadek chorował jakiś czas, po-
tem dostał zapalenia płuc. Wiadomość o stanie zdrowia pradziadka szybko rozeszła się 
po rodzinie, choć nikt nie miał wtedy telefonu! Do maleńkiego domu na poznańskim 
Junikowie zjechali się wszyscy, którzy tylko mogli, aby czuwać przy umierającym. 

Zgromadzili się w poko-
ju konającego, modlili 
się, płakali, a pradziadek 
powoli odchodził. Kie-
dy umarł - ktoś zatrzymał 
wiszący nad jego łóż-
kiem zegar. Była godzi-
na 16.10. Gruchnął płacz. 
Wtedy nie wytrzymałam 
i wybiegłam z tego domu 
żałoby. Na szczęście da-
leko nie zaszłam, bo tyl-
ko do zaprzyjaźnionych 
sąsiadów z ulicy, któ-
rzy wnet domyślili się 
w czym rzecz i odpro-
wadzili mnie do rodzi-
ny. W całym zamieszaniu 
nikt nie pomyślał o małej 
dziewczynce, dla której 
śmierć i czuwanie przy 
umierającym człowieku, 
były czymś przerażają-
cym. 

Ilustracja: Martyna Matuszak
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W pokoju pradziadka wisiał stary zegar. Wtedy nie zwracałam na niego uwagi, po 
prostu był i co pół godziny wybijał czas. Zatrzymanie zegara w godzinie śmierci jego 
właściciela zapadło mi w pamięci. To był grudzień 1966 roku. Mój pradziadek Tomasz 
Szczepski miał 88 lat. 

Był przemiłym dziadkiem z sumiastymi, siwymi wąsami, uwielbianym przez 
wszystkie dzieci z rodziny. Takiego zachowaliśmy go w pamięci – ja i moi dwaj starsi 
bracia: Geniu i Tomek. Tak się złożyło, że pradziadek zastąpił nam dziadka, którego nie 
mieliśmy, (i tak się do niego zwracaliśmy) a jego córka Stanisława - ciocia mojej mamy, 
zastępowała nam babcię. 

Pradziadek pochodził z Kalw, z rodziny młynarzy. Pracował też krótko w stajni, 
opiekując się końmi, ale całe życie poświęcił pracy w cegielni. Ożenił się z Józefą Kacz-
marek i zamieszkał na Górczynie. Rodziły się dzieci. Pierwsza przyszła na świat Ludwi-
ka - moja babcia, po niej Helena, Franciszek, Stanisława i Edmund, który zmarł w wieku 
osiemnastu lat. W międzyczasie wybuchła I Wojna Światowa. Pradziadek został wcie-
lony do pruskiej armii. W rodzinnych pamiątkach są jego zdjęcia z tamtych czasów. Na 
jednym pozuje z kolegami z wojska- na odwrocie zdjęcia jest odręczny list do żony pi-
sany jego ręką, a na drugim jest z żoną i dwójką starszych dzieci: Ludwiką i Frankiem. 
Zdjęcie to zostało zrobione w Poznaniu na Berlinenstrasse 5 (obecna ul. Dąbrowskiego). 
Dziadek jest na nim w mundurze, bo akurat był w domu, na urlopie. 

Po wojnie pradziadek pracował w cegielni, niedaleko domu. Jego rodzina zajmo-
wała mieszkanie, które kiedyś należało do hrabiego Komorowskiego –właściciela tych 
terenów. Dziadek był bardzo sumiennym pracownikiem, a babcia Józefa skrzętna go-
spodynią. Swój zegar pradziadek zakupił za wieloletnie oszczędności spełniając tym sa-
mym marzenie swoje i żony. Kupił go prawdopodobnie niedługo po powrocie z I Wojny 
Światowej. Uroczysty zakup został uczyniony w Poznaniu w sklepie Niemca o nazwi-
sku Wallword około 100 lat temu. Posiadanie takiego sprzętu podnosiło prestiż jego 
właściciela w oczach rodziny i sąsiadów. 

Zegar pradziadka był stałym elementem wystroju pokoju. Wraz z rodziną zegar po-
wędrował do nowego domu w Junikowie skąd pochodziła babcia Józefa. Dostała tam, 
tuż przy torach kolejowych działkę od swoich rodziców i tam młodzi małżonkowie roz-
poczęli budowę. Siostry babci również otrzymały takie działki, ale prawie wszystkie je 
sprzedały.

Zegar pradziadka został wykonany z drewna, posiadał wahadło widoczne przez 
szklaną szybkę. Drzwiczki zegara nigdy nie skrzypiały, bo dziadek bardzo o niego dbał. 
Na półeczce w środku leżał kluczyk w kształcie motylka, mała buteleczka z oliwą i gę-
sie piórko zakończone wachlarzykiem. Dziadek czyścił swój największy skarb co ty-
dzień przy pomocy tego piórka, wchodził na stołek i wszystko dokładnie oczyszczał, 
potem oliwił, a na koniec nakręcał przy pomocy kluczyka. Latem, w asyście wnuków, 
wychodził na podwórko, żeby „lepiej widzieć” i wykonać tę cotygodniową czynność 
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staranniej. Dzieciaki patrzyły, ale dotknąć zegara nie było im wolno! Zegar pradziadka 
Tomasza to był rodzinny skarb!

Pradziadek pracował jako palacz w cegielni. Był odpowiedzialny za jakość wy-
palanych cegieł, które były robione z gliny wydobywanej z „glinianek”, których pełno 
było i nadal jest w tej okolicy. Glina było długa mieszana, a następnie formowana po 
trzy sztuki przy pomocy opuszczanej z góry formy. Cała praca była wykonywana ręcz-
nie. Przy formie stały silne kobiety, jedna ją opuszczała, a drugie zbierała miękkie cegły 
starając się robić to bardzo delikatnie, żeby tylko nie zrobić w nich żadnego wgłębienia. 
Układała je na wózkach o kilku poziomach i dalej wywożono je pod wiaty, gdzie schły. 
Następnym etapem było wypalanie w piecu i to było zadanie mojego pradziadka. Dzieci 
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często tam bywały niosąc posiłki dziadkowi i dlatego mogły dokładnie obserwować do-
rosłych przy pracy. Piec był olbrzymi, o owalnym kształcie. Na dole, w poszczególnych 
komorach, po których swobodnie poruszali się ludzie, układano cegły. Były układane na 
przemian w wysokie stosy. Zamurowywano ścianę boczną i w ten sposób każda komora 
była oddzielona od pozostałych. Po wypaleniu cegły, ścianki działowe burzono, a cegły 
wywożono wózkami. Dziadek chodził po piecu na górze. Otwierał okrągłe, metalowe 
klapy i stamtąd, z góry, doglądał ognia. Wrzucał przez te otwory węgiel i pilnował, aby 
się równomiernie palił. Ogień przechodził wokoło, z komory do komory, a dziadek mu-
siał doglądać poprzednich i nowych komór ze świeżo ułożonymi cegłami. Codziennie 
dziadek przynosił do domu jedna cegłę. Całe lata zbierał je na budowę domu dla swojej 
rodziny. Najpierw powstał jeden pokój i kuchnia, później dobudował sień, a po wielu la-
tach z tej sieni i kuchni zrobiono pokoje, a dobudowano nową kuchnię. W sumie trwało 
to ponad trzydzieści lat. 

W 1937 roku Ludwika – moja babcia, była już bardzo chora, dwa lata wcześniej 
zmarł jej mąż- Jan. Pozostała sama z czwórką dzieci. Najstarsze chodziły już do szkoły 
w Fabianowie. Po lekcjach przychodziły do babci Józefy i dziadka Tomasza na obiad. 
Później jedno z nich niosło obiad dla mamy, która leżała chora w swoim mieszkaniu na 
Wykopach. Wieczorem, po kolacji, dzieci szły do domu, do mamy, a następnego dnia 
po szkole znów pojawiały się u babci i dziadka. Dziadkowie Szczepscy mieli skromne 
warunki mieszkaniowe. Wtedy mieszkali w jednym pokoju i kuchni wraz z córką Stasią, 
zięciem i kolejnymi dziećmi, które rodziły się i umierały. Właśnie w 1937 roku urodziła 
się Danusia. To z nią, jak z siostrą dorastała moja mama. W wakacje dzieci najczęściej 
były u dziadków. Któregoś dnia zobaczyli zbliżająca się z oddali w ich kierunku postać. 
To była kobieta, która co chwila przystawała i siadała, żeby odpocząć. Po chwili zasko-
czenia poznały swoją mamę. Źle się czuła i ostatkiem sił wybrała się do swoich rodzi-
ców. Tam się nią zajęli, położyli do łóżka. Niestety, zmarła po około dwóch tygodniach. 
Teraz dzieci zostały już zupełnymi sierotami. 

Moja mama Aleksandra zamieszkała w domu swoich dziadków w roku 1937 po 
śmierci swoich rodziców. Pozostawili oni czworo dzieci: Leonarda, Sylwestera, Alek-
sandrę i Jasia. Moja mama miała wtedy osiem lat. Dziadkowie właśnie wprowadzili się 
do nowego domu przy ul. Legnickiej tuż przy stacji kolejowej Junikowo. Wtedy ta sta-
cja była bliżej Górczyna, dziś po przebudowie torowisk jest przesunięta aż do Plewisk. 
Dzieci mojego pradziadka wtedy były już dorosłe, córki powychodziły za mąż. 

Po śmierci młodych małżonków, obie babcie porozumiały się odnośnie opieki nad 
wnukami: najstarszy Leonard zamieszkał w Plewiskach w domu dziadków Franciszki 
i Melchiora Matuszaków od strony ojca, a pozostała trójka w Junikowie, w domu dziad-
ków Józefy i Tomasza Szczepskich. 

Teraz w jednym pokoju mieszkali dziadkowie, ich córka Stasia z mężem i Danusią 
oraz troje wnucząt po nieżyjącej córce Ludwice. Smutno im było bez rodziców, ale po-

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka



Ocalić od zapomnienia 36DZIECIŃSTWO

ciechą było to, że mieli dach nad głową i nie głodowali. Gdyby dziadkowie się nimi nie 
zajęli, mogliby trafić do ochronki. Rodzeństwo zostało rozdzielone, ale mieli ze sobą 
kontakt.

Dzieci były zżyte z dziadkami, bo zawsze dużo u nich przebywały. Jedni i drudzy 
dziadkowie często brali je do siebie. W Plewiskach mieli ciocię, również o imieniu Sta-
sia – siostrę ojca, która była krawcową. Jako jedyna z rodzeństwa została posłana do 
nauki rzemiosła. Powodem takiej rodzinnej decyzji dotyczącej kształcenia córki było 
oszpecenie jej twarzy, spowodowane oparzeniem. Kiedy była małym dzieckiem wy-
lała na siebie gorący tłuszcz. Ten wypadek miał wpływ na całe jej życie. Zapobiegliwi 
rodzice postanowili, że w tej sytuacji powinna nauczyć się zawodu aby mogła sama na 
siebie zarobiła. A, że przejawiała talent w tym kierunku-wybór okazał się słuszny. Była 
panną, więc chętnie zajmowała się dziećmi brata, zabierała je pociągiem do Poznania, 
do ZOO, kupowała im słodycze, szyła ubrania. Moja Mama wspomina bardzo dobrze 
swoich dziadków i obie ciotki Stasie. 

Dziadkowie Szczepscy cieszyli się szacunkiem w swoim środowisku, zawsze mieli 
zadbany ogród, który ich żywił, dziadek pracował, a o porządek w domu dbała babcia. 
Dzieci zawsze widziały ją ubraną w czysty, wykrochmalony fartuch. Dbała o domow-
ników, planowała zasiewy i zbiory w ogrodzie. Nikt nie miał prawa wtrącić się do jej 
obowiązków. Dysponowała zapasami żywności i to ona planowała posiłki. Każdy owoc, 
warzywo, jajko czy słonina miały swoje przeznaczenie. Na zimę kisiła w beczce kapu-
stę, smażyła też powidła, które przekładała do glinianych garnków, a potem zapiekała 
w piecu. Kiedy na powierzchni powideł pojawił się kożuszek, były gotowe. Należało je 
ostudzić, przykryć czystym płótnem i obwiązać sznurkiem. Później garnki ustawiano 
pod łóżkami tuż przy zewnętrznej ścianie pokoju. Tam zimą było najchłodniej. Babcia 
trzymała dom żelazną ręką, planowała, gospodarowała, dzieliła. Do jej obowiązków nie 
śmiała się wtrącić jej dorosła córka, która mieszkała tam ze swoją rodziną. Ale dzięki 
takim rządom prababci nikt nie chodził głodny - co w tamtych czasach było powszech-
ne. Naprzeciwko mieszkała siostra prababci Józefy, tam niestety głód był na porządku 
dziennym. A warunki życiowe obie rodziny miały podobne. 

Wiosną, kto żyw ruszał do pracy w ogrodzie. Pradziadek zaprzęgał młodych – dzie-
ci i wnuki do orania. Robił to przy pomocy radła, które prowadził, dzieci były siłą po-
ciągową i w ten sposób przygotowywał ziemię do uprawy. Pracowali, ale też się przy 
tym bawili. Przed domem rosły ziemniaki, między nimi dynie czyli korbole. Za domem, 
z tyłu działki, babcia siała dużo fasoli i po trochu innych warzyw. Mama opowiadała mi, 
że każdy kawałek ogrodu był wykorzystany, a tam gdzie coś nie wzeszło, babcia dosie-
wała groszek lub fasolę. Zaznaczała to miejsce patyczkiem, który obwiązywała wąską 
szmatką jak chorągiewką i dzięki temu nikt tego nie wyrwał. 

Całe lato jedli fasolę w postaci słodko-kwaśnej zupy, ale część nasion musiała zo-
stać ususzona na siew i do spożycia zimą. Strąki fasoli i grochu babcia zanosiła na 
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strych, rozkładała je, a potem dbała o częste wietrzenie. Hodowała kury, króliki, gęsi 
oraz kozę „żywicielkę”. Babcia sama ją doiła, a na jej mleku gotowała nawarkę i polew-
kę nieodzowne na śniadanie lub też i na obiad. 

W ogrodzie rosło pięć drzew owocowych, ale samowolne zerwanie jabłka czy 
gruszki groziło narażeniem się na babciny gniew. Nikt się nigdy nie odważył. Kiedyś 
dzieci policzyły na drzewie pięć ostatnich jabłek, obchodziły, obserwowały, ale nie ze-
rwały ani jednego ze strachu przed babcią. Musieli czekać, aż jabłka dojrzeją, a babcia 
je podzieli. Niestety którejś nocy jabłka zniknęły. Żal i rozczarowanie dzieci były tak 
ogromne, że widać to jeszcze we wspomnieniach mojej mamy po kilkudziesięciu latach. 
(a tak dokładnie to po siedemdziesięciu ). 
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Domek był ogrzewany bardzo oszczędnie. W nocy spało się pod grubymi pierzyna-
mi, zrobionymi z gęsich piór. 

A jak się zdobywało puch na pierzyny? Zbieranie piór z oskubanych gęsi trwało 
lata. Kiedy skrzętna gospodyni uzbierała odpowiednią ilość piór zapraszała sąsiadki 
i kuzynki na „darcie pierza”. W długie, zimowe wieczory, kiedy jedynym oświetleniem 
były palące się szczapy drewna, dziadek snuł opowieści z czasów I Wojny Światowej. 
Opowiadał jak walczył z bolszewikami. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, bo prze-
cież cały ich świat kręcił się wokół Junikowa, Górczyna i Plewisk. Dziadek opowiadał, 
a babcia z sąsiadkami darły pierze. Dzieciaki słuchały wszystkich opowieści, często 
wybuchał też śmiech, ale trzeba było uważać, bo puch unosił się wszędzie. Przy darciu 
pierza wszyscy poruszali się ostrożnie, bez zbędnych ruchów. 

Po wakacjach w 1937 roku, dzieci poszły do szkoły w Junikowie. Dziadek „wysta-
rał się” o ich metryki, bo nie posiadały jakichkolwiek dokumentów. Ich brat Leonard( 
zawsze mówili na niego Lenard) chodził do szkoły w Plewiskach. Mama zastanawiała 
się dlaczego tak, a nie inaczej babcie podzieliły się dziećmi. Przypuszczalnie dziadko-
wie Szczepscy, biorąc troje wnucząt, pobierali na nich skromna rentą po ich ojcu, a cał-
kowity koszt wychowywania Leonarda wzięli na siebie dziadkowie Matuszakowie. 

Dzieci uwielbiały dziadka Tomasza, a przed babcią Józefą miały respekt.

Wszyscy pamiętali jak kiedyś moja mama zbiła talerze. Coś jej spadło i talerze się 
mocno wyszczerbiły. Za karę, przez cały tydzień, dostawała tyle zupy, ile zmieściło się 
w pozostałym wgłębieniu talerza. A było tego tyle, co kot napłakał.

Przez długie lata dziadek pracował w cegielni na Wykopach, ale w czasie II Wojny 
Światowej cegielnia ta została zamknięta. Dziadek znalazł pracę w Starym Żabikowie-
-niedaleko obozu koncentracyjnego w cegielni Niemca Fechnera. Moja mama musiała 
tamtędy przechodzić, gdy na polecenie babci nosiła mu do pracy obiad. Była tylko małą 
dziewczynką, widziała wycieńczonych ludzi pokazującym w niemym geście na usta, 
błagalnie prosząc o jedzenie. Nic nie mogła zrobić. Biegła ile sił w nogach, aby jak naj-
szybciej minąć obóz. 

W małym jednopokojowym domku z kuchnią rodzina przeżyła II Wojnę Światową. 
Dzieci nie chodziły do szkoły, pomagały babci lub dziadkowi w pracach domowych. Te-
raz nie mieszkała już z nimi córka Stasia, która „poszła już na swoje”. Pozostali dziad-
kowie z przygarniętymi wnukami. Dzieci miały 15,10 i 6 lat: Sylwek, Ola i Jasiu. 

W 1940 roku rozpoczęły się wywózki na roboty do Niemiec. Pierwszym transpor-
tem z Poznania do Niemiec wywieziony został najstarszy - Sylwester. Po jakimś czasie 
zaczęły przychodzić od niego listy. Przestrzegał dziadków aby pilnowali Olesi (mojej 
mamy), żeby też jej nie wywieziono. Widział jak są traktowane w Niemczech młode 
dziewczęta i obawiał się o los siostry. Dlatego rodzina uradziła wysłać Olesię do pracy. 
Stało się to 1 grudnia 1943 roku, kiedy brakowało jej jeszcze kilku dni do skończenia 
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14 lat. Ciocia Stasia pracowała już w restauracji Mitropa” na Dworcu Głównym w Po-
znaniu. To był odpowiednik naszych restauracji „Wars”. Ciocia poprosiła o pracę dla 
siostrzenicy i mamę przyjęto do zmywania naczyń. To była ciężka praca. Razem z cio-
cią jeździły i wracały z pracy, czasami udało im się przywieźć do domu coś do jedzenia. 
Same miały możliwość zjedzenia czegoś w pracy dzięki życzliwości kucharzy. Kazali 
mamie umyć duży garnek, ale jak kucharz mrugnął okiem to mama wiedziała, że coś 
tam dla niej jest. Pamiątką po tej pracy jest widelec z hitlerowską „glapą”,będący obec-
nie w moim posiadaniu. Jest jeszcze w domu w Junikowie nóż do kompletu, który po-
zostaje w posiadaniu syna cioci Stasi-Romana. Żywność w czasie wojny była na kartki, 
ale babcia Józefa oszczędnie gospodarowała kartkowymi przydziałami. 

Z tych przydziałów babcia oszczędzała cukier na marmoladę. To była namiastka 
powideł, które teraz były robione z buraków. 

W domu pozostał najmłodszy Jasiu. W 1944 roku niemiecki nauczyciel mieszkają-
cy w Fabianowie ogłosił otwarcie szkoły. Jasiu zaczął do niej chodzić. W domu stwier-
dzono, że lepiej jak się czegoś nauczy, chociaż po niemiecku, niż, żeby siedział w domu 
i zbijał bąki. A Jasiu był dość psotny. Któregoś dnia przyniósł do domu wiadomość 
o planowanym przez szkołę wyjeździe na wykopki. Dzieci miały jechać ze swoim na-
uczycielem gdzieś za Noteć. Babcia ostrzygła mu krótko włosy przeciw wszawicy. Oka-
zało się, że Jasiu dodał sobie rok, żeby na te wykopki jechać. Jego siostra, a moja mama 
nie mogła się z tym pogodzić i poszła do niemieckiego nauczyciela wyjaśnić te sytu-
ację. Chociaż bała się rozmowy z Niemcem- interwencja udała przyniosła oczekiwany 
skutek. Jasiu został w domu. Pozostałe dzieci pojechały i ciężko pracowały na konto 
swojego nauczyciela. Przebywały tam w bardzo złych warunkach i nie były szczęśliwe 
wykonując ciężką pracę. Później nauka w szkole się skończyła. Być może ta szkoła była 
reaktywowana tylko po to, aby zdobyć tania siłę roboczą do tej pracy. 

Natomiast w budynku szkoły w Junikowie Niemcy urządzili obóz dla aliantów 
schwytanych podczas kampanii francuskiej. Budynek otoczono zasiekami z drutu kol-
czastego, a wokół zbudowano trzy drewniane wieżyczki strażnicze. Pózniej przetrzymy-
wano tam Żydów z miasta Łodzi i Warszawy. 

W okolicy żył i mieszkał doktor Krajnik, który w trzech ostatnich latach okupacji 
budynek szkoły zaadaptował na szpital i salę porodową. Doktor był znany ze swej bez-
interesowności. Obawiając się represji ze strony Niemców- przyjął „Volksdeutscha” 
czyli dobrowolnie dał się wpisać na listę obywateli niemieckich. Dzięki temu mógł po-
magać wszystkim sąsiadom, a nikt nie miał mu za złe, że jest teraz Niemcem. Kiedy do 
Poznania weszła Armia Czerwona zimą 1945 roku, od razu był na liście poszukiwanych. 
Volksdeutsch to zdrajca! Właśnie wtedy Rosjanie spotkali dziadka Tomasza i spytali go, 
gdzie mieszka doktor Krajnik. Dziadek przytomnie odpowiedział „ tra ta ta” – ruscy ubi-
li go już”. Rosjanie ucieszyli się z odpowiedzi i poszli dalej, a dziadek pobiegł do dok-
tora i ostrzegł, że jest na liście poszukiwanych. Okazało się, że ten wspaniały człowiek 
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przewidział to i był na taką sytuację przygotowany. Uciekł, a potem jeszcze przez długie 
lata leczył swoich pacjentów. Nasz dziadek miał zawsze u niego szczególne względy.

W czasie oblężenia miasta rodziny z Junikowa uciekały ze swoich domów. Dzia-
dek Tomasz z babcia Józefą spakowali szybko swoją gromadkę- Olę, Jasia, ciocię Stasie 
z Danusią, kozę-żywicielkę, cenny zegar i schronili się w opuszczonym przez Niemców 
domu na ul. Krośnieńskiej.

W każdym domu na tej ulicy przebywało po kilka rodzin, które uciekły z domów 
po drugiej stronie torów. W pokoju, do którego trafiła rodzina Szczepskich, przebywa-
ły jeszcze dwie inne rodziny. Dzieci wychodziły na strych i obserwowały, co się dzieje. 
Widziały ubranych na biało żołnierzy, którzy poruszyli się po śniegu. Dziadek wołał, 
żeby zeszli, bo jako doświadczony żołnierz wiedział, że wystarczy jeden strzał artyle-
ryjski i strych zawali się jako pierwszy. Po jakimś czasie zabrakło wody. Dzieci płakały, 
wszystkim pozostałym też chciało się pić. Dziadek Tomasz wziął wiadro, przeżegnał się 
i wyszedł do studni na sąsiednią posesję. Rodzina myślała, że już po nim, że na pewno 
zginie. Stał się cud, bo pomimo, że wokół byli Niemcy i Rosjanie, strzelano ze wszyst-
kich stron, dziadek nabrał wody i przyniósł ją do domu. 

Po przejściu frontu rodzina wróciła do domu. Wszyscy coś tam zabierali z niemiec-
kich domów, jedni serwisy, inni pościele. Rodzina Szczepskich nie chciała nic brać, 
woleli zapomnieć o przeżytym koszmarze. Chcieli jak najszybciej wrócić do swojego 
domu za torami. Niemcy opuszczali domy w pośpiechu, ale nie zapomnieli o pozosta-
wieniu niespodzianek dla chętnych na cudzą własność. Kiedy ktoś chciał zabrać ponie-
miecki rower, zabił go pozostawiony przy nim ładunek wybuchowy. 

Po wojnie wrócił do domu Sylwester, ale …nie sam. Przywiózł narzeczoną i dziec-
ko. Przez jakiś czas oni również mieszkali z rodziną. Dzielna prababcia Józefa, która jak 
lwica chroniąca swoje stadko przetrwała z bliskimi wojnę, zmarła krótko po jej zakoń-
czeniu. Krótko chorowała i zmarła jesienią 1945 roku. Dziadek został sam z dziećmi – 
Olą i Jasiem.

Po wojnie dziadek znów pracował w cegielni, a jego córka Stasia zamieszkała 
z nimi ponownie. Tym razem już na stałe. A dzieci jak to dzieci, podrosły i myślały jak 
tu zdobyć jakieś pieniądze, jak by tu zjeść coś lepszego niż zupę z koziego mleka. Teraz 
Ola musiała doić kozę, a Jasiu w tajemnicy przed dziadkiem raz po raz sprzedawał mle-
ko sąsiadom. Za to kupowali sobie coś lepszego do jedzenia. Zdarzało się też, że Jasiu 
wywoził na saneczkach torbę węgla z takim trudem zdobywanego przez dziadka! Pew-
nego razu dziadek wrócił z pracy wcześniej, akurat kiedy Jasiu wyjeżdżał z załadowa-
nymi sankami. Wszystko się wydało! 

Zegar pradziadka wybijał kolejne godziny, mijały dnie i lata. Kiedy moja mama 
wychodziła na zabawę i długo nie wracała, dziadek podnosił głowę spod pierzyny i pa-
trzył na zegar i sprawdzał czy wnuczka już jest. Moja mama lubiła tańce i chętnie cho-
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dziła na zabawy do parku. 

Parę lat po wojnie w cegielni zaczął pracować nowy pomocnik, który miała syna. 
Pradziadek Tomasz przyprowadził ich kiedyś do domu i tak się zaczęła znajomość po-
między młodymi. W 1949 roku odbył się ślub Aleksandry i Kazimierza – moich rodzi-
ców. Młodzi zamieszkali też na ul. Legnickiej, dwa domy dalej, w wynajętym pokoju. 
Tam urodzili się moi bracia. Kiedy spodziewali się trzeciego dziecka (czyli mnie) wy-
prowadzili się „do miasta”. To było wiosną 1958 roku. 

Moja mama bardzo tęskniła za Junikowem i jak tylko czas jej pozwalał przyjeżdża-
ła do dziadka w odwiedziny. Dlatego wspomnienie tego domu jest czymś bardzo trwa-
łym w mojej pamięci. Bardzo często tam bywałam, najpierw w wózku, a później jako 
paroletnie dziecko, na własnych nóżkach przemierzałam całą ulicę Junikowską, potem 
było przejście pod mostkiem i dojście do ul. Legnickiej. Dziadek Tomasz i ciocia cze-
kali na nas zawsze, nikt ich nie uprzedzał o przyjeżdzie, ale wszyscy byliśmy tam mile 
witani. 

Latem byliśmy tam co sobota lub niedziela. Przed przyjazdem gości ciocia gotowa-
ła wiadro kompotu, które chłodziła w studni. O dziwo, nigdy się nie wylał! Każdy coś 
przynosił do jedzenia, panowie grali w karty, czasami wypili przy tym jakąś ćwiartkę, 
śmiechu było co niemiara! W ogrodzie skubaliśmy z krzaków „angryst” i „świętojanki”, 
czasami ciocia zrobiła pyzy na parze, którymi się zajadaliśmy. Chodziliśmy, ba, biega-
liśmy jak opętani po ogrodzie i okolicznych łąkach, razem z kuzynkami zrywałyśmy 
kwiaty, z których komponowałyśmy przepiękne polne bukiety. 
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Pradziadek nigdy nie krzyczał i nie złościł się na dzieciaki, które odwiedzały jego 
dom. Dzieciom wybaczył wszystko –szczególnie chłopakom, z moim bratem Tomkiem 
na czele, który wraz z kuzynami dopuszczał się najróżniejszych wyczynów. A to gonili 
kota aby przywiązać mu do ogona sznurek z pogniecioną puszką lub nałożyć na tenże 
ogon klamerkę od bielizny. Najczęściej włazili na drzewa, co kończyło się upadkiem 
wraz z gałęzią. Często znikali w okolicy lub buszowali po krzakach. Dziadek ich strofo-
wał, ale nie pozwolił ich nikomu uderzyć. 

A co stało się z zegarem? Przez wiele lat wytrwale służył w domu cioci, a kiedy za-
czął się psuć, wyniesiono go na strych. W tamtych latach – a były to lata 70-te XX wie-
ku, takie rzeczy się po prostu wyrzucało.

 Nadeszła moda na przedmioty nowoczesne, proste w wyglądzie. I tak też się stało. 
Zegar po dziadku szybko znalazł następcę w postaci zwykłego, pospolitego czasomie-
rza. Mój brat Geniu dopytywał o zegar pradziadka i ciocia obiecała mu go podarować. 
Krótko przed swoją śmiercią dotrzymała przyrzeczenia i zegar po pradziadku Tomaszu 
trafił w ręce mojego brata. Został oddany do renowacji i znalazł godne miejsce w miesz-
kaniu na jednym z poznańskich osiedli. Później wraz z Geniem i jego rodziną przepro-
wadził się do ich nowego domu w Skórzewie. Widzę go zawsze, kiedy odwiedzam brata 
i bratową, bo moim ulubionym miejscem przy stole jest ten z „widokiem” na zegar. 

 Zegar pradziadka został uwieczniony w opowiadaniu, które napisał mój syn będąc 
wówczas w liceum. Zegar przemówił wtedy ludzkim głosem i opowiedział mu swoją 
historię, a właściwie historię rodziny Szczepskich, z której wywodzi się moja mama. 
Niestety ta krótka praca mojego syna nigdy do niego nie wróciła. Teraz, po latach znów 
się za to zabrałam i odtworzyłam tamte dzieje.

 Kiedyś przeprowadziłam z moją mamą rozmowę w formie wywiadu, tak sama 
dla siebie, bo czułam, że taki życiorys nie może pójść w niepamięć. Moja mama opo-
wiadała o swoim życiu, a ja pisałam, pisałam. Spisałam dzieje rodziny ze strony mojej 
mamy i wtedy stwierdziłam, że Moja Mama to niewyczerpana kopalnia wiedzy na temat 
dziejów rodziny Szczepskich i Matuszaków. Podziwiam, że doświadczyła tylu ciężkich 
przeżyć, a poradziła sobie w życiu, wychowała troje dzieci, dając nam wzór jak żyć i ko-
chać, aby wszyscy byli szczęśliwi.
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Jolanta Siwczak

Jak to w szkole bywało…

Moje refleksje na temat nauczycieli, z którymi los mnie zetknął w czasie wielu 
lat uczęszczania do różnych szkół, ich odpowiedzialności, przygotowania do 
lekcji i kompetencji zawodowych w skrócie wyglądałyby tak:

Pierwszą nauczycielką była p. Tomaszewska (chyba Stanisława), która uczyła mnie 
przez cztery lata w Szkole Ćwiczeń mieszczącej się przy Studium Nauczycielskim nr 1 
w Poznaniu. Studenci zajmowali pomieszczenia na parterze i drugim piętrze, a szkoła 
zajmowała całe pierwsze piętro. Był tam też gabinet lekarski, stomatologiczny i biblio-
teka. Wtedy nauka w szkole podstawowej trwała osiem lat i tyle też było w naszej szkole 
sal lekcyjnych. W każdym roczniku jedna klasa. Na końcu korytarza mieściła się sala fi-
zyczno-chemiczna, ale tam nie doszłam, bo szkołę ćwiczeń zlikwidowano, kiedy byłam 
w połowie edukacji. Co roku zmienialiśmy salę i przechodziliśmy do następnej, a naszą 
zajmowała klasa o rok młodsza. 

Od klasy piątej prawie z całą klasą przeszliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 na  
ul. Żeromskiego (dziś LO nr 7). Moją pierwszą nauczycielkę i wychowawczynię Panią 
Tomaszewską zapamiętałam na całe życie. Jeszcze dziś widzę jej twarz z szerokimi, mę-
skimi brwiami, półdługie kasztanowe włosy sięgające do ramion. Trzymała nas krótko, 
dyscyplina na lekcjach była wzorcowa! A było nas 42 uczniów w klasie! Przed rozpo-
częciem lekcji czekaliśmy, stojąc w parach wzdłuż ściany. Przerwy spędzaliśmy cho-
dząc w kółko po korytarzu - również w parach. Latem wychodziliśmy na boisko i tam 
dopiero można było pobiegać. Wtedy obowiązywało noszenie mundurku - fartuszek dla 
dziewczynki i bluza dla chłopca, koniecznie z białym kołnierzykiem - to był nasz strój. 
Szliśmy do szkoły z tornistrami na plecach i strojem na W-F włożonym do granatowego 
worka uszytego z materiału. To był ekwipunek ucznia w latach sześćdziesiątych.

Pani przychodziła równo z dzwonkiem i wpuszczała nas do sali. Staliśmy karnie 
przy ławkach tak długo, aż w sali nie było idealnej ciszy. Wtedy Pani rzucała w naszym 
kierunku komendę „SIAD” i siadaliśmy w ławkach. Ławki były zielone, z otworem 
na kałamarz, blat był połączony z siedziskiem. Stały w trzech rzędach, abyśmy mogli 
się pomieścić. Roczniki dzieci były wtedy duże, pochodziliśmy z tzw. powojennego 
wyżu demograficznego. Bardzo często na naszych lekcjach gościliśmy studentów obser-
wujących przebieg zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub studenta - praktykanta. 
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W końcu to była szkoła ćwiczeń. Oprócz nas - 42 uczniów - do sali wciskało się jesz-
cze ze 25 studentów. Siadali na krzesłach, które sami przynosili i ustawiali je pomiędzy 
rzędami ławek. Pamiętam, że czasami w naszej sali było bardzo duszno, szczególnie 
zimą brakowało powietrza. Pamiętam też pomruk zaskoczenia i dezaprobaty studentów 
w chwili, kiedy słowo SIAD padało z ust naszej Pani.

Uczyłam się dobrze i nie miałam żadnych problemów, ale czasami jakaś zła ocena 
mi się trafiła. Ile jest 7x9 zapamiętałam do końca życia. Pani nas odpytywała z tablicz-
ki mnożenia na wyrywki, a ponieważ my bardzo się jej baliśmy, strach nas paraliżował. 
Szła od ławki do ławki, my się trzęśliśmy ze strachu. Jest już blisko, zbliża się, o co mnie 
zapyta? – myślałam przerażona. No i padło pytanie: 7x9? Stała nade mną z triumfującą 
miną. A ja ze strachu zapomniałam języka w gębie i nic nie powiedziałam …. No to do-
stałam dwójkę. Ten fragment tabliczki mnożenia utrwalił mi się na zawsze: 7x9=63! Po-
nieważ nasza Pani prowadziła też bibliotekę szkolną, a ja polubiłam czytanie, zaczęłam 
tam zachodzić. Mieszkałam po drugiej stronie ulicy, więc nie zabierało mi dużo czasu 
dojście do domu i przeczytanie kilkustronicowej książeczki. Któregoś dnia postanowi-
łam wrócić do szkoły i tego samego dnia wymienić książkę. Tak bardzo chciałam jesz-
cze coś poczytać. Udałam się więc z powrotem do biblioteki. I tu spotkała mnie niespo-
dzianka, bo nasza Pani nakrzyczała na mnie, że oszukuję, bo tak szybko na pewno nie 
przeczytałam tej książeczki. Odmówiła mi wypożyczenia następnej. Próbowałam coś 
tłumaczyć, ale była nieprzejednana. Rozżalona wróciłam do domu bez książki. Od tego 
czasu omijałam bibliotekę szkolną. Na szczęście czytać nie przestałam. 

Jednak najbardziej wbiło mi się w pamięć jedno zdarzenie, w którym nasza Pani ode-
grała kluczową rolę. Któregoś dnia nasza koleżanka Małgosia dostała dwójkę (niedosta-
teczny). Zdaje się, że nie odrobiła zadania domowego. Małgosia była piątkową uczennicą, 
zawsze bardzo się starała. Ta ocena była dla Małgosi szokiem i wzbudziła u niej morze 
łez. Ale Pani nie ustąpiła. Nie nauczyłaś się, to masz. Mama Małgosi chyba nie pracowała, 
bo często ją widziałyśmy w szkole. Prawdopodobnie udzielała się w Komitecie Rodziciel-
skim, ale też pilnowała córci jak oka w głowie. No i teraz, jakby coś przeczuwając, po-
jawiła się znienacka i weszła do sali. Gdyby to było dzisiaj, pomyślałabym, że Małgosia 
wysłała mamie tajnego smsa. Pani Tomaszewska od razu jej opowiedziała o ocenie niedo-
statecznej, dopiero co wpisanej na naszych oczach do dziennika. Głowy pań się pochyliły, 
coś tam poszeptały i po chwili nasza Pani oznajmiła, że ustaliły z mamą Małgosi, że Pani 
skreśli tę ocenę, bo Małgosi to się tylko raz przytrafiło, a ona zawsze taka przygotowana 
i w ogóle. Przecież nigdy nie miała oceny niedostatecznej. Na jutro Małgosia się nauczy. 
No i publicznie na naszych oczach dokonała skreślenia oceny niedostatecznej. Nas, dzieci, 
zamurowało. Co za niesprawiedliwość. I kumoterstwo! Oczywiście nikt się w tej sytuacji 
nie odezwał, bo nie miałby żadnych szans. Byliśmy wtedy może w trzeciej klasie. Ale to 
zdarzenie utwierdziło mnie w narastającej antypatii do wychowawczyni. 

Likwidacja szkoły ćwiczeń nastąpiła po ukończeniu przez nas czwartej klasy. I tak 
zmienilibyśmy wychowawcę od klasy piątej, więc to nie miało już znaczenia. Za to 
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w następnej szkole nikt mnie nie blokował z rozwijaniem mojej czytelniczej pasji. Moja 
edukacyjna droga właśnie w tym kierunku się potoczyła, bo po ósmej klasie najpierw 
poszłam do Technikum Księgarskiego, a potem na Bibliotekoznawstwo na UAM. Mogę 
jednak z cała pewnością powiedzieć, że Pani Tomaszewska moim mentorem nie była.

W technikum, które trwało pięć lat, mieliśmy przedmioty ogólnokształcące i zawo-
dowe.

Nauczycielami byli przedmiotowcy, ale także trochę artystów, no i pracownicy, 
a właściwie kwiat poznańskiego księgarstwa - kierownicy niektórych księgarń zrzeszo-
nych wtedy w instytucji „Dom Książki”.

Języka polskiego uczyła nas p. Irena Ratajczak, na którą wszyscy od wielu lat mó-
wili „Seniorita”. Matematyki - p. Genowefa Sobczyńska – „Genia”, fizyki uczył nas p. 
Wiktor Stęszewski „Wektor”. Chyba od drugiej klasy mieliśmy przedmiot „Grafika i re-
klama książki” z p. Adamem Bonowskim – uznanym w środowisku poznańskim grafi-
kiem. Przemiły, spokojny człowiek. Uwielbialiśmy go i mówiliśmy na niego „Adaś”. 
W pierwszej i drugiej klasie mieliśmy wychowanie muzyczne, które z wielką powagą 
próbował nam wykładać p. Piotr Kałużny – wtedy jeszcze student Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, a dziś sławny kompozytor i pianista. Zajęcia odbywały się w auli szkoły 
( z braku wolnych sal ). Oj, ciężko mu było z nami, bo w klasie było 30 dziewcząt i 6 
chłopców, a co druga się w nim kochała. Zapamiętałam tylko, że ciekawie opowiadał 
i grał muzykę jazzową. Wytrzymał z nami jeden rok. 

Dobór przedmiotów w tej szkole jest dla mnie zastanawiający. Oprócz języka pol-
skiego i matematyki pobieraliśmy nauki z takich dziedzin: przez cztery lata mieliśmy 
fizykę, dwa lata chemię z p. Krystyną Rennert (która słysząc jakieś nędzne wypociny 
niedouczonego osobnika mówiła: „Pic na muchy, parada na widelcu, siadaj – dwa.”), 
zero biologii, geografia i historia trwały po dwa lata, język niemiecki i rosyjski cztery 
lata. Za to mieliśmy ciekawe przedmioty zawodowe, które nas przygotowywały do pra-
cy na stanowisku księgarza. Była między innymi: Bibliografia księgarska, Ekonomika 
i organizacja księgarstwa, Arytmetyka gospodarcza, Podstawy rachunkowości księgar-
skiej, Statystyka, Organizacja sprzedaży, Reklama i propaganda książki, Maszynopi-
sanie (pisaliśmy wszystkimi palcami na klawiaturze przykrytej fartuszkiem). Ale była 
także Ekonomia polityczna, Prawoznawstwo, Propedeutyka nauki o społeczeństwie 
i Przysposobienie obronne. Ze strzelania KBKS-em miałam piątkę!

Najbardziej barwnym nauczycielem był fizyk, który nas niczego, ale to absolutnie 
niczego z tej fizyki nie nauczył. Przez cztery lata opowiadał nam o swoim hobby, któ-
rym było żeglarstwo. Miał żaglówkę, którą pływał po Bałtyku i każdy pieniądz – kosz-
tem rodziny (sam to przyznawał), na to przeznaczał. I to było po nim widać. Chodził 
skromnie ubrany, ale zawsze pod krawatem. Z pewnością wolał on opowiadać o swojej 
pasji niż nauczać fizyki. Na początku lekcji próbował zapisywać jakiś temat i punk-
ty, my markowaliśmy, że nas to wciąga, tak długo, aż się ktoś nie odezwał i nie za-
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pytał o jakieś przygody lub nie nawiązał do zasłyszanych w telewizji informacji. No 
i Wektor płynął z opowieściami, zatracał się w poczuciu czasu, lekcja szła w odstawkę, 
a Pan Profesor wsiadał na swego konika. Całe towarzystwo traktowało lekcje fizyki jak 
okienko. Wtedy dziewczyny miały czas, żeby się pomalować, poplotkować, wszyscy 
odpisywali zadania z pozostałych przedmiotów. Czasami, kiedy hałas w klasie był nie 
do wytrzymania, a Wektor chciał koniecznie realizować lekcję, zaczynał podnosić głos 
i wręcz krzyczeć. Takiego zachowania Profesora MY nie mogliśmy tolerować. Więc 
dalej go ignorowaliśmy. Siedzieliśmy do niego bokiem, tyłem, w kilkuosobowych, 
nieformalnych grupkach, chodziliśmy po klasie, żeby do kogoś zagadać. Parę razy 
zdarzyło mu się wskoczyć na katedrę i stamtąd wykrzykiwał CISZA, TO JEST LEKCJA 
itp. Hałas z sali fizycznej niósł się na całą szkołę, ale nigdy nikt nie interweniował. Ten 
cyrk trwał cały semestr, aż nagle fizyk przypominał sobie o konieczności wystawienia 
nam ocen. Wtedy odbywało się targowanie, przymilanie, wypominanie itp. Teraz NAM 
tak bardzo zależało, że aż wychodziliśmy z ławek, każdy zaglądał do dziennika, pokazy-
wał paluchem w dzienniku swoja rubryczkę, udowadniał. Staliśmy w wianuszku wokół 
katedry, otaczając nauczyciela i twardo z nim negocjowaliśmy. To była gra i każdy grał 
dobrze swoją rolę, jakby nic innego przez cały rok się w tej klasie nie działo, tylko mia-
ły miejsce uczciwie prowadzone lekcje. A Wektor grał nieugiętego, a w efekcie na ogół 
wystawiał nam takie oceny, jakie chcieliśmy uzyskać. 

 Pięć lat nauki minęło, zaliczyliśmy obronę pracy zawodowej, zdaliśmy maturę. 
Czas spędzony w tej szkole pozostanie na zawsze w mojej pamięci, właśnie wtedy prze-
obraziliśmy się z dzieci w osoby dorosłe, był to też czas pierwszych miłości i doboru 
przyjaciół na całe życie.
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Jolanta Siwczak

Jak Cyganie uratowali Genia

Kiedy rodzice nie mogą sobie poradzić z dziećmi, odwołują się do różnych kar 
i gróźb. Tak było, jest i będzie. Wiadomo. Kiedyś, gdy my byliśmy jeszcze 
dziećmi, straszyło się nas między innymi Cyganami, ale też czarną wołgą. Cy-

ganie poruszali się wozami, w taborze, a czarna wołgą poruszali się funkcjonariusze 
aparatu partyjnego, co w czasach komuny dla wszystkich było oczywiste. Bywało, że 
wołga podjechała pod jakiś dom i ktoś z niego znikał na jakiś czas, albo i na zawsze. 

Kiedy na obrzeżach wsi lub miast pojawiali się Cyganie, wzbudzali sensację swoją 
odrębnością, kolorami strojów, tańcem, śpiewem i zwyczajami. Wszyscy obawiali się, 
że zaraz coś ukradną, a dzieci straszono, że ich porwą i wywiozą. Cyganie sprzedawali 
na ogół patelnie i kotły, a dziećmi wcale się nie interesowali. Ale… straszak był. 

Kiedy mój brat miał kilka lat, złamał nogę. Założono gips i miał problem z poru-
szaniem się. Mama miała jeszcze wózek dziecięcy, więc go w nim woziła. Któregoś 
dnia chciał być razem z innymi dziećmi, które bawiły się przed domem, więc mama im 
go „wydała” razem z wózkiem. I tak starsi koledzy pojechali sobie z Geniem na spa-
cer. Jechali długo, aż skończyły się zabudowania ulicy Legnickiej, a zaczęły łąki i tzw. 
„szachty”, czyli wykopy po glinie zapełnione wodą. Latem wszyscy się w szachtach 
kąpali, niejeden z okolicznych mieszkańców tam niestety utonął. Obok była cegielnia, 
która stamtąd właśnie czerpała glinę do wyrobu cegieł. I nagle dzieci zobaczyły zbli-
żające się wozy cygańskie. Koledzy krzyknęli tylko i w panice rzucili się do ucieczki. 
A biedny Geniu, uwięziony w wózku, darł się wniebogłosy. Bał się przeraźliwie, a nie 
mógł uciekać na własnych nóżkach. Zbliżający się Cyganie z daleka słyszeli krzyczące-
go Genia, domyślili się zapewne powodu jego strachu, widzieli w oddali domy miesz-
kalne i postanowili go odtransportować do domu. Mogę się domyślić, co czuł mój brat, 
gdy prawdziwy Cygan zbliżył się do jego wózka i zaczął go pchać. Wózek dojechał do 
ulicy Legnickiej „na sygnale”, bo Geniu wył jak zarzynany. Po drodze ktoś poinformo-
wał wybawcę mojego brata, skąd to dziecko i oddano go naszej mamie. Mój brat Geniu 
do dziś pamięta traumę, jaką wtedy przeżył.
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Jolanta Siwczak

Landrynki od Fafika, 
czyli życie na podwórku

Myślę, że miałam szczęśliwe dzieciństwo. Skromne, ale szczęśliwe. Jako naj-
młodsza z rodzeństwa byłam po prostu rozpieszczana. Rzadko kiedy rodzice 
podnosili na mnie głos. Tata nie dał mi nigdy nawet klapsa, choć mamie się 

zdarzało. Ale wiem, że sobie na to zasłużyłam. Moje tzw. „szczenięce lata” spędziłam 
na podwórku przed blokiem, w którym mieszkałam. W tym budynku moi rodzice otrzy-
mali mieszkanie od firmy „Instal”, w której pracował nasz tata. Mieszkanie składało się 
tylko z dwóch pokoi, kuchni i łazienki – podział był więc oczywisty – dzieciaki w ma-
łym pokoju, rodzice w dużym. Wokół nas zamieszkiwały rodziny kolegów z pracy mo-
jego taty. Ojcowie wtedy pracowali, a matki zajmowały się domem. Tak więc wychowy-
waliśmy się w tradycyjnym modelu rodziny z mamą w domu. 

 
Dzieci wtedy nie brakowało. W całym budynku było 40 mieszkań. W każdej rodzi-
nie było dwoje, troje, a nawet czworo dzieci. Razem było nas około setki mniejszych 
i większych dzieciaków. Kiedy wychodziliśmy na podwórze, była nas potężna chmara. 
Na początku dzieci były pod opieką matek, później starszego rodzeństwa. Moja mama 
opowiadała mi, jak sytuacje podwórkowe przenosiły się na stosunki sąsiedzkie. Mecha-
nizm był prosty: dzieci pokłóciły się o coś w trakcie zabawy, matki rozstrzygały winę, 
a wieczorem zdawały relacje mężom powracającym z pracy. Ci z kolei, niestety nie-
rzadko, przenosili dyskusje domowe do zakładu pracy. Dorośli się pokłócili, a dzieci od 
rana zgodnie bawiły się na placu zabaw! Opowieść mamy była zakończona wnioskiem, 
który wzięłam sobie do serca na całe życie: „Nie należy się wtrącać pomiędzy dzieci, 
same się dogadają”.

Dorastaliśmy razem, starsi opiekowali się młodszymi, nie zawsze własnym rodzeń-
stwem. Na podwórku byliśmy jak wielka rodzina. 

Teren przed naszym blokiem na początku był nieciekawy, porośnięty trawą i chasz-
czami – co dla nas było dużym plusem. Rosło też kilka drzew owocowych po pozo-
stałym dawniejszym sadzie. My, dziewczynki bawiłyśmy się w sklep, gdzie warzywa-
mi i kwiatami były wyrwane chwasty : babka lancetowata to nasza kapusta, rumianek 
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i mlecz były kwiatami itp. Chłopaki grali w piłkę lub palanta. Czasami w trakcie gry 
wybijali komuś szybę. Sprawcy ZAWSZE uciekali i w następstwie tego odbywało się 
dociekliwe, sąsiedzkie dochodzenie. I oczywiście sprawcy ZAWSZE zostali wykryci. 
Dla młodszych został zbudowany ogrodzony plac zabaw z piaskownicą, metalowymi 
huśtawkami i drabinkami. Przez wiele lat bawiłam się tam z moimi koleżankami, póź-
niej przez kilka lat korzystały z tego miejsca moje dzieci. Na metalowych krawędziach 
zostało przeciętych wiele bród i czół, nie uniknął tego również mój brat. Bliznę na bro-
dzie ma do dzisiaj. Przez te wszystkie lata sprzęt na placu był tylko malowany, nigdy nic 
nie zostało wymienione ani unowocześnione. 

Niestety, w naszym bloku nie ma obecnie dzieci. Wiem tylko o jednym - wnucz-
ce jednej z moich podwórkowych koleżanek. Większość mieszkań zmieniła właścicie-
la, inne są wynajmowane studentom z pobliskiej uczelni. W związku z tym plac zabaw 
został latem tego roku rozebrany i zamieniono go na parking dla ok. 20 samochodów.  
Kiedy mieszka się w tak dużym bloku, nikt nie ma prawa się nudzić. Wystarczy spojrzeć 
przez okno, sprawdzić kto już jest i wychodzi się na podwórko. Wieczorem tradycyjnie 
odbywało się zwoływanie nas do domu przez mamy. A my odpowiadaliśmy też tradycyj-
nie: Zaaaraz, jeeeszcze trooochę! A kiedy zgłodnieliśmy wołaliśmy: MAAAMA, rzuć mi 
chleeeba! Ja nawet nie próbowałam wołać, bo mieszkałam na parterze. Mama mnie szyb-
ko z tego wyleczyła, więc wpadałam i wypadałam z domu bez biegania po schodach. 

Każde dziecko lubi słodycze, bardzo tego pragnęliśmy, ale nie było nam dane za-
jadać się cukierkami i czekoladą. Nasze niedościgłe marzenie zjedzenia całej czekolady 
na raz! Dzieciaki zastępowały sobie słodycze wymyślonymi przez siebie smakołykami. 
Największym przebojem był chleb ze smalcem i z cukrem, z którym wychodziła Mila 
z drugiego piętra, lub papierowa tutka wypełniona musztardą, którą z zapałem ssała 
moja koleżanka z klasy - Mariolka, mieszkająca w sąsiednim bloku. Ja uwielbiałam 
pszenną bułkę maczaną w kompocie, ale ze względów technicznych musiałam to jeść 
w domu. 

Tak więc nasz wybór słodyczy był bardzo ograniczony, bo na ich kupowanie ro-
dziców zwyczajnie nie było stać. Najpierw kupowało się jedzenie pierwszej potrzeby, 
a smakołyki były rzadko. Na niedzielę matki piekły ciasto, albo od wielkiego święta 
kupowało się ciastka w cukierni. Moja mama co sobota piekła placek drożdżowy. Jed-
na blacha to było stanowczo za mało na nasza rodzinę. Moi bracia mieli wilczy apetyt 
i mama musiała się nakombinować, żeby ich wykarmić. Ja byłam typem niejadka. Do 
poniedziałku zawsze zostawało z pół blachy placka. Wtedy po szkole pojawiała się moja 
koleżanka Tereska, która zaglądała na podłogę pod szafę kuchenną, gdzie ta blacha za-
wsze była i delikatnie sugerowała, że chętnie zje. No to zjadałyśmy po kawałku placka 
i biegłyśmy do niej, pod piątkę do sąsiedniej klatki i wtedy ja łypałam okiem na stół 
kuchenny, gdzie zawsze stały dwie wielkie salaterki z kompotem ze słoików. No i dosta-
wałam z każdego po miseczce, bo „swój owoc to samo zdrowie”- jak mawiała jej mama. 
Domowy placek został popity domowym kompotem. Wszystko wykonane przez nasze 
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mamy. Kiedy podrosłam, chętnie wieszałam u nich firanki, bo robiłam równe zakładki, 
czego nie potrafiła robić Tereska.

Zazdrościłam Teresce działki, z której pochodziły owoce na uwielbiany przeze 
mnie ich kompot i wierciłam dziurę w brzuchu rodzicom o swój ogród. Często jeździ-
liśmy do Junikowa, do cioci Stasi, ale to nie było to samo. No i doczekałam się. Rodzi-
ce kupili ogródek działkowy na Ławicy, który służył nam przez wiele lat. Teraz my też 
mieliśmy własne owoce, choć nastąpiło to dopiero po kilku latach, bo zaadaptowanie 
pola perzu na działeczkę wymagało wiele pracy. 

Na drugim piętrze mojej klatki schodowej mieszkało starsze, bezdzietne małżeństwo -  
pp. Szymanowscy z psem Fafikiem. Podobno mieli arystokratyczne pochodzenie. Moż-
liwe, bo najwyraźniej brakowało im służby. W ich domu był bałagan i zaduch. Nawet 
dzieci to widziały i rozumiały. W większym pokoju stał rozłożony olbrzymi, owalny 
stół, na którym były chyba wszystkie naczynia, jakie posiadali. Nie było na nim ani 
skrawka wolnej powierzchni! Stół widziałam, więc ręczę. Ale chodziły słuchy, że wanna 
w łazience była pod sufit zawalona gazetami. Mogę w to uwierzyć, choć nie widziałam. 
Dla starszych państwa jedyną rozrywką był piesek, którego posiadali. Kiedy wychodzi-
li z nim na spacer, my, dzieci, zawsze chętnie się z nim bawiliśmy. A p. Szymanowski 
miał w kieszeni landrynki zawinięte w wymięty papier i częstował nas nimi: „Weźcie 
proszę, to od Fafika”. 

Na początku braliśmy, ale im byliśmy starsi, przyjmowaliśmy poczęstunek z coraz 
większymi oporami. Na końcu nikt nie chciał landrynek. Fafik był chory, miała jakąś 
egzemę skórną i po prostu nam się brzydziło. Starsi państwo zmarli, w mieszkaniu po 
nich zamieszkali jacyś cudzoziemcy. Obecnie mieszka w nim pewna starsza pani, z po-
chodzenia Angielka, której życiorys jest materiałem na osobną opowieść. 

Na wniosek żon, w ramach czynu społecznego, nasi ojcowie wykonali w zakła-
dzie pracy słupki do wieszania prania i wkopali je na podwórzu. Słupki te są do dzisiaj 
i cały czas są wykorzystywane, głównie przez rodziny nieposiadające balkonu. Oczy-
wiście dla nas największą rozrywką było oglądanie bielizny, ale tej największych roz-
miarów, jeśli ktoś odważył się takową wywiesić na publiczny widok. Natomiast pranie 
tejże bielizny i pozostałych domowych ubiorów i pościeli odbywało się w pralniach 
znajdujących się w piwnicy. Był specjalny zeszyt o nazwie „Pralnia”, który przecho-
dził z mieszkania do mieszkania i gospodynie wpisywały się pod kolejną datą. Wracał 
do dozorczyni, która to nadzorowała. Każda pani miała dwa dni na urządzenie wielkie-
go prania. Należało zanieść do pralni wanny, miski, pralkę „Franię” z domu i wszyst-
kie potrzebne akcesoria. Mieszkańcy środkowej klatki, od czasu urządzenia w piwnicy 
schronu, mieli utrudnienia, bo przejścia w piwnicy już nie było i trzeba było iść przez 
podwórze do sąsiedniej klatki schodowe,j gdzie była pralnia i przenieść cały ten majdan. 
Pralnia składała się z trzech pomieszczeń – pralni i dwóch suszarni. Pierwszego dnia od 
rana trzeba było sprawnie wyprać, szybko rozwiesić, żeby wielkie sztuki prania zdążyły 
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wyschnąć przed upływem dwóch dni. Następnego dnia wieczorem pranie było zebrane, 
pralnia wysprzątana i klucz przekazany kolejnej sąsiadce.

Ale najciekawszym aspektem prania było rozpalanie ognia pod „kotliną” w celu 
zagotowania wody. To było normalne palenisko i było potrzebne paliwo w postaci drew-
na i węgla. Trochę drewna na rozpałkę zwykle każdy miał, ale węgiel należało zdobyć. 
Mieszkania miały centralne ogrzewanie prowadzące z kotłowni w sąsiednim bloku. 
I tam zawsze leżało parę ton węgla. Przez te wszystkie lata (według mnie trwało to oko-
ło 35 lat) wszyscy lokatorzy wieczorami brali węgiel sprzed kotłowni. Odbywało się 
to w ukryciu, ze świadomością, że się kradnie. Panowie zanosili węgiel do kotłowni, 
pomagali przenieść pralki itp., rano szli do pracy, żony do pralni, gdzie spędzały wiele 
godzin. Po wielu latach, na zebraniu wspólnoty mieszkańców, dowiedzieliśmy się, że 
kotłownia odbierała przydział węgla na pralnię! Wieczorne podchody naszych ojców 
były w zasadzie niepotrzebną atrakcją i nerwówką. Po zastanowieniu stwierdzam, że 
tak faktycznie to nikt nigdy nie został przy tym złapany ani ukarany za kradzież, bo to 
kradzieżą nie było. 

Dzieci po szkole biegły do mamy, bo w domu jej nie było. Zresztą dom w czasie 
wielkiego prania nie przypominał domu. Był bałagan, czasami nie było obiadu, mama 
była zła i zmęczona, ojciec wściekły, bo MUSIAŁ jej pomóc. Kiedy byłam mała, spę-
dzałam z mamą w pralni cały dzień, plącząc jej się pod nogami. Moim zadaniem było 
krochmalenie serwetek w małej wanience. 
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Na początku lat 60-tych nikt z sąsiadów nie miał żadnego pojazdu, ale z czasem 
nasi ojcowie zaczęli kupować jakieś motorki i motocykle, a później samochody. Za-
częły się pojawiać blaszane garaże, a po kilku latach administracja wybudowała ciąg 
garaży murowanych. Zabrano nam część podwórka ale i tak nadal było olbrzymie. 
Później lokatorzy dobudowali drugi ciąg garaży i wtedy już podwórko wyraźnie się 
zmniejszyło. Najważniejsze, że pozostał trzepak, który był bardzo ważnym elementem 
każdego podwórka. Przez zawirowania związane ze stawianiem garaży kilka razy go 
przestawiano, ale nie było mowy, aby go zlikwidowano. Trzepanie dywanów to był że-
lazny punkt sprzątania domu. Co sobota, a przed każdymi świętami od rana do późnego 
wieczora, słychać było uderzenia trzepaczki w dywany rozwieszone na trzepaku. Nikt 
tego nie lubił robić, ale czasami trzeba było.

Z trzepakiem kojarzy mi się wiele zabaw z koleżankami. Przede wszystkim służył 
nam do ćwiczeń fizycznych, na nim nauczyłam się „fikołków”, zwisów i innych wygi-
basów. Nierzadko ktoś z niego spadał. Oczywiście wszystkie narady podwórkowe odby-
wały się obowiązkowo „pod trzepakiem”. Trzepak, jako że był przez długi czas jedynym 
sprzętem na podwórku, pobudzał naszą wyobraźnię, choć składał się tylko z kilku sza-
rych, zespawanych rur. Któregoś lata powstał teatrzyk kukiełkowy, w którym kurtyną 
był szary koc, użyczony nam przez którąś matkę, a nasze lalki i misie głównymi bohate-
rami. Tylko nazwy sztuki już nie pamiętam. Może to był Jaś i Małgosia? 

Ciekawym miejscem do zabaw - choć kategorycznie zabronionym przez dorosłych, 
był schron i prowadząca do niego piwnica. Wtedy ( lata 60-te i 70-te) drzwi wejściowe 
do klatek schodowych i piwnic nie były zamykane na klucz. Piwnica była i jest nadal 
pod całym budynkiem. Została podzielona na tzw. komórki lokatorskie oraz wydzielono 
na obydwu jej końcach pralnie i suszarnie. Natomiast część piwnicy pod klatką środ-
kową (moją) została przeznaczona na schron dla ludności cywilnej. To było w połowie 
lat 70-tych. Pomieszczenie zamykano ciężkimi, żeliwnymi drzwiami gazoszczelnymi. 
Schron posiadał tunel ewakuacyjny o długości około 10 metrów, który pozwalał na 
wyjście poza blok, w momencie, gdyby ten został zburzony. Zakończenie tunelu z ze-
wnątrz wyglądało jak jakaś mała zwieńczona daszkiem budka o wysokości może jedne-
go metra. Tak więc wystarczyło dostać się do części schronowej piwnicy, przebiec ciem-
ny korytarz i można było wyjść na środku podwórka, przeciskając się między ścianką 
i daszkiem wylotu schronu. Ale dlaczego w ogóle powstał ten schron? Wiadomo, to 
były czasy głębokiej komuny, dorośli doskonale pamiętali jeszcze II wojnę światową, 
no i istniało realne zagrożenie wojną atomową, skażeniem chemicznym, biologicznym 
i co tam jeszcze propaganda wymyśliła. Później wylot schronu zabezpieczono metalo-
wą siatką, a drzwi w piwnicy prowadzące do tegoż schronu dozorca musiał zamykać 
na klucz. Ale jeszcze przez pewien czas był „przelot” przez piwnicę, można było wbiec 
z jednego końca i wybiec drugim. Zabawa w „gonito” na podwórku była urozmaicona 
o bieg przez ciemną piwnicę (bo żarówki zawsze ktoś wykręcał). Najbardziej kręciło to 
chłopców, my, dziewczynki, z ciekawości zwiedziłyśmy ten teren, ale nie byłyśmy tym 
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specjalnie zainteresowane. Wtedy pochłonęła nas modna gra „w gumę”, no i miałyśmy 
już „naście” lat. W końcu zamknięto żelazne drzwi pomiędzy środkową a zewnętrzną 
klatką schodową prowadzącą do „naszej pralni”.

W tamtych czasach ( to były lata 60 i 70-te) zakłady pracy organizowały kolonie 
dla dzieci pracowników. Pech chciał, że mój ojciec zmienił pracę i nie mogłam jeździć 
razem z ekipą podwórkową. Ale jeździłam z zakładu mojej mamy. Mama zaczęła praco-
wać, kiedy poszłam do pierwszej klasy. Co roku byłam trzy tygodnie na koloniach, a po-
zostałą część wakacji musiałam sobie organizować sama. Zabawy na podwórzu były 
wspaniałe. Było nas tak dużo, że nie mieliśmy problemu z organizowaniem gry w dwa 
ognie lub skakankę lub gumę. Bywało, że drużyny były podwójne i czekały na swoją 
kolej dopingując się wzajemnie. 

Kiedy podrośliśmy, w wakacje, całą podwórkową ferajną wybieraliśmy się do 
Krzyżownik lub na pływalnię na ul. Niestachowską. Tam nauczyłam się pływać. Wstęp 
na pływalnię był płatny, autobus do Krzyżownik też trochę kosztował i trzeba było kom-
binować, aby zdobyć kasę. Nikt nie słyszał wtedy o kieszonkowym. Albo mama dała, 
albo nie dała, jak się podpadło to nici z całodziennego wylegiwania na plaży, siedziało 
się wtedy w domu. Nikt nie mógł sobie pozwolić na jazdę autobusem bez biletu, bo kon-
trole były częste. Pokazanie się w domu z mandatem od „kanara” to byłby dożywotni 
zakaz korzystania z plaży. Jechaliśmy dzierżąc w jednej ręce bilet, torbę z prowiantem 
oraz koc w drugiej ręce. Żelaznym zestawem prowiantu plażowicza były: bułki z ma-
słem, gotowane jajka, pomidory, domowe ogórki kiszone i kompot w butelce. Kiedy 
któraś z nas miała parę groszy, to solidarnie się dzieliłyśmy albo czekałyśmy „do jutra” 
na ew. przypływ gotówki u koleżanek, żeby razem kupić sobie na plaży lody lub oranża-
dę. Jeśli nie mogłyśmy się doczekać, to się dzieliłyśmy. Raz ja kupiłam, a kiedy indziej 
moja koleżanka Mila lub ta, z którą taką spółkę właśnie zawiązywałam. Po kąpielach 
odpoczywaliśmy na kocach i graliśmy w karty. Dziś już nie pamiętam zasad gry w karty, 
bo później pochłonęły mnie całkowicie książki. 

Po południu wszyscy razem wracali do domu. Dziś jest to dla mnie niewiarygodne, 
że rodzice pozwalali nam samym jechać na cały dzień na plażę. Szczęśliwie nic nam się 
nie przydarzyło, choć wypadki utonięcia były, ale raczej w miejscach niestrzeżonych. 
My trzymaliśmy się plaży, gdzie dyżurowali ratownicy.

Kiedy mamy wysyłały nas do sklepu, najprzyjemniej było iść razem z koleżanką. 
Czasami trzeba było napełnić butlę od syfonu w zakładzie u p. Czajki na ul. Botanicznej. 
Syfon był w wielkiej, szklanej butli - chyba dwulitrowej, napełniany wodą. Ale najwięk-
szą jego atrakcją były bąbelki powstające w wyniku ciśnienia gazu wewnątrz butli ( tak 
mi się wydaje). Dziś wszyscy możemy kupić wodę gazowaną w butelkach albo napoje 
w puszkach. Wtedy nikomu się o tym nie śniło!

W tamtych czasach zakłady usługowe nie były tak rozwinięte jak obecnie. Z fa-
chowcami bywało różnie. Ale byli tacy, którzy sami się organizowali i posiadali warsz-
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taciki przewoźne. W soboty lub niedziele pod naszymi oknami rozlegał się głos mężczy-
zny, który nawoływał: Noże, nożyczki ostrzę!! Wtedy nasze mamy wybiegały z domów 
z nożami i nożyczkami, które już nie chciały ciąć i za niewielką opłatą oddawały je do 
ostrzenia. A my z zainteresowaniem patrzyliśmy, czy tym razem uda się panu nie zepsuć 
nożyczek, bo najczęściej zdarzało się to przy tych najmniejszych do paznokci. Wtedy 
kłótnia na podwórku była tak głośna, że aż hurczało. 

Jesienią przyjeżdżały też furmanki z okolicznych wsi oferujące swoje płody rolne. 
Wszyscy sąsiedzi mieli przydziałowe piwnice, więc ziemniaki obowiązkowo kupowali. 
Mamy robiły też przetwory, które wędrowały w słoikach na półki piwnicznych regałów. 
Kiedy się weszło do piwnicy w początkowych latach zamieszkiwania w naszym bloku, 
czuć było zewsząd zapach kiszonej kapusty. Skrzętne gospodynie pochodzące prze-
ważnie ze wsi nie wyobrażały sobie prowadzenia kuchni bez zakiszenia na zimę beczki 
kapusty. Nasza mama przez wiele lat też to robiła. Ale zrezygnowała po odkryciu, że 
kapusta znika. To mój brat Tomek „sprzedawał” kapustę swojemu koledze, gdy na proś-
bę swojej mamy miał ją kupić do domu. Odwrotnie robili, kiedy nasza mama wysyłała 
Tomka po cukier. Sam często sprawdzał, czy cukier się nie skończył. A sąsiadka miała 
jakieś swoje zapasy, bo pracowała w kuchni. Zaoszczędzoną gotówką chłopcy się dzie-
lili albo coś sobie razem kupowali. Bywało, że także papierosy, których każdy przecież 
kiedyś musiał spróbować.

Moje życie podwórkowe skończyło się właściwie wraz z pójściem do szkoły śred-
niej. Ale przyjaźnie pozostały. Kiedy tylko miałyśmy czas, odwiedzałyśmy się w do-
mach. Z Milą chodziłyśmy często do najbliższej Biblioteki Publicznej na ul. Kassyusza, 
a kiedy tam już wyczytałyśmy wszystko, co nas interesowało, zaczęłyśmy jeździć do 
biblioteki mieszczącej się w Pałacu Kultury. 

Dziś spotykam moje dawne koleżanki i kolegów odwiedzających rodziców miesz-
kających jeszcze w tym bloku (a pozostało już tylko kilka osób). Kilku kolegów mieszka 
tam w mieszkaniach po rodzicach, inni przekazali je swoim dzieciom. To są naprawdę 
miłe, choć tylko przelotne spotkania. Myślę, że wychowywanie się w wielkiej groma-
dzie podwórkowej wykształciło w nas wiele pozytywnych cech, które procentują całe 
życie. A wspomnienia, które pozostały, to ….aż łza się w oku kręci.
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Maria Zgoła

Cygański tabor

Było czerwcowe, gorące popołudnie. Tak jak wczoraj i dnia poprzedniego. Słońce 
leniwie płynęło po bezchmurnym niebie, nieubłagalnie ogarniając żarem spra-
gnioną wody ziemię i wszystko, co napotykało na swojej drodze. Wioska wy-

glądała na uśpioną. Głęboka cisza dodatkowo potęgowała to wrażenie. Nieliczne domy 
nagrzane słońcem przykucnęły przy polnych drogach, jak grzyby przy leśnych duktach. 
Zapach pobliskiego jeziora, którego tafla połyskiwała wśród trzcin i tataraku, jak i deli-
katne, prawie niewyczuwalne podmuchy niosącego od wody wilgoć wiatru, nie dawały 
wytchnienia od upału. 

Miejscowość położoną przy zachodniej części jeziora stanowiły zabudowania spół-
dzielni produkcyjnej z pyszniącym się w parku pałacem, byłą siedzibą dziedzica, czwora-
ki zamieszkałe przez członków spółdzielni oraz kilka zabudowań rolników - gospodarzy 
indywidualnych. Od jakiegoś czasu wśród mieszkańców funkcjonowało nazewnictwo: 
„stara wieś” - gospodarze i „nowa wieś” - członkowie spółdzielni - tę grupę stanowili au-
tochtonowie i przesiedleńcy, którzy przeważnie z Lubelszczyzny dotarli tu po reformie 
rolnej. 

 Dziewięcioletnia Zosia siedziała na progu zadaszonego ganku, chroniąc się przed 
niemiłosiernie palącymi promieniami słońca. Staruszek Azor jednym okiem łypał z budy, 
w której schronił się przed słońcem, w stronę miski z wodą. Jego długi jęzor falował 
w rytm szybkich, płytkich oddechów. Ptaki szukały schronienia wśród gałęzi rozłożystej 
lipy i tylko kot dachowiec przeciągał się na wygrzanym piasku.

Szkolne wakacje nie były dla Zosi okresem beztroskiego wypoczynku. Większość 
czasu przeznaczała na pomoc rodzicom. Ojciec pracował w pobliskiej kuźni, a mama wła-
śnie dzisiaj kończyła pielenie buraków cukrowych, przydzielanych każdej rodzinie do ca-
łorocznej pielęgnacji – od wysiewu, do zbiorów. Ona, najstarsza z rodzeństwa, miała od-
powiedzialne zadanie: opiekę nad siostrą i bratem. Chłopiec spał, jak zwykle o tej porze, 
a siostra bawiła się na rozłożonym na trawie kocu.

– Pić mi się chce – głos, młodszej o cztery lata Oli oderwał dziewczynkę od bardzo 
interesującej, pożyczonej z biblioteki szkolnej książki. 

– Że też zawsze musisz czegoś chcieć właśnie wtedy, gdy jestem w najbardziej cieka-
wym miejscu – burknęła cicho Zosia i przerwała czytanie udając się do kuchni. Z pewno-



Ocalić od zapomnienia 56DZIECIŃSTWO

ścią nie zareagowałaby tak prędko i nie poszła po kompot z rabarbaru, gdyby nie obawa, 
że nieznośna siostra swym donośnym krzykiem obudzi Jasia, który od niespełna godziny 
spał smacznie w swoim łóżeczku, a wtedy definitywnie byłby koniec czytania.

– Proszę – powiedziała do siostry. – Jak nie wypijesz wszystkiego, to nakryj talerzy-
kiem, będziesz miała na później i bądź cicho, bo będziesz bawiła Jasia, jeśli go obudzisz. 
Zajmij się swoimi zabawkami i daj mi jeszcze poczytać.

Wszystko wróciło do normy. Jasiu śpi, Ola bawi się, gotując obiad dla szmacianej lal-
ki, Zosia znów pogrążyła się w czytaniu. Śledząc losy bohaterów opowiadania, zupełnie 
oderwała się od istniejącej rzeczywistości.

Nagle tę wiejską sielankę przerwał donośny krzyk dwóch biegnących przez wieś 
przerażony chłopców:

– CYGANY JADĄ!!! CYGANY JADĄ!!!

Chyba tylko te słowa mają niespotykaną moc postawienia na nogi wszystkich miesz-
kańców wioski. Kto żyw wybiegł z domów. Gospodynie sypały ziarno kurom, zachęca-
jąc je w ten sposób do schronienia się w kurnikach. Dzieciaki z otwartymi z przerażenia, 
a jednocześnie zainteresowania buziami, biegły w stronę znajdującej się w centrum wioski 
pompy, miejsca chwilowego postoju cygańskich wozów. 

Maria�Zgoła� Cygański Tabor

 Ida Owczarek- cyganski tabor
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Cygani podjeżdżali z gracją, dostojnie, świadomi swojej mocy, wielkości, bogactwa 
i przepychu. Byli przekonani, że budzą różne emocje: ciekawość, zainteresowanie, po-
dziw, a jednocześnie wywołuje strach i niepewność. Mężczyźni ustawili w szeregu cygań-
skie wozy, pompowali wodę i podawali pełne wiadra utrudzonym podróżą koniom, kobie-
ty z gracją prostowały ręce i nogi ścierpnięte długim siedzeniem w jednej pozycji, dzieci, 
korzystając z chwilowego zamieszania, biegały wokół wozów. 

Gdyby mama była w domu, Zosia bez jednej chwili zastanowienia pobiegłaby w stro-
nę cygańskiego taboru. Było tam tak kolorowo, tak gwarno, wesoło i radośnie. Ozdobione 
malowanymi, wzorzystymi kwiatami wozy – domy odsłaniały bezwstydnie swe wnętrza, 
z których wychylały się puszyste pierzyny i błyszczące w słońcu patelnie. Długie, barwne, 
falbaniaste spódnice cygańskich kobiet i dziewczynek budziły zazdrość skromnie, szaro 
ubranej miejscowej dzieciarni. 

Niestety, dzisiaj nie było jej to dane. Dzisiaj zamiast radości i zabawy doznała uczu-
cia smutku i strachu. Smutku z powodu tego, że nie może tam iść, strach natomiast, wręcz 
panika, spowodowane były myślą: czego pilnować, mieszkania, rodzeństwa, biegających 
nieopodal kur? Co zrobić, jeśli podejdzie do nich cyganka i sobie tylko znanym sposobem 
zagarnie pod spódnicę jedną z kur znoszących jajka? Na dodatek nie zdającej sobie spra-
wy z powagi sytuacji Oli zachciało się ponownie pić, o czym oznajmiła głośnym krzy-
kiem, stawiając na równe nogi Jasia. 

– Co ja mam teraz zrobić? – nietypowa sytuacja przerosła Zosię. Obawa, że nie 
sprosta stojącemu przed nią wyzwaniu kompletnie ją sparaliżowała. Ocierając łzy pła-
czącemu Jasiowi starała się wydobyć, z pustej w tej chwili głowy, jakąś mądrą, rozwią-
zującą problem myśl. 

-Zosiu, dziecko drogie, nie martw się, już do ciebie idę. Z sąsiedniego mieszkania 
wyszła przed dom sąsiadka. Pomogła Zosi zająć się maluchami, zamknąć dom i zapę-
dzić kury do kurnika. Dziewczynka odetchnęła z wielką ulgą. Teraz nawet czas oczeki-
wania na przyjście mamy okazał się całkiem znośny. Wspólnie z rodzeństwem z oddali 
obserwowała majestatycznie poruszające się cyganki. Podchodziły do domów prosząc 
o wodę czy kawałek chleba, oferując na sprzedaż patelnię lub natarczywie zachęcając:

– Daj kochana rękę, powiem ci co cię w życiu spotka. Połóż pieniążek, popatrz na 
twoją linię życia, sprawdzę, czy jest długa. Powróżę ci, karty nie kłamią. Zobacz, ten 
brunet może być tobie pisany, dołóż pieniążek, to powiem, czy będzie twój. Nie chcesz 
wiedzieć kochana? Dużo tracisz, dużo! Cyganka prawdę ci powie. Nie masz pieniędzy? 
Daj chleba albo jajek dla głodnych dzieci, kochana. Nie chcesz nic dać biednym wę-
drowcom, oj, niedobra ty jesteś, niedobra! 

Nie zyskując nic przy jednym domostwie, przechodziły dalej, zadręczając kolej-
ne gospodynie. W czasie, gdy jednak krążyły pomiędzy domami, inne wykorzystując 
brak zainteresowania oddalały się na pobliskie przyzagrodowe poletkach w poszukiwa-
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niu ziemniaków, warzyw i sezonowych owoców. Na koniec dnia trzeba nakarmić gro-
madkę dzieci i męża, więc przyda się wszystko, co biega, fruwa i rośnie w polu, w lesie 
i w chłopskiej zagrodzie. 

Mama wróciła do domu zmęczona. Szczęśliwi Ola i Jaś obłapywali ją za kolana. 
Zosia zdawała relacje sytuacji związanej z przyjazdem cygańskich wozów. Wszyscy po-
dziękowali za pomoc uczynnej sąsiadce i poszli do siebie, to znaczy poszła mama z ma-
luchami. Zosi udało się jeszcze na chwilę wyrwać do koleżanek stojących w pobliżu 
cygańskich wozów. Teraz z bliska, bez strachu oglądała kolorowe cudeńka wywołują-
ce zawroty głowy. Szkoda tylko, że nie rozumiała o czym rozmawiają cygańskie dzieci 
w sobie tylko znanym języku.

Cygani wsiedli na wozy. Tabor powoli, majestatycznie ruszył przed siebie do znaj-
dującego się w zasięgu wzroku pobliskiego lasu, a dokładnie na leśną polanę, która od 
lat była miejscem nocnych obozowisk. Otrzymali od sołtysa pozwolenie na zatrzymanie 
się tam na jeden nocleg. Starsze dzieci i młodzież poszli tam wieczorem popatrzeć. Po-
nad drzewami okalającymi obozowisko unosił się dym ogniska, zapach gotowanej wie-
czerzy i przepiękny, rzewny śpiew.

Rano cygański tabor oddalił się, jak zawsze, w dalszą, pełną przygód drogę, zosta-
wiając wydeptaną polanę i dogasające ognisko. Na pewno w tym roku już nie wróci w to 
samo miejsce. Cygańskie wozy to ich domy, tak jak skorupa ślimaka, a oni nieustanną 
wędrówkę mają po prostu we krwi. Dopiero początek lata i Zosia dobrze wie, że jeszcze 
niejeden cygański tabor zawita do ich wioski.

Maria�Zgoła� Cygański Tabor
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Maria Zgoła

Takie miejsce jest tylko jedno

Dawno, dawno temu, w piękny majowy poranek nad malowniczo położonym je-
ziorem w Lusówku rozległ się donośny płacz noworodka dobiegający z okna 
pałacu Plucińskich. To byłam ja. Jedno z pomieszczeń pałacu było przejścio-

wym mieszkaniem moich rodziców. Po trzech latach kolejne komnaty pałacu odwiedza-
łam już jako przedszkolak – do dzisiaj pamiętam specyficzny zapach ceraty rozkładanej 
na stolikach na czas posiłków.

Ani się człowiek obejrzał i już szkoła podstawowa (siedem klas). „Szkoło, szko-
ło gdy cię wspominam...” Zaczynałam naukę w czasie, kiedy w specjalnych otworach 
w ławkach umieszczone były kałamarze (szklane słoiczki z atramentem), a pisało się 
piórem umocowanym w obsadce. Wieczne pióro czy długopis? One weszły do użyt-
ku, gdy byłam w szkole średniej. Elementarz miałam jeden, Falskiego – komu to prze-
szkadzało? Sztukę czytania opanowałam prędko i perfekcyjnie, więc szkolna biblio-
teka stała się moim królestwem. Były też dziecięce zabawy w teatr, podchody, dwa 
ognie, wycieczki do lasu i nad jezioro. Był również strach, przeplatany z zauroczeniem, 
na widok bajecznie kolorowych wozów wjeżdżających do wsi taborów cygańskich. 
Później nakazano im osiedlanie się. Pamiętam prace podczas wakacji; w ogrodzie, przy 
żniwach, zbiory owoców i chmielu. Czasy były ciężkie, a zarobione grosze można było 
przeznaczyć na przybory szkolne.

Wtedy jeszcze chyba nie dostrzegałam urody mojej wioski i całej okolicy; a tu jest 
pięknie, o każdej porze roku. Każda z nich to specyficzne widoki, kolory, zapachy. Wio-
sną pachną czeremchy, bzy, jaśminy i dzikie róże, żółte dywany kwitnącego rzepaku 
i zielone oziminy. Latem koszone zboża, siano na łąkach i ziemniaki pieczone w ogni-
skach w czas wykopków. Wody jeziora dają ochłodę w upalne dni. Jesień serwuje nam 
przepiękną gamę kolorów; kto z nas nie chodził po kobiercach szeleszczących liści? 
Zimą zaśnieżone pola skrzą się na mrozie, jak prześcieradła wybielone słońcem, pod-
czas trzaskających mrozów zdarza się słyszeć odgłos pękającego lodu, a dokarmiane 
ptaki z wdzięcznością zaglądają do okien. 

Najbardziej lubię wiosnę. Jest najpiękniejsza. Zieleń jest wtedy najzieleńsza, powie-
trze najbardziej rześkie (zwłaszcza po majowej burzy), motyle, ptaki i wszelkie stworze-
nia najbardziej pracowite. A jakie trele potrafią wydawać skowronki, sikorki czy kosy ze 
swych niepozornych gardeł doceni każdy, komu słoń nie nadepnął na ucho. Cudo!



Ocalić od zapomnienia 60DZIECIŃSTWO

Po średniej szkole na wiele lat opuściłam moją rodzinna miejscowość. Nigdy jed-
nak nie opuściłam gminy. Praca zawodowa związała mnie z trzema gminnymi placów-
kami oświatowymi. Stąd pochodził mój małżonek, tutaj uczyły się nasze dzieci i tu ak-
tualnie mieszkają i pracują. 

Ta gmina to moje życie! Osobiste, zawodowe, kulturalne i społeczne. Tutaj praco-
wałam i mieszkam. W maleńkim zakresie uczestniczyłam w powstawaniu Zespołu Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. Słuchałam rozwijającego się z roku na rok Chóru im. Feliksa 
Nowowiejskiego. Upajałam się niepowtarzalnymi koncertami „Lusowskich poranków 
muzycznych”, podczas których Imię Pana wychwalało wielu wspaniałych solistów i ze-
społów, a neogotycki kościół w Lusowie, który zawsze był rozmodloną świątynią, prze-
istaczał się w operę, filharmonię, wspaniały muzyczny teatr. Od pierwszych numerów 
czytałam „Sąsiadkę”, do której „popełniłam” nawet kilka tekstów.

Starałam się w miarę możliwości i umiejętności żyć sprawami najbliższego oto-
czenia i gminy. Teraz na emeryturze nie cierpię na nadmiar wolnego czasu. Rodzina, 
społeczna praca w Zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koło plastyczne dla doro-
słych, wycieczki i książki wypełniają dany mi czas. Mam również możliwość uczest-
niczenia w różnorodnych projektach kulturalnych i sportowych proponowanych przez 
GOK „Sezam” i OSiR. Wystarczy tylko chcieć i schować w najgłębszą szufladę pilot od 
telewizora. 

Za moim oknem przepięknie rozkwitły okazałe hortensje i budleje. Ich białe, ró-
żowe i fioletowe kwiaty uśmiechają się do słońca i do mnie, a zapach przyciąga wielo-
barwne motyle. A ja zakończyłam rozpoczętą przed laty budowę wymarzonego, własne-
go domu i od czterech lat znów mieszkam w Lusówku. Tu zaczęło się moje życie i tu... 
Ale, co tam, życie jest piękne, a miejscowa przyroda z pełną gamą kolorów, zapachów 
i dźwięków - niepowtarzalna. Zawsze, o każdej porze roku, teraz i tu. Tu, gdzie jest moje 
miejsce, gdzie jest mój dom.

Maria�Zgoła� Takie miejsce jest tylko jedno

Ilustracja - Ryszard Postaremczak
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Maria Zgoła

Szczęśliwe, choć pracowite wakacje 
mojego dzieciństwa

Edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej pod kierownictwem pana Cze-
sława Świątka rozpoczęłam w 1954 roku, tym samym moje pierwsze letnie wa-
kacje przypadły na rok 1955. Było to niewiele lat po drugiej wojnie światowej. 

Czasy biedne, trudne, a jednocześnie pełne nadziei i chęci do walki o lepsze jutro.

Życie dzieci w tamtych czasach było tak różne od dzisiejszego, że aż boję się o to, 
czy czytelnik uwierzy w moje słowa. Zapewniam jednak, że nie ma tu fikcji, że to naj-
prawdziwsza prawda. 

Podobnie jak dzisiaj, mieszkałam wtedy na wsi, pięknej, urokliwej, najpiękniej po-
łożonej w naszej gminie. Jezioro, obszary leśne, tereny rolne, zero przemysłu, małe za-
ludnienie – bajka, żyć nie umierać! Rodzice byli członkami (tworzonych wtedy w kraju) 
spółdzielni produkcyjnej. Dzieci uczyły się, pomagały rodzicom i w wolnych chwilach 
bawiły, jak to dzieci. Czasu na zabawę było zawsze mało, więc nawet pilnowanie pasą-
cych się na trawie gęsi było wykorzystywane choćby na grę na kocu w pięć kamyków.

Z końcem każdego roku szkolnego, wiadomo, oceny, świadectwa, promocje i letnie 
wakacje. Jednak nie dla wszystkich. Dotyczyły w zasadzie dzieci z miasta. One wypo-
czywały na koloniach, obozach, w najgorszym wypadku wyjeżdżały na wieś. Dla nas, 
dzieci członków rolniczej spółdzielni, jak również dla dzieci mieszkających tu rolników 
indywidualnych, nie organizowano wypoczynku. Czy wtedy ktoś myślał, że nam, dzie-
ciom wiejskim potrzebne są wyjazdy na wakacje? Po co, przecież mieszkaliśmy na wsi. 
A gdyby nawet taka myśl przyszła rodzicom do głowy, to zasadnicze pytanie brzmiało-
by – za co, skąd wziąć pieniądze na takie fanaberie?

Dla mnie, podobnie jak dla wielu moich rówieśników, wakacje były czasem wol-
nym od zajęć szkolnych, a jednocześnie okresem, w którym w miarę moich możliwości 
zarabiałam na fartuszek do szkoły, nowe buty, zeszyty itp. Fizyczna pomoc dzieci na wsi 
podczas wakacji i nie tylko, była wtedy normą, potrzebą. 

O ile dobrze pamiętam, do pracy w miejscowym ogrodzie, należącym do rolni-
czej spółdzielni, chodziły już dzieci w wieku 11 – 12 lat. Zatrudniano nas do zrywania 
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owoców truskawek, czerwonej i czarnej porzeczki, do pielenia, dziabania, wyrywania 
zielska, flancowania itp. Jedną z lżejszych, choć dość monotonnych prac, było zrywanie 
chmielowych zielonych szyszek z wcześniej zdejmowanej, za pomocą wysokiej tyczki 
(robił to zawsze mężczyzna) i położonej na ziemi długiej rośliny urodziwego chmielu.

Lato to czas żniw, to okres wytężonej pracy, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Cóż 
to takiego kombajn? Snopowiązałka, ówczesne cudo techniki, to dopiero była maszyna 
tamtych lat. Jej zadanie polegało na koszeniu zboża, wiązaniu sznurkiem snopków i wy-
rzucaniu ich na ziemię. My, dzieci, pod nadzorem starszej osoby, zbieraliśmy te snop-
ki i ustawialiśmy w mendle (mendel to około 12 snopów zboża ustawionych razem na 
polu). Często zdarzało się, że snopek nie był związany. Wtedy należało zrobić powrósło 
(rodzaj sznura skręconego ze słomy) i związać, jak sznurkiem – gotowe. Snopki, czasem 
wilgotne, były ciężkie, a chodzenie po ściernisku do przyjemności nie należało. 

Pracowaliśmy z przerwą obiadową w południe (12 – 14), która planowo wykorzy-
stywana była przez dzieci w taki oto sposób: do domu na obiad, kąpiel w jeziorze, przy 
odpowiedniej pogodzie, i ponownie do pracy.

Naszego zatrudnienia nie traktowaliśmy jako zło konieczne. Było dość ciężko, ale 
czy było nam źle? Ależ skądże. Nie doświadczyliśmy innej formy wypoczynku. Zresztą, 
nie byłam sama. Byliśmy liczną grupą normalnych dzieciaków. Umilaliśmy sobie czas 
pracy opowiadaniem różnych, bardzo wesołych lub strasznie smutnych historii, straszy-
liśmy się wymyślanymi opowieściami o duchach, kłóciliśmy się z byle powodu i zawsze 
staraliśmy się wydłużyć czas przeznaczony na posiłek, w czasie którego można było ze 
świeżej słomy robić pierścionki (umiem je robić do dzisiaj). 

Maria�Zgoła� Szczęśliwe, choć pracowite wakacje mojego dzieciństwa

Ilustracja - Ryszard Postaremczak 
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Praca w ogrodzie i przy żniwach, które kończyły się dożynkami wzbogaconymi 
występami artystycznymi w naszym wykonaniu, to tylko część wakacji. Robiliśmy 
inne, przedziwne by się dzisiaj wydawało, rzeczy. Zbieraliśmy np. z ziemniaków stonkę 
zrzuconą nam podobno „przez przyjaciół”. Idąc łanami zbóż wyłuskiwaliśmy z kłosów 
żyta, sporysz (grzyb w postaci małych, czarnych, stożkowatych ziarenek). O innych 
pracach wykonywanych przez dzieci podczas letnich wakacji nie wspominam, żeby nie 
zanudzać.

Reasumując: nam, mnie, przyszło żyć w ciekawych czasach, dość biednych, trud-
nych, pracowitych, a jednocześnie szczęśliwych. Nie piszę tych słów, żeby się skarżyć, 
nie narzekam. Mile wspominam moje letnie wakacje, jednak nie tęsknię do tamtych cza-
sów i nie chciałabym do nich wrócić. Z pewnością nie chciałoby mieć takich wakacji 
żadne dziecko w wieku szkolnym. Dzisiaj wypoczywa się inaczej, dzisiaj w wakacje się 
wypoczywa. No i tak ma być, o to właśnie chodzi, to jest wspaniałe, cudowne, super. 
Dzieciństwo, jakiekolwiek by nie było, to zawsze okres najlepszy, beztroski i szczęśli-
wy. Nie ma znaczenia czas i miejsce w jakim żyjemy. Letnie wakacje spędzone przez 
dzieci przy snopkach żyta, u cioci w górach czy na Majorce, mogą być równie ciekawe, 
piękne i szczęśliwe.

Dodam jeszcze, że czas wakacji w szkole ogólnokształcącej przeznaczany był rów-
nież na podejmowanie prac zarobkowych, a pozyskiwane dochody uzupełniały skromne 
budżety gospodarstw domowych. 

Jestem przekonana, że z mymi wspomnieniami identyfikuje się jakaś grupa osób 
starszych. Jak liczna, nie potrafię określić. Być może spisane przeze mnie przeżycia 
i doświadczenia będą przyczynkiem do innych, podobnych wspomnień, może nie tyl-
ko wakacyjnych. A ludzie młodsi, młodzież, dzieci? No cóż, chyba wzbogaciłam waszą 
wiedzę o minionych, nie zawsze łatwych, ale szczęśliwych mimo wszystko czasach, 
w których żyli wasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Korzystajcie z uroków letnich 
wakacji, wypoczywajcie, zwiedzajcie nasz piękny kraj i nie tylko i doceniajcie to, co 
nam wszystkim tu i teraz jest dane.

Maria�Zgoła� Szczęśliwe, choć pracowite wakacje mojego dzieciństwa
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Janusz Zarzyński

Kozy w parku

Utrapieniem kierownika lusowskiej szkoły, pana Józefa Dąbrowskiego, były 
kozy, które buszowały po parku, czyniąc szkody. Codziennym zadaniem nas, 
chłopaków, było przeganianie szkodników. 

Któregoś dnia, wspólnie z dwoma kolegami, Stefanem Komisarkiem i Marianem 
Walczakiem, wymyśliliśmy, żeby pomalować jedną z tych kóz, które jak zwykle kręciły 
się w parku. 

Postaraliśmy się o farby; do dyspozycji miałem tylko dwa kolory: czarny i czerwo-
ny, ale za to trwałe, bo olejne. Teraz pozostawało tylko wybrać obiekt. Padło na białą 
– wiadomo, najlepsze tło dla popisów malarskich. Koncepcja była prosta – czarne pasy 
w poprzek tułowia i czerwone rogi.

Nieoczekiwanie jednak pojawił się problem: wytypowana koza, czy to ze skrom-
ności, czy powodowana innymi, sobie tylko wiadomymi względami, dawała najwy-
raźniej sygnały, że bez entuzjazmu odnosi się do projektu i nie jest zainteresowana na-
szym pomysłem. Stawiając opór, próbowała się tłumaczyć, że ma inne plany na dziś 
i wskazując na swoje towarzyszki zdawała się mówić: może wybierzcie którąś z nich? 

Ilustracja - Zuzanna Stempel
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Nie daliśmy się przekonać, szczególnie że stado oddaliło się nieco, aby z bezpiecznej 
odległości obserwować całe wydarzenie. Nie ma co dłużej się droczyć z kozuchą - Ste-
fan i Marian trzymają mocno uparciuchę, ja maczam pędzel i zabieram się do dzieła.  
Najpierw pasy: pięć z jednej strony, pięć z drugiej i gotowe! – zebra mogłaby pozaz-
drościć. Teraz rogi – kilka pociągnięć i jest! Efekt wspaniały. Nam się podoba – kozie 
mniej. Coś tam bąka pod nosem, że pasy nierówne czy coś. Trzeba było stać spokojnie, 
to by były równe.

Tłumaczę – zobacz, koleżanki patrzą na ciebie z zazdrością. Ta nic, tylko mee 
i mee. Po chwili podeszła do stawku - niby że to idzie się napić - a tak naprawdę, żeby 
się przejrzeć w lustrze wody. Lewy profil…, prawy profil… – chyba jest dobrze, bo od-
chodzi najwyraźniej zadowolona. W stadzie ożywione komentarze. Młodym się podoba, 
a stare jak to stare: kto to widział, ciekawe komu chce się przypodobać, porządnej ko-
zie coś takiego nie przystoi, no a przede wszystkim – co na to powie właścicielka, pani 
Olechnowicz?!

Sesja skończona, zabieramy pędzel i farby, idziemy do domu. Kozy po małej chwi-
li też truchtają w stronę swojej zagrody, pomalowana ze spuszczonym łbem na końcu.
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Janusz Zarzyński

Zaczarowana izba babci Sochowej

Często bywałem - czasami z którymś z rodziców, czasami sam - u starszej pani, 
Agnieszki Sochowej, którą nazywałem babcią, mimo że nie było między nami 
pokrewieństwa. Pamiętam doskonale jej szczupłą, lekko pochyloną sylwetkę, 

energiczne ruchy, a nade wszystko jej życzliwy uśmiech, zawsze miłe słowo i pogodę 
ducha. 

Babcia Sochowa mieszkała w małym domku, którego centralną częścią była duża 
izba; dziś powiedzielibyśmy - salon. Na parapetach stały kwiaty – aloesy i czerwone pe-
largonie, typowe dla okien wiejskich w tamtych czasach. Na wschodniej ścianie „święte 
obrazy”, a przy nich, nieustannie na czerwono świecąca się „wieczna lampka”. Kilka 
mebli, maszyna do szycia, a na środku piec żeliwny typu „kurierek”. Ten piec właśnie 
jest punktem centralnym mojej opowieści.

Lata, które opisuję, to były generalnie ciężkie czasy, opresyjny system komuni-
styczny dawał się wszystkim we znaki – było biednie i szaro. Nie przeszkadzało to jed-
nak wcale dziecięcej wyobraźni stworzyć sobie kolorowego świata fantazji. 

Najbardziej lubiłem odwiedzać babcię w długie jesienne i zimowe wieczory. Na 
dworze chłód, a tu, w babcinej izbie cieplutko i przytulnie. Przy zgaszonych światłach 
panował mrok, rozjaśniony tylko ognikiem wiecznej lampki i czerwoną poświatą roz-
grzanej płyty piecyka. Trzaskające w ogniu, strzelające iskrami gałązki i szyszki sosno-
we, zapach żywicy i poruszające się na ścianach cienie tworzyły fantastyczną, odreal-
nioną scenerię i wywoływały różne postaci z bajek i legend. Momentami wiało grozą, 
zwłaszcza, gdy babcia wyczuwając też ten klimat, raczyła mnie niesamowitymi opowie-
ściami.

Często podczas tych seansów był placek lub plaster szynki i sok z wiśni lub porze-
czek. 

Dobroć, którą nazywałem babcią, dożyła sędziwego wieku i z całą pewnością od 
dawna jest w niebie.
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Janusz Zarzyński

Wspomnienie I

Pierzaste obłoki wędrujące po niebie,

Jaskółki szybujące nad lustrem jeziora, 

Zapach i oddech tego letniego wieczora…

Tęsknię i wspominam i spoglądam za siebie.

Strzeliste płomienie cygańskiego ogniska,

Tęskne pieśni, skrzypiec starych opowiadanie,

Gałęzi majestatycznych drzew kołysanie. 

Byliśmy tam z ojcem – widziałem z bliska. 

W kalejdoskopie wspomnień widzę zdarzenia, 

Które dawno przeminęły; przyjaznych ludzi,

Dom rodzinny, matczyne ręce zatroskane.

To wszystko - jakby dziś - wolne od zapomnienia:

Jak modlitwa i chleb, który się nie znudzi, 

Jak pieśni poranne przez dzwony wyśpiewane.

Iilustracja - Anna Łącka
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Janusz Zarzyński

Wspomnienie II
Żal i tęsknota; gdzie są moje lata młode,

Gdy byłem szczęśliwy - wspominać tylko mogę, 

Kiedy czas upływał w beztroskiej zabawie, 

Śpiewały ptaki i grały świerszcze w trawie.

Na lazurowym niebie strzępiaste obłoki 

Powoli płyną zataczając krąg szeroki.

Jaskółki co gniazda z gliny pod dachami

Ulepiły, nad ziemią gonią za muchami.

Z wyniosłej wieży czerwonego kościoła,

W wieczornej ciszy głos dzwonu dookoła

Niesie się i woła: „Wszystkie nasze dzienne sprawy,

Przyjm litośnie Boże Prawy”. Boże łaskawy.

Szczęśliwe to, ach szczęśliwe dziecięce lata,

Gdy mama, ja, tata - nie było jeszcze brata -

Szliśmy razem polną ścieżką pośród zieleni,

Wśród łąk kwiecistych i jasnej maków czerwieni. 

Łódka lekko się kołysze na błękicie fal,

Oglądam się za siebie, patrzę smutnie w dal.

Żal, tęsknota - to co było, jak oka mgnienie 

Przeszło, minęło, zostało tylko wspomnienie.
Ilustracja - Anna Łącka
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Janusz Zarzyński

Wspomnienie III
Siedzę sam z moimi myślami,

Za oknem noc migocze gwiazdami,

Na szybie przyklejony suchy kwiat, 

Przywołuje wspomnienia dawnych lat.

Widzę mój dom szczęśliwy, wesoły, 

Widzę jak idę ścieżką do szkoły,

Słyszę głośny gwar zbudzonego dnia, 

Spieszą koledzy na lekcje, jak ja. 

Codzienne odgłosy - rżenie koni,

Ryczenie krów, kogut kurę goni,

Skrzypienie kół w starym powozie,

Pokrzykujący fornal na wozie.

W południe, z kościelnej wieży 

Bije dzwon, wzywając do pacierzy -

Anioł Pański na chwałę Maryi -

Ludzie stanęli, głowy odkryli.

Na polach żniwa, spieszą się żeńcy

Trzeba dzisiaj zebrać jak najwięcej

Zmienia się pogoda - jutro deszcze

Trzeba się sprężyć, jeszcze i jeszcze ! 

Furmanki jeżdżą aż do wieczora,

Plony zwiezione - odpocząć pora.

Ludzie choć zmęczeni, są weseli,

Idą do jeziora, do kąpieli.

 Ktoś śpiewa: „gdzie maj, gdzie są 
wonne bzy” -

To Wiktor pijany; szczekają psy.

 Dzień się zakończył, przyniósł wrażeń 
moc,

Jeszcze pacierz - i pod koc. Dobra noc.
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Janusz Zarzyński

Obrazki z mojego dzieciństwa

Pamiętam siebie, jak miałem niespełna dwa lata. Mieszkałem wraz rodzicami na 
wsi, w domu rodzinnym mojego ojca. Dom ten usytuowany był przy dużym pla-
cu, kilkadziesiąt metrów od kościoła, dwieście metrów od jeziora, blisko piękne-

go parku. 

Ojciec miał niewielki sklep spożywczo - przemysłowy, który był wkomponowany 
w nasz dom mieszkalny. W ścianie między sklepem a kuchnią było małe okienko, przez 
które mama, zajęta jakimiś czynnościami domowymi, przekazywała mnie ojcu. Wypo-
sażenie sklepu stanowiły lady i duże, białe regały z półkami i szufladami. W szufladach, 
między innymi, były przyprawy, cukierki i czekolady.

To, co najbardziej istotne, to klimat mojego domu, który był mi azylem spokoju, 
oazą szczęśliwości. Osłonięty kokonem opiekuńczych matczynych rąk, w poczuciu bez-
pieczeństwa u boku ojca, chłonąłem wszystkimi zmysłami otaczający mnie świat. 

Wspomnienia jawią mi się jako malowane ciepłymi pastelowymi kolorami obrazki.

Ilustracja: Magdalena Święcicka – Dom pod jaworem
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Doskonale pamiętam duży, słoneczny pokój - siedzę na kanapie, obok mama 
z książką na kolanach, tata pod oknem w fotelu, a u jego stóp nasz pies – wyżlica Lola. 
Czytamy (mama oczywiście czyta) przepięknie ilustrowane przez Jana Marcina Szance-
ra bajki Ignacego Krasickiego. Często spędzaliśmy w ten sposób wolne chwile. W domu 
było sporo książek, z których największe wrażenie robiło na mnie ekskluzywne wydanie 
„Pana Tadeusza” z cudownymi ilustracjami Michała Elwiro Andriollego.

Pamiętam też, że mama gromadziła reprodukcje obrazów patriotycznych, głównie 
z motywami powstańczymi autorstwa Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, 
Józefa Chełmońskiego, Kossaków czy wspominanego już Michała Elwiro Andriollego.

Muzyka, która wypełniała nasz dom, to przede wszystkim arie operowe i operetko-
we, a także walce wiedeńskie Jana Straussa.

Pierwszym zapamiętanym przeze mnie utworem muzycznym było Ave Maria Ba-
cha- Gounoda w wykonaniu niezapomnianego Beniamina Giglego, ulubionego tenora 
mojej mamy. Zainspirowany tą anielską melodią wyśpiewywałem „ave, ave”. Kiedy 
po jakimś czasie dotarło do mnie, że mam ładny głos, zacząłem się nim popisywać, 
m.in. w kościele, aż kiedyś ksiądz proboszcz Kazimierz Dworak musiał interweniować 
u mamy: „Januszek, mówił, ma piękny głos, ale niech ciszej śpiewa, bo słyszę tylko 
jego.” 

Czas płynął powoli, nikt się wówczas, jak teraz ma to miejsce, wiecznie nie spie-
szył. Ludzie mieli czas, żeby ze sobą porozmawiać albo pójść na spacer do lasu, nad 
jezioro lub do parku.

Do rangi wydarzeń urastały takie zjawiska jak: odpust parafialny, zabawy wiejskie, 
handlarz obwoźny, czy przyjazd kina objazdowego.

Odpust miał dwa oblicza – wymiar liturgiczny i jarmarczny. Ten drugi był zjawi-
skiem bardzo kolorowym, krzykliwym. Stragany z zabawkami, balonikami, piszczał-
kami, gwizdkami, obrazkami i piernikami stanowiły, szczególnie dla dzieciaków, nie-
samowitą atrakcję. Nieważne, że wszystko to było kiczowate – ważne, że był ruch, że 
było kolorowo i wesoło.

Od czasu do czasu odbywały się taneczne zabawy wiejskie. Pamiętam że orkiestra 
grała na jakimś podwyższeniu, zazwyczaj to był wóz czy przyczepa. Impreza trwała do 
późnych godzin nocnych, chyba że muzykanci wcześniej się upili.

Co pewien czas zjawiał się handlarz obwoźny, który jeżdżąc konną furmanką od 
wioski do wioski, proponował handel zamienny. Za butelki, szmaty, jajka lub inne pro-
dukty spożywcze, oferował garnki, wiadra i inne artykuły codziennego użytku. Najważ-
niejsze w tym było to, że zawsze obie strony były zadowolone i głęboko przeświadczone 
o wyższości swoich zdolności handlowych.

Janusz�Zarzyński� Obrazki z mojego dzieciństwa
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Przyjazd kina objazdowego – to było wydarzenie ! Bilety zawsze rozchodziły się 
błyskawicznie. 

Kłopot był, gdy wyświetlano film dla dorosłych. Radziliśmy sobie z problemem 
w ten sposób, że wchodziliśmy na drzewa i podglądaliśmy przez okna. Sytuacja była 
mało komfortowa, no bo ile można siedzieć na gałęzi. Zdarzyło się kiedyś, że jeden ko-
lega – nie wiem czy z emocji, czy może przysnął – spadł z drzewa ! A swoją drogą to 
nie przypominam sobie, żeby jakaś akcja filmowa oglądana w ten niekonwencjonalny 
sposób wywarła na mnie głębsze wrażenie. 

Pamiętam, że w tym objazdowym kinie zobaczyłem pierwszy western -”Winche-
ster 73” z Jamesem Stewartem w roli głównej. Na drugi dzień wszyscy kilkunastoletni 
chłopacy byli kowbojami! Uzbroiwszy się w jakieś wystrugane z drewna pukawki opa-
nowaliśmy park. Strzelanina była ostra, trup padał gęsto. Pamiętam, że poprzyszywa-
liśmy sobie frędzle ( poodcinane od firan) do spodni, niektórzy mieli nawet kapelusze, 
inni pióropusze. 

Park był ulubionym terenem chłopięcych zabaw. To tam bawiliśmy się w pod-
chody, szukanego, w Indian i kowboi. Każdy chłopak w swoich kieszeniach miał obo-
wiązkowo: scyzoryk, procę i kilka pocisków do niej. Punktem honoru dla każdego 
było wspięcie się na najwyższe drzewo. Efekty były różne – sińce, zadrapania, po-
darte spodnie. Zdarzało się, że te spodnie były przetrzepane – na właścicielu tych-
że rzecz jasna - ojcowskim paskiem, który to pasek był narzędziem edukacyj-
nym i egzekutorem „wymiaru sprawiedliwości”. Zasady w tym względzie były 
proste, jasno sprecyzowane – to wolno, a tego nie. Nie podporządkowujesz się - po-
dejmujesz ryzyko kontaktu twojego siedzenia z paskiem. Reguły proste i skutecz-
niejsze niż uczone wywody dzisiejszych psychologów. Fakt jest taki: w owych cza-
sach rodzic, ksiądz i nauczyciel mówili jednym głosem i mieli autorytet i posłuch. 

* * * * *

Żal, żal tych chwil szczęśliwych, życia w tradycyjnym porządku, w zgodzie z ludź-
mi, z naturą.

Żal…

Janusz�Zarzyński� Obrazki z mojego dzieciństwa
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Edmund Jurdziński

Woda i sport

Od zawsze byłem człowiekiem ruchliwym, pełnym energii. Biegałem za kółkiem, 
łaziłem po drzewach. Dzieciństwo i wczesne lata młodości spędziłem blisko 
wody. Mieszkałem bardzo blisko Warty. Tam nauczyłem się pływać i wędko-

wać. W latach tuż po wojnie Warta była czystą rzeką. Często pragnienie gasiłem pijąc 
wodę bezpośrednio z nurtu rzeki. Warta była też rybna, wykorzystywana do żeglugi. 
Pływały barki i holowniki. Na rzece tętniło życie. Było dużo kajaków, łodzi, motoró-
wek. Pamiętam, że już wczesną wiosną, przy ciepłej, dobrej pogodzie, razem z kolegami 
z klasy chodziliśmy pływać. 

W szkole na zajęciach sportowych wyróżniałem się sprawnością, występowałem 
w reprezentacji szkoły. Ojciec jednego z kolegów z klasy był trenerem bokserskim. Ten 
kolega miał na imię Bogdan. Pewnego razu przyniósł do klasy komplet rękawic bok-
serskich. Dogadaliśmy się, kto z kim będzie 
walczył. Ławki w klasie poszły pod ścianę 
i powstał ring. Mnie przypadło walczyć z ko-
legą o imieniu Stefan. Wydawało mi się, że 
go łatwo pokonam. On był mańkutem i po 
kilku rundach otrzymałem cios w nos. Krew 
się polała i było po walce. Od tego czasu 
chyba mam krzywą przegrodę nosową i uni-
kam czynnego boksowania, ale lubię oglądać 
w telewizji pojedynki bokserskie.

W szkole średniej poza normalnymi za-
jęciami wychowania fizycznego uprawiałem 
lekkoatletykę. Biegałem na krótkich i śred-
nich dystansach. Pod koniec szkoły podsta-
wowej w prezencie z jakieś okazji dostałem 
rower (był to stary przedwojenny rower zło-
żony z różnych części). Zacząłem dużo jeź-
dzić. Związałem się z sekcją turystyczną Pol-
skiego Okręgowego Związku Kolarskiego 
w Poznaniu. Wiosną, latem i jesienią, w każ-



Ocalić od zapomnienia 75MŁODOŚĆ

dą sobotę lub niedzielę, ruszaliśmy grupą na wycieczki. Spotkania przed wyjazdem 
zaczynały się na Starym Rynku przed ratuszem. Zwiedzaliśmy bliższe i dalsze oko-
lice Poznania i Wielkopolski. Po jakimś czasie uzyskałem uprawnienia instruktora - 
przewodnika turystyki rowerowej. Prowadziłem kilkuosobowe wycieczki, również dal-
sze - kilkudniowe. W sezonie przejeżdżałem od 1500 do 2000 km. Zwiedziłem całe 
wybrzeże, wschodnią i południową część Polski. Przejechałem Mazury. Byłem rowe-
rem w Białowieży. W specjalnych książeczkach dokumentowaliśmy (pieczątki!) pobyt 
w zwiedzanych miejscowościach. Ten stary ale jary rower służył mi przez długi czas. 
Potem zmieniłem go na polski rower, trochę wyścigowy, marki Bałtyk. Na nim również 
jeździłem długie lata. 

W czasie studiów reprezentowałem uczelnię (wtedy WSE) w Mistrzostwach Szkół 
Ekonomicznych Polski, które odbywały się w Poznaniu. W biegu sztafetowym 4x100m 
zająłem 2-gie miejsce. W tych zawodach startowałem jeszcze na 200 m oraz w rzucie 
oszczepem, ale z miernym wynikiem. Bardzo mile wspominam obozy sportowo-wypo-
czynkowe z uczelni w Sierakowie oraz w Zakopanem. Były tam cztero- pięcioosobowe 
reprezentacje różnych dyscyplin sportowych, m.in. koszykówki, siatkówki, lekkoatlety-
ki, piłki ręcznej i pływania. Poszczególne grupy rywalizowały ze sobą. O ile dobrze pa-
miętam, moja grupa lekkoatletyczna zajęła 2 miejsce. Zupełnie inna sytuacja na obozie 
w Zakopanem. Tam nauczyłem się jeździć na nartach. Po wielu latach, kiedy nie miałem 
kontaktu z nartami, wyjechałem z dziećmi, już wtedy dorosłymi, do Zieleńca koło Dusz-
nik. Gdy syn i córka uczyli się jeździć na oślej łączce, ja sobie szusowałem na stoku. 
Córka nawet powiedziała:, ,tata, ale dałeś czadu!’’. Była dumna z ojca.

Obecnie, kiedy jestem na emeryturze, chodzę na basen, siłownię. Natomiast naj-
więcej satysfakcji mam z Nordic Walking. Od pięciu lat chodzę i uczestniczę w wie-
lu imprezach związanych z tą formą rekreacji. W wieloetapowym spotkaniu o nazwie 
Korona Wielkopolski w sezonie 2014- 2015 zająłem 2-gie miejsce w grupie wiekowej 
70+. Natomiast w sezonie 2015- 2016 byłem pierwszy! Również dobre miejsce na pudle 
zajmowałem w innych imprezach, np. Koronie Dąbrówki, Piątce Ekonomicznej. Aktu-
alnie moje wyniki to 7,2 - 7,5 
km/h. Nordic Walking upra-
wiam jesienią, zimą i wiosną. 

Natomiast latem pły-
wam na łodzi z silnikiem. 
Moją łódź KABOKLE budo-
wałem przez 1,5 roku w domu 
w garażu. Przez cztery sezo-
ny opłynąłem Wielką Pętlę 
Wielkopolską (Warta - No-
teć). WPW to około 690 km 
i ponad 35 śluz. W czerwcu 

Edmund�Jurdziński� Woda i sport
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2017 przez 20 dni pokonałem tzw. Pętlę Berlińską na trasie Kostrzyn n/ Odrą – Odra - 
Kanał Hawela – Berlin – Poczdam - Szprewa - Odra- Kostrzyn n/Odrą. Do Kostrzyna 
z Poznania i powrót do Poznania. Łącznie przepłynąłem ponad 800 km. Poznałem wielu 
wspaniałych ludzi - żeglarzy. Utrzymujemy kontakty. Planujemy przyszłe rejsy. 

Co roku w ostatni weekend czerwca w Bydgoszczy organizowany jest zlot wod-
niaków pod nazwą Ster na Bydgoszcz. Jeżeli warunki wodne pozwalają, na zlot płynę 
swoją łódką. Średnio w imprezie uczestniczy około 100 łódek, również z Niemiec czy 
Holandii. Każdorazowo gościem honorowym jest znana postać. Poznałem tam Aleksan-
dra Dobę - kajakarza, który dwa razy przepłynął Atlantyk, również panią kapitan Martę 
Sziłajtis-Obiegło. To najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła świat. Mam z tymi oso-
bami fotografie z dedykacjami. 
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Grzegorz Leonhard

Rozkosze dziecięcego podniebienia, 
czyli niezapomniany smak ślepych ryb

Cudowne lata sześćdziesiąte! Zważywszy na PRL, biedę i to, jak trudno się żyło, 
wcale nie był to jednak okres, który do wspaniałych zaliczyć można. Ale dziec-
kiem się było beztroskim wtedy i stąd całkiem spory sentyment do nich! Ambi-

cją, żeby nie napisać - obsesją, piszącego te słowa jest powrót do czasów dzieciństwa, 
by porównując je z dzisiejszymi, oddać to, jak zmieniło i zmienia się wszystko wokół. 
Pisałem już w tym kontekście o dźwiękach i o zapachach, teraz o czymś, czego patrząc 
w przeszłość dzisiaj najbardziej pewnie brak: o jedzeniu z tamtych lat. 

Niewyszukane, przygotowywane z prostych składników, smakowało tak, że trud-
no o odpowiednie słowa wyrażające zachwyt nad nim. Wspomnienie o tamtych potra-
wach przyprawia o dreszcz emocji, powodując nerwowe przełykanie cieknącej ślin-
ki. Najpewniej to zasługa matczynego serca wkładanego w to żmudne i wymagające 
ogromnego zachodu gotowanie. Serce to jedno, ale - ile pracy trzeba było włożyć, by 
wykonać domowym sposobem makaron, czy choćby własnoręcznie ukulać pyzy droż-
dżowe, to jedynie gospodynie pamiętające tamte czasy mogą zdawać sobie sprawę. Nie 
funkcjonowało wtedy pojęcie szybkiego obiadu złożonego z gotowych półproduktów, 
bo takowych po prostu wtedy nie znano. To, że jedzenie było smaczne, to także zasługa 
zdrowych produktów, w których trudno by szukać jakiejkolwiek chemii. Z punktu wi-
dzenia dzisiejszej dietetyki królujące onegdaj w naszym menu podroby nie były niczym 
zdrowym, lecz pochodziły od zwierząt żywionych po domowemu bez stosowania spe-
cjalistycznych mieszanek paszowych, antybiotyków itp. To sprawiało, że niegdysiejsza 
wątrobianka, choć miała pewnie tyle samo cholesterolu co obecna, to smakowała o nie-
bo lepiej niż dziś. I w tym kontekście, pewnie bardziej niż obecnie, najdroższa szynka 
zasługiwała na miano zdrowej i ekologicznej. 

Smaki, o których napisać chcę najpierw, to głównie te obiadowe. Tytułowe ślepe 
ryby były zupą z pokrojonych w drobną kostkę ziemniaków. Z powodów, o których po-
niżej, nie była ona gotowana na mięsnym wywarze, więc na jej powierzchni nie pływały 
żadne oka tłuszczu. Stąd bezokie, a więc „ślepe” ryby, czasem też podawane z myrdyr-
dą. Ta ostatnia zaś to mączna zasmażka (później też kwaśna śmietana), nadająca zupie 
większą gęstość. Ta zupa to w pewnym sensie symbol i kwintesencja tamtych czasów. 
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Musiała być prosta, tania i możliwa do ugotowania ze składników dostępnych pod ręką, 
bo zaopatrzonych sklepów wtedy próżno szukać było! No i mięsa zawierać musiała jak 
najmniej, a najlepiej wcale! I to nie na skutek świadomego unikania tego rodzaju białek, 
lecz na skutek „braków na rynku”. 

By zupa była pożywna, gospodynie używały mąki, czyniąc ją gęstszą. Mąka była 
powszechnie dostępna, a za mięsem, czy choćby kośćmi do przygotowania wywaru, 
stać trzeba było w długich kolejkach! Skoro o zupach „unikających” mięsa mowa, to 
popularna była wtedy polewka z podgotowanego kwaśnego mleka czy zalewajka wy-
wodząca swą nazwę od ziemniaków zalewanych zakwasem, a także zupa z dyni, a wła-
ściwie z korbola, jak to się mówiło w wielkopolskiej gwarze. Mnie samemu najbardziej 
jednak smakował eintopf, inaczej zwany rumpuciem, czyli zupa wielowarzywna, której 
dostawało się często dokładkę, a więc „repetę” oraz tzw. „zupa nic” ze słodkiego schło-
dzonego mleka z wanilią zaciąganego kartoflanką bądź budyniem z charakterystyczny-
mi kluseczkami z ubitej piany z białek. Wśród zup mlecznych przygotowywanych na 
śniadanie raczej prym wiodły: zacierka i nawarka, czyli zupa na ciepłym mleku zacią-
gana… mąką, a jakże! 

Ta mąka! Wraz z ziemniakami i nabiałem królowała jako składnik pożywienia 
w tamtych czasach. Rzut oka na wspomniane zupy wystarczy, by wysnuć wniosek, że 
choć smaczne, to nie były one zbyt wyszukane. Produkty używane do ich przygotowy-
wania rosły prawie w każdym ogródku. Niektóre z zup, by wspomnieć tylko szczawio-
wą czy tę najbiedniejszą z lebiody, przygotowywano z tego, co rosło w przydrożnych 
rowach. Te same cechy, a więc taniość, dostępność i „bezmięsność” charakteryzowały 
i drugie dania obiadowe. Stąd popularność pyrów z gzikiem, plyndzy, szarych klusek, 
kapusty kiszonej czy skorzonery, która z powodzeniem udawała dzisiejsze szparagi. 
Obiad nie mógł obyć się bez kompotu, kwaśnego mleka czy choćby kisielu robionego 
przez mamę z kartoflanki i świeżych owoców. 

Śniadania i kolacje to jedzenie sznytek ze smalcem ze „skrzyczkami” bądź z „ma-
słem roślinnym” czy wręcz margaryną. Tak zwany po poznańsku obkład nie był specjal-
nie zróżnicowany i doskonale pasował do siermiężnej poetyki tamtych czasów. Latem 
i wczesną jesienią dostępne były pomidory, ogórki czy redyski. Zdecydowanie gorzej 
było zimą. Zdarzało się jeść chleb z samą musztardą, pokrojoną cebulą czy ścinkami 
z kostki Maggi. Rolę smarowidła, zastępującego także świeże pomidory, przynajmniej 
u nas, pełnił też koncentrat pomidorowy sprzedawany w charakterystycznych „pancer-
nych” puszkach, których otwarcie bez skaleczenia się graniczyło z cudem. Gdy przyszła 
ochota na zjedzenie czegoś słodkiego, to chleb smarowało się zawiesistą kwaśną śmie-
taną i posypywało cukrem! 

Cukier to kolejny wtedy deficytowy artykuł. Gromadziło się go w domu w ilościach 
znacznych i restrykcyjnie racjonowało. Czasami udawało się jednak wyprodukować 
z niego domowego cukierka. Na patelnie wsypywało się nieco cukru oraz dodawało 
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wody i tłuszczu. Cukier rozgrzewając się ulegał karmelizacji. Po wystygnięciu powsta-
wała twarda bezkształtna masa imitująca cukierki. Gdzie tam dzisiejszym do nich! Pa-
miętam jak pewnego razu podczas produkcji tych słodkości, usiłując wydobyć skamie-
niałą masę, pogiąłem mamie patelnię nabytą świeżo bodaj z cygańskiego taboru. 

Starałem się pisać głównie o pożywieniu, którego już nie ma, choć obecnie część 
z niego wraca. Po skosztowaniu kawioru i krewetek ludzie zwracają się ku typowo pol-
skim daniom z tradycyjnej kuchni. Tak jest z wieloma potrawami. Wracają też na przy-
kład domowe wytwórnie lodów. U nas w domu latem lody produkowało się często. 
Mieliśmy do ich wytwarzania dość niespotykaną, specjalną maszynkę. Z pietyzmem 
przechowuję ją po dziś dzień. Konia z rzędem temu, kto potrafiłby jej teraz użyć… 

Opowieść o smakach dzieciństwa nie byłaby kompletna bez wspomnień o płynnym 
rybim tranie, który wtedy zdaje się traktowany był jako lek na wszystkie dziecięce przy-
padłości i którego zapomnieć nie sposób. Może także trochę dzięki niemu tak pamiętam 
tamte czasy?

Grzegorz�Leonhard� Rozkosze dziecięcego podniebienia, czyli niezapomniany smak ślepych ryb
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Grzegorz Leonhard

Zapachy dzieciństwa,  
czyli zmienny nosa los!

Dawno, dawno temu… Nie!!! Czy po takim wstępie, podświadomie sytuującym 
akcję gdzieś w okresie życia dinozaurów, ktoś jeszcze chciałby czytać dalej ten 
tekst? Muszę zacząć inaczej i atrakcyjniej opisać czas, do którego pragnąłbym 

nawiązać. Najprościej byłoby podać, że chodzi mi o lata 60-te. Okres w którym trudno 
było przewidzieć pojawienie się cyfrowej techniki, a elektroniczna rozrywka kończyła 
się na lampowym olbrzymim telewizorze z malutkim czarno-białym ekranem, trzesz-
czącym radioodbiorniku czy szpulowym magnetofonie lub gramofonie z winylowymi 
czarnymi płytami. Celowo odnoszę się do elektronicznej rozrywki, bo zmiany w niej za-
chodzące wydają się największe. A ambicją piszącego te słowa jest zwrócenie uwagi na 
to właśnie, jak błyskawicznie absolutnie wszystko dookoła ulega przeobrażeniu. Kom-
putery, komórki i wykorzystywany przez nie internet zmieniają nasze życie nie do po-
znania. Nie trzeba specjalnie się natrudzić, by znaleźć na to oczywiste dowody. W cza-
sie, o którym piszę, na pytanie: w co umiesz grać? odpowiadało się bez zastanowienia: 
w piłkę, palanta czy dwa ognie. Proszę dziś pokusić się o eksperyment i zadać identycz-
ne pytanie młodym. W co umiesz grać? W odpowiedzi usłyszymy wyłącznie nic nie mó-
wiące starszym nazwy gier komputerowych. „Gra” to już dziś pojęcie o zupełnie innym 
niż dawniej znaczeniu! Pytając np. o hasło, bez zastanawiania kojarzyliśmy to słowo 
z uzgodnionym wcześniej odzewem, a nie jak teraz - kodem dostępu do wi-fi. 

Sięgam po coś do kieszeni spodni i łapię się na tym, że jej zawartość również uległa 
ogromnej metamorfozie! Dziś w niej smartfon jedynie i nic więcej! A ja mam w pamię-
ci jednego z dawno nieżyjących już nauczycieli Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, 
który w czasie mojej edukacji nakazał uczniowi publiczne opróżnienie kieszeni. Obec-
nie to upokarzająca sytuacja, kulturowo i prawnie nie do pomyślenia, ale wtedy dopusz-
czalna. Jak dziś widzę wykładane na stół: sfatygowane kapsle od butelek używane do 
gry w kolarzy, odpowiednio przystosowany grzebień i stare monety niezbędne do zaba-
wy w cymbergaja, jakieś płaskie kamienie, sznurek, scyzoryk, procę oraz tzw. plujkę, 
czyli zdrewniałą, pustą w środku łodygę! 

Czego by nie dotknąć, to inne jest niż dawniej. Zmieniło się na przykład poczucie 
bezpieczeństwa. Kiedyś wspinało się na wysokie drzewa, grało w piłkę na wyboistym 
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boisku-klepisku, a nie na sztucznej trawie, kąpało bez nadzoru w jeziorze, zdzierało ko-
lana do krwi kilka razy w miesiącu. Strzelało karbidem z puszki lub z klucza. Uszedłszy 
z życiem po tym wszystkim, … delektowało się niegdysiejszymi zapachami. O nich - 
zgodnie z zapowiedzią - chciałbym skreślić kilka słów. 

Najcelniejsza byłaby chyba konstatacja wstępna, że kiedyś pachniało wszystko, 
a dzisiaj nic lub prawie nic. I, że jak usiłowałem dowieść na wstępie, nic także w dzie-
dzinie zapachów nie jest już takie samo! Mieszkanie w Przeźmierowie dawało oka-
zję poczucia woni lasu, rzepaku na polach swadzimskich, licznych traw na łąkach czy 
kwiatów i ziół w uprawach ogrodniczych. Specyficzny aromat roztaczał się wokół roz-
lewiska czystej wtedy i romantyczniewijącej się, a nie uwięzionej w podziemnych ru-
rach, Przeźmierki. Po deszczu lub burzy opisane zapachy wzmagały się jeszcze. Niemal 
wszyscy mieszkańcy hodowali wtedy drobny inwentarz, co wprowadzało pewien dyso-
nans w opisanym przeze mnie bukiecie wrażeń tego rodzaju, lecz myślę sobie, że było 
to i tak korzystniejsze niż odrażający odór, jaki wytwarza dzisiejszy ruch samochodowy. 
Taka sama sytuacja miała miejsce z dymiącymi kominami, które jakoś nie dawały się 
wtedy szczególnie we znaki. A przecież nikt nie ogrzewał domu gazem. 

Jeśli o domu już, to zapachy, które z nim mi się kojarzą, a które w bezpowrotny 
niebyt odeszły, dotyczą głównie wykrochmalonej pościeli, obrusów i firan, podłogi pa-
stowanej terpentynową mazią, która froterowana musiała być koniecznie. Pamiętam jej 
nazwę: Dobrolin. Także drażniąca woń mydlin z szarego mydła „Biały Jeleń”, zupełnie 
nieprzystająca do zapachu dzisiejszych perfumowanych nowoczesnych proszków, za-
padła mi głęboko w pamięć. Szafy odzieżowe z kolei roztaczały wokół drażniącą woń 
naftaliny, jedynego wówczas środka na często występujące mole, lgnące do naturalnych 
wełen i futer. Zapachy domowe kojarzą mi się jednak głównie z przygotowywanym 
jedzeniem, które, choć proste i niewyszukane wtedy - by nie użyć określenia: biedne, 
pachniało nad wyraz intensywnie. Przykładem niespotykanego już zapachu z gatunku 
przykrych był ten wydzielany przez tzw. „gliwiony” biały ser, który dojrzewał, by być 
potem smażonym. Za specyficznym smrodkiem trudno tęsknić, ale gotowy już ser pysz-
ny był nad wyraz. Z obecnego wysoce przetworzonego twarogu i pasteryzowanego mle-
ka niestety nie da się już wykonać takiej potrawy. Szereg zapachów, które odeszły, ko-
jarzyło się z kuchnią węglową. Od zapachu ognia począwszy, po woń kawy zbożowej, 
karmelizowanego cukru zastępującego wykwintniejsze słodycze, czy placków z rozwał-
kowanego ciasta podebranych mamie w czasie robienia domowego makaronu, pieczo-
nych bezpośrednio na płycie. A już zapach wypiekanego chleba w węglowym piecu był 
czymś, czego zapomnieć nie sposób. 

Nie do zapomnienia, lecz z całkiem innych względów, były też wrażenia zapacho-
we dostarczane przez ówczesne kosmetyki. Powalający zapach męskich wód toaleto-
wych o wdzięcznych nazwach : „Przemysławka”, „Prastara”, a później - nomen omen 
- „Brutal” był czymś niezwykle trudnym do zniesienia. Niestety popularne damskie per-
fumy „Być może” również miały linię zapachową, która skutecznie wykluczała zawarte 
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w tej nazwie frywolne przypuszczenie… Zapach mydeł toaletowych „7 kwiatów” czy 
„For You” także pozostawiał wiele do życzenia. Przełom w tej dziedzinie nastąpił dopie-
ro na początku lat 70-tych, kiedy to nastało słynne mydełko „Fa”, uzupełnione później 
przez luksusowe w tym towarzystwie „Zielone Jabłuszko”. 

Ale to co z tamtych czasów utkwiło mi w pamięci najbardziej, to zapach świeżych 
warzyw i owoców zrywanych z ogródka bezpośrednio przed posiłkiem! Współczesna 
inżynieria genetyczna, stawiając na wygląd i wydajność przemysłowo uprawianych wa-
rzyw i owoców, przydała im urody, lecz pozbawiła naturalnego zapachu. Czy i to się 
kiedyś zmieni? 
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Bożena Piłasiewicz

Moja Pani Dyrektor 

Najwięcej wspomnień z czasów szkolnych wiąże się z okresem szkoły średniej.

Zajęcia były już dobrze zorganizowane, nie tak jak tuż po wojnie, kiedy 
edukację na poziomie podstawowym realizowano w trybie przyspieszonym. 

Wśród kadry nauczycielskiej było wielu pedagogów świetnie przygotowanych do swo-
jego zawodu, którzy po przejściach wojennych wrócili do pracy. Jedną z tych osób była 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, pani Szczerska.

Zapamiętałam ją bardzo dobrze. Była bowiem bardzo wymagająca i dobrze zrzą-
dzała szkołą. Wymagała solidności i odpowiedzialności, zarówno od uczennic, jak 
i od pracowników. Jej relacje z uczennicami odzwierciedlały styl oddziaływania po-
wszechny w liceach okresie przedwojennym. Utrzymywała dystans i oficjalne formy 
porozumiewania się. Zwracała uwagę na ubiór, który miał być skromny. Nie tolerowała 
makijażu. A używanie przez uczennice jakichkolwiek kosmetyków było poważnym wy-
kroczeniem. Bałyśmy się jej narazić, bo reagowała ostro i łatwo decydowała o skreśle-
niu z listy uczennic. 

Uczennicom nie wolno było chodzić do kawiarni i restauracji w godzinach wie-
czornych. Osobiście sprawdzała, czy w czasie zakazanym w lokalach nie przebywają 
uczennice. Jeśli zauważyła którąś, to było równoznaczne z usunięciem ze szkoły. Sama 
to przeżyłam.

 Otóż pewnego razu, w niedzielę, rodzice zabrali mnie na podwieczorek do ka-
wiarni. I trzeba trafu, że Pani Dyrektor przeprowadzała inspekcję właśnie w tym lokalu. 
Nazajutrz, przed rozpoczęciem lekcji, zostałam wezwana do Pani Dyrektor, która po-
wiedziała mi, że zostałam skreślona za złamanie regulaminu. Nie chciała słuchać moich 
wyjaśnień. Dopiero następnego dnia, gdy przyszedł mój Ojciec i wyjaśnił sprawę, de-
cyzja została cofnięta. Podobnych przypadków było więcej, ale nie wszystkie kończyły 
się pomyślnie dla uczennicy.

Pani Dyrektor była średniego wzrostu, poruszała się energicznie. Emanowała z niej 
Energia i wszyscy czuli przed Nią respekt. W czasie wojny trafiła do obozu koncentra-
cyjnego w Ravensbruck, skąd po wyzwoleniu pieszo wróciła do Szczecina. 
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Gdy umarła, okazało się, że była powszechnie szanowana i bardzo wiele osób za-
chowało Ją w dobrej pamięci. Stosunkowo szybko podjęto starania o utworzenie w Mu-
zeum Miejskim stałej ekspozycji poświęconej Jej pamięci. Zgromadzone pamiątki poka-
zują, że prowadziła spartański tryb życia, całkowicie poświęciła się pracy, nie założyła 
swojej rodziny i bardzo kochała młodzież. Często Ją wspominam. 

Bożena�Piłasiewicz� Moja Pani Dyrektor
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Jolanta Siwczak

Dobry zwyczaj - nie pożyczaj

W szkole podstawowej miałam w klasie koleżanki i kolegów, z którymi sympa-
tycznie spędzaliśmy czas. Lekcje i przerwy odmierzały nam szkolne życie. 
Wygłupialiśmy się, trochę dokuczaliśmy i tak właściwie nic szczególnego 

w naszej klasie się nie działo. Był wśród nas jeden chłopak, który mnie absolutnie nic 
nie obchodził, do czasu, kiedy skończyliśmy szkołę. Wcześniej, chyba w siódmej klasie, 
miała miejsce pewna sytuacja z nim związana, która mnie dość zaskoczyła. Okazało się, 
że Krzysztof dużo wagarował, ale chodził w tym czasie do Biblioteki Raczyńskich na 
Placu Wolności. Spędzał tam całe dnie, przesiadując w czytelni, zamiast być z nami na 
lekcjach. Stamtąd zadzwoniono do szkoły i wybuchła niezła afera. Ponieważ ja wtedy 
już namiętnie czytałam i połykałam książkę za książką, lekko mnie to zaintrygowało. Bo 
taki słaby uczeń, a jednak książki go interesują? Inni szli na wagary nad Rusałkę lub do 
Parku Sołackiego, a ten do biblioteki?

Skończyliśmy szkołę, nasze drogi się rozeszły. Byłam w pierwszej klasie Techni-
kum Księgarskiego, kiedy do moich drzwi zadzwonił Krzysztof. Zaskoczył mnie bardzo, 
bo nigdy nie łączyły nas żadne koleżeńskie układy. Okazało się, że chciał ode mnie po-
życzyć encyklopedię, bo jak twierdził, potrzebuje ją, aby wyszukać materiały na zadanie 
domowe. W moim domu mieliśmy encyklopedię powszechną PWN tzw. czterotomową, 
którą można było nabyć tylko drogą subskrypcji. Encyklopedia ta była wydawane przez 
kilka ładnych lat, a ich ilość była limitowana i dostępna tylko dla tych nielicznych, którzy 
wykupili takową subskrypcję. „Moja” domowa encyklopedia nie była jeszcze kompletna 
i właściwie to nie była moja, bo należała do mojego brata Genia, aktualnie odbywające-
go dwuletnią służbę wojskową w jednostce w Śremie. Ale kolega był tak przekonujący, 
że pożyczyłam mu tom pierwszy i na dodatek Encyklopedią Techniki, którą zapobiegli-
wy Geniu również posiadał. Dziś wiem, że wówczas postradałam rozum, ale jak wszyscy 
wiedzą - młodość jest naiwna. Uradowany Krzysztof odszedł z dwoma tomiszczami pod 
pachą, a mnie od razu po zamknięciu za nim drzwi udzielił się jakiś niepokój. Czułam, że 
źle zrobiłam, pożyczając nie swoją własność i do tego książki, które były takimi unikata-
mi. Kiedy minął termin ich oddania, zaczęłam się denerwować. Odczekałam jeszcze dwa 
dni i ruszyłam na poszukiwania. Bez trudu odnalazłam mieszkanie Krzysztofa, bo wtedy 
na klatkach schodowych w blokach wisiały w 100% wypełnione, kompletne spisy lokato-
rów. Nie było jeszcze ustawy o ochronie danych osobowych.
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Drzwi otworzył mi jego ojciec i od razu zostałam postawiona do pionu. Okazało 
się, że takich osób przychodzą tu pielgrzymki, Krzysztofa nie ma w domu, jego ojciec 
nie ma z tym nic wspólnego, a ja źle zrobiłam, że mu cokolwiek pożyczyłam, bo i tak nic 
nie odzyskam. W domyśle – kolejna głupia i naiwna, którą nabrał jego syn!

Załamana wróciłam do domu, bałam się komukolwiek do tego przyznać, nie wie-
działam, co mam zrobić. Takich książek nigdzie nie można było kupić, a tom encyklo-
pedii, która była w trakcie wydawania, to było jak kosmos - nie do zdobycia!

Męczyłam się z tym kilka dni. Na szczęście mój brat był w wojsku, to niczego nie 
zauważył. Zwierzyłam się z kłopotu koleżankom w myśl zasady, że co dwie głowy to 
nie jedna. No i wpadłyśmy na pomysł, aby opowiedzieć o tym zdarzeniu jednemu z na-
szych nauczycieli. Był to pan Mądrzak, który nas uczył przedmiotu „Organizacja sprze-
daży”. Pracował wówczas na stanowisku kierownika Księgarni Literackiej mieszczącej 
się przy ul. Lampego w Poznaniu i dodatkowo uczył w naszej szkole przedmiotów za-
wodowych. No i uzyskałam od niego bardzo dobrą wskazówkę. Poradził mi, abym na-
pisała do Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Warszawie list, w którym miałam 
opisać, co mnie spotkało.

Oczywiście list napisałam i po jakimś czasie otrzymałam odpowiedź, w której zapropo-
nowano mi ponowne wykupienie tomu pierwszego encyklopedii powszechnej w tej samej 
księgarni, w której miał prenumeratę mój brat. Byłam przeszczęśliwa. Poinformowałam 
o wszystkim pana Mądrzaka, który również ucieszył się z takiego obrotu sprawy. Myślę,  
że z pewnością w tej sprawie pomógł mi fakt bycia uczennicą Technikum Księgarskie-
go.

Największy problem został rozwiązany. Pamiętam, że każdy tom tej encyklopedii 
kosztował 300 złotych. Zapłaciłam oczywiście z własnych oszczędności. Dziś już nie 
pamiętam, skąd one pochodziły, bo kieszonkowego nie dostawałam. Pewnie miałam je 
jeszcze z jakiejś pracy sezonowej, może ze zbierania truskawek? W międzyczasie za-
częłam chodzić po antykwariatach, w których szukałam Encyklopedii Techniki. Trwało 
to chyba z rok. Udało mi się ją w końcu znaleźć w antykwariacie na ul. Głogowskiej, 
naprzeciwko Parku Kasprzaka. Wymazałam dane dotyczące transakcji wypisane ołów-
kiem na odwrocie okładki i tę encyklopedię też dołożyłam na półkę mojego brata. Udało 
się, kamień spadł mi z serca. Nikt z rodziny nie dowiedział się o tym zdarzeniu jeszcze 
przez kilka następnych lat. Kiedy w końcu opowiedziałam o tym mojemu bratu - był 
pełen podziwu dla mojej determinacji w załatwieniu tej, wydawałoby się niemożliwej, 
sprawy. Dużo mnie ona nauczyła. Stałam się bardziej ostrożna wobec ludzi. Jeden z ko-
legów powiedział mi wtedy: „Dobry zwyczaj - nie pożyczaj”. Na pewno dobry jest to 
zwyczaj, ale tak zupełnie nikomu nic pożyczać to się w życiu nie da. Po prostu trzeba 
być ostrożnym i dobrze znać osobę, z którą się idzie w taki układ. 

Ale ta historia miała ciąg dalszy. W mojej szkole ( to było pięcioletnie technikum) 
od trzeciej klasy mieliśmy obowiązkowe, miesięczne praktyki w księgarniach. Pierwszą 

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj
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taką praktykę miałam w księgarni na Al. Marcinkowskiego, ale następne: w czwartej 
i piątej klasie odbywałam w Antykwariacie Naukowym na Starym Rynku w Poznaniu. 
No i tam, na zapleczu, znalazłam moje encyklopedie! Leżały wśród innych niekomplet-
nych zestawów, czekając na brakujące części, żeby je potem sprzedać jako całość. Oczy-
wiście zapytałam o te książki. Kiedy kierownik antykwariatu p. Wojciech Dominiczak 
zapoznawał nas ze sposobem prowadzenie dokumentacji tejże placówki, dowiedziałam 
się, jak mogę sprawdzić pochodzenie interesujących mnie książek. Oczywiście już po 
chwili wszystko było jasne. Mój „kolega” sprzedał to od razu w antykwariacie, uzysku-
jąc naprawdę dobrą cenę. Towar deficytowy zawsze był tam dobrze wyceniany. Jego 
dane osobowe i adresowe widniały w księdze zakupów. W tym momencie nic już z tym 
nie zrobiłam, ponieważ minęło parę lat od tego oszustwa. Teraz codziennie oglądałam 
„swoją” własność i mogłam być zła tylko sama na siebie. 

Od tamtych lat minęło wiele czasu. W roku 1978 zdałam maturę, potem poszłam na 
studia. Kiedy organizowałam kolejne już spotkanie rocznicowe związane z 30-leciem 
naszej matury, skorzystałam z nowego portalu „Nasza Klasa”. Wśród znajomych zna-
leźli się ludzie ze szkoły podstawowej i średniej. No i tam właśnie, któregoś dnia otrzy-
małam list - post od Krzysztofa tej treści (pisownia oryginalna):

Uczen 10.01.2008 14:49

Witam cie zastanawiam sie czy ten rojber tez chodzilem do tej klasy bo 8 konczy-
lem w Trzebnicy i dlatego niepamietam musze poszukac swiadectwa …ale czy chodzi-
lem niepamietam pozdrawiam Krzys 

Po prostu szlag mnie trafił, tyle lat minęło, a ten tu jakby nigdy nic, bezczelnie chce 
nawiązać kontakt. Po chwili namysłu odpowiedziałam:

Według mnie chodziłeś i akurat ja zapamiętałam Cię bardzo dobrze: przypomnę, że 
pożyczyłeś ode mnie 1 tom Encyklopedii PWN i Encyklopedię Techniczną, które po-
tem musiałam odkupić mojemu bratu! A ponieważ miałam praktykę w Antykwariacie na 
Starym Rynku (bo chodziłam do Technikum Księgarskiego) bez problemu odnalazłam 
ślady Twojej transakcji. Uważam, że mówienie o sobie „rojber” jest z Twojej strony bar-
dzo delikatne. Ja mam na takich inne, bardziej dosadne określenia. 

Krzysztof, w tym momencie 50-letni człowiek, odpowiedział mi tak:

11.01.2008

Re: RRRR 14.01.2008

Przepraszam cie za tamta mlody wiek glupi jeszcze raz przepraszam krzysztof 

(pisownia oryginalna…)

I cóż można zrobić i powiedzieć? Przeprosił mnie jako dorosły człowiek, ale dopie-
ro kiedy mu wygarnęłam, co o nim myślę. W żaden sposób swoich czynów nie naprawił, 
ani wtedy, ani teraz. Myślałam: co to za człowiek? Czym on się w życiu kieruje? Jakieś 

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj
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zasady chyba na tym świecie nas obowiązują? Więc przemilczałam. Zero komentarza 
z mojej strony. Później Krzysztof usunął swoje konto z „Naszej Klasy”. Być może wię-
cej osób odpowiedziało mu tak samo jak ja. Za błędy młodości w końcu trzeba kiedyś 
zapłacić - choćby własnym wstydem.

Dół formularza

Wspólni znajomi

Podaruj €urogąbki

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj

https://nk.pl/portfel/podaruj/wybor_platnosci?id_osoby=2835218
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Jolanta Siwczak

Jak pokochałam zmywanie naczyń

Od dziecka nie lubiłam zmywania naczyń. Mama kazała mi wlać ciepłą wodę do 
zatkanego zlewozmywaka, dolać do niej płyn do naczyń „Ludwik” (innego nie 
było) i myć po kolei: szklanki, talerze, sztućce i garnki. Na końcu woda była tłu-

sta, trzeba było ją wymieniać. Dla mnie najgorsze do mycia były garnki i patelnie. Nasz 
domowy junkers, służący do grzania ciepłej wody, często się psuł i wtedy trzeba było 
gotować wodę w czajniku. Ale pod bieżącą ciepłą wodą nie wolno mi było myć naczyń, 
bo zużywało się jej wtedy za dużo! No i gazu też. 

W domu było nas pięcioro, więc tych naczyń do mycia zawsze trochę było. Kiedy 
wracałam po południu ze szkoły, zjadałam obiad przygotowany przez mamę i do mnie 
należało uprzątnięcie kuchni w czasie, kiedy mama była w pracy na drugą zmianę. Wra-
cała do domu po godz. 22.00. A ja odkładałam tę nielubianą pracę do wieczora, przecią-
gałam to do samego końca! Myłam szybko dopiero wówczas, kiedy czas nieubłaganie 
się kończył, około g. 21.00. Wtedy wpadałam do kuchni i szybko zmywałam. Ojciec był 
w domu, ale jemu to absolutnie nie przeszkadzało. W trakcie wieczoru dokładał mi ko-
lejną brudną szklankę do zestawu i w ogóle tego nie komentował. Czasami nie zdążałam 
i myłam jeszcze po wejściu mamy do domu. 

Kiedy miałam 17 lat, koleżanka załatwiła nam pracę na koloniach letnich w Pobie-
rowie. Zostałyśmy zatrudnione w charakterze pomocy kuchennej. Do naszych obowiąz-
ków należało nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, a potem sprzątanie i zmywa-
nie. Praca była na dwie zmiany: od rana do obiadu włącznie i od obiadu do wieczora. 
Zawsze pół dnia było wolne i mogłyśmy w tym czasie iść nad morze. Najwięcej pracy 
miałyśmy przy obiedzie. Kolonia była bardzo duża, bo liczyła aż 350 osób. Kiedy ze-
brałyśmy wszystkie brudne naczynia, jak najszybciej chciałyśmy to umyć, bo plaża cze-
kała! Talerze stawiałyśmy na stołach w zmywalni, ułożone w wielkich stosach. Sztućce 
składałyśmy osobno do olbrzymich emaliowanych misek, które były wypełnione nimi 
po brzegi. Na początku, kiedy zobaczyłam czekające na mnie miski wypełnione wi-
delcami, nożami i łyżkami, pomyślałam, że nie umyję tego do końca świata! W każdej 
było 350 sztuk! Również przerażały mnie stosy talerzy, zza których nie było nas widać. 
W krótkim czasie doszłam do wprawy. Wiadomo - doświadczenie czyni mistrza. 
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Kiedy wróciłam do domu, po sześciu tygodniach pracy w Ośrodku Kolonijnym 
„Mostostal” w Pobierowie, moja rodzina ze zdumienia przecierała oczy. Bez słowa my-
łam naczynia po rodzinnym obiedzie, kolacji czy kawie. Po gościach też chętnie po-
zmywałam, „…a co mi tam, ja to nawet teraz lubię…” - tak mówiłam rodzinie. Oczy-
wiście obśmialiśmy wspólnie moje nowe, życiowe doświadczenie. Najważniejsze, że 
w naszym domu problem zmywania naczyń został rozwiązany. Zresztą był rozwiązy-
wany wszędzie, gdzie tylko się pojawiałam, bo chętnie zgłaszałam się do pomocy, kie-
dy trzeba było gdzieś zmywać. Tak naprawdę, po przemyśleniu, już dość dawno temu 
stwierdziłam, że ja nie polubiłam zmywania naczyń, tylko nie lubię brudnych naczyń. 
Nie lubię to mało powiedziane. Nie cierpię! Nie mogę patrzeć na stojące, zalegające na 
blacie i w zlewie brudne talerze i gary. Nie potrafię wyjść z kuchni czy nawet z domu, 
zostawiając niedokończone zmywanie. Mam zasadę, że brudne naczynia są pozmywane 
zaraz po wyjściu z mojego domu gości, a na co dzień kuchnia jest wieczorem posprzą-
tana tak, żeby rano można było do niej z przyjemnością wejść. Od wielu lat posiadam, 
oczywiście, zmywarkę, jest moją domową pomocą i nazywam ją Marysią. Bardzo lubię 
i doceniam ten sprzęt, ale nadal chętnie zmywam. Gdybym jej nie miała, nic by się nie 
stało. W moim przypadku zasada, że można kogoś wychować przez pracę, sprawdziła 
się całkowicie.

Jolanta�Siwczak� Jak pokochałam zmywanie naczyń
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Jolanta Siwczak

Kremówka – synonim luksusu

Zdobycie śmietany kremówki w latach 80-tych dla nas, szarych obywateli, było 
po prostu niemożliwe. Kiedy chciało się zjeść naprawdę smaczny deser, należało 
udać się do znanego wszystkim lokalu o wdzięcznej nazwie „Kociak” mieszczą-

cego się na ul. Św. Marcin (przedtem Armii Czerwonej) w Poznaniu. Tam serwowano 
desery i lody z bitą śmietaną. Do tego można było zamówić aromatyczną kawę z apa-
ratu. Trochę to kosztowało, ale co tam -czasami się zaszalało z koleżankami. I właśnie 
w tym lokalu znalazł pracę na tzw. ”po godzinach” nasz kolega Grzegorz, zatrudniony 
w zupełnie innej, bo technicznej profesji. Byliśmy już po ślubach, mieliśmy dzieci i kło-
poty materialne. Pieniądze były potrzebne każdemu. Grzegorz przychodził tam na godz. 
16.00 i pracował codziennie po parę godzin. W tym lokalu był facetem do zadań specjal-
nych, czyli do tzw. „ciężkiej roboty”. Coś tam przenosił, dźwigał, uzupełniał magazyn 
itp. Odciążał pracujące tam panie, które miały ręce pełne roboty, bo kolejka po desery 
była zawsze i trudno było też o wolny stolik. Ponieważ nasz kolega był wielkim łasu-
chem, panie codziennie witały go olbrzymim deserem, który zjadał z wielką przyjemno-
ścią. Były pewne, że po jakimś czasie desery mu się znudzą, jak każdemu, kto pracuje 
w takim miejscu. On je zapewniał, że jemu - NIGDY!

Pracował tam kilka lat i rzeczywiście nic się w tym względzie nie zmieniło. Desery 
pochłaniał codziennie z takim samym apetytem, a potem zabierał się do pracy. Oczy-
wiście wszyscy znajomi mu tego zazdrościli. RAZ jeden, jedyny, załatwił mi śmietanę 
kremówkę. Przyjechali do nas (on i jego żona) i przywieźli śmietanę w słoiku. Ja mia-
łam jakieś owoce lub lody, ubiłam śmietanę i ucztowaliśmy na całego. Muszę przyznać, 
że ludzie sobie wtedy pomagali. Jeśli ktoś mógł coś załatwić, to na ogół chętnie to robił. 

Gdzieś pod koniec lat 70-tych zaczęły się pojawiać, najpierw nad morzem, a póź-
niej w głębi kraju, budki z goframi. Najpierw sprzedawano je tylko z bitą śmietaną, 
a później ozdabiano je najróżniejszymi owocami i polewami. 

W takiej budce na Ogrodach w Poznaniu pracowała siostra mojego męża, która 
uświadomiła nas, co jedzą klienci takich przybytków. Zapytałam ją o to ponownie teraz, 
bo nie chciałam czegoś pokręcić. Pamiętałam, że krem był z margaryny i ciasto kręciło 
się w pralce wirnikowej, tej malutkiej. A oto jej wypowiedź:
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„…a co do kremu do gofrów, to ja już za bardzo nie pamiętam, ale tam była pal-
ma z Kruszwicy, mleko niebieskie w proszku, cukier, cukier waniliowy i to wszystko 
się grzało do jakiejś temperatury ok. 73 stopni (chyba), ale wiem, że nie mogło być ani 
mniej ani więcej i tego trzeba było pilnować... później się schładzało do następnego dnia 
i mikserem ubijało.

A w pralce to robiłam ciasto na gofry…”

Krem był tłusty jak kremówka i jako taka też był sprzedawany. A to, że większości 
ludziom to się potem odbijało i mieli sensacje żołądkowe …. no cóż. Ale jak smakowa-
ło!

Poniżej podaję sprawdzony przepis na gofry domowe, które zawsze się udają na 
sprzęcie tzw. amatorskim.

GOFRY 

250 gram masła rozpuścić

dodać:

2 szklanki mleka

3 szklanki mąki

1 łyżkę cukru

1 łyżeczkę proszku do pieczenia

Wymieszać, piec w maszynce 
do gofrów. Z resztą sobie poradzi-
cie, bo śmietanę - kremówkę obec-
nie można kupić wszędzie.

Jolanta�Siwczak� Kremówka – synonim luksusu

Ilustracja: Martyna Matuszak



Ocalić od zapomnienia 93MŁODOŚĆ

Jolanta Siwczak

Pyzy cioci Stasi

Kiedy myślę o tradycyjnych potra-
wach wielkopolskich jakie gotowało 
się w naszym domu, to z największą 

przyjemnością wspominam szare kluski z go-
towaną, kiszoną kapustą, kopytka z sosem, 
gotowane babki z kakaową polewą, a także 
placki drożdżowe wypiekane co sobota przez 
moją mamę. Placki były zawsze dwa tzn. na 
dwóch wielkich blachach. 

Kiedy miałam 12 lat, mój brat Geniu dostał powołanie do wojska. Służba w wojsku 
trwała dwa lata, więc mama postanowiła wyprawić rodzinne przyjęcie na pożegnanie 
syna. Potrawy zostały przygotowane, ciasta upieczone, ale… mama nagle zaniepoko-
iła się, że „słodkiego chyba ma za mało” i wysłała mnie do cukierni, żebym dokupiła 
i tu cytuję: „ Kup, dziecko, pół kilo placka ze śliwkami albo bez”. W cukierni nie było 
placka ze śliwkami, ale co ta mama do mnie mówiła? Próbowałam sobie przypomnieć. 
Aaa, bezy!

- Czy są bezy? – zapytałam ekspedientkę.

Odpowiedź była twierdząca. Teraz miałam tylko dylemat, ile ich kupić? Były po-
dwójne, złączone kremem kawowym. Zaszalałam i wzięłam 20 sztuk. Pani zapakowała 
mi je w kilka kartonów, które ułożyła piętrowo na moich dłoniach. Do dziś nie wiem, 
jak to doniosłam z cukierni na pętli Ogrody do domu. Kiedy znalazłam się pod oknem 
naszego mieszkania, zaczęłam wołać „ Otwórzcie mi drzwi!” Otworzyli, wpuścili, ze 
zdziwieniem uwolnili mnie od tego bezowego balastu i… dostałam od mamy niezły 
ochrzan. Aż się popłakałam. Usłyszałam, że miałam kupić pół kilo placka ze śliwkami 
albo bez śliwek, czyli z samą kruszonką. Wtedy wzięły mnie w obronę wszystkie obec-
ne ciocie i zapewniały, że uwielbiają bezy. No i w rezultacie wszystkie bezy zostały zje-
dzone, a opowieść pt. „ ½ kilo placka ze śliwkami albo bez” przeszła do rodzinnej histo-
rii. Do dziś niektórzy mi to przypominają.

Czasami na obiad, ale to od wielkiego święta mama robiła pyzy drożdżowe na 
parze. Ta potrawa wymagała trochę czasu, ciepła ( bo drożdże musiały wyrosnąć) no 

Marta Marcińska - portret Jolanty Siwczak
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i miejsca. Ale smak pyzów świeżo gotowanych z dodatkiem sosu i kapusty był jedyny 
i niepowtarzalny.

Kiedyś moja mama razem ze swoją kuzynką i jej synem Mieciem, który jest ode 
mnie dwa lata starszy wybrały się do Junikowa, do cioci Stasi. Miałam wtedy chyba 
9-10 lat. Ciocia Stasia była dla mnie jak babcia, której nigdy nie miałam –była zresz-
tą jej rodzoną siostrą. Chciała zrobić nam przyjemność i zrobiła na obiad pyzy. A my, 
oboje z Mieciem, rozpoczęliśmy rywalizację - kto zje ich więcej? Ja zjadłam 11 sztuk, 
a Miecio zjadł 9. Należy tu dodać, że pyzy cioci Stasi były wielkości trzech tych współ-
czesnych, jakie obecnie kupujemy na tackach. Nawet nie czułam się po tym obżarstwie 
szczególnie źle, choć fizyczne była ich niezła góra. Żeby nam to zobrazować, ciocia uło-
żyła na talerzu tyle klusek, ile zjedliśmy, abyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić.

Wiele lat później, będąc na studiach, po powrocie z Tatr, przejazdem byłam w Kra-
kowie. Razem z narzeczonym poszliśmy do baru na obiad. W karcie były pyzy, ucieszy-
liśmy się bardzo, bo puszkowego jedzenia mieliśmy po dziurki w nosie. No i dostaliśmy 
na talerzach jakieś okrągłe kluchy, w niczym niepodobne do naszych wielkopolskich 
pyzów! Zjedliśmy, bo co mieliśmy zrobić. Od tego czasu wiem, że na regionalne potra-
wy serwowane w innych częściach kraju trzeba uważać, bo pod tą sama nazwa może 
kryć się coś zupełnie innego.

Jolanta�Siwczak� Pyzy cioci Stasi
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Jolanta Siwczak

Świeże majtasy, czyli życie na kartki

Swoje dorosłe życie rozpoczęłam w trudnych, kartkowych czasach. To były lata 80-
te. Kiedy chciało się zdobyć cokolwiek do zjedzenia, ubrania czy do domu, nierzad-
ko trzeba było odstać długie godziny w kolejkach. Bywało, że w tychże kolejkach 

zakładano nawet tzw. ”komitety kolejkowe”, które miały za zadanie pilnować obecności 
i porządku. Towar, po który tłum czekał, miał być, ale w zasadzie nigdy nie wiadomo było, 
kiedy. Wszyscy na ten towar (czyli: żywność, lodówki, pralki, kuchenki, młynki, miksery, 
meble, proszek do prania, mydło, garnki, patelnie, materiały z metra na wszystko, co tylko 
dało się w domu uszyć, ciuchy, buty, itp.,) czekali. Obsługa sklepu czekała siedząc w pustym 
sklepie i my, kolejkowicze, stojąc pod sklepem. W związku z tym kolejki koczowały na uli-
cach dniem i nocą. W ten sposób została kupiona moja lodówka, kuchenka gazowa, nato-
miast pralkę automatyczną kupił mi wujek, który przypadkiem przechodził obok sklepu na  
Os. Piastowskim, pod którym akurat NIE BYŁO żadnej kolejki, a w którym niespodzie-
wanie pojawił się TOWAR. Cóż to był za fuks! Rodzina do dzisiaj mi to pamięta. Jakie to 
ja miałam szczęście! Kupić pralkę, i to bez kolejki! 

Kiedyś ustawiłam się w kolejce przed sklepem z gospodarstwem domowym, bo aku-
rat sprzedawali garnki. No to stoję. Można było kupić jeden. No to wzięłam jeden. Wy-
brałam zielony, z pojedynczym uchem. Kiedy przyniosłam zdobycz do domu, mama za-
pytała: po co mi nocnik? Do dziś nie wiem, czy to naprawdę był emaliowany nocnik, czy 
garnek, ale z obrzydzeniem wrzuciłam go do pawlacza. W naszej kuchni nie znalazł prze-
znaczenia. Później ten niby garnek zawędrował na działkę i tam rzeczywiście kilka razy 
znalazł zastosowanie jako nocnik dla dzieci.

W latach 1978-1982 studiowałam na UAM w Poznaniu. Na naszym roku była praw-
dziwa Murzynka z Kenii - Alice. Wtedy studenci z Afryki uczyli się języka polskiego 
przez jeden rok w Łodzi i potem wyjeżdżali na różne uczelnie w kraju. Oj, trudno było 
im zrozumieć naszą rzeczywistość. Po pierwsze: z racji słabej znajomości języka (Alice 
na początku prawie nic nie rozumiała ) i po drugie: żyliśmy w jakiejś chorej rzeczywi-
stości, w oparach absurdu. Czasami po prostu było nam wstyd tłumaczyć jej, o co w tym 
wszystkim chodzi. Żywność była racjonowana przez kartki, w sklepach spożywczych nic 
nie było, a jeść jej się chciało. Okazało się, że dla Alice najważniejszy był ryż! Uświado-
miła nas, że ten, który jest dostępny w naszych sklepach, jest najgorszego sortu, po prostu 
zmiotki spod maszyny. W Kenii takiego nigdy nie jadała. Ale tu nie miała wyboru. Mu-
siała go gotować. Alice nie zależało na kartkowym maśle, nam na ryżu, więc mogłyśmy 
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się wymieniać. Czasami, kiedy miała jakiś przypływ gotówki, zaopatrywała się w PEWE-
XIE, ale na to też nie mogła sobie na co dzień pozwolić. Od czasu do czasu wyjeżdżała do 
Berlina Zachodniego i coś nam przywoziła. Kiedyś zamówiłam sobie wełnę na sweterek, 
a innym razem świeżego ananasa. Jadłam go po raz pierwszy w życiu. Pamiętam, że nie 
był najlepszej jakości.

Przez kilka lat po ślubie wraz z mężem i dziećmi mieszkałam u rodziców. Wtedy chleb 
na niedzielę kupowało się już w piątek. Wyboru wielkiego też nie było. Na Ogrodach znaj-
dowała się cukiernia „Łabędzki” - obecnie Gruszecki, słynąca z wyrobów cukierniczych  
i lodów. I nagle cukiernicy wzbogacili asortyment o chleb. Świeży, pachnący, rozpływają-
cy się w ustach. Trzeba było iść wcześnie w kolejkę, bo chętnych było wielu. No i któregoś 
dnia pędzę rozespana po ten chleb, mijam pralnię chemiczną, kolejne sklepiki i nagle… 
Co tam było napisane na szybie wystawowej pasmanterii? ŚWIEŻE MAJTASY? Całą 
drogę nie dawało mi to spokoju. Wracając z chlebem, sprawdziłam wystawę pasmante-
rii. TAM nie było nic. Natomiast napis był, ale na wystawie sąsiadującego z pasmanterią 
sklepu rybnego i brzmiał: DZIŚ W SPRZEDAŻY ŚWIEŻE MATJASY. Do tej pory nie 
znałam matjasów do jedzenia, znałam tylko te majtasy do noszenia. Niestety, czasy były 
„siermiężne” - ani jednych, ani drugich nie mieliśmy pod dostatkiem. Żywność, cukier, 
mąka, tłuszcze i mięso oraz wędliny przez wiele lat były racjonowane na kartki. Kartki te 
odbierało się w zakładach pracy wraz z wypłatą, szło się do sklepu, gdzie pani, wydając 
towar, odcinała odpowiedni odcinek. Później ekspedientki naklejały te karteczki na kartki 
zbiorcze, bo przecież musiały się rozliczyć z wydanego towaru. Cały czas mieliśmy niedo-
syt dóbr wszelakiego rodzaju. Było to przedmiotem rozmów w domu, na ulicy, tramwaju. 
Każdy był czujny, bo a nuż na coś się trafi?

Kiedy do sklepu „rzucano” kawę, można było kupić tylko po jednej paczce 10 dkg, 
ale na ogół udawało się obrócić kolejny raz w kolejce i kupić po raz drugi. Można też było 
zakupić kawę na małe dziecko. I dlatego rodziny posiadające już choćby przedszkolaka, 
szły z nim w kolejkę. Mój syn, rocznik 1983, jeszcze pamięta kupowanie kawy razem 
z dziadkiem. Natomiast sąsiad z góry, nieco starszy Piotruś, mieszkał z jednymi dziadka-
mi, a przez drugich często był do kolejek „wypożyczany”. Kiedyś bardzo głośno buntował 
się pod sklepem, bo „ On już dzisiaj kupował kawę!” i chciał wrócić na podwórko.

W tamtych czasach nauczyłam się robić różne smakołyki z niczego, w tym słynny 
sok pomarańczowy na bazie marchwi lub czekoladę z mleka w proszku. A w słoikach 
zamykało się dosłownie wszystko, co tylko wyrosło na działkach, w lesie i zdobyło się 
w każdy możliwy sposób.

W tej sytuacji zaopatrzeniowej, przy pustych półkach sklepowych, trudno było, szcze-
gólnie mieszkańcom miasta, wyprawić jakąkolwiek uroczystość rodzinną, o weselu nie 
wspominając. Ale nasze wspaniałe władze na taką okoliczność dawały narzeczonym kart-
kę -przydział na pięć kilogramów mięsa. Szkoda, że nie było kartki na białe buty dla pan-
ny młodej, bo szłam do ślubu w pożyczonych letnich sandałkach, choć to był grudzień. J

Jolanta�Siwczak� Świeże majtasy, czyli życie na kartki
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Janusz Zarzyński

Wspomnienie I

Pierzaste obłoki wędrujące po niebie,

Jaskółki szybujące nad lustrem jeziora,

Zapach i oddech tego letniego wieczora...

Tęsknię i wspominam i spoglądam za siebie.

Strzeliste płomienie cygańskiego ogniska,

Tęskne pieśni, skrzypiec starych opowiadanie,

Majestatycznych drzew gałęzi kołysanie.

Chodziłem tam z ojcem – widziałem z bliska.

W kalejdoskopie wspomnień widzę zdarzenia,

Które dawno przeminęły; przyjaznych ludzi,

Dom rodzinny, matczyne ręce zatroskane.

To wszystko – jakby dziś; wolne od zapomnienia

Jak modlitwa i chleb, który się nie znudzi,

Jak pieśni przez dzwony poranne wyśpiewane.

Ilustracja - Anna Łącka
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Maria Zgoła

Autoportret 

Chcesz się czegoś o mnie dowie-
dzieć? Nie wiem, czy zaspoko-
ję twoją ciekawość. Bycie punk-

tem zainteresowania nie jest dla mnie 
szczególnie komfortowe. Wolę mówić 
o kimś, słuchać kogoś, kto ma o czym 
mówić i robi to mądrze i z wdziękiem. 
Postaram się jednak zajrzeć w głąb mo-
jej duszy i otworzę się przed tobą, Czy-
telniku. Pamiętaj jednak, że dowiesz się 
o mnie tyle, ile ci zechcę powiedzieć. 
Resztę dopowiesz sobie sam. Może wy-
czytasz z moich oczu to, czego ja nie dostrzegam?

Oto ja, Maryla, urodzona dwa lata po wojnie, dziewczyna z Lusówka. Jestem z sie-
bie dumna, właśnie zdałam maturę. Delikatnym uśmiechem przysłaniam wielką radość 
z faktu, że to właśnie mnie spotkał zaszczyt bycia abiturientką liceum ogólnokształcące-
go, pierwszą w rodzinie i jedną z pierwszych w mojej miejscowości.

Jestem zamyślona, poważna. Przede mną bardzo ważna decyzja, która zaważy na 
całym moim życiu. Co dalej? Rodzice oczekują, że w miarę szybko zdobędę zawód i po-
dejmę pracę, by finansowo wspomóc domowy budżet (mam troje rodzeństwa, mama 
nie pracuje zawodowo). Ponieważ całe moje dotychczasowe życie zdominowane było, 
wręcz nałogowym, czytaniem książek i zabawą w szkołę, ostateczna decyzja może być 
tylko jedna: dwuletnie studium nauczycielskie.

Spoglądam w przyszłość z nadzieją, z wiarą, że mi się uda, że dam radę. Jestem 
typową humanistką. Dużo czytam, nie mam problemu z wypowiedziami w formie pi-
semnej, obdarowuję znajomych okolicznościowymi rymowankami, mam bardzo dobry 
słuch muzyczny i chociaż, niestety, nie znam nut, potrafię wygrać na instrumentach kla-
wiszowych znane mi melodie.

Bardzo lubię śpiewać i tańczyć, zarówno tańce ludowe, jak i towarzyskie. Robię to 
chętnie i z wyczuciem rytmu, chociaż nikt mnie tego nie uczył - czuję muzykę wszystki-

Marta Marcinska - portret Marii Zgoła
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mi zmysłami. Nie lubię chłopaków „podpierających ściany” na wiejskich potańcówkach 
i zabawach. Nie cierpię młodych i silnych, którzy wpychają się do autobusu, by zająć 
siedzące miejsce - doświadczam tego jeżdżąc do szkoły. Przepełnione autobusy kursują 
tylko trzy, cztery razy dziennie.

Jak już wspominałam, mieszkam na wsi, więc wstając rano myślę o tym, żeby nie 
spóźnić się na autobus, żeby on na czas przyjechał, żeby tramwaj nr dwa nie miał żadnej 
awarii i dowiózł mnie na czas do „Paderka”. Po lekcjach tę samą trasę pokonuję mniej 
spięta i nawet ścisk w autobusie nie jest taki denerwujący. Mama codziennie z niecier-
pliwością oczekuje mojego powrotu, jest wiele prac domowych do wykonania, mnie 
najczęściej przypada opieka nad młodszym rodzeństwem i wykonanie tego, co jest do 
zrobienia w domu i w ogrodzie - a jest co robić.

Dzieciaki przygotowane do snu. Mam czas dla siebie. W pierwszej kolejności na-
leżało się przygotować do lekcji następnego dnia, zadania pisemne, nauka, pakowanie 
torby, żeby wszystko było na swoim miejscu, by o niczym nie zapomnieć. Rozrywek 
nie mam zbyt wiele. W domu nie ma telewizora i rodzice pozwalają mi dwa, trzy razy 
w tygodniu iść do miejscowej świetlicy, gdzie można spotkać się z rówieśnikami, poroz-
mawiać, obejrzeć „Kobrę” lub jakiś wybrany program. Często w soboty organizowane 
są potańcówki - to coś dla mnie.

Moje dzieciństwo upłynęło w trudnym, powojennym, biednym okresie. Moim azy-
lem jest dom rodzinny. Podziwiam ciężko pracujących rodziców, nie wyobrażam sobie 
życia bez siostry i braci, chociaż niekiedy stanowią oni przeszkodę w realizacji moich 
zamierzeń i planów. Mama jest dla mnie najważniejszą osobą. Urodziła sześcioro dzie-
ci, wychowała czworo (najstarsze i najmłodsze z mojego rodzeństwa przeżyło po kil-
ka miesięcy). Mama to czarodziejka. Potrafi szyć i np. ze starego płaszcza wyczarować 
kurtkę, a ze zdobytego jakimś cudem kretonu - letnią sukienkę.

Mam wiele różnych marzeń, niektóre są przyziemne, inne bardziej fantazyjne. Naj-
bliższe, najbardziej realne, związane z teraźniejszością, to zdobyć zawód i podjąć pracę 
nauczycielki. W moim domu nie ma pieniędzy na książki, więc marzę o tym, że w przy-
szłości ściany jednego pokoju zapewnią się półkami książek. Nigdy nie widziałam mo-
rza - być może kiedyś się w nim zanurzę. Marzę też o wielkiej, prawdziwej miłości. On, 
ten jeden, jedyny, najlepiej wysoki, szczupły brunet… Jest jeszcze jedno pragnienie. 
Chciałabym kiedyś w przyszłości być, jak kopciuszek, na prawdziwym balu i w zwiew-
nej błękitnej sukni tańczyć przecudne wiedeńskie walce. 

Intuicja podpowiada mi, że uda mi się większość marzeń zrealizować, trzeba tylko 
bardzo chcieć. Liczę na to, że los będzie mi sprzyjał, bowiem staram się, zgodnie z ode-
branym wychowaniem, żyć tak, żeby ludziom było ze mną dobrze i żeby mnie było do-
brze z ludźmi.

Maria�Zgoła� Autoportret
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Maria Zgoła

Takie miejsce jest tylko jedno

Dawno, dawno temu, w piękny majowy poranek nad malowniczo położonym je-
ziorem w Lusówku rozległ się donośny płacz noworodka dobiegający z okna 
pałacu Plucińskich. To byłam ja. Jedno z pomieszczeń pałacu było przejścio-

wym mieszkaniem moich rodziców. Po trzech latach kolejne komnaty pałacu odwiedza-
łam już jako przedszkolak – do dzisiaj pamiętam specyficzny zapach ceraty rozkładanej 
na stolikach na czas posiłków.

Ani się człowiek obejrzał i już szkoła podstawowa (siedem klas). „Szkoło, szko-
ło gdy cię wspominam...” Zaczynałam naukę w czasie, kiedy w specjalnych otworach 
w ławkach umieszczone były kałamarze (szklane słoiczki z atramentem), a pisało się 
piórem umocowanym w obsadce. Wieczne pióro czy długopis? One weszły do użytku, 
gdy byłam w szkole średniej. Elementarz miałam jeden, Falskiego – komu to przeszka-
dzało? Sztukę czytania opanowałam prędko i perfekcyjnie, więc szkolna biblioteka sta-
ła się moim królestwem. Były też dziecięce zabawy w teatr, podchody, dwa ognie, wy-
cieczki do lasu i nad jezioro. Był również strach, przeplatany z zauroczeniem, na widok 
bajecznie kolorowych wozów wjeżdżających do wsi taborów cygańskich. Później na-
kazano im osiedlanie się. Pamiętam prace podczas wakacji; w ogrodzie, przy żniwach, 
zbiory owoców i chmielu. Czasy były ciężkie, a zarobione grosze można było przezna-
czyć na przybory szkolne.

Wtedy jeszcze chyba nie dostrzegałam urody mojej wioski i całej okolicy; a tu jest 
pięknie, o każdej porze roku. Każda z nich to specyficzne widoki, kolory, zapachy. Wio-
sną pachną czeremchy, bzy, jaśminy i dzikie róże, żółte dywany kwitnącego rzepaku 
i zielone oziminy. Latem koszone zboża, siano na łąkach i ziemniaki pieczone w ogni-
skach w czas wykopków. Wody jeziora dają ochłodę w upalne dni. Jesień serwuje nam 
przepiękną gamę kolorów; kto z nas nie chodził po kobiercach szeleszczących liści? 
Zimą zaśnieżone pola skrzą się na mrozie, jak prześcieradła wybielone słońcem, pod-
czas trzaskających mrozów zdarza się słyszeć odgłos pękającego lodu, a dokarmiane 
ptaki z wdzięcznością zaglądają do okien. 

Najbardziej lubię wiosnę. Jest najpiękniejsza. Zieleń jest wtedy najzieleńsza, powie-
trze najbardziej rześkie (zwłaszcza po majowej burzy), motyle, ptaki i wszelkie stworze-
nia najbardziej pracowite. A jakie trele potrafią wydawać skowronki, sikorki czy kosy ze 
swych niepozornych gardeł doceni każdy, komu słoń nie nadepnął na ucho. Cudo!



Ocalić od zapomnienia 101MŁODOŚĆ

Po średniej szkole na wiele lat opuściłam moją rodzinna miejscowość. Nigdy jed-
nak nie opuściłam gminy. Praca zawodowa związała mnie z trzema gminnymi placów-
kami oświatowymi. Stąd pochodził mój małżonek, tutaj uczyły się nasze dzieci i tu ak-
tualnie mieszkają i pracują. 

Ta gmina to moje życie! Osobiste, zawodowe, kulturalne i społeczne. Tutaj praco-
wałam i mieszkam. W maleńkim zakresie uczestniczyłam w powstawaniu Zespołu Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. Słuchałam rozwijającego się z roku na rok Chóru im. Feliksa 
Nowowiejskiego. Upajałam się niepowtarzalnymi koncertami „Lusowskich poranków 
muzycznych”, podczas których Imię Pana wychwalało wielu wspaniałych solistów i ze-
społów, a neogotycki kościół w Lusowie, który zawsze był rozmodloną świątynią, prze-
istaczał się w operę, filharmonię, wspaniały muzyczny teatr. Od pierwszych numerów 
czytałam „Sąsiadkę”, do której „popełniłam” nawet kilka tekstów.

Starałam się w miarę możliwości i umiejętności żyć sprawami najbliższego oto-
czenia i gminy. Teraz na emeryturze nie cierpię na nadmiar wolnego czasu. Rodzina, 
społeczna praca w Zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koło plastyczne dla doro-
słych, wycieczki i książki wypełniają dany mi czas. Mam również możliwość uczest-
niczenia w różnorodnych projektach kulturalnych i sportowych proponowanych przez 
GOK „Sezam” i OSiR. Wystarczy tylko chcieć i schować w najgłębszą szufladę pilot od 
telewizora. 

Za moim oknem przepięknie rozkwitły okazałe hortensje i budleje. Ich białe, ró-
żowe i fioletowe kwiaty uśmiechają się do słońca i do mnie, a zapach przyciąga wielo-
barwne motyle. A ja zakończyłam rozpoczętą przed laty budowę wymarzonego, własne-
go domu i od czterech lat znów mieszkam w Lusówku. Tu zaczęło się moje życie i tu... 
Ale, co tam, życie jest piękne, a miejscowa przyroda z pełną gamą kolorów, zapachów 
i dźwięków - niepowtarzalna. Zawsze, o każdej porze roku, teraz i tu. Tu, gdzie jest moje 
miejsce, gdzie jest mój dom.

Maria�Zgoła� Takie miejsce jest tylko jedno

Ilustracja - Ryszard Postaremczak
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Edmund Jurdziński

Artystyczne próby

Chodziłem do liceum nr 6 im. Paderewskiego. W budynku tym przed I wojną 
światową mieściła się szkoła podstawowa, do której chodził mój ojciec Kazi-
mierz. Językiem nauczania był niemiecki. 

Jednym z przedmiotów była plastyka – szeroko rozumiane zajęcia artystyczne. Za-
jęcia te prowadził świeżo upieczony absolwent Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu. 
Prowadził je bardzo ciekawie. Dodatkowo zorganizował kółko plastyczne dla zaintere-
sowanych. Ja na te zajęcia chodziłem. Zainspirowany przez pana profesora malowałem, 
robiłem grafiki, rzeźbiłem. Pan profesor zasugerował mi próbę dostania się do WSP 
w Poznaniu. Nic z tego nie wyszło. 

Szczególnie rzeźba była mi bliska. Wykonałem sporo prac. Z perspektywy lat nie 
pamiętam, komu je dałem. W tym czasie dowiedziałem się, że istnieje Stowarzyszenie 
Amatorów Plastyków (chyba tak się nazywało). Uczestniczyłem w dwóch wystawach, 
rok po roku. W wystawie, która prezentowała prace amatorów w Zamku w Poznaniu, 
otrzymałem wyróżnienie (dyplom i 500 zł). A było tylko 10 wyróżnień. 

Kupiłem wtedy sobie za 450 zł zegarek na rękę marki „BŁONIE”. Po jakimś czasie 
zegarek zepsuł się, ale jako pamiątkę mam go do dzisiaj, leży sobie w szufladzie w biur-
ku.

Wiele obrazów i rzeźb wydałem. W domu pozostała mi tylko jedna olejna martwa 
natura i dwie małe rzeźby.

Kiedy w czasie studiów byłem na obozie sportowo – wypoczynkowym w Sierako-
wie, a potem w Zakopanem, wpisywałem dedykacje i grafiki w książkach, które wręcza-
no za osiągnięcia sportowe. Teraz, z perspektywy wielu lat, wspominam te moje uniesie-
nia artystyczno-plastyczne z wielkim sentymentem.
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Edmund Jurdziński 

Wariacje muzyczne

Mama moja była uzdolniona muzycznie, ładnie śpiewała, grała na skrzypcach. 
W domu mieliśmy stare, dość dobre skrzypce. Jak pamiętam, mama występo-
wała na różnych uroczystościach np. w zakładzie pracy. Nazywały się wtedy 

te koncerty akademiami (ku czci). I zapisano mnie na naukę gry na skrzypcach. Nauczy-
cielem był pan, który uczył w podstawowej szkole muzycznej. Przy fortepianie w domu 
przebadał mój słuch i zacząłem naukę. Każde ćwiczenie, etiudę czy utwór musiałem 
opanować na pamięć. W przyszłości okazało się to bardzo przydatne. 

Po pewnym czasie, kiedy kończył się rok szkolny, dzieci popisywały się swoimi umie-
jętnościami w auli przed publicznością (rodzina, zaproszeni goście). Mimo że nie chodziłem 
do szkoły muzycznej, także wystąpiłem. Nauczyciel osobiście akompaniował mi przy forte-
pianie. Gdy znalazłem się na scenie, zjadła mnie trema, nic z mojego występu nie pamięta-
łem. Mama mówiła, że były oklaski. Ten utwór (etiudę) pamiętam doskonale do dziś.

Po roku nauki i występie mama zapisała mnie do tzw. „ogniska muzycznego” w kla-
sie skrzypiec. Już nieźle grałem, nauka przychodziła mi lekko.

Nauczycielką moją została młoda dziewczyna, myślę, że uczennica szkoły średniej 
muzycznej. W przeciwieństwie do nauki u poprzedniego nauczyciela, gdzie chodziłem 
dość niechętnie, pod okiem pięknej dziewczyny uczyłem się z zapałem. Miałem wtedy 
może 10-11 lat. Obecnie powiedziałbym, że przeżywałem ogromne młodzieńcze zauro-
czenie. Na zajęcia chodziłem jeden raz w tygodniu. Nauka w ognisku muzycznym trwa-
ła jeden rok, a może tylko semestr.

Po pewnym czasie mama zapisała mnie do młodzieżowej orkiestry działającej przy 
domu kultury „STOMIL”. Grałem tam oczywiście na skrzypcach. Orkiestra liczyła oko-
ło 35-40 dzieci. Dyrygentem był Kapelmistrz, który grał na akordeonie, ale również na 
innych instrumentach. Z orkiestrą związałem się na kilka miesięcy. W okresie wakacji 
wyjechaliśmy na kolonie do Chodzieży. Tam daliśmy kilka koncertów dla pracowników 
fabryki porcelany, ale również dla mieszkańców miasta. Nauka gry na pamięć, w której 
ćwiczył mnie mój pierwszy nauczyciel, bardzo była pomocna, gdyż mogłem grać w orkie-
strze prawie bez nut. 

Kiedy byłem w liceum, mama kupiła mi gitarę. Moja ciągła perswazja okazała się 
skuteczna. W zakupie miałem swój finansowy udział, dzięki temu, że podczas wakacji 
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zawsze trochę pracowałem. Pobierałem nauki gry na gitarze przez jeden rok. Szło mi 
całkiem dobrze. Gitara towarzyszyła mi na uroczystościach, rajdach, wakacjach przez 
długie lata.

Kiedy byłem w dwuletnim pomaturalnym studium ekonomicznym przyjaźniłem 
się z pewnym kolegą. Był człowiekiem z innej epoki. Ciągał mnie do na różne wystawy, 
do teatrów, a również na cotygodniowe koncerty symfoniczne. Zawsze tuż przed roz-
poczęciem koncertu portier nas wpuszczał, czasami za symboliczną złotówkę. Na jed-
nym z pierwszych koncertów zobaczyłem moją nauczycielkę z ogniska muzycznego. 
Grała w sekcji skrzypcowej. Odpłynąłem we wspomnienia… Oklaski po zakończeniu 
tej części koncertu sprowadziły mnie na ziemię. W czasie tych kilku chwil powróciły 
moje przeżycia, powróciły młodzieńcze uniesienia. Były głęboko schowane, tak jak są 
do dziś. 

Od wielu lat jestem miłośnikiem muzyki country. Mam sporą płytotekę. Chętnie 
słucham w jej w radiu lub z moich płyt. Biorę udział w koncertach i imprezach country. 
Byłem dwa razy w Mrągowie, uczestniczę też w tego typu imprezach na terenie Wiel-
kopolski. Mam strój westernowy, trochę tańczę, miło spędzam czas z przyjaciółmi o po-
dobnych zainteresowaniach. Tak właśnie zaowocowały dziecięce zajęcia i młodzieńcze 
wybory.

Edmund�Jurdziński�� Wariacje muzyczne
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Bożena Piłasiewicz

Ab ovo

Jeżeli chcesz, to mów.

Dobrze jest sięgać do słów.

Tak wielką wagę ma słowo.

Gdy chcemy trafić do głów,

Też używamy słów,

Bo z głową łączy się słowo.

Lecz gdy odkrywasz mi świat,

Ten własny, taki swój,

To nie posługuj się mową.

Starczy westchnienie,

Jedno spojrzenie.

Zrozumiem. Nie musisz ab ovo.
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Bożena Piłasiewicz

Kochany Synku!

Całe Twe życie

Obserwujemy w wielkim zachwycie!

Jak Ty to robisz? Skąd czerpiesz siły?

Dużo potrafisz, Syneczku Miły!

Umysł otwarty na każdą sztukę,

Ale najbardziej lubisz naukę.

Tak empatyczny jesteś dla ludzi,

Aby im pomóc, często się trudzisz.

Także charyzma i rozumienie

Wskazują, że masz piękne sumienie.

Więc na Czterdzieste Twe Urodziny

Ściskamy Ciebie, Twoje Dziewczyny.

Wszak Im zawdzięczasz, a zwłaszcza Żonie,

Ten ogień, który wciąż w Tobie płonie!

Rodzice
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Bożena Piłasiewicz

Panegiryk I

Do Z. ..

W dniu Twojego Święta chcę udowodnić, że wciąż pamiętam:

- w Wysokich Tatrach nasze zmagania,

- i w Świnoujściu starania, bym szczęśliwości poznała chwile,

- i dni, co nam upływały mile – z naszym Syneczkiem

i potem wnuczkami,

- a nawet, kiedy byliśmy sami.

Przyjmij więc teraz słowa podzięki,

Za wszystko – nawet podanie ręki,

Gdy z autobusu muszę wysiadać.

Było wspaniale – nie ma co gadać!



Ocalić od zapomnienia 109MIŁOŚĆ

Bożena Piłasiewicz

Panegiryk II

Do Z. ..

Bez Ciebie jestem jak statek, co zginął we mgłach.

Przy Tobie jestem szczęśliwa i we dnie, i w snach.

Gdy Ciebe w pobliżu nie ma, życie me traci swój czar.

Przy Tobie wszystko się zmienia, dzień każdy więcej jest wart.

Więc pracę swoją skróć, włóż płaszcz

I wróć przed zachodem słońca.

Wszak to Twoje urodziny – 11-go tego miesiąca.
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Bożena Piłasiewicz

Z okazji imienin

Adres na kopercie:

Sławny, Miły i Kochany Solenizant – czyli

Ktoś wymarzony i Jedyny dla mnie 

Drogi i Kochany Chłopcze!

Choć Ci żadna się nie oprze,

Chętnie wpada w Twe ramiona – 

Kocha Ciebie tylko ŻONA!

Ona obiad Ci gotuje,

Obserwuje czy smakuje,

Prawi Tobie komplementy – 

,,Misiu, Tyś jest prawie święty!’’

Niech Ci zdrowie dopisuje – 

Żyj nam długo, Przystojniaku.

Czasem w głowie zawiruje – 

Ale tylko po koniaku!

 

Ściski i przytulanki-

      Twoja B. Ż. P.
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Józef Piłasiewicz

Komentarz do fotografii

Jest rok 1981, luty, ferie szkolne, Polanica.

Z teściową i synem idę na przechadzkę po obiedzie. Jestem zadowolony, bo 
realizuję kilka celów. Pierwszym jest zmiana klimatu ze względu na zdrowie syna. 

Lekarz zalecił leczenie klimatyczne, ponieważ syn często zapadał na nieżyt górnych 
dróg oddechowych. Drugim jest stworzenie dobrych warunków dla teściowej, która – 
ze względu na wiek – odczuwa ograniczenie kontaktów z ludźmi i brak nowych wra-
żeń. I kolejnym celem jest zaspokojenie potrzeby bycia w górach, które uwielbiam, no 
i odpoczynek po intensywnej pracy na uczelni. Czuję się zdrowo, zadowolony jestem 
z warunków zakwaterowania i wyżywienia. Pogoda wyśmienita: nie ma mrozu, a śniegu 
wystarczająco, żeby pozjeżdżać na nartach.

Cieszę się bieżącą chwilą i nie myślę o przyszłości. Co będzie, to się okaże. A na 
razie jest dobrze i niech tak będzie dalej.
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Jolanta Siwczak 

Zegar pradziadka
 

Kiedy patrzę na przepiękny, drewniany zegar, który wisi w reprezentacyjnym 
miejscu w domu mojego brata, od razu myślę o pamiętnym dniu śmierci nasze-
go pradziadka. 

Byłam wtedy małą, ośmioletnią dziewczynką. Pradziadek chorował jakiś czas, po-
tem dostał zapalenia płuc. Wiadomość o stanie zdrowia pradziadka szybko rozeszła się 
po rodzinie, choć nikt nie miał wtedy telefonu! Do maleńkiego domu na poznańskim 
Junikowie zjechali się wszyscy, którzy tylko mogli, aby czuwać przy umierającym. 

Zgromadzili się w poko-
ju konającego, modlili 
się, płakali, a pradziadek 
powoli odchodził. Kie-
dy umarł - ktoś zatrzymał 
wiszący nad jego łóż-
kiem zegar. Była godzi-
na 16.10. Gruchnął płacz. 
Wtedy nie wytrzymałam 
i wybiegłam z tego domu 
żałoby. Na szczęście da-
leko nie zaszłam, bo tyl-
ko do zaprzyjaźnionych 
sąsiadów z ulicy, któ-
rzy wnet domyślili się 
w czym rzecz i odpro-
wadzili mnie do rodzi-
ny. W całym zamieszaniu 
nikt nie pomyślał o małej 
dziewczynce, dla której 
śmierć i czuwanie przy 
umierającym człowieku, 
były czymś przerażają-
cym. 

Ilustracja: Martyna Matuszak
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W pokoju pradziadka wisiał stary zegar. Wtedy nie zwracałam na niego uwagi, po 
prostu był i co pół godziny wybijał czas. Zatrzymanie zegara w godzinie śmierci jego 
właściciela zapadło mi w pamięci. To był grudzień 1966 roku. Mój pradziadek Tomasz 
Szczepski miał 88 lat. 

Był przemiłym dziadkiem z sumiastymi, siwymi wąsami, uwielbianym przez 
wszystkie dzieci z rodziny. Takiego zachowaliśmy go w pamięci – ja i moi dwaj starsi 
bracia: Geniu i Tomek. Tak się złożyło, że pradziadek zastąpił nam dziadka, którego nie 
mieliśmy, (i tak się do niego zwracaliśmy) a jego córka Stanisława - ciocia mojej mamy, 
zastępowała nam babcię. 

Pradziadek pochodził z Kalw, z rodziny młynarzy. Pracował też krótko w stajni, 
opiekując się końmi, ale całe życie poświęcił pracy w cegielni. Ożenił się z Józefą Kacz-
marek i zamieszkał na Górczynie. Rodziły się dzieci. Pierwsza przyszła na świat Ludwi-
ka - moja babcia, po niej Helena, Franciszek, Stanisława i Edmund, który zmarł w wieku 
osiemnastu lat. W międzyczasie wybuchła I Wojna Światowa. Pradziadek został wcie-
lony do pruskiej armii. W rodzinnych pamiątkach są jego zdjęcia z tamtych czasów. Na 
jednym pozuje z kolegami z wojska- na odwrocie zdjęcia jest odręczny list do żony pi-
sany jego ręką, a na drugim jest z żoną i dwójką starszych dzieci: Ludwiką i Frankiem. 
Zdjęcie to zostało zrobione w Poznaniu na Berlinenstrasse 5 (obecna ul. Dąbrowskiego). 
Dziadek jest na nim w mundurze, bo akurat był w domu, na urlopie. 

Po wojnie pradziadek pracował w cegielni, niedaleko domu. Jego rodzina zajmo-
wała mieszkanie, które kiedyś należało do hrabiego Komorowskiego –właściciela tych 
terenów. Dziadek był bardzo sumiennym pracownikiem, a babcia Józefa skrzętna go-
spodynią. Swój zegar pradziadek zakupił za wieloletnie oszczędności spełniając tym sa-
mym marzenie swoje i żony. Kupił go prawdopodobnie niedługo po powrocie z I Wojny 
Światowej. Uroczysty zakup został uczyniony w Poznaniu w sklepie Niemca o nazwi-
sku Wallword około 100 lat temu. Posiadanie takiego sprzętu podnosiło prestiż jego 
właściciela w oczach rodziny i sąsiadów. 

Zegar pradziadka był stałym elementem wystroju pokoju. Wraz z rodziną zegar po-
wędrował do nowego domu w Junikowie skąd pochodziła babcia Józefa. Dostała tam, 
tuż przy torach kolejowych działkę od swoich rodziców i tam młodzi małżonkowie roz-
poczęli budowę. Siostry babci również otrzymały takie działki, ale prawie wszystkie je 
sprzedały.

Zegar pradziadka został wykonany z drewna, posiadał wahadło widoczne przez 
szklaną szybkę. Drzwiczki zegara nigdy nie skrzypiały, bo dziadek bardzo o niego dbał. 
Na półeczce w środku leżał kluczyk w kształcie motylka, mała buteleczka z oliwą i gę-
sie piórko zakończone wachlarzykiem. Dziadek czyścił swój największy skarb co ty-
dzień przy pomocy tego piórka, wchodził na stołek i wszystko dokładnie oczyszczał, 
potem oliwił, a na koniec nakręcał przy pomocy kluczyka. Latem, w asyście wnuków, 
wychodził na podwórko, żeby „lepiej widzieć” i wykonać tę cotygodniową czynność 

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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staranniej. Dzieciaki patrzyły, ale dotknąć zegara nie było im wolno! Zegar pradziadka 
Tomasza to był rodzinny skarb!

Pradziadek pracował jako palacz w cegielni. Był odpowiedzialny za jakość wy-
palanych cegieł, które były robione z gliny wydobywanej z „glinianek”, których pełno 
było i nadal jest w tej okolicy. Glina było długa mieszana, a następnie formowana po 
trzy sztuki przy pomocy opuszczanej z góry formy. Cała praca była wykonywana ręcz-
nie. Przy formie stały silne kobiety, jedna ją opuszczała, a drugie zbierała miękkie cegły 
starając się robić to bardzo delikatnie, żeby tylko nie zrobić w nich żadnego wgłębienia. 
Układała je na wózkach o kilku poziomach i dalej wywożono je pod wiaty, gdzie schły. 
Następnym etapem było wypalanie w piecu i to było zadanie mojego pradziadka. Dzieci 

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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często tam bywały niosąc posiłki dziadkowi i dlatego mogły dokładnie obserwować do-
rosłych przy pracy. Piec był olbrzymi, o owalnym kształcie. Na dole, w poszczególnych 
komorach, po których swobodnie poruszali się ludzie, układano cegły. Były układane na 
przemian w wysokie stosy. Zamurowywano ścianę boczną i w ten sposób każda komora 
była oddzielona od pozostałych. Po wypaleniu cegły, ścianki działowe burzono, a cegły 
wywożono wózkami. Dziadek chodził po piecu na górze. Otwierał okrągłe, metalowe 
klapy i stamtąd, z góry, doglądał ognia. Wrzucał przez te otwory węgiel i pilnował, aby 
się równomiernie palił. Ogień przechodził wokoło, z komory do komory, a dziadek mu-
siał doglądać poprzednich i nowych komór ze świeżo ułożonymi cegłami. Codziennie 
dziadek przynosił do domu jedna cegłę. Całe lata zbierał je na budowę domu dla swojej 
rodziny. Najpierw powstał jeden pokój i kuchnia, później dobudował sień, a po wielu la-
tach z tej sieni i kuchni zrobiono pokoje, a dobudowano nową kuchnię. W sumie trwało 
to ponad trzydzieści lat. 

W 1937 roku Ludwika – moja babcia, była już bardzo chora, dwa lata wcześniej 
zmarł jej mąż- Jan. Pozostała sama z czwórką dzieci. Najstarsze chodziły już do szkoły 
w Fabianowie. Po lekcjach przychodziły do babci Józefy i dziadka Tomasza na obiad. 
Później jedno z nich niosło obiad dla mamy, która leżała chora w swoim mieszkaniu na 
Wykopach. Wieczorem, po kolacji, dzieci szły do domu, do mamy, a następnego dnia 
po szkole znów pojawiały się u babci i dziadka. Dziadkowie Szczepscy mieli skromne 
warunki mieszkaniowe. Wtedy mieszkali w jednym pokoju i kuchni wraz z córką Stasią, 
zięciem i kolejnymi dziećmi, które rodziły się i umierały. Właśnie w 1937 roku urodziła 
się Danusia. To z nią, jak z siostrą dorastała moja mama. W wakacje dzieci najczęściej 
były u dziadków. Któregoś dnia zobaczyli zbliżająca się z oddali w ich kierunku postać. 
To była kobieta, która co chwila przystawała i siadała, żeby odpocząć. Po chwili zasko-
czenia poznały swoją mamę. Źle się czuła i ostatkiem sił wybrała się do swoich rodzi-
ców. Tam się nią zajęli, położyli do łóżka. Niestety, zmarła po około dwóch tygodniach. 
Teraz dzieci zostały już zupełnymi sierotami. 

Moja mama Aleksandra zamieszkała w domu swoich dziadków w roku 1937 po 
śmierci swoich rodziców. Pozostawili oni czworo dzieci: Leonarda, Sylwestera, Alek-
sandrę i Jasia. Moja mama miała wtedy osiem lat. Dziadkowie właśnie wprowadzili się 
do nowego domu przy ul. Legnickiej tuż przy stacji kolejowej Junikowo. Wtedy ta sta-
cja była bliżej Górczyna, dziś po przebudowie torowisk jest przesunięta aż do Plewisk. 
Dzieci mojego pradziadka wtedy były już dorosłe, córki powychodziły za mąż. 

Po śmierci młodych małżonków, obie babcie porozumiały się odnośnie opieki nad 
wnukami: najstarszy Leonard zamieszkał w Plewiskach w domu dziadków Franciszki 
i Melchiora Matuszaków od strony ojca, a pozostała trójka w Junikowie, w domu dziad-
ków Józefy i Tomasza Szczepskich. 

Teraz w jednym pokoju mieszkali dziadkowie, ich córka Stasia z mężem i Danusią 
oraz troje wnucząt po nieżyjącej córce Ludwice. Smutno im było bez rodziców, ale po-

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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ciechą było to, że mieli dach nad głową i nie głodowali. Gdyby dziadkowie się nimi nie 
zajęli, mogliby trafić do ochronki. Rodzeństwo zostało rozdzielone, ale mieli ze sobą 
kontakt.

Dzieci były zżyte z dziadkami, bo zawsze dużo u nich przebywały. Jedni i drudzy 
dziadkowie często brali je do siebie. W Plewiskach mieli ciocię, również o imieniu Sta-
sia – siostrę ojca, która była krawcową. Jako jedyna z rodzeństwa została posłana do 
nauki rzemiosła. Powodem takiej rodzinnej decyzji dotyczącej kształcenia córki było 
oszpecenie jej twarzy, spowodowane oparzeniem. Kiedy była małym dzieckiem wy-
lała na siebie gorący tłuszcz. Ten wypadek miał wpływ na całe jej życie. Zapobiegliwi 
rodzice postanowili, że w tej sytuacji powinna nauczyć się zawodu aby mogła sama na 
siebie zarobiła. A, że przejawiała talent w tym kierunku-wybór okazał się słuszny. Była 
panną, więc chętnie zajmowała się dziećmi brata, zabierała je pociągiem do Poznania, 
do ZOO, kupowała im słodycze, szyła ubrania. Moja Mama wspomina bardzo dobrze 
swoich dziadków i obie ciotki Stasie. 

Dziadkowie Szczepscy cieszyli się szacunkiem w swoim środowisku, zawsze mieli 
zadbany ogród, który ich żywił, dziadek pracował, a o porządek w domu dbała babcia. 
Dzieci zawsze widziały ją ubraną w czysty, wykrochmalony fartuch. Dbała o domow-
ników, planowała zasiewy i zbiory w ogrodzie. Nikt nie miał prawa wtrącić się do jej 
obowiązków. Dysponowała zapasami żywności i to ona planowała posiłki. Każdy owoc, 
warzywo, jajko czy słonina miały swoje przeznaczenie. Na zimę kisiła w beczce kapu-
stę, smażyła też powidła, które przekładała do glinianych garnków, a potem zapiekała 
w piecu. Kiedy na powierzchni powideł pojawił się kożuszek, były gotowe. Należało je 
ostudzić, przykryć czystym płótnem i obwiązać sznurkiem. Później garnki ustawiano 
pod łóżkami tuż przy zewnętrznej ścianie pokoju. Tam zimą było najchłodniej. Babcia 
trzymała dom żelazną ręką, planowała, gospodarowała, dzieliła. Do jej obowiązków nie 
śmiała się wtrącić jej dorosła córka, która mieszkała tam ze swoją rodziną. Ale dzięki 
takim rządom prababci nikt nie chodził głodny - co w tamtych czasach było powszech-
ne. Naprzeciwko mieszkała siostra prababci Józefy, tam niestety głód był na porządku 
dziennym. A warunki życiowe obie rodziny miały podobne. 

Wiosną, kto żyw ruszał do pracy w ogrodzie. Pradziadek zaprzęgał młodych – dzie-
ci i wnuki do orania. Robił to przy pomocy radła, które prowadził, dzieci były siłą po-
ciągową i w ten sposób przygotowywał ziemię do uprawy. Pracowali, ale też się przy 
tym bawili. Przed domem rosły ziemniaki, między nimi dynie czyli korbole. Za domem, 
z tyłu działki, babcia siała dużo fasoli i po trochu innych warzyw. Mama opowiadała mi, 
że każdy kawałek ogrodu był wykorzystany, a tam gdzie coś nie wzeszło, babcia dosie-
wała groszek lub fasolę. Zaznaczała to miejsce patyczkiem, który obwiązywała wąską 
szmatką jak chorągiewką i dzięki temu nikt tego nie wyrwał. 

Całe lato jedli fasolę w postaci słodko-kwaśnej zupy, ale część nasion musiała zo-
stać ususzona na siew i do spożycia zimą. Strąki fasoli i grochu babcia zanosiła na 
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strych, rozkładała je, a potem dbała o częste wietrzenie. Hodowała kury, króliki, gęsi 
oraz kozę „żywicielkę”. Babcia sama ją doiła, a na jej mleku gotowała nawarkę i polew-
kę nieodzowne na śniadanie lub też i na obiad. 

W ogrodzie rosło pięć drzew owocowych, ale samowolne zerwanie jabłka czy 
gruszki groziło narażeniem się na babciny gniew. Nikt się nigdy nie odważył. Kiedyś 
dzieci policzyły na drzewie pięć ostatnich jabłek, obchodziły, obserwowały, ale nie ze-
rwały ani jednego ze strachu przed babcią. Musieli czekać, aż jabłka dojrzeją, a babcia 
je podzieli. Niestety którejś nocy jabłka zniknęły. Żal i rozczarowanie dzieci były tak 
ogromne, że widać to jeszcze we wspomnieniach mojej mamy po kilkudziesięciu latach. 
(a tak dokładnie to po siedemdziesięciu ). 
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Domek był ogrzewany bardzo oszczędnie. W nocy spało się pod grubymi pierzyna-
mi, zrobionymi z gęsich piór. 

A jak się zdobywało puch na pierzyny? Zbieranie piór z oskubanych gęsi trwało 
lata. Kiedy skrzętna gospodyni uzbierała odpowiednią ilość piór zapraszała sąsiadki 
i kuzynki na „darcie pierza”. W długie, zimowe wieczory, kiedy jedynym oświetleniem 
były palące się szczapy drewna, dziadek snuł opowieści z czasów I Wojny Światowej. 
Opowiadał jak walczył z bolszewikami. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, bo prze-
cież cały ich świat kręcił się wokół Junikowa, Górczyna i Plewisk. Dziadek opowiadał, 
a babcia z sąsiadkami darły pierze. Dzieciaki słuchały wszystkich opowieści, często 
wybuchał też śmiech, ale trzeba było uważać, bo puch unosił się wszędzie. Przy darciu 
pierza wszyscy poruszali się ostrożnie, bez zbędnych ruchów. 

Po wakacjach w 1937 roku, dzieci poszły do szkoły w Junikowie. Dziadek „wysta-
rał się” o ich metryki, bo nie posiadały jakichkolwiek dokumentów. Ich brat Leonard( 
zawsze mówili na niego Lenard) chodził do szkoły w Plewiskach. Mama zastanawiała 
się dlaczego tak, a nie inaczej babcie podzieliły się dziećmi. Przypuszczalnie dziadko-
wie Szczepscy, biorąc troje wnucząt, pobierali na nich skromna rentą po ich ojcu, a cał-
kowity koszt wychowywania Leonarda wzięli na siebie dziadkowie Matuszakowie. 

Dzieci uwielbiały dziadka Tomasza, a przed babcią Józefą miały respekt.

Wszyscy pamiętali jak kiedyś moja mama zbiła talerze. Coś jej spadło i talerze się 
mocno wyszczerbiły. Za karę, przez cały tydzień, dostawała tyle zupy, ile zmieściło się 
w pozostałym wgłębieniu talerza. A było tego tyle, co kot napłakał.

Przez długie lata dziadek pracował w cegielni na Wykopach, ale w czasie II Wojny 
Światowej cegielnia ta została zamknięta. Dziadek znalazł pracę w Starym Żabikowie-
-niedaleko obozu koncentracyjnego w cegielni Niemca Fechnera. Moja mama musiała 
tamtędy przechodzić, gdy na polecenie babci nosiła mu do pracy obiad. Była tylko małą 
dziewczynką, widziała wycieńczonych ludzi pokazującym w niemym geście na usta, 
błagalnie prosząc o jedzenie. Nic nie mogła zrobić. Biegła ile sił w nogach, aby jak naj-
szybciej minąć obóz. 

W małym jednopokojowym domku z kuchnią rodzina przeżyła II Wojnę Światową. 
Dzieci nie chodziły do szkoły, pomagały babci lub dziadkowi w pracach domowych. Te-
raz nie mieszkała już z nimi córka Stasia, która „poszła już na swoje”. Pozostali dziad-
kowie z przygarniętymi wnukami. Dzieci miały 15,10 i 6 lat: Sylwek, Ola i Jasiu. 

W 1940 roku rozpoczęły się wywózki na roboty do Niemiec. Pierwszym transpor-
tem z Poznania do Niemiec wywieziony został najstarszy - Sylwester. Po jakimś czasie 
zaczęły przychodzić od niego listy. Przestrzegał dziadków aby pilnowali Olesi (mojej 
mamy), żeby też jej nie wywieziono. Widział jak są traktowane w Niemczech młode 
dziewczęta i obawiał się o los siostry. Dlatego rodzina uradziła wysłać Olesię do pracy. 
Stało się to 1 grudnia 1943 roku, kiedy brakowało jej jeszcze kilku dni do skończenia 
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14 lat. Ciocia Stasia pracowała już w restauracji Mitropa” na Dworcu Głównym w Po-
znaniu. To był odpowiednik naszych restauracji „Wars”. Ciocia poprosiła o pracę dla 
siostrzenicy i mamę przyjęto do zmywania naczyń. To była ciężka praca. Razem z cio-
cią jeździły i wracały z pracy, czasami udało im się przywieźć do domu coś do jedzenia. 
Same miały możliwość zjedzenia czegoś w pracy dzięki życzliwości kucharzy. Kazali 
mamie umyć duży garnek, ale jak kucharz mrugnął okiem to mama wiedziała, że coś 
tam dla niej jest. Pamiątką po tej pracy jest widelec z hitlerowską „glapą”,będący obec-
nie w moim posiadaniu. Jest jeszcze w domu w Junikowie nóż do kompletu, który po-
zostaje w posiadaniu syna cioci Stasi-Romana. Żywność w czasie wojny była na kartki, 
ale babcia Józefa oszczędnie gospodarowała kartkowymi przydziałami. 

Z tych przydziałów babcia oszczędzała cukier na marmoladę. To była namiastka 
powideł, które teraz były robione z buraków. 

W domu pozostał najmłodszy Jasiu. W 1944 roku niemiecki nauczyciel mieszkają-
cy w Fabianowie ogłosił otwarcie szkoły. Jasiu zaczął do niej chodzić. W domu stwier-
dzono, że lepiej jak się czegoś nauczy, chociaż po niemiecku, niż, żeby siedział w domu 
i zbijał bąki. A Jasiu był dość psotny. Któregoś dnia przyniósł do domu wiadomość 
o planowanym przez szkołę wyjeździe na wykopki. Dzieci miały jechać ze swoim na-
uczycielem gdzieś za Noteć. Babcia ostrzygła mu krótko włosy przeciw wszawicy. Oka-
zało się, że Jasiu dodał sobie rok, żeby na te wykopki jechać. Jego siostra, a moja mama 
nie mogła się z tym pogodzić i poszła do niemieckiego nauczyciela wyjaśnić te sytu-
ację. Chociaż bała się rozmowy z Niemcem- interwencja udała przyniosła oczekiwany 
skutek. Jasiu został w domu. Pozostałe dzieci pojechały i ciężko pracowały na konto 
swojego nauczyciela. Przebywały tam w bardzo złych warunkach i nie były szczęśliwe 
wykonując ciężką pracę. Później nauka w szkole się skończyła. Być może ta szkoła była 
reaktywowana tylko po to, aby zdobyć tania siłę roboczą do tej pracy. 

Natomiast w budynku szkoły w Junikowie Niemcy urządzili obóz dla aliantów 
schwytanych podczas kampanii francuskiej. Budynek otoczono zasiekami z drutu kol-
czastego, a wokół zbudowano trzy drewniane wieżyczki strażnicze. Pózniej przetrzymy-
wano tam Żydów z miasta Łodzi i Warszawy. 

W okolicy żył i mieszkał doktor Krajnik, który w trzech ostatnich latach okupacji 
budynek szkoły zaadaptował na szpital i salę porodową. Doktor był znany ze swej bez-
interesowności. Obawiając się represji ze strony Niemców- przyjął „Volksdeutscha” 
czyli dobrowolnie dał się wpisać na listę obywateli niemieckich. Dzięki temu mógł po-
magać wszystkim sąsiadom, a nikt nie miał mu za złe, że jest teraz Niemcem. Kiedy do 
Poznania weszła Armia Czerwona zimą 1945 roku, od razu był na liście poszukiwanych. 
Volksdeutsch to zdrajca! Właśnie wtedy Rosjanie spotkali dziadka Tomasza i spytali go, 
gdzie mieszka doktor Krajnik. Dziadek przytomnie odpowiedział „ tra ta ta” – ruscy ubi-
li go już”. Rosjanie ucieszyli się z odpowiedzi i poszli dalej, a dziadek pobiegł do dok-
tora i ostrzegł, że jest na liście poszukiwanych. Okazało się, że ten wspaniały człowiek 
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przewidział to i był na taką sytuację przygotowany. Uciekł, a potem jeszcze przez długie 
lata leczył swoich pacjentów. Nasz dziadek miał zawsze u niego szczególne względy.

W czasie oblężenia miasta rodziny z Junikowa uciekały ze swoich domów. Dzia-
dek Tomasz z babcia Józefą spakowali szybko swoją gromadkę- Olę, Jasia, ciocię Stasie 
z Danusią, kozę-żywicielkę, cenny zegar i schronili się w opuszczonym przez Niemców 
domu na ul. Krośnieńskiej.

W każdym domu na tej ulicy przebywało po kilka rodzin, które uciekły z domów 
po drugiej stronie torów. W pokoju, do którego trafiła rodzina Szczepskich, przebywa-
ły jeszcze dwie inne rodziny. Dzieci wychodziły na strych i obserwowały, co się dzieje. 
Widziały ubranych na biało żołnierzy, którzy poruszyli się po śniegu. Dziadek wołał, 
żeby zeszli, bo jako doświadczony żołnierz wiedział, że wystarczy jeden strzał artyle-
ryjski i strych zawali się jako pierwszy. Po jakimś czasie zabrakło wody. Dzieci płakały, 
wszystkim pozostałym też chciało się pić. Dziadek Tomasz wziął wiadro, przeżegnał się 
i wyszedł do studni na sąsiednią posesję. Rodzina myślała, że już po nim, że na pewno 
zginie. Stał się cud, bo pomimo, że wokół byli Niemcy i Rosjanie, strzelano ze wszyst-
kich stron, dziadek nabrał wody i przyniósł ją do domu. 

Po przejściu frontu rodzina wróciła do domu. Wszyscy coś tam zabierali z niemiec-
kich domów, jedni serwisy, inni pościele. Rodzina Szczepskich nie chciała nic brać, 
woleli zapomnieć o przeżytym koszmarze. Chcieli jak najszybciej wrócić do swojego 
domu za torami. Niemcy opuszczali domy w pośpiechu, ale nie zapomnieli o pozosta-
wieniu niespodzianek dla chętnych na cudzą własność. Kiedy ktoś chciał zabrać ponie-
miecki rower, zabił go pozostawiony przy nim ładunek wybuchowy. 

Po wojnie wrócił do domu Sylwester, ale …nie sam. Przywiózł narzeczoną i dziec-
ko. Przez jakiś czas oni również mieszkali z rodziną. Dzielna prababcia Józefa, która jak 
lwica chroniąca swoje stadko przetrwała z bliskimi wojnę, zmarła krótko po jej zakoń-
czeniu. Krótko chorowała i zmarła jesienią 1945 roku. Dziadek został sam z dziećmi – 
Olą i Jasiem.

Po wojnie dziadek znów pracował w cegielni, a jego córka Stasia zamieszkała 
z nimi ponownie. Tym razem już na stałe. A dzieci jak to dzieci, podrosły i myślały jak 
tu zdobyć jakieś pieniądze, jak by tu zjeść coś lepszego niż zupę z koziego mleka. Teraz 
Ola musiała doić kozę, a Jasiu w tajemnicy przed dziadkiem raz po raz sprzedawał mle-
ko sąsiadom. Za to kupowali sobie coś lepszego do jedzenia. Zdarzało się też, że Jasiu 
wywoził na saneczkach torbę węgla z takim trudem zdobywanego przez dziadka! Pew-
nego razu dziadek wrócił z pracy wcześniej, akurat kiedy Jasiu wyjeżdżał z załadowa-
nymi sankami. Wszystko się wydało! 

Zegar pradziadka wybijał kolejne godziny, mijały dnie i lata. Kiedy moja mama 
wychodziła na zabawę i długo nie wracała, dziadek podnosił głowę spod pierzyny i pa-
trzył na zegar i sprawdzał czy wnuczka już jest. Moja mama lubiła tańce i chętnie cho-
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dziła na zabawy do parku. 

Parę lat po wojnie w cegielni zaczął pracować nowy pomocnik, który miała syna. 
Pradziadek Tomasz przyprowadził ich kiedyś do domu i tak się zaczęła znajomość po-
między młodymi. W 1949 roku odbył się ślub Aleksandry i Kazimierza – moich rodzi-
ców. Młodzi zamieszkali też na ul. Legnickiej, dwa domy dalej, w wynajętym pokoju. 
Tam urodzili się moi bracia. Kiedy spodziewali się trzeciego dziecka (czyli mnie) wy-
prowadzili się „do miasta”. To było wiosną 1958 roku. 

Moja mama bardzo tęskniła za Junikowem i jak tylko czas jej pozwalał przyjeżdża-
ła do dziadka w odwiedziny. Dlatego wspomnienie tego domu jest czymś bardzo trwa-
łym w mojej pamięci. Bardzo często tam bywałam, najpierw w wózku, a później jako 
paroletnie dziecko, na własnych nóżkach przemierzałam całą ulicę Junikowską, potem 
było przejście pod mostkiem i dojście do ul. Legnickiej. Dziadek Tomasz i ciocia cze-
kali na nas zawsze, nikt ich nie uprzedzał o przyjeżdzie, ale wszyscy byliśmy tam mile 
witani. 

Latem byliśmy tam co sobota lub niedziela. Przed przyjazdem gości ciocia gotowa-
ła wiadro kompotu, które chłodziła w studni. O dziwo, nigdy się nie wylał! Każdy coś 
przynosił do jedzenia, panowie grali w karty, czasami wypili przy tym jakąś ćwiartkę, 
śmiechu było co niemiara! W ogrodzie skubaliśmy z krzaków „angryst” i „świętojanki”, 
czasami ciocia zrobiła pyzy na parze, którymi się zajadaliśmy. Chodziliśmy, ba, biega-
liśmy jak opętani po ogrodzie i okolicznych łąkach, razem z kuzynkami zrywałyśmy 
kwiaty, z których komponowałyśmy przepiękne polne bukiety. 
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Pradziadek nigdy nie krzyczał i nie złościł się na dzieciaki, które odwiedzały jego 
dom. Dzieciom wybaczył wszystko –szczególnie chłopakom, z moim bratem Tomkiem 
na czele, który wraz z kuzynami dopuszczał się najróżniejszych wyczynów. A to gonili 
kota aby przywiązać mu do ogona sznurek z pogniecioną puszką lub nałożyć na tenże 
ogon klamerkę od bielizny. Najczęściej włazili na drzewa, co kończyło się upadkiem 
wraz z gałęzią. Często znikali w okolicy lub buszowali po krzakach. Dziadek ich strofo-
wał, ale nie pozwolił ich nikomu uderzyć. 

A co stało się z zegarem? Przez wiele lat wytrwale służył w domu cioci, a kiedy za-
czął się psuć, wyniesiono go na strych. W tamtych latach – a były to lata 70-te XX wie-
ku, takie rzeczy się po prostu wyrzucało.

 Nadeszła moda na przedmioty nowoczesne, proste w wyglądzie. I tak też się stało. 
Zegar po dziadku szybko znalazł następcę w postaci zwykłego, pospolitego czasomie-
rza. Mój brat Geniu dopytywał o zegar pradziadka i ciocia obiecała mu go podarować. 
Krótko przed swoją śmiercią dotrzymała przyrzeczenia i zegar po pradziadku Tomaszu 
trafił w ręce mojego brata. Został oddany do renowacji i znalazł godne miejsce w miesz-
kaniu na jednym z poznańskich osiedli. Później wraz z Geniem i jego rodziną przepro-
wadził się do ich nowego domu w Skórzewie. Widzę go zawsze, kiedy odwiedzam brata 
i bratową, bo moim ulubionym miejscem przy stole jest ten z „widokiem” na zegar. 

 Zegar pradziadka został uwieczniony w opowiadaniu, które napisał mój syn będąc 
wówczas w liceum. Zegar przemówił wtedy ludzkim głosem i opowiedział mu swoją 
historię, a właściwie historię rodziny Szczepskich, z której wywodzi się moja mama. 
Niestety ta krótka praca mojego syna nigdy do niego nie wróciła. Teraz, po latach znów 
się za to zabrałam i odtworzyłam tamte dzieje.

 Kiedyś przeprowadziłam z moją mamą rozmowę w formie wywiadu, tak sama 
dla siebie, bo czułam, że taki życiorys nie może pójść w niepamięć. Moja mama opo-
wiadała o swoim życiu, a ja pisałam, pisałam. Spisałam dzieje rodziny ze strony mojej 
mamy i wtedy stwierdziłam, że Moja Mama to niewyczerpana kopalnia wiedzy na temat 
dziejów rodziny Szczepskich i Matuszaków. Podziwiam, że doświadczyła tylu ciężkich 
przeżyć, a poradziła sobie w życiu, wychowała troje dzieci, dając nam wzór jak żyć i ko-
chać, aby wszyscy byli szczęśliwi.
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Bogumiła Walkowiak

Miłość nie wybiera lat

Przyszedł dzień w którym się wszystko pozmieniało

choć niby nic się nie stało

Po latach pojawił się ktoś

kto wie że choć nie masz 20 lat

dla niego też zawirował świat

Serce trzepocze jak spłoszony ptak

rozum mówi nie

a serce mówi tak

Wnuki ze zgorszeniem spoglądają i cię pouczają

rodzina morały prawi że to nie zabawa

że miłość to poważna sprawa

Lecz ty wiesz jedno że to wspaniałe gdy

Serce trzepocze jak spłoszony ptak

i choć rozum mówi nie

to serce powie tak
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Janusz Zarzyński

Albo ta, albo inna

Letni czas, wieczory gorące,

Gwiaździste niebo migocące,

A myśli niespokojne gnają

I spokój duszy odbierają.

Nocy ciemna, nocy głęboka,

Ty widzisz - nie zmrużyłem oka.

Cierpię i wzdycham sam na łodzi, 

Kochanka dziś znów mnie zawodzi.

Czy mam się bez nadziei błąkać, 

Pęknięte struny duszy trącać…

Nie nie, więcej się nie wzruszę, 

Tę na inną zamienić muszę.
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Janusz Zarzyński

Moja modlitwa

Panie, gdy stanę kiedyś przed Tobą,

Czy Ty powitasz mnie miną srogą?

I czy będziesz na mnie zagniewany,

Bo lekceważyłem Twoje plany?

Bo chciałem zmienić porządek świata?

Co Ty przez wieki, ja - przez dwa lata!

Kark miałem zawsze dumny i twardy, 

Charakter trudny i język hardy, 

A Ty w dobroci swej mój Boże

- Teraz przyznaję to w pokorze - 

Wyciągałeś zawsze do mnie rękę 

Gdy ciężko było znieść udrękę.

Zamiast prostą i jasną iść drogą,

(Tak jak wielu idzie – jakoś mogą)

Wybierałem swoją ścieżkę krętą,

Bywało - tak myślałem - przeklętą

A ona i tak wiedzie do Ciebie -

 Wszak wszystkich sądzić będziesz 
w niebie.

Tak, tak, wiem, nie byłem nigdy święty,

Zmarnowałem dane mi talenty,

A teraz, za wszystko chcę przeprosić,

W modlitwie tej do nieba wnosić.

Proszę o łaskawe wybaczenie,

Będę gotów na Twoje skinienie. 

Ilustracja - Zuzanna Stempel
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Janusz Zarzyński

Nie usnę tej nocy

Nie usnę tej nocy. W smutku spod powiek płyną łzy.

Widzę postać w woal odzianą - anioł to, czy Ty?  

Oczy piękniejsze od gwiazd, ale zimne - a więc Twoje! 

Śmiejesz się, patrzysz obojętnie na nieszczęście moje.

Póki Cię nie znałem, smutek był odległy, gorzkich słów

Nie znałem, mogłem śpiewać o szczęściu z marzeń i snów.

Noce gwiaździste, ciche, pogodny był mój każdy dzień,

Lecz gdy Cię spotkałem, na moje życie padł smutku cień.

Trwożliwie bije udręczone serce w piersi mej;

Wiem, tak wiem, że mnie nie kochasz, nadziei mam coraz mniej,

Jednak drobna cząstka wiary pozostała w duszy,

Kropla skałę kruszy – może Ciebie ten wierszyk wzruszy.

 

* * * * *

Boże, Ty wyrwałeś mnie z rozpaczy dawno temu,

Teraz miałbyś odebrać mi wiarę i miłość? czemu?

Ty Wielki Panie, który siedzisz na wszechświata szczycie,

Gdybyś odebrać miał mi nadzieję, zabierz też życie.
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Janusz Zarzyński

Pierwsza miłość 

Miłość spojrzeniami się zaczyna,

Patrzysz i myślisz – piękna dziewczyna.

Gdy ona odpowie ci spojrzeniem,

Już odczuwasz pierwsze serca drżenie.

Zaczynasz myśleć już tylko o niej,

Na jej widok pocą ci się dłonie,

Ona na policzkach ma rumieńce,

A ty chciałbyś od niej czegoś więcej.

Umawiasz się na pierwsze spotkanie

I już wiesz, że żyjesz tylko dla niej.

Pierwszy dotyk, splatają się dłonie,

Muśnięcie warg, pulsujące skronie.

Czułe słowa szepcesz jej do ucha,

Ona cię z biciem serca słucha. 

Uściski, zaklęcia i westchnienia, 

Przytuleni, wspólnota milczenia.

 * * * * *

Tak, panowie, tak to się zaczyna,

Uwiedzie, usidli cię dziewczyna,

Zanim cię ktoś życzliwy oświeci,

Już żonkę słyszysz: wyniosłeś śmieci?

Oto męska małżeńska niewola -

Nie myśl, że to cała twa niedola,

To dopiero nieszczęścia połowa -

Druga, znacznie gorsza - to teściowa!
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Janusz Zarzyński

Zaczarowana izba babci Sochowej

Często bywałem - czasami z którymś z rodziców, czasami sam - u starszej pani, 
Agnieszki Sochowej, którą nazywałem babcią, mimo że nie było między nami 
pokrewieństwa. Pamiętam doskonale jej szczupłą, lekko pochyloną sylwetkę, 

energiczne ruchy, a nade wszystko jej życzliwy uśmiech, zawsze miłe słowo i pogodę 
ducha. 

Babcia Sochowa mieszkała w małym domku, którego centralną częścią była duża 
izba; dziś powiedzielibyśmy - salon. Na parapetach stały kwiaty – aloesy i czerwone pe-
largonie, typowe dla okien wiejskich w tamtych czasach. Na wschodniej ścianie „święte 
obrazy”, a przy nich, nieustannie na czerwono świecąca się „wieczna lampka”. Kilka 
mebli, maszyna do szycia, a na środku piec żeliwny typu „kurierek”. Ten piec właśnie 
jest punktem centralnym mojej opowieści.

Lata, które opisuję, to były generalnie ciężkie czasy, opresyjny system komuni-
styczny dawał się wszystkim we znaki – było biednie i szaro. Nie przeszkadzało to jed-
nak wcale dziecięcej wyobraźni stworzyć sobie kolorowego świata fantazji. 

Najbardziej lubiłem odwiedzać babcię w długie jesienne i zimowe wieczory. Na 
dworze chłód, a tu, w babcinej izbie cieplutko i przytulnie. Przy zgaszonych światłach 
panował mrok, rozjaśniony tylko ognikiem wiecznej lampki i czerwoną poświatą roz-
grzanej płyty piecyka. Trzaskające w ogniu, strzelające iskrami gałązki i szyszki sosno-
we, zapach żywicy i poruszające się na ścianach cienie tworzyły fantastyczną, odreal-
nioną scenerię i wywoływały różne postaci z bajek i legend. Momentami wiało grozą, 
zwłaszcza, gdy babcia wyczuwając też ten klimat, raczyła mnie niesamowitymi opowie-
ściami.

Często podczas tych seansów był placek lub plaster szynki i sok z wiśni lub porze-
czek. 

Dobroć, którą nazywałem babcią, dożyła sędziwego wieku i z całą pewnością od 
dawna jest w niebie.
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Maria Zgoła

Kobieta...

To ona.

Matka

Kochanka

Żona

Pięćdziesiąt lat

Babcia

Kucharka

Praczka

Sprzątaczka

Krawcowa

Życia połowa

Choroba córki

Złamana ręka syna

Chory mąż

O jej pytać zdrowie?

Nie odpowie.

Plany

Pragnienia

Marzenia?

Ile czasu zostało

Do ich spełnienia?



PASJE
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Tadeusz Czajka

Kronik motocyklowych część 
pierwsza, czyli jak to się zaczęło

Jak to się w ogóle stało, że jeżdżę motocyklem?

To jest coś, co pozostało z młodości. Gdy byłem młodym człowiekiem, moto-
cykl był podstawowym środkiem lokomocji na wsi. Samochody należały do rzad-

kości. A ambicją takiego młodzieńca, osiemnasto- dziewiętnastolatka, było, żeby mieć 
motocykl. Ja w tych młodych latach motocykl miałem. Można nawet powiedzieć – mo-
tocykle! A w wieku 25 lat przestałem jeździć z przyczyn zupełnie naturalnych: po pierw-
sze ożeniłem się, a po drugie zamieszkałem w mieście, i tak motocykl przestał mi być 
potrzebny. 

Więc jak to się stało, że motocyklem jeżdżę?

Przyszedł do mnie w którymś momencie – łagodnie i stopniowo – taki impuls. 
Prawdopodobnie było to wtedy, kiedy mój syn zainteresował się motocyklami. Miał 
swoje oszczędności, chciał coś kupić. Z jakichś względów zakup się jednak odwlekał, 
ja przyglądałem się wszystkiemu z boku, w końcu jednak, wiedziony tym IMPULSEM, 
powiedziałem mu: „słuchaj, zrobimy tak, że ja dołożę się do zakupu i kupimy taką ma-
szynę, żebym i ja mógł na niej usiąść”. Tak też się stało. Znaleźliśmy model, który speł-
niał oczekiwania nas obu. Na początku było jednak tak, że tylko syn na nim jeździł. 
Mnie jakoś ten motocykl nie przekonywał do siebie, wydawał się „obcy”. Był zupełnie 
inny niż te z lat mojej młodości. Prawdopodobnie także długa przerwa sprawiła, że nie 
czułem zainteresowania jeżdżeniem. Więcej nawet: czułem pewien niepokój.

W pewnym momencie pomyślałem jednak, że może wykorzystałbym go na taką 
podróż turystyczną. Bo ja wakacje to lubię spędzać w podróży! Niechętnie przebywam 
w jednym miejscu, zwłaszcza gdy chcę wypocząć. Nawet podczas rodzinnych wypraw 
samochodem często zmienialiśmy miejsce pobytu. Prawdopodobnie przeze mnie. Uwa-
żam, że tak jest ciekawiej. Gdy więc połączyłem te sprawy: wypoczynek i drogę, pomy-
ślałem, że motocykl mógłby mi to wszystko ułatwić. 

Postanowiłem wyjechać na sześć dni, w Polskę. Zacząłem przygotowania. Wyty-
czyłem trasę, zapewniłem sobie jakieś noclegi. Pamiętam wielkie emocje, większe niż 
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te, które towarzyszyły mi kiedykolwiek później, nawet podczas długich i zagranicznych 
wypraw. Czego się obawiałem? Brakowało mi zaufania do maszyny, którą miałem je-
chać. Bałem się, że się zepsuje i będę bezradny. Motocykl nie był nowy. Z młodości wy-
niosłem przekonanie, że jest to „sprzęt” awaryjny. Jeździłem wówczas mało solidnymi 
motocyklami, które stwarzały nieustanne problemy. Nawet niemiecki MZ, mój ostatni, 
choć uchodził za maszynę o wysokim standardzie, psuł się. Wszystko jednak bardzo do-
brze się potoczyło. Wyrobiłem w sobie dobre nastawienie – takie przekonanie, że motor 
nie musi się zepsuć, że poradzę sobie z wszystkim. I tak się stało: nic złego się nie wy-
darzyło. A motocykl mam ciągle ten sam: dzisiaj ma już osiemnaście lat, jest pełnoletni!

W podróż wyruszyłem samotnie. Zakładałem to od samego początku. Tego potrze-
bowałem i nie chciałem być dla nikogo ciężarem. Gdyby się okazało, że mam ochotę 
zmienić plan, albo gdyby zdarzyło się coś niepomyślnego, wolałem nikogo nie obcią-
żać. To taka złożona sytuacja: gdy podróżuje się w grupie, można liczyć na pomoc, 
z drugiej jednak strony, gdy jakieś niepomyślne czy niespodziewane wydarzenia kom-
plikują wyprawę, ma się świadomość, że wszyscy uczestnicy tracą. Nie chciałem brać 
z sobą tej odpowiedzialności.

Tę pierwszą po latach podróż uznałem za udaną. Postanowiłem, że w następnym 
roku wyjadę na dłużej i dalej. Jeździłem więc po Polsce i „oswajałem” maszynę. Przez 
kolejne dwa lata czekałem na właściwy moment, po czym w 2014 r. zdecydowałem na-
reszcie, że wyjadę za granicę. 

Tadeusz�Czajka� Kronik motocyklowych część pierwsza, czyli jak to się zaczęło

Ilustracja - Magdalena Święcicka
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I nadeszła kolejna „pierwsza podróż”!

Wybrałem, nie bez obaw, kraje bałtyckie. Litwę i Łotwę trochę znałem, ale trasę 
wyznaczyłem sobie znacznie dłuższą: przez Litwę, Łotwę i Estonię chciałem dotrzeć 
do Finlandii. Za jednym zamachem, 3500 kilometrów, włączając prom do Helsinek. Na 
wszystko miałem dziewięć dni. W drodze powrotnej dbałem, aby nie jechać „tym sa-
mym śladem”, więc objeżdżałem wszystkie kraje dookoła. Mnóstwo emocji i wrażeń. 
Wiedziałem, że na trochę mi ich wystarczy. Ale jeszcze o czymś muszę wspomnieć. 
Po rozmaitych wcześniejszych doświadczeniach zdecydowałem, że podniosę sobie po-
przeczkę i zafunduję większą niezależność. Przed wyprawą zakupiłem namiot, spe-
cjalny materac, który sam się nadmuchuje, i rozpocząłem. ..harcerską musztrę. Nigdy 
wcześniej nie spałem pod namiotem, więc namiot na podwórku rozbiłem, przespałem 
się w nim, sprawdziłem, jak to jest samemu złożyć, ustawić, rozłożyć i spakować z po-
wrotem. Przećwiczyłem to! Na wyjeździe osiem nocy spędziłem w te sposób. 

Spałem w tym namiocie na różnych kempingach. W Polsce na dość dużych. Pamię-
tam postój w Suwałkach, ostatni przed przekroczeniem granicy. Później bywało różnie. 
Na Łotwie na przykład korzystałem z kempingu „przydomowego”, bardzo kameralne-
go, na którym stały dwa kampery i dwa namioty, węzeł sanitarny znajdował się w domu 
właścicieli i to wszystko. Wiele miejsc, wiele przeżyć. Ten wyjazd był wyjątkowy także 
właśnie z tego względu: podróżowałem z namiotem, nie korzystałem z innego zakwate-
rowania, to mi dało jeszcze większą swobodę i poczucie niezależności. Gdy nie trzeba 
poszukiwać hoteli, to jedno utrudnienie i ograniczenie odpada. Przecież nigdy do końca 
nie udaje się zaplanować, dokąd się danego dnia dojedzie. Gdy ma się nocleg prawie ze 
sobą, czuje się prawdziwą wolność.

Przez cały czas wyprawy byłem w kontakcie z rodziną. Meldowałem położenie: 
dokąd i jak dojechałem, gdzie nocuję. Oni patrzeli na mapę, ja patrzyłem na mapę – z sa-
tysfakcją śledząc drogę, która umykała mi pod kołami. Czułem się świetnie. I z pewno-
ścią z tego powodu doszło do kolejnego przełomu; postanowiłem znowu podnieść po-
przeczkę. A gdyby tak, w następnym roku, pojechać do jakiegoś nieznanego mi kraju?

Tak. To będzie Rumunia. Nigdy tam nie byłem, znałem ją tylko z opowieści i fil-
mów.

Ale to już jest zupełnie nowa historia...

C. d. n.

Tadeusz�Czajka� Kronik motocyklowych część pierwsza, czyli jak to się zaczęło
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Tadeusz Czajka

Kronik motocyklowych część druga, 
czyli Rumunia

Nigdy wcześniej w Rumunii nie byłem. Tak jak poprzednio, szczegółowo prze-
śledziłem internet, przez wiele tygodni czytałem fora, na których motocykliści 
opisywali swoje przeżycia, bo to najważniejsza wiedza. Także mentalnie się 

przygotowałem, a nie było to łatwe: tyle kilometrów trzeba pokonać, tyle krajów prze-
mierzyć, tyle nowego i nieznanego. Wytyczona trasa miała rekordową długość 4 500 
km, czyli 500 km dziennie przez dni dziewięć. Ambitny plan. I było co robić, żeby go 
zrealizować. Po drodze chciałem też coś zobaczyć, musiałem organizować sobie posiłki 
i zadbać o noclegi. Tym razem nie wszystkie spędziłem pod namiotem. Na osiem nocy 
trzy przypadły w pensjonatach.

Pierwszy z nich miałem w Zakopanem. Pensjonat mnie uratował, bo gdy dojeżdża-
łem, lało jak z cebra. Motocykl mógł iść do garażu, a ja do środka, pod dach, wysuszyć 
się. Z Zakopanego dojechałem już bezpośrednio do Rumunii - przez Słowację i Węgry. 
Na miejscu, po przekroczeniu docelowej granicy, zakwaterowałem się na takim bardzo 
sympatycznym kempingu. Muszę powiedzieć, że w drodze doświadczyłem wiele życz-
liwość od ludzi. Choćby w sprawie takiego kempingu: miałem zaznaczone na mapie, 
gdzie można go znaleźć, ale brakowało dobrego oznakowania, a nawigacja nie chciała 
działać. Koniec końców zatrzymałem się obok jakiegoś samochodu, zadałem pytanie, 
pokazałem mapę, miałem nawet wydruk, jak to miejsce wygląda. Kierowca samochodu 
popatrzył i poprosił, żebym jechał za nim. Dowiózł mnie na samo miejsce. Wszędzie 
zresztą spotykałem się z dużą serdecznością. Pozdrawiali mnie przechodnie i policjanci. 
A wybierałem raczej boczne drogi. Rzadko jechałem autostradą. Te wszystkie ciągnące 
się wzdłuż dróg wioski uważam za dużo ciekawsze. I prawdą jest, że patrolujący poli-
cjanci często machali do mnie. Wystrojony, objuczony motocykl, wskazujący na długo-
dystansową wyprawę – podobał się!

Z ciekawych miejsc odwiedzonych przeze mnie pamiętam na przykład „Wesoły 
cmentarz” w pobliżu granicy z Ukrainą. Może komuś z państwa zdarzy się tam pojechać? 
Nagrobki są dremniane, barwne, każdy przedstawia zmarłą osobę, zawód, jaki wykony-
wała, okoliczności jej śmierci – w pogodnym stylu, z „wesołymi” inskrypcjami. Na tym 
cmentarzu spotkałem też innych polskich motocyklistów, więc było bardzo sympatycznie.



Ocalić od zapomnienia 135PASJE

Przejeżdżałem także przez Bukowinę – słynny „polski” region w Rumunii, za-
mieszkany przez uznaną administracyjnie polską mniejszość. W miejscowościach Bu-
kowiny napisy w obu językach, polskie szyldy na sklepach. Przygotowując się do po-
dróży, zanotowałem sobie informacje o Domu Polskim w tym regionie. I rzeczywiście, 
udało mi się tam trafić. Przyjęto mnie bardzo miło, porozmawialiśmy, zrobiliśmy pa-
miątkowe zdjęcie. Polacy zostali tu swego czasu sprowadzeni do poszukiwania i wy-
dobycia soli kamiennej. Osiedlili się, rozprzestrzenili. Teraz jest ich nie tak wielu, ale 
jeszcze sto lat temu mieszkało tu Polaków kilkadziesiąt tysięcy. Zachowują język, kul-
turę i obyczaje. Widziałem pomnik Jana Pawła II – świadectwo polskości tych terenów.

Pamiętam, że tamtego dnia musiałem włożyć wiele wysiłku, aby wykonać plan. 
W lipcu dni niby długie, ale zaczynało się już zmierzchać, a tu ani kempingu, ani inne-
go sensownego miejsca na nocleg. Zrezygnowany jadę, ale jadę. Zrobiło się zupełnie 
ciemno. Nagle widzę duży, dość słabo oświetlony szyld: Pensjonat! Skręciłem w boczną 
uliczkę, obiekt ogromny, ale jakby żywego ducha. Z 200 osób mogłoby tam mieszkać. 
Ponieważ motockl robi hałas i świeci, ktoś do mnie wyszedł. Pytam, czy można za-
mieszkać. Okazało się, że oczywiście tak. Bardzo okazyjnie wynająłem pokój, podejrze-
wam, że obiekt był w stanie upadłości. Całe skrzydło miałem dla siebie! Tylko ten stróż 
i ja. Ten pensjonat leżał zresztą w bardzo pięknym miejscu, nad rzeką przy zaporze. 
Zapora, jedna z największych w kraju (ok. 65 m wysokości), gromadziła turystów. Gdy 
rankiem wyruszyłem w trasę i zatrzymałem się, aby zrobić zdjęcia, także tu spotkałem 
motocyklistów, ale czeskich. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i w drogę.

Czwarty nocleg przypadł nad Morzem Czarnym. Miejscowość bardzo znana, ku-
rort, Mamaja koła Konstancy. Rozbiłem się na polu namiotowym, gdzie poznałem pew-
nego Rumuna. Mieszkał właściwie w samochodzie, miał taki stoliczek, do którego mnie 
chętnie zapraszał, częstował różnymi trunkami. Nawiązaliśmy, można powiedzieć, 
przyjaźń. Pomimo kłopotów w komunikacji! Ja nie znałem jego języka, on mojego, 
a jednak porozumiewaliśmy się. Język rumuński trudny, polski niemniej. Na koniec dał 
mi swój numer telefonu. Gdybym jeszcze kiedyś przyjechał do Rumunii, mówił, to mam 
do niego zadzwonić. On mnie znajdzie i ugości. Tak się umówiliśmy. Wspominam tę 
znajomość jako bardzo miłe przeżycie. Spotkałem nieznajomego, a tak życzliwie nasta-
wionego, gotowego do pomocy, otwartego i serdecznego. Dzięki niemu zrozumiałem 
też pewne różnice kulturowe w traktowaniu kobiet. Gdy siedzieliśmy przy jego stolicz-
ku, rozmawialiśmy i piliśmy, zapytałem, gdzie jest jego żona. Odpowiedział, że w sa-
mochodzie, szykuje się do spania. Na moją sugestię, aby do nas dołączyła, zawołał ją, 
a ona przyszła, coś tam wypiła i znowu zniknęła. Nie wyobrażała sobie, aby mogła nam 
w naszej męskiej biesiadzie towarzyszyć.

Bardzo dużym przeżyciem był dla mnie fakt, że dojechałem do Morza Czarnego. 
Znalazłem się tam dość późno wieczorem, więc nad samo morze nie poszedłem od razu. 
Postanowiłem wstać wcześnie rano. Prawdę mówiąc, zasnąć było bardzo ciężko. Dys-
koteki nie dawały spać. A gdy wstałem gdzieś pomiędzy szóstą a siódmą, te zabawy 

Tadeusz�Czajka� Kronik motocyklowych część druga, czyli Rumunia
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nadal trwały! Tamtejsze plaże zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Zupełnie inne niż 
bałtyckie, właściwie bez piasku, ubite ze skruszonych muszelek. 

Następny etap drogi prowadził w kierunku Karpat. Te góry raz już, jadąc z Polski, 
przekroczyłem. Ale tu, w środkowej Rumunii, czekała mnie niezwykła przygoda – raj 
dla motocyklistów – pokonanie Karpat jedną z dwóch specjalnych, przepięknych moto-
cyklowych tras. Ja wybrałem tę o nazwie Droga Transfogaraska. Tymczasem dojecha-
łem, przez Bukareszt, do jej podnóży i przespałem się w pensjonacie.

W Bukareszcie pozwoliłem sobie na przejazd przez ścisłe centrum. Chciałem zoba-
czyć słynny pałac Nicolae Ceaucescu. Podjechałem tam. Do pałacu prowadzi niezwykła 
aleja: szeroka, wielopasmowa dwukierunkowa arteria długości 600 – 800 metrów, z pa-
sem rozdzielającym jezdnie z fontannami co 50 metrów. Niesamowite założenie. Sam 
pałac robi podobne wrażenie: przepychu i dawnej świetności. Dzisiejsi gospodarze mia-
sta mają z nim problem; nie wiadomo, jak go wykorzystać. Został tak dziwnie, niefunk-
cjonalnie zaprojektowany, że trudno go zaadaptować na cele administracji państwowej. 
Cieszę się, że zobaczyłem to na własne oczy.

Jeśli jeszcze coś zrobiło na mnie tak wielkie wrażenie, to były to rumuńskie kra-
jobrazy, które mijałem z dala od miast. Na przykład Bukowina. Niekończące się pola, 
niesamowicie długi horyzont, ciągnące się płaskowyże przypominające amerykańskie 
prerie. Pamiętam, że z tego Domu Polskiego wyjechałem po południu. Przemierzałem 
te najpiękniejsze pejzaże w barwach zachodzącego słońca. Trudno opowiedzieć urok 
takiego krajobrazu. Może musiałbym zamontować kamerę na kasku? Niektórzy moto-
cykliści tak robią.

A Trasą Transfogarską wjeżdża się na wysokość ponad 2000 m n.p.m. Był lipiec, 
a tam leżał śnieg! Jedzie się serpentynami, takimi „ósemkami”. Wrażenie niesamowite, 
ale nie bałem się. Jechałem ostrożnie, na nonszalancję, świadomy ryzyka, sobie nie po-
zwalałem. Co za widoki! Jaka satysfakcja! Motocykl „składa się” na zakrętach, zakręty 
nawracają o 180 stopni, ma się wgląd na wyższe i niższe „półki” trasy, widzi się innych 
motocyklistów, którzy „przesuwają się” w tym nierzeczywistym krajobrazie. A w oko-
licy drogi – spokojnie pasą się krowy. Pełna natura. I tak przez ponad 100 kilometrów.

Do tego momentu, mogę powiedzieć, to najpiękniejsza Rumunia, jaką widziałem. 
Jeszcze piękno miasto Sybin u podnóża gór, w którym zatrzymałem się. A później to już 
był wyjazd. 

Ale to już zupełnie nowa opowieść. ..

Tadeusz�Czajka� Kronik motocyklowych część druga, czyli Rumunia
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Renata Duszczyk

Tatry, moja miłość….

Tradycją liceum, do którego chodziłam, było organizowanie obozów wędrownych 
w czasie wakacji letnich. 

Niezapomnianym był obóz w Tatry. Cała przygoda zaczęła się w Za-
kopanem, gdzie spędziliśmy dwie noce. Cały czas lało, humory były nie najlepsze, 
mówiło się nawet o odwołaniu obozu i powrocie do domu. Trzeciego dnia, kie-
dy już mieliśmy wyruszyć w góry - piękne słońce, i tak już było prawie do końca.  
Trasa obozu rozpoczynała się na hali Ornak, a kończyła w Morskim Oku. Wędrowa-
liśmy od schroniska do schroniska, czyli całe dwa tygodnie tylko góry, góry i góry… 
Kontakt z przyrodą, niezapomniane widoki, spotkane zwierzęta, cisza (tak, tak, wtedy 
była) sprzyjały refleksji, ciekawym dyskusjom, prowadzonym do późnej nocy, czy na-
wiązywaniu przyjaźni. Z rozrzewnieniem wspominam też wspólne wieczory, przygo-
towane wcześniej przez uczestników obozu. Było więc spotkanie z poezją Tetmajera, 
muzyką Szymanowskiego i Karłowicza (patrona szkoły), sztuką Witkacego czy historią 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Były też kwiaty złożone pod pomnikiem Karłowicza 
w Dolinie Gąsienicowej, w miejscu, gdzie zginął. Niezapomniany dla mnie był koncert, 
który daliśmy na pożegnanie na dworcu w Zakopanem. Do dzisiaj przechodzą mnie 
ciarki, gdy przypomnę sobie brzmienie „Już się zmierzcha” Wacława z Szamotuł.

Od tego czasu Tatry to moje najukochańsze góry, góry, w które wracałam wielo-
krotnie. Miłością do nich zaraziłam mojego brata, a później męża i dzieci. Cieszę się, że 
całkiem niedawno (trzy lata temu) udało mi się zdobyć górę, która zawsze mi się opie-
rała (zła pogoda! ) – RYSY. Ale to już temat na inną opowieść.

Ilustracja - Anna Łącka
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Edmund Jurdziński

Artystyczne próby

Chodziłem do liceum nr 6 im. Paderewskiego. W budynku tym przed I wojną 
światową mieściła się szkoła podstawowa, do której chodził mój ojciec Kazi-
mierz. Językiem nauczania był niemiecki. 

Jednym z przedmiotów była plastyka – szeroko rozumiane zajęcia artystyczne. Za-
jęcia te prowadził świeżo upieczony absolwent Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu. 
Prowadził je bardzo ciekawie. Dodatkowo zorganizował kółko plastyczne dla zaintere-
sowanych. Ja na te zajęcia chodziłem. Zainspirowany przez pana profesora malowałem, 
robiłem grafiki, rzeźbiłem. Pan profesor zasugerował mi próbę dostania się do WSP 
w Poznaniu. Nic z tego nie wyszło. 

Szczególnie rzeźba była mi bliska. Wykonałem sporo prac. Z perspektywy lat nie 
pamiętam, komu je dałem. W tym czasie dowiedziałem się, że istnieje Stowarzyszenie 
Amatorów Plastyków (chyba tak się nazywało). Uczestniczyłem w dwóch wystawach, 
rok po roku. W wystawie, która prezentowała prace amatorów w Zamku w Poznaniu, 
otrzymałem wyróżnienie (dyplom i 500 zł). A było tylko 10 wyróżnień. 

Kupiłem wtedy sobie za 450 zł zegarek na rękę marki „BŁONIE”. Po jakimś czasie 
zegarek zepsuł się, ale jako pamiątkę mam go do dzisiaj, leży sobie w szufladzie w biur-
ku.

Wiele obrazów i rzeźb wydałem. W domu pozostała mi tylko jedna olejna martwa 
natura i dwie małe rzeźby.

Kiedy w czasie studiów byłem na obozie sportowo – wypoczynkowym w Sierako-
wie, a potem w Zakopanem, wpisywałem dedykacje i grafiki w książkach, które wręcza-
no za osiągnięcia sportowe. Teraz, z perspektywy wielu lat, wspominam te moje uniesie-
nia artystyczno-plastyczne z wielkim sentymentem.
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Edmund Jurdziński

Najlepszy czas  
na spełnianie marzeń!

Od najmłodszych lat każdą wolną chwilę spędzałem nad wodą. W szkole podsta-
wowej dużo pływałem, zarówno wpław, jak i na własnoręcznie zbudowanych 
tratwach, oraz łowiłem ryby. W szkole średniej z kolegami z ławy jeździliśmy 

bardzo często nad jezioro. Pragnęliśmy wtedy wpłynąć na szerokie wody. Planowaliśmy 
zbudować łódź i wybrać się w daleki rejs. 

Oczywiście nic z tych marzeń nie wyszło. Potem były studia, rodzina, praca, wyjaz-
dy, delegacje. Dopiero po przejściu na emeryturę powróciłem do realizacji szczenięcych 
marzeń. Kupiłem u producenta skorupę, czyli zewnętrzny płaszcz łodzi. Przez ponad 
rok majsterkowania sam wykonałem pokład, kabinę i pozostałe wyposażenie. Kupiłem 
silnik i od 2011 r. dużo pływam. 
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Przez cztery sezony pokonałem Wielką Pętlę Wielkopolski. Ma ona 690 km dłu-
gości oraz ponad 30 śluz. Noteć i Warta to rzeki prawie nieuregulowane, dzięki czemu 
ich doliny są siedliskami dzikiej przyrody. Widziałem bobry, wydry, sarny u wodopoju 
i różne gatunki ptaków. Na własnej łajbie każdy wschód słońca i wieczorny koncert żab 
to naprawdę wspaniałe przeżycie. Niezapomniane są też ogniska na biwakach i biesiady 
w marinach. Nawiązałem nowe przyjaźnie: brać żeglarska jest serdeczna, chętnie służy 
radą i doświadczeniem.

Co roku w czerwcu organizowany jest zlot wodniaków i żeglarzy pod nazwą Byd-
goski Festiwal Wodny, ,Ster na Bydgoszcz’’. Jest to impreza międzynarodowa, w któ-
rej oprócz Polaków uczestniczą też załogi z Niemiec, Holandii i państw nadbałtyckich. 
Każdego roku festiwal uświetnia gość specjalny: wodniak czy żeglarz ze szczególnymi 
osiągnięciami. W 2015 r. był to Aleksander Doba, a w 2016 kapitan Marta Sziłajtis-
-Obiegło. Oprócz tego odbywają się koncerty szantowe, regaty smoczych łodzi i tratw 
stworzonych z plastikowych butelek oraz wiele innych atrakcji, również dla dzieci.

Poza sezonem żeglugowym uczestniczę w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku, 
dwa razy w tygodniu ćwiczę na siłowni i raz w tygodniu pływam. Należę też do grupy 
turystycznej, z którą biorę udział w ciekawych wycieczkach, a także słucham interesu-
jących wykładów.

Od 4 lat chodzę z kijami. Mogę pochwalić się naprawdę niezłymi osiągnięciami. 
Uczestniczę w wieloetapowych imprezach Korony Wielkopolski. W sezonie 2015/2016 
byłem drugi w kategorii wiekowej 70+, a w sezonie 2016/2017 zająłem pierwsze miej-
sce. W innych imprezach nordic walking mam również dobre wyniki. W maju 2017 
w marszu o Koronę Dąbrówki dystans 7,5 km pokonałem w czasie 1h 7sek. Jestem 
zadowolony, że systematycznie poprawiam swoje osiągnięcia, ale szczególnie cieszy 
mnie, że udało mi się zachęcić grupę seniorów z UTW do chodzenia z kijami. Zaraziłem 
ich moją pasją i w każdą wolną sobotę wędrujemy w grupie kilkunastu osób na dystan-
sie od 5 do 6 km.

Na koniec mojej opowieści chciałbym podzielić się przeżyciem z ostatniej chwi-
li i związanymi z nim emocjami. Po 50 latach, 10 lipca tego roku, odebrałem ponow-
nie dyplom ukończenia studiów podczas jubileuszowego spotkania na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Wspomnienia wróciły jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Poczułem się, jakbym znów miał 25 lat - byłem w birecie i todze, a obok mnie 
stali moi koledzy i koleżanki studenci.

Mam 77 lat i na wszystkie troski zalecam ruch na świeżym powietrzu. Cieszę się 
dobrym zdrowiem, poczuciem humoru i życzę tego wszystkim czytającym te słowa.

Edmund�Jurdziński� Najlepszy czas na spełnianie marzeń!
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Edmund Jurdziński 

Wariacje muzyczne

Mama moja była uzdolniona muzycznie, ładnie śpiewała, grała na skrzypcach. 
W domu mieliśmy stare, dość dobre skrzypce. Jak pamiętam, mama występo-
wała na różnych uroczystościach np. w zakładzie pracy. Nazywały się wtedy 

te koncerty akademiami (ku czci). I zapisano mnie na naukę gry na skrzypcach. Nauczy-
cielem był pan, który uczył w podstawowej szkole muzycznej. Przy fortepianie w domu 
przebadał mój słuch i zacząłem naukę. Każde ćwiczenie, etiudę czy utwór musiałem 
opanować na pamięć. W przyszłości okazało się to bardzo przydatne. 

Po pewnym czasie, kiedy kończył się rok szkolny, dzieci popisywały się swoimi umie-
jętnościami w auli przed publicznością (rodzina, zaproszeni goście). Mimo że nie chodziłem 
do szkoły muzycznej, także wystąpiłem. Nauczyciel osobiście akompaniował mi przy forte-
pianie. Gdy znalazłem się na scenie, zjadła mnie trema, nic z mojego występu nie pamięta-
łem. Mama mówiła, że były oklaski. Ten utwór (etiudę) pamiętam doskonale do dziś.

Po roku nauki i występie mama zapisała mnie do tzw. „ogniska muzycznego” w kla-
sie skrzypiec. Już nieźle grałem, nauka przychodziła mi lekko.

Nauczycielką moją została młoda dziewczyna, myślę, że uczennica szkoły średniej 
muzycznej. W przeciwieństwie do nauki u poprzedniego nauczyciela, gdzie chodziłem 
dość niechętnie, pod okiem pięknej dziewczyny uczyłem się z zapałem. Miałem wtedy 
może 10-11 lat. Obecnie powiedziałbym, że przeżywałem ogromne młodzieńcze zauro-
czenie. Na zajęcia chodziłem jeden raz w tygodniu. Nauka w ognisku muzycznym trwa-
ła jeden rok, a może tylko semestr.

Po pewnym czasie mama zapisała mnie do młodzieżowej orkiestry działającej przy 
domu kultury „STOMIL”. Grałem tam oczywiście na skrzypcach. Orkiestra liczyła oko-
ło 35-40 dzieci. Dyrygentem był Kapelmistrz, który grał na akordeonie, ale również na 
innych instrumentach. Z orkiestrą związałem się na kilka miesięcy. W okresie wakacji 
wyjechaliśmy na kolonie do Chodzieży. Tam daliśmy kilka koncertów dla pracowników 
fabryki porcelany, ale również dla mieszkańców miasta. Nauka gry na pamięć, w której 
ćwiczył mnie mój pierwszy nauczyciel, bardzo była pomocna, gdyż mogłem grać w orkie-
strze prawie bez nut. 

Kiedy byłem w liceum, mama kupiła mi gitarę. Moja ciągła perswazja okazała się 
skuteczna. W zakupie miałem swój finansowy udział, dzięki temu, że podczas wakacji 
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zawsze trochę pracowałem. Pobierałem nauki gry na gitarze przez jeden rok. Szło mi 
całkiem dobrze. Gitara towarzyszyła mi na uroczystościach, rajdach, wakacjach przez 
długie lata.

Kiedy byłem w dwuletnim pomaturalnym studium ekonomicznym przyjaźniłem 
się z pewnym kolegą. Był człowiekiem z innej epoki. Ciągał mnie do na różne wystawy, 
do teatrów, a również na cotygodniowe koncerty symfoniczne. Zawsze tuż przed roz-
poczęciem koncertu portier nas wpuszczał, czasami za symboliczną złotówkę. Na jed-
nym z pierwszych koncertów zobaczyłem moją nauczycielkę z ogniska muzycznego. 
Grała w sekcji skrzypcowej. Odpłynąłem we wspomnienia… Oklaski po zakończeniu 
tej części koncertu sprowadziły mnie na ziemię. W czasie tych kilku chwil powróciły 
moje przeżycia, powróciły młodzieńcze uniesienia. Były głęboko schowane, tak jak są 
do dziś. 

Od wielu lat jestem miłośnikiem muzyki country. Mam sporą płytotekę. Chętnie 
słucham w jej w radiu lub z moich płyt. Biorę udział w koncertach i imprezach country. 
Byłem dwa razy w Mrągowie, uczestniczę też w tego typu imprezach na terenie Wiel-
kopolski. Mam strój westernowy, trochę tańczę, miło spędzam czas z przyjaciółmi o po-
dobnych zainteresowaniach. Tak właśnie zaowocowały dziecięce zajęcia i młodzieńcze 
wybory.

Edmund�Jurdziński�� Wariacje muzyczne
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Edmund Jurdziński

Woda i sport

Od zawsze byłem człowiekiem ruchliwym, pełnym energii. Biegałem za kółkiem, 
łaziłem po drzewach. Dzieciństwo i wczesne lata młodości spędziłem blisko 
wody. Mieszkałem bardzo blisko Warty. Tam nauczyłem się pływać i wędko-

wać. W latach tuż po wojnie Warta była czystą rzeką. Często pragnienie gasiłem pijąc 
wodę bezpośrednio z nurtu rzeki. Warta była też rybna, wykorzystywana do żeglugi. 
Pływały barki i holowniki. Na rzece tętniło życie. Było dużo kajaków, łodzi, motoró-
wek. Pamiętam, że już wczesną wiosną, przy ciepłej, dobrej pogodzie, razem z kolegami 
z klasy chodziliśmy pływać. 

W szkole na zajęciach sportowych wyróżniałem się sprawnością, występowałem 
w reprezentacji szkoły. Ojciec jednego z kolegów z klasy był trenerem bokserskim. Ten 
kolega miał na imię Bogdan. Pewnego razu przyniósł do klasy komplet rękawic bok-
serskich. Dogadaliśmy się, kto z kim będzie walczył. Ławki w klasie poszły pod ścianę 
i powstał ring. Mnie przypadło walczyć z kolegą o imieniu Stefan. Wydawało mi się, że 
go łatwo pokonam. On był mańkutem i po kilku rundach otrzymałem cios w nos. Krew 
się polała i było po walce. Od tego czasu chyba mam krzywą przegrodę nosową i uni-
kam czynnego boksowania, ale lubię oglądać w telewizji pojedynki bokserskie.

W szkole średniej poza normalnymi zajęciami wychowania fizycznego uprawia-
łem lekkoatletykę. Biegałem na krótkich i średnich dystansach. Pod koniec szkoły pod-
stawowej w prezencie z jakieś okazji dostałem rower (był to stary przedwojenny rower 
złożony z różnych części). Zacząłem dużo jeździć. Związałem się z sekcją turystyczną 
Polskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Poznaniu. Wiosną, latem i jesienią, 
w każdą sobotę lub niedzielę, ruszaliśmy grupą na wycieczki. Spotkania przed wyjaz-
dem zaczynały się na Starym Rynku przed ratuszem. Zwiedzaliśmy bliższe i dalsze 
okolice Poznania i Wielkopolski. Po jakimś czasie uzyskałem uprawnienia instrukto-
ra - przewodnika turystyki rowerowej. Prowadziłem kilkuosobowe wycieczki, również 
dalsze - kilkudniowe. W sezonie przejeżdżałem od 1500 do 2000 km. Zwiedziłem całe 
wybrzeże, wschodnią i południową część Polski. Przejechałem Mazury. Byłem rowe-
rem w Białowieży. W specjalnych książeczkach dokumentowaliśmy (pieczątki!) pobyt 
w zwiedzanych miejscowościach. Ten stary ale jary rower służył mi przez długi czas. 
Potem zmieniłem go na polski rower, trochę wyścigowy, marki Bałtyk. Na nim również 
jeździłem długie lata. 
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W czasie studiów reprezentowałem uczelnię (wtedy WSE) w Mistrzostwach Szkół 
Ekonomicznych Polski, które odbywały się w Poznaniu. W biegu sztafetowym 4x100m 
zająłem 2-gie miejsce. W tych zawodach startowałem jeszcze na 200 m oraz w rzucie 
oszczepem, ale z miernym wynikiem.

Bardzo mile wspominam obozy sportowo-wypoczynkowe z uczelni w Sierakowie 
oraz w Zakopanem. Były tam cztero- pięcioosobowe reprezentacje różnych dyscyplin 
sportowych, m.in. koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, piłki ręcznej i pływania. Po-
szczególne grupy rywalizowały ze sobą. O ile dobrze pamiętam, moja grupa lekko-
atletyczna zajęła 2 miejsce. Zupełnie inna sytuacja na obozie w Zakopanem. Tam na-
uczyłem się jeździć na nartach. Po wielu latach, kiedy nie miałem kontaktu z nartami, 
wyjechałem z dziećmi, już wtedy dorosłymi, do Zieleńca koło Dusznik. Gdy syn i córka 
uczyli się jeździć na oślej łączce, ja sobie szusowałem na stoku. Córka nawet powiedzia-
ła:, ,tata, ale dałeś czadu!’’. Była dumna z ojca.

Obecnie, kiedy jestem na emeryturze, chodzę na basen, siłownię. Natomiast naj-
więcej satysfakcji mam z Nordic Walking. Od pięciu lat chodzę i uczestniczę w wielu 
imprezach związanych z tą formą rekreacji. W wieloetapowym spotkaniu o nazwie Ko-
rona Wielkopolski w sezonie 2014- 2015 zająłem 2-gie miejsce w grupie wiekowej 70+. 
Natomiast w sezonie 2015- 2016 byłem pierwszy! Również dobre miejsce na pudle zaj-
mowałem w innych imprezach, np. Koronie Dąbrówki, Piątce Ekonomicznej.

Aktualnie moje wyniki to 7,2 - 7,5 km/h. Nordic Walking uprawiam jesienią, zimą 
i wiosną. 

Natomiast latem pływam na łodzi z silnikiem. Moją łódź KABOKLE budowałem 
przez 1,5 roku w domu w garażu. Przez cztery sezony opłynąłem Wielką Pętlę Wielko-
polską (Warta - Noteć). WPW to około 690 km i ponad 35 śluz. W czerwcu 2017 przez 
20 dni pokonałem tzw. Pętlę Berlińską na trasie Kostrzyn n/ Odrą – Odra - Kanał Ha-
wela – Berlin – Poczdam - Szprewa - Odra- Kostrzyn n/Odrą. Do Kostrzyna z Poznania 
i powrót do Poznania. Łącznie przepłynąłem ponad 800 km. Poznałem wielu wspania-
łych ludzi - żeglarzy. Utrzymujemy kontakty. Planujemy przyszłe rejsy. 

Co roku w ostatni weekend czerwca w Bydgoszczy organizowany jest zlot wod-
niaków pod nazwą Ster na Bydgoszcz. Jeżeli warunki wodne pozwalają, na zlot płynę 
swoją łódką. Średnio w imprezie uczestniczy około 100 łódek, również z Niemiec czy 
Holandii. Każdorazowo gościem honorowym jest znana postać. Poznałem tam Aleksan-
dra Dobę - kajakarza, który dwa razy przepłynął Atlantyk, również panią kapitan Martę 
Sziłajtis-Obiegło. To najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła świat. Mam z tymi oso-
bami fotografie z dedykacjami. 

Edmund�Jurdziński� Woda i sport
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Józef Piłasiewicz

Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja - Anna Łącka
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja - Anna Łącka



Ocalić od zapomnienia 147PASJE
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja Magdalena Święcicka
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Jolanta Siwczak

Dobry zwyczaj - nie pożyczaj

W szkole podstawowej miałam w klasie koleżanki i kolegów, z którymi sympa-
tycznie spędzaliśmy czas. Lekcje i przerwy odmierzały nam szkolne życie. 
Wygłupialiśmy się, trochę dokuczaliśmy i tak właściwie nic szczególnego 

w naszej klasie się nie działo. Był wśród nas jeden chłopak, który mnie absolutnie nic 
nie obchodził, do czasu, kiedy skończyliśmy szkołę. Wcześniej, chyba w siódmej klasie, 
miała miejsce pewna sytuacja z nim związana, która mnie dość zaskoczyła. Okazało się, 
że Krzysztof dużo wagarował, ale chodził w tym czasie do Biblioteki Raczyńskich na 
Placu Wolności. Spędzał tam całe dnie, przesiadując w czytelni, zamiast być z nami na 
lekcjach. Stamtąd zadzwoniono do szkoły i wybuchła niezła afera. Ponieważ ja wtedy 
już namiętnie czytałam i połykałam książkę za książką, lekko mnie to zaintrygowało. Bo 
taki słaby uczeń, a jednak książki go interesują? Inni szli na wagary nad Rusałkę lub do 
Parku Sołackiego, a ten do biblioteki?

Skończyliśmy szkołę, nasze drogi się rozeszły. Byłam w pierwszej klasie Techni-
kum Księgarskiego, kiedy do moich drzwi zadzwonił Krzysztof. Zaskoczył mnie bardzo, 
bo nigdy nie łączyły nas żadne koleżeńskie układy. Okazało się, że chciał ode mnie po-
życzyć encyklopedię, bo jak twierdził, potrzebuje ją, aby wyszukać materiały na zadanie 
domowe. W moim domu mieliśmy encyklopedię powszechną PWN tzw. czterotomową, 
którą można było nabyć tylko drogą subskrypcji. Encyklopedia ta była wydawane przez 
kilka ładnych lat, a ich ilość była limitowana i dostępna tylko dla tych nielicznych, którzy 
wykupili takową subskrypcję. „Moja” domowa encyklopedia nie była jeszcze kompletna 
i właściwie to nie była moja, bo należała do mojego brata Genia, aktualnie odbywające-
go dwuletnią służbę wojskową w jednostce w Śremie. Ale kolega był tak przekonujący, 
że pożyczyłam mu tom pierwszy i na dodatek Encyklopedią Techniki, którą zapobiegli-
wy Geniu również posiadał. Dziś wiem, że wówczas postradałam rozum, ale jak wszyscy 
wiedzą - młodość jest naiwna. Uradowany Krzysztof odszedł z dwoma tomiszczami pod 
pachą, a mnie od razu po zamknięciu za nim drzwi udzielił się jakiś niepokój. Czułam, że 
źle zrobiłam, pożyczając nie swoją własność i do tego książki, które były takimi unikata-
mi. Kiedy minął termin ich oddania, zaczęłam się denerwować. Odczekałam jeszcze dwa 
dni i ruszyłam na poszukiwania. Bez trudu odnalazłam mieszkanie Krzysztofa, bo wtedy 
na klatkach schodowych w blokach wisiały w 100% wypełnione, kompletne spisy lokato-
rów. Nie było jeszcze ustawy o ochronie danych osobowych.
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Drzwi otworzył mi jego ojciec i od razu zostałam postawiona do pionu. Okazało 
się, że takich osób przychodzą tu pielgrzymki, Krzysztofa nie ma w domu, jego ojciec 
nie ma z tym nic wspólnego, a ja źle zrobiłam, że mu cokolwiek pożyczyłam, bo i tak nic 
nie odzyskam. W domyśle – kolejna głupia i naiwna, którą nabrał jego syn!

Załamana wróciłam do domu, bałam się komukolwiek do tego przyznać, nie wie-
działam, co mam zrobić. Takich książek nigdzie nie można było kupić, a tom encyklo-
pedii, która była w trakcie wydawania, to było jak kosmos - nie do zdobycia!

Męczyłam się z tym kilka dni. Na szczęście mój brat był w wojsku, to niczego nie 
zauważył. Zwierzyłam się z kłopotu koleżankom w myśl zasady, że co dwie głowy to 
nie jedna. No i wpadłyśmy na pomysł, aby opowiedzieć o tym zdarzeniu jednemu z na-
szych nauczycieli. Był to pan Mądrzak, który nas uczył przedmiotu „Organizacja sprze-
daży”. Pracował wówczas na stanowisku kierownika Księgarni Literackiej mieszczącej 
się przy ul. Lampego w Poznaniu i dodatkowo uczył w naszej szkole przedmiotów za-
wodowych. No i uzyskałam od niego bardzo dobrą wskazówkę. Poradził mi, abym na-
pisała do Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Warszawie list, w którym miałam 
opisać, co mnie spotkało.

Oczywiście list napisałam i po jakimś czasie otrzymałam odpowiedź, w której zapropo-
nowano mi ponowne wykupienie tomu pierwszego encyklopedii powszechnej w tej samej 
księgarni, w której miał prenumeratę mój brat. Byłam przeszczęśliwa. Poinformowałam 
o wszystkim pana Mądrzaka, który również ucieszył się z takiego obrotu sprawy. Myślę,  
że z pewnością w tej sprawie pomógł mi fakt bycia uczennicą Technikum Księgarskie-
go.

Największy problem został rozwiązany. Pamiętam, że każdy tom tej encyklopedii 
kosztował 300 złotych. Zapłaciłam oczywiście z własnych oszczędności. Dziś już nie 
pamiętam, skąd one pochodziły, bo kieszonkowego nie dostawałam. Pewnie miałam je 
jeszcze z jakiejś pracy sezonowej, może ze zbierania truskawek? W międzyczasie za-
częłam chodzić po antykwariatach, w których szukałam Encyklopedii Techniki. Trwało 
to chyba z rok. Udało mi się ją w końcu znaleźć w antykwariacie na ul. Głogowskiej, 
naprzeciwko Parku Kasprzaka. Wymazałam dane dotyczące transakcji wypisane ołów-
kiem na odwrocie okładki i tę encyklopedię też dołożyłam na półkę mojego brata. Udało 
się, kamień spadł mi z serca. Nikt z rodziny nie dowiedział się o tym zdarzeniu jeszcze 
przez kilka następnych lat. Kiedy w końcu opowiedziałam o tym mojemu bratu - był 
pełen podziwu dla mojej determinacji w załatwieniu tej, wydawałoby się niemożliwej, 
sprawy. Dużo mnie ona nauczyła. Stałam się bardziej ostrożna wobec ludzi. Jeden z ko-
legów powiedział mi wtedy: „Dobry zwyczaj - nie pożyczaj”. Na pewno dobry jest to 
zwyczaj, ale tak zupełnie nikomu nic pożyczać to się w życiu nie da. Po prostu trzeba 
być ostrożnym i dobrze znać osobę, z którą się idzie w taki układ. 

Ale ta historia miała ciąg dalszy. W mojej szkole ( to było pięcioletnie technikum) 
od trzeciej klasy mieliśmy obowiązkowe, miesięczne praktyki w księgarniach. Pierwszą 

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj
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taką praktykę miałam w księgarni na Al. Marcinkowskiego, ale następne: w czwartej 
i piątej klasie odbywałam w Antykwariacie Naukowym na Starym Rynku w Poznaniu. 
No i tam, na zapleczu, znalazłam moje encyklopedie! Leżały wśród innych niekomplet-
nych zestawów, czekając na brakujące części, żeby je potem sprzedać jako całość. Oczy-
wiście zapytałam o te książki. Kiedy kierownik antykwariatu p. Wojciech Dominiczak 
zapoznawał nas ze sposobem prowadzenie dokumentacji tejże placówki, dowiedziałam 
się, jak mogę sprawdzić pochodzenie interesujących mnie książek. Oczywiście już po 
chwili wszystko było jasne. Mój „kolega” sprzedał to od razu w antykwariacie, uzysku-
jąc naprawdę dobrą cenę. Towar deficytowy zawsze był tam dobrze wyceniany. Jego 
dane osobowe i adresowe widniały w księdze zakupów. W tym momencie nic już z tym 
nie zrobiłam, ponieważ minęło parę lat od tego oszustwa. Teraz codziennie oglądałam 
„swoją” własność i mogłam być zła tylko sama na siebie. 

Od tamtych lat minęło wiele czasu. W roku 1978 zdałam maturę, potem poszłam na 
studia. Kiedy organizowałam kolejne już spotkanie rocznicowe związane z 30-leciem 
naszej matury, skorzystałam z nowego portalu „Nasza Klasa”. Wśród znajomych zna-
leźli się ludzie ze szkoły podstawowej i średniej. No i tam właśnie, któregoś dnia otrzy-
małam list - post od Krzysztofa tej treści (pisownia oryginalna):

Uczen 10.01.2008 14:49

Witam cie zastanawiam sie czy ten rojber tez chodzilem do tej klasy bo 8 konczy-
lem w Trzebnicy i dlatego niepamietam musze poszukac swiadectwa …ale czy chodzi-
lem niepamietam pozdrawiam Krzys 

Po prostu szlag mnie trafił, tyle lat minęło, a ten tu jakby nigdy nic, bezczelnie chce 
nawiązać kontakt. Po chwili namysłu odpowiedziałam:

Według mnie chodziłeś i akurat ja zapamiętałam Cię bardzo dobrze: przypomnę, że 
pożyczyłeś ode mnie 1 tom Encyklopedii PWN i Encyklopedię Techniczną, które po-
tem musiałam odkupić mojemu bratu! A ponieważ miałam praktykę w Antykwariacie na 
Starym Rynku (bo chodziłam do Technikum Księgarskiego) bez problemu odnalazłam 
ślady Twojej transakcji. Uważam, że mówienie o sobie „rojber” jest z Twojej strony bar-
dzo delikatne. Ja mam na takich inne, bardziej dosadne określenia. 

Krzysztof, w tym momencie 50-letni człowiek, odpowiedział mi tak:

11.01.2008

Re: RRRR 14.01.2008

Przepraszam cie za tamta mlody wiek glupi jeszcze raz przepraszam krzysztof 

(pisownia oryginalna…)

I cóż można zrobić i powiedzieć? Przeprosił mnie jako dorosły człowiek, ale dopie-
ro kiedy mu wygarnęłam, co o nim myślę. W żaden sposób swoich czynów nie naprawił, 
ani wtedy, ani teraz. Myślałam: co to za człowiek? Czym on się w życiu kieruje? Jakieś 

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj
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zasady chyba na tym świecie nas obowiązują? Więc przemilczałam. Zero komentarza 
z mojej strony. Później Krzysztof usunął swoje konto z „Naszej Klasy”. Być może wię-
cej osób odpowiedziało mu tak samo jak ja. Za błędy młodości w końcu trzeba kiedyś 
zapłacić - choćby własnym wstydem.

Dół formularza

Wspólni znajomi

Podaruj €urogąbki

Jolanta�Siwczak� Dobry zwyczaj - nie pożyczaj

https://nk.pl/portfel/podaruj/wybor_platnosci?id_osoby=2835218
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Maria Zgoła

Orientalne klimaty

Pierwsza myśl – jadę; Tajlandia, Kambodża, Wietnam – dwa tygodnie, będzie fan-
tastycznie! Zaraz potem refleksja - dam radę? Jak mój siedemdziesięcioletni orga-
nizm zniesie długą podróż samolotami i radykalną zmianę klimatu? U nas ponura, 

zimna i słotna końcówka listopada, tam upały, pora sucha, wręcz tropik. Co prawda mia-
łam okazję być w Indonezji – Jawa, Bali itp., zero problemów, jednak byłam wtedy czte-
ry lata młodsza. Rozterka. Z podjęciem decyzji waham się do ostatniej chwili. W końcu 
zadaję sobie pytanie – jeśli nie teraz to kiedy? Zapada ostateczna decyzja: tak! 

Warszawa – Dubaj, imponująco wyglądający nocą – wreszcie Bangkok. Wiedzia-
łam, czego mogę się spodziewać, mimo to wychodząc z samolotu, podobnie jak pozostali 
uczestnicy, doznałam termicznego szoku. Niektórzy meteorolodzy uważają, że to najgo-
rętsze miasto świata. Szczęście, że można zdjąć z siebie co nieco z odzieży. Przydzielony 
nam klimatyzowany autokar wiezie nas zatłoczonymi ulicami „Miasta Aniołów” do ho-
telu. W czasie jazdy z podziwem spoglądam na sięgające chmur wieżowce, jeden wspa-
nialszy od drugiego. Jednocześnie gdzieś z boku szklanej ogromnej budowli widać skon-
struowaną z drewna i blachy chatkę? – szopę raczej. Spoglądając w górę nie sposób nie 
zauważyć niespotykanej, wiszącej mniej więcej na wysokości pierwszego piętra, wzdłuż 
wszystkich centralnych ulic, wprost niewyobrażalnej plątaniny przewodów energetycz-
nych (biedni elektrycy, jak oni się tu odnajdują).

Już pierwszy spacer po tym dziesięciomilionowym mieście ogromnych kontrastów 
jest zapowiedzią czekających nas wrażeń. Na początek najwyższy w Tajlandii budynek, 
hotel Baiyokke Sky. Od wypicia drinka na jego 78 piętrze i podziwiania panoramicznego 
widoku miasta dostaje się zawrotu głowy. Można go również dostać podczas zwiedzania 
największych atrakcji Bangkoku, do których należą: Świątynia Złotego Buddy, dzielnica 
chińska, Świątynia Leżącego Buddy (posąg mierzy 46 metrów), Świątynia Szmaragdowe-
go Buddy (najważniejsze sanktuarium religijne kraju) czy Pałac Królewski, historyczna 
siedziba królów Tajlandii, nazywanej Krainą Uśmiechu.

Tajowie nie okazują gniewu i złości, nie słyszysz podniesionych, wrogich głosów, 
mają uśmiech przyklejony do twarzy. Ich uśmiech ma jednak wiele znaczeń, jakby był 
wyuczony, przydatny na różne okazje. Inny na powitanie, inny, gdy ci czegoś odmawiają, 
jeszcze inaczej uśmiechają się wyrażając swoją złość. Pamiętaj, złością, zdenerwowaniem 
czy krzykiem nic tu nie załatwisz, wręcz odwrotnie.
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Bangkok - metropolia skrajności o specyficznym klimacie i kulturze. Miasto bo-
gactwa i biedy. Wspaniałej architektury i starych, walących się budowli, niepasujących 
do tutejszego świata. Miasto z zatłoczonymi ulicami, w którym nie przestrzega się zasad 
ruchu drogowego, a przejście przez ulicę graniczy z cudem, ze skuterami jeżdżącymi 
po chodnikach, wszechobecnymi straganami z jedzeniem, bezdomnymi psami, kotami 
i przebiegającymi niekiedy szczurami. 

O zabytkach i atrakcjach Tajlandii i sąsiednich państw można się wiele dowiedzieć 
z przewodników turystycznych, ofert różnych biur podróży czy stron internetowych. 
Jednak trzeba tu przyjechać, żeby poczuć zapach ulicy, usiąść na ławce w cieniu prze-
pięknie kwitnącego i oszołamiająco pachnącego drzewa franpiganii z białymi, delikat-
nymi kwiatami i tak zwyczajnie zwolnić na chwilę i przyjrzeć się mieszkańcom miasta, 
zjeść świeże mango, wypić przez słomkę sok z otwieranego w twojej obecności koko-
sa, wzmocnić się dobrą kawą czy dotknąć rozgrzanego bruku tutejszej ulicy, posłuchać 
relaksującej, dyskretnej muzyki rozbrzmiewającej w sklepach i zaułkach. Jeśli do tego 
masz okazję rozkoszować się tradycyjną tajską kuchnią, a dodatkowo zrobisz dla swo-
ich najbliższych korzystnie wytargowane cenowo zakupy, to możesz powiedzieć, że są 
to bezcenne emocje odczuwane wszystkimi zmysłami.

Tajlandia to kraj bardzo różny kulturowo od tych, które znamy i tego, w którym 
żyjemy. Tutaj ogromne znaczenie ma status społeczny. Pierwsze miejsce na drabinie 
społecznej zajmuje król i rodzina królewska. Drugie miejsce w hierarchii ważności na-
leży się mnichom jako przedstawicielom wyznawanego przez większość ludności bud-
dyzmu. Oddanie syna do szkoły buddyjskiej wiąże się z zapewnieniem mu stabilnego 
życia. Decyzję o pozostaniu w zakonie podejmują mężczyźni w wieku 18 lat. Trzecie 
miejsce zajmują (to nie pomyłka) nauczyciele, którzy jako urzędnicy państwowi mają 
status wyższy od rodziców, mimo że wartości rodzinne są bardzo ważne dla każdego 
Taja. Przedstawiciele niższych warstw społecznych w kontaktach z osobami wyżej usta-
wionymi w hierarchii społecznej nie powinny podnosić wzroku wyżej oczu tej osoby, 
dlatego np. uczeń podając nauczycielowi zeszyt podchodzi do niego na kolanach.

Bangkok, miasto tolerancji, ludzi uśmiechniętych, życzliwych, ciężko pracujących, 
jednocześnie zadowolonych z tego, co mają. Miasto, którego dużą społeczność stanowią 
bezpaństwowcy, dzieci ciężko pracujący w fabrykach lub świadczący, za wiedzą i (ze 
względów materialnych) przyzwoleniem rodziców usługi w zakresie prostytucji. To tak-
że najdawniejsza szkoła masażu i niekwestionowana stolica transwestytów. Można się 
o tym przekonać, udając się na rewię Calypso Show. Do specjalizujących się w zmianie 
płci ośrodków przyjeżdżają mężczyźni z różnych stron świata, również z Polski. 

Bangkok; przepych, bogactwo i bieda, zapach i odór, limuzyny, tuk-tuki, riksze 
i ogromna ilość skuterów, piękne kwiaty i zapach kadzidełek. To szklane wieżowce, 
szerokie arterie komunikacyjne i wąskie, dwumetrowe uliczki, przez które nie przeje-
dzie auto. To ekskluzywne hotele i wodne kanały, które były szlakiem komunikacyjnym 
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dawnego miasta, dzisiaj, chociaż brudne, są wykorzystywane turystycznie i pozwalają 
zobaczyć różne oblicza metropolii.

Żeby przekroczyć granicę między Tajlandią a Kambodżą, musisz przejść przez te-
ren, który jest ziemią niczyją. Przed nami przejadą wcześniej bagaże. Policzone, opisa-
ne, obfotografowane i załadowane na kilka drewnianych pojazdów, czyli coś w rodzaju 
riksz na sztywnych kołach, ciągniętych przez mężczyzn lub kobiety, niekiedy z małym 
dzieckiem osłoniętym parasolem przed prażącym słońcem – widok porażający! Długość 
procedury odprawowej, po jednej, jak i drugiej stronie granicy, (należy pamiętać o zmę-
czeniu i palącym słońcu), uzależniona jest od dobrej woli pracujących na przejściach 
urzędników straży granicznej i, co nie jest żadną tajemnicą, zawartością przekazanej im 
koperty. 

Mówisz Kambodża – myślisz Angkor, Tha Phorm, Angkor Wat, Angkor Thom, Ta-
ras Trędowatego, Taras Słoni i Pałac Królewski - dla turysty to jak kanon lektur ucznia. 
To sławny na całym świecie zespół budowli dawnej stolicy, kamiennego miasta, kom-
pleksu świątyń o powierzchni ponad dwóch kilometrów kwadratowych, który po prze-
niesieniu stolicy do Phnom Penh przez kilkaset lat porastał dżunglą. Wspaniałe miasto 
i świątynie popadły w zapomnienie. 

W 1860 roku francuski podróżnik Henri Mouhot wyruszył przez dżunglę w poszu-
kiwaniu miasta. Odkrywanie zarośniętych ponad 400-letnią dżunglą królewskich pała-
ców, świątyń i innych wspaniałych budowli nie było łatwe i przechodziło różne koleje, 
a prace badawczo- konserwatorskie prowadzone są do dzisiaj, między innymi przez Po-
laków. Wiele obiektów wydartych dżungli, później dodatkowo jeszcze częściowo roz-
grabionych, udało się udostępnić turystom. Dziś żyją w symbiozie z tropikalną przyro-
dą, ale wymagają stałych zabiegów konserwacyjnych i jako obiekty znajdujące się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO i na liście cudów świata zachwycają i jeszcze 
długo będą swym wyglądem, jak również niesamowitą historią, fascynować naukow-
ców i turystów.

Kambodża, dawne Imperium Khmerów, jeden z najbiedniejszych i jednocześnie 
najtańszych krajów Azji. Kraj z ciekawą i bolesną przeszłością, z tragiczną historią, 
zwłaszcza za czasów rządów Czerwonych Khmerów. Zginęło wtedy około 25 procent 
mieszkańców, około dwa i pół miliona osób. Niszczono ludzi, niszczono państwo, nisz-
czono Angkor. Sytuacja uległa zmianie wraz z odrodzeniem Królestwa Kambodży.

Kambodża to nie tylko historia. To piękna przyroda, bezkresne przestrzenie usytu-
owanych na płaskim terenie pól ryżowych (ale w porównaniu np. z kaskadowym sys-
temem nawadniania w Indonezji robią mniejsze wrażenie). To najróżniejsze owocowe 
drzewa, kwitnące cały rok różnorodne gatunki pachnących kwiatów, to wszechobecne 
przyprawy i bardzo dobra kuchnia. To nieduże wioski z domami na palach wyrastające 
przy marnych drogach, z których unosi się czerwony pył. To biedni ludzie nie posiada-
jący przeważnie nic, co by stanowiło ich własność, żyjący z dnia na dzień z owoców 
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swej ciężkiej pracy, ze sprzedaży wytworów drobnego rzemiosła lub płodów rolnych. 
W miejscach odwiedzanych przez turystów wykorzystuje się dzieci, które za one dolar 
starają się sprzedać owoce lub pamiątki albo po prostu żebrzą wyciągając do ciebie ręce, 
wpatrując się smutnym wzrokiem w twoje oczy. To najczęściej dzieci, których rodziców 
nie stać na posłanie do szkoły. Na wykształcenie dziecka, aby zapewnić mu lepszą przy-
szłość, składa się często społeczność całej wioski.

Kambodża to również kraj kontrastów. Od przerażającej biedy, ekstremalnego bru-
du po przepych hoteli, markowe sklepy, wieżowce, miejsca zamieszkania, które tylko 
z nazwy są domem, ekskluzywne samochody i dziurawe szlaki komunikacyjne. To jed-
nocześnie kraj przepięknych plaż, ludzi pracowitych, miłych, uprzejmych i skromnych, 
którzy żyjąc biednie – żyją godnie.

Po pobycie w królewskiej Tajlandii i Kambodży czas na Socjalistyczną Republikę 
Wietnamu, kraju doświadczonego długoletnią wojną zakończoną zjednoczeniem części 
północnej i południowej. Rok 1975 to rok końca wojny, to jednocześnie początek czy-
stek i komunistycznych porządków na południu kraju. To zesłania do obozów setek ty-
sięcy ludzi, to rozstrzelania i grabieże prywatnego mienia. Skutkiem tych działań była 
bieda i głód. W tym czasie również zmieniono nazwę miasta Sajgon na Than Pho Chi 
Minh, jednak ona nie do końca została zaakceptowana.

Stolicą Wietnamu jest Hanoi, ale to Sajgon jest głównym ośrodkiem gospodarczym, 
biznesowym i kulturalnym kraju. Dziewięciomilionowe miasto, niezbyt urodziwe, gło-
śne, tętniące życiem dniem i nocą. Centrum – jak na Wietnam światowo, wysoko, bo-
gato, błyszcząco, elegancko i drogo. Obok, niedaleko, ludzie jedzą posiłki na chodniku 
i ich codzienne życie toczy się dosłownie przy ulicy. Można zauważyć bawiące się tu 
dzieci i obserwować towarzyskie pogawędki sąsiadów. I śmieci!!! Tak naprawdę wy-
rzuca się je w każdych możliwych miejscach. Dotyczy to nie tylko miasta. Zaśmiecone 
pobocza dróg, rowy itp. to nic nadzwyczajnego. Myślę, że tylko dzięki wysiłkom od-
powiednich służb udaje się jakoś ogarnąć ten śmieciowy chaos. Tutaj też, podobnie jak 
w Bangkoku, szokuje wisząca nad ulicami ogromna dżungla kabli energetycznych. 

Atrakcją turystyczną Wietnamu jest podziemny labirynt ręcznie wykopanych pod-
czas wojny wietnamskiej tuneli, które, pełne zasadzek na wroga, mające około 200 kilo-
metrów, były bazą żołnierzy Wietkongu. W delcie rzeki Mekong wpadającej do morza 
dziewięcioma odnogami, można łodzią odbyć rejs na wyspę Than Son i spędzić wolny 
czas na lokalnym ryneczku, zajadając się owocami lub zaopatrując w wyroby miejsco-
wego rzemiosła. 

W Sajgonie olśni cię katedra Notre Dame (nie mogliśmy wejść do środka z powo-
du remontu). Usytuowany obok budynek centralnej poczty też godny jest zwiedzenia. 
Wrażenie robi urokliwa, pachnąca dymem unoszącym się z palących kadzideł świątynia 
Thien Hau w chińskiej dzielnicy. Zwiedza się też Pałac Ponownego Zjednoczenia z so-
crealistycznymi pamiątkami i Muzeum Wojny przypominające o wojnie wietnamskiej.
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W Wietnamie nie sposób nie napić się dobrej zielonej herbaty, np. jaśminowej oraz 
kawy ze specjalnego naczynia do parzenia, który jest jednym z suwenirów przywożo-
nym w formie pamiątki, podobnie jak miejscowe charakterystyczne kapelusze. Wspo-
mnę tylko, że Wietnam jest po Brazylii drugim państwem pod względem uprawy kawy. 
Specjalizuje się również w uprawie ryżu, herbaty, tytoniu, eksportuje przeróżne egzo-
tyczne owoce, łącznie z owocami morza. Wietnamskie krewetki są podobno super (nie 
lubię). Ten kraj oferuje piękne, rozległe, dostępne plaże, pełne wspaniałych kurortów.

Ale sajgon – użyte w tej formie słowo o pejoratywnym znaczeniu - można było 
wiele razy odnieść do oglądanej tu, czy odczuwanej, rzeczywistości. Po pierwsze - ruch 
uliczny. Tutaj wszystkie kolory świetlnej sygnalizacji ulicznej oznaczają jedno – „jedź”, 
no chyba, że gdzieś w pobliżu widać mundurowych. Dla motorów i skuterów chodnik 
to nie przeszkoda. Są one właściwie najpopularniejszym środkiem transportu. Czego 
się na nich nie przewozi? Wszystko! Począwszy od choćby pięcioosobowej rodziny, 
poprzez lodówki, materiały budowlane, wiadra z zaprawą, worki z cementem, skrzyn-
ki, paki, materace, kartony, owoce, warzywa i co się tylko da. Sajgonem określiłabym 
też warunki klimatyczne tego miejsca – słońce za chmurami, zero wiatru, temperatura 
powyżej 30 stopni, niemiłosiernie wysoka wilgotność powietrza i lejący się strużkami 
pot. Piekielna pogoda, gorąco. Z przyjemnością, zwłaszcza w południe, chowałam się 
w klimatyzowanym hotelowym pokoju. Tylko jedna moja koleżanka czuła się w tym 
klimacie jak ryba w wodzie.

Wietnam. Nie widziałam ani metra północnej części tego kraju, a jest z pewno-
ścią co oglądać. Powiem więcej. Byłam zbyt krótko, żeby pobieżnie zwiedzić te trzy 
kraje. Ja na nie tylko spojrzałam, ja je tylko dotknęłam, powąchałam, posłuchałam, po-
smakowałam i odczułam wszystkimi zmysłami. Warto było! Powyższa relacja to garść 
informacji, które zebrałam w pigułce w oparciu o wiadomości przekazane nam przez, 
posiadającego dużą wiedzę, pilota wycieczki i zdobyte w wyniku obserwacji, przeżyć 
i doświadczeń podczas pobytu w tych orientalnych klimatach. 

Kolejny raz raczej tam nie pojadę. Jest jeszcze tyle miejsc do zwiedzenia. Przede 
mną w czerwcu Gruzja, a później - może kraje skandynawskie? Warto mieć marzenia 
i warto je realizować, w każdym wieku. Róbcie to, jeśli możecie, żeby w przyszłości nie 
żałować, że się czegoś nie zrobiło.
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Jolanta Siwczak

Pojedynek

Ten wiersz – przepis na pizzę - powstał na wakacjach jakieś 15 lat temu w domu 
naszych przyjaciół we wsi Wysoka pod Zielona Górą. Nasz kolega był (bo już 
nie żyje) człowiekiem nieco oderwanym od rzeczywistości, próbującym różnych 

zawodów. Ale przede wszystkim był poetą. Również świetnie gotował. Kiedyś został 
poproszony o przepis na swój smalec i …napisał go wierszem. Ponieważ bardzo smako-
wała mu pizza z grzybami w moim wykonaniu, chciał ode mnie przepis. Ja zażartowa-
łam, że wierszem to nie potrafię, a on z kolei trochę prowokacyjnie powiedział: spróbuj. 

No i zrobiłam to. Pisanie tego przepisu zajęło mi jedno popołudnie. Siedziałam 
przed domem Krzysztofa i jego żony Basi pod drzewem, którym była lipa! W takim 
miejscu natchnienie musiało przyjść.

Przepis na pizzę wierszem (dla Krzysztofa)

Krzysiu, jeśli chcesz moją pizzę jeść,

Najpierw musisz nauczyć się ją piec.

A więc:

Weź szklankę ciepłego mleka

I dodaj drożdży pięć deka.

Zamieszaj i nie zwlekając

Dorzuć sześć łyżek mąki i szczyptę soli,

Prawda, że nic trudnego?

Wiesz przecież, że gotowanie nie boli.

Pamiętaj, drożdże lubią ciepło -

najlepiej blisko pieca lub inny miły kątek.

Zresztą, co ja tu wydziwiam -
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Cały Twój dom to ciepła przylądek.

Gdy zaczyn podwoi swą objętość,

Zrób z niego ciasto:

- wbij jajko i dodaj zwykłej oliwy ze dwie łychy.

 A mąki, no wiesz, jak zawsze - tyle, ile trzeba:

Ze dwie, trzy szklanki - nie więcej, by nie wyrosło do nieba.

Ciasto jest zrobione, a Twe czoło, Krzysiu od potu zroszone.

Nie zaznasz spokoju po tym trudzie

Ni w domu, ni u Hery w budzie,

Bo czekając, aż się „wyrucha”,

Szykujesz:

- smażone pieczarki,

- cebulę w talarki,

- michę utartego sera ( goudy lub ementalera).

Wyciągasz blachę, wiesz którą: tę dużą z piekarnika

Rozciągasz na niej ciasto i smarujesz je

pomidorowym koncentratem ze słoika.

A dalej, Krzysiu, możesz szaleć:

- rzucasz przyprawy, salami lub grzybki,

 paprykę, cebulki, tudzież z oliwy rybki.

Całość przykrywasz warstwą sera.

Pieczesz i … świętujesz swój sukces.

Ale – nie sam, wołaj przyjaciela.

Jolanta�Siwczak� Pojedynek
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Jolanta Siwczak

Szare jaja

Szare jajka robiła moja teściowa. Jej dzieci to uwielbiały, ja spróbowałam tylko raz 
i nie chciało mi to przejść przez gardło. Oto przepis:

Szare jaja

Proporcje składników na 2 osoby:

1.Warzywa: marchewka, pietruszka, seler, por, cebula (po 1 szt.)

2. Jajka - 4 szt. (można dać więcej) 

3. Cukier - 4 łyżki.

4. Ocet 10% - 2 łyżki

5. Mąka pszenna - 3 łyżeczki.

6. Przyprawy: liść laurowy-2 szt., ziele angielskie-4 ziarna,

7. Margaryna (masło)- 1 czubata łyżka.

8. Ziemniaki -75 dkg.

9. Śmietana 12% - 2 łyżki

Przygotowanie: Ugotować w około 2 litrach osolonej wody wywar z warzyw z do-
datkiem liści laurowych i ziela angielskiego.

Po ugotowaniu warzywa usunąć.

Do wywaru wlać 2 łyżki octu 10 %, zmniejszyć ogień, na lekko się gotujący zakwa-
szony wywar wlać wybite do miseczki jajka pojedynczo (jajka powinny mieć tempera-
turę pokojową), przez chwilę nie mieszać, aby jajka się ścięły.

Tymczasem na suchej patelni przygotować karmel średnio ciemny z 4 łyżek cukru, 
rozprowadzić go wywarem z warzyw i wlać go do garnka. Następnie z margaryny i 3 
łyżeczek mąki zrobić zasmażkę niezbyt ciemną, rozprowadzić ją wywarem i wlać do 
zupy. Doprawić całość do smaku słodko-kwaśnego w/g własnego upodobania, dodając 
cukier lub ocet. Osobno podajemy duszone ziemniaki okraszone śmietaną. Zupę jemy 
nabierając troszkę ziemniaków i zupę na łyżkę.
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A oto kryzysowy przepis z lat „80-tych” na sok pomarańczowy zrobiony z mar-
chewki, wygrzebany z moich starych przepisów: 

Dwie duże pomarańcze i 25 dkg marchwi zalać wodą i gotować 2 godziny na ma-
łym ogniu.

W tym czasie zagotować:

4.5 l wody 

2,5 szklanki cukru 

2,5 łyżki (dużej) kwasku cytrynowego 

Po zagotowaniu dodać do tego przetarte przez sito pomarańcze z marchewką.  
I sok gotowy!!

Jolanta�Siwczak� Szare jaja



Ocalić od zapomnienia 166PASJE

Bogumiła Walkowiak

Milczenie 

Fraszka

Milczenie jest złotem - lekka przesada

szczególnie gdy mąż z żoną przez miesiące nie gada

gdy urzędniczka nie odpowiada a petent do niej gada

Więc przyjmijmy nowe zwroty

że złoto jest dla mędrców

a milczenie dowodem głupoty



Ocalić od zapomnienia 167PASJE

Bogumiła Walkowiak

Powitanie wiosny

Przyszła wiosna

słychać ptaków ćwierkanie

Przyszła wiosna

radość w sercach gości

chce się żyć od tej radości

Przyszła wiosna

dzień się dłuższy staje

Przyszła wiosna

kwitną kwiaty drzewa

i tego nam potrzeba

Przyszła wiosna

na skraj świata

Przyszła wiosna

i bliżej nam do lata
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Janusz Zarzyński

Trzy fraszki

Romeo i Julia

Daremnie Romeo pod balkonem się biedzi,

Julia nie wychodzi – wkurzają się sąsiedzi.

Związki małżeńskie

Gdy mąż stary, a żonka młoda,

Trudna to dla niego przygoda.

Śmierć kontrabasisty

Że co, że pogrzeb, że trumna? o to tyle hałasu?

Pochowajcie mnie w futerale od kontrabasu!



Ocalić od zapomnienia 169PASJE

Janusz Zarzyński

Moja modlitwa

Panie, gdy stanę kiedyś przed Tobą,

Czy Ty powitasz mnie miną srogą?

I czy będziesz na mnie zagniewany,

Bo lekceważyłem Twoje plany?

Bo chciałem zmienić porządek świata?

Co Ty przez wieki, ja - przez dwa lata!

Kark miałem zawsze dumny i twardy, 

Charakter trudny i język hardy, 

A Ty w dobroci swej mój Boże

- Teraz przyznaję to w pokorze - 

Wyciągałeś zawsze do mnie rękę 

Gdy ciężko było znieść udrękę.

Zamiast prostą i jasną iść drogą,

(Tak jak wielu idzie – jakoś mogą)

Wybierałem swoją ścieżkę krętą,

Bywało - tak myślałem - przeklętą

A ona i tak wiedzie do Ciebie -

 Wszak wszystkich sądzić będziesz 
w niebie.

Tak, tak, wiem, nie byłem nigdy święty,

Zmarnowałem dane mi talenty,

A teraz, za wszystko chcę przeprosić,

W modlitwie tej do nieba wnosić.

Proszę o łaskawe wybaczenie,

Będę gotów na Twoje skinienie. 
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Janusz Zarzyński

Moje spotkania 
z Muzyką

  

Od najmłodszych lat zasłuchany by-
łem w muzykę, taką, jakiej słuchało 
się w moim rodzinnym domu.

Była to głównie muzyka operowa. Znałem głosy wszystkich największych śpiewa-
ków: Rosa Ponselle, Claudia Muzio, Amelita Galli-Curci, Toti dal Monte, Luiza Tetraz-
zini, Ada Sari, Maria Callas, Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giuseppe Tito-Schipa, 
Giacomo Lauri-Volpi, Aureliano Pertile, Jan Kiepura, Giuseppe di Stefano, Mario del 
Monaco, Franco Corelli, Giuseppe de Luca, Mattia Battistini, Mario Sammarco, Titta 
Ruffo, Fiodor Szalapin, Adam Didur, Tancredi Pasero, Ezio Pinza, Cesare Siepi. 

Początkowo w ocenie śpiewaków skupiony byłem na samym głosie, na jego barwie 
i sile. Później dopiero zacząłem dostrzegać takie wartości jak interpretacja i ekspresja 
wykonawcza. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów uszeregowało moją listę 
śpiewaków.

Wraz z upływem lat rozszerzyłem swoje zainteresowania na muzykę instrumental-
ną - od baroku do romantyzmu.

Moi ulubieni kompozytorzy muzyki operowej to przede wszystkim przedsta-
wiciele XIX- wiecznego bel canta: Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti i Vincen-
zo Bellini. Poza nimi oczywiście Giuseppe Verdi, weryści: Pietro Mascagni, Rug-
giero Leoncavallo i Giacomo Puccini. Opera francuska to przede wszystkim 
Charles Gounod, Georges Bizet, Jules Massenet. No i jest też jedyny - W. A. Mozart.  

Jeśli idzie o muzykę klasyczną instrumentalną, moja lista wygląda tak:

Barok: J. S. Bach, G. F. Haendel, A. Vivaldi, 

Klasycyzm: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

Romantyzm: R. Schumann, F. Schubert, F. Chopin 

 

Marta Marcińska - portret Janusza Zarzynskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Mascagni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruggiero_Leoncavallo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruggiero_Leoncavallo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
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 Duchowe doznania wypływające z słuchania muzyki są ponad wszystkie stany 
emocjonalne dostępne człowiekowi. Zdarza mi się, że siadając do słuchania muzyki 
w jakimś szczególnym nastroju, doznaję czegoś, co do końca nie daje się opisać. Czuję, 
jak muzyka, jej frazy, poszczególne dźwięki wnikają we mnie, przenikają moją duszę 
i wydaje mi się, że jestem z tymi emocjami zapisany w nutach na pięciolinii. Są to prze-
życia nieomal mistyczne. Tak odbierana muzyka może być kanałem komunikacyjnym 
między człowiekiem a Stwórcą. Jeśli jest tak, a wierzę że jest, że geniusz ludzki to Boża 
Iskra (tu mam skojarzenie z freskiem Michała Anioła „Stworzenie Adama” ), to owo 
dotknięcie Pana Boga z genialnego kompozytora poprzez genialnego odtwórcę przecho-
dzi na wrażliwego słuchacza. Wtedy właśnie możliwe są opisane wyżej doświadczenia.

Zdarza mi się czasami, że pod wpływem jakiegoś wzruszenia czy głębszego do-
znania estetycznego, włącza mi się w myśli adekwatna muzyka; to jakaś synchronizacja 
estetyczno-emocjonalna. W radosnych i smutnych chwilach mojego życia zawsze towa-
rzyszyła mi muzyka (słuchałem, śpiewałem, albo przywoływałem ją w myślach).

Tych wszystkich, którzy zechcieliby wejść do świata Muzyki, pragnę uspokoić, 
że słuchanie nie musi zawsze związane być z tak ekstremalnymi przeżyciami - muzy-
ka dostarcza całej gamy odczuć czysto estetycznych, kontemplacyjnych. Muzyka bawi 
i relaksuje. Zależy to od kilku czynników, np. od nastroju i wrażliwości słuchacza, od 
okoliczności itd.

Ś.P. Zbigniew Wodecki śpiewał „Zacznij od Bacha”, ja zachęcam – zacznij od Mo-
zarta.

Janusz�Zarzyński� Moje spotkania z Muzyką
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Janusz Zarzyński

Nie usnę tej nocy

Nie usnę tej nocy. W smutku spod powiek płyną łzy.

Widzę postać w woal odzianą - anioł to, czy Ty?  

Oczy piękniejsze od gwiazd, ale zimne - a więc Twoje! 

Śmiejesz się, patrzysz obojętnie na nieszczęście moje.

Póki Cię nie znałem, smutek był odległy, gorzkich słów

Nie znałem, mogłem śpiewać o szczęściu z marzeń i snów.

Noce gwiaździste, ciche, pogodny był mój każdy dzień,

Lecz gdy Cię spotkałem, na moje życie padł smutku cień.

Trwożliwie bije udręczone serce w piersi mej;

Wiem, tak wiem, że mnie nie kochasz, nadziei mam coraz mniej,

Jednak drobna cząstka wiary pozostała w duszy,

Kropla skałę kruszy – może Ciebie ten wierszyk wzruszy.

 

* * * * *

Boże, Ty wyrwałeś mnie z rozpaczy dawno temu,

Teraz miałbyś odebrać mi wiarę i miłość? czemu?

Ty Wielki Panie, który siedzisz na wszechświata szczycie,

Gdybyś odebrać miał mi nadzieję, zabierz też życie.
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Janusz Zarzyński

Pierwsza miłość 

Miłość spojrzeniami się zaczyna,

Patrzysz i myślisz – piękna dziewczyna.

Gdy ona odpowie ci spojrzeniem,

Już odczuwasz pierwsze serca drżenie.

Zaczynasz myśleć już tylko o niej,

Na jej widok pocą ci się dłonie,

Ona na policzkach ma rumieńce,

A ty chciałbyś od niej czegoś więcej.

Umawiasz się na pierwsze spotkanie

I już wiesz, że żyjesz tylko dla niej.

Pierwszy dotyk, splatają się dłonie,

Muśnięcie warg, pulsujące skronie.

Czułe słowa szepcesz jej do ucha,

Ona cię z biciem serca słucha. 

Uściski, zaklęcia i westchnienia, 

Przytuleni, wspólnota milczenia.

 * * * * *

Tak, panowie, tak to się zaczyna,

Uwiedzie, usidli cię dziewczyna,

Zanim cię ktoś życzliwy oświeci,

Już żonkę słyszysz: wyniosłeś śmieci?

Oto męska małżeńska niewola -

Nie myśl, że to cała twa niedola,

To dopiero nieszczęścia połowa -

Druga, znacznie gorsza - to teściowa!
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Janusz Zarzyński

Albo ta, albo inna

Letni czas, wieczory gorące,

Gwiaździste niebo migocące,

A myśli niespokojne gnają

I spokój duszy odbierają.

Nocy ciemna, nocy głęboka,

Ty widzisz - nie zmrużyłem oka.

Cierpię i wzdycham sam na łodzi, 

Kochanka dziś znów mnie zawodzi.

Czy mam się bez nadziei błąkać, 

Pęknięte struny duszy trącać…

Nie nie, więcej się nie wzruszę, 

Tę na inną zamienić muszę.
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Ilustracja - Anna Łącka

Janusz Zarzyński

Wspomnienie I

Pierzaste obłoki wędrujące po niebie,

Jaskółki szybujące nad lustrem jeziora,

Zapach i oddech tego letniego wieczora...

Tęsknię i wspominam i spoglądam za siebie.

Strzeliste płomienie cygańskiego ogniska,

Tęskne pieśni, skrzypiec starych opowiadanie,

Majestatycznych drzew gałęzi kołysanie.

Chodziłem tam z ojcem – widziałem z bliska.

W kalejdoskopie wspomnień widzę zdarzenia,

Które dawno przeminęły; przyjaznych ludzi,

Dom rodzinny, matczyne ręce zatroskane.

To wszystko – jakby dziś; wolne od zapomnienia

Jak modlitwa i chleb, który się nie znudzi,

Jak pieśni przez dzwony poranne wyśpiewane.
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Maria Zgoła

Ja się boję!

Powiem głośno, będę szczera - 

ja się boję komputera.

Dla mnie myszka, klawiatura

To ogromna, czarna dziura.

Coś poszukać na pulpicie -

co za męka, co za życie.

Co to shift jest, co to enter,

gdzie co wpisać, skąd to wzięte?

Jak to cofnąć, jak to wkleić?

Jak podświetlić? Jak wybielić?

Chyba, by ułatwić życie,

zrobię piórem to w zeszycie.

Sfrustrowana emerytka
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Maria Zgoła

Takie lato

Słyszysz?

Krople deszczu rytmicznie

stukają o parapet. 

Czujesz?

Chłód wkrada się

przez otwarte okno.

I tylko serca są gorące.

Takie lato.



PAMIĘĆ
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Edmund Jurdziński

Jak to się zaczęło

Urodziłem się w czasie wojny w 1941 r. Moją egzystencję w tym czasie pamię-
tam z opowiadań matki oraz starszego brata. W krótkim czasie po urodzeniu 
matka trafiła do obozu koncentracyjnego w Żabikowie k/Poznania. Wyrok – 8 

miesięcy - był poprzedzony dotkliwymi przesłuchaniami w tzw. Domu Żołnierza w Po-
znaniu, w czasie których mama straciła dwa przednie zęby. W tym czasie opiekę nade 
mną sprawowała moja matka chrzestna. Brat opowiadał, że panował straszliwy głód. 

Po powrocie matki zachorowałam na zakaźną chorobę (krwawa dyzenteria). Z jej 
opowiadań wiem, że po kilku dniach zostałem zawinięty w koc i zaniesiony do lekarza 
Niemca (dość przychylnego Polakom). Diagnoza brzmiała: „ niech pani pozwoli w spo-
koju dziecku umrzeć”. Miłość matki, dieta i zioła pozwoliły mnie uratować. 

Po jakimś czasie również mój ojciec trafił do obozu koncentracyjnego - w Oranien-
burgu na terenie Niemiec. 

Po ponad 70-ciu latach, w czasie 10-dniowego rejsu łódką po tzw. Pętli Berlińskiej 
odwiedziłem ten obóz w Oranienburgu. Po obozie zostały fragmenty budynków, plac 
apelowy i inna infrastruktura. W budynku muzealnym było mnóstwo pozostałości po 
więźniach. Na terenie obozu na ogrodzeniu są liczne dużego formatu zdjęcia więźniów, 
kolumn maszerujących do pracy, pryczy w budynkach, apeli na placu. W czasie mojego 
tam pobytu w połowie tygodnia (środa g. 14.00 - 17.00) było stosunkowo dużo zwiedza-
jących, również obcokrajowców. Uderzyło mnie, że wśród nich jest wiele młodzieży.  
 
Ten krótki pobyt na terenie obozu był dla mnie wielkim przeżyciem. Przygnębiającym. 
Dużo później o tym myślałem. 
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Edmund Jurdziński

List

Jeżeli, Drogi Czytelniku, uczynisz mi ten zaszczyt i przeczytasz ten tekst do końca, 
to przedstawię Tobie myśli, które, ,chodzą’’ mi po głowie.

Wspomnienia i przemyślenia z tym związane, ,nachodzą” mnie w różnych 
okolicznościach.

Najczęściej w ciszy przed snem, ale też w czasie marszu NW (nordic walking). Po-
nieważ jestem starym człowiekiem (77 lat), wszystkie momenty złe i dobre przeplatają 
się, tworząc, ,sieć życia”. 

Z tej perspektywy uważam, że dobre, złe, a często tragiczne, zdarzenia życiowe po-
zwalają docenić wartość tego, że żyjemy!

Dlatego proszę, ciesz się, tak jak ja, z każdego przeżytego dnia.
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Anna Kotlarczyk

Wakacje mojego taty Alojzego 

Wspominamy sobie czasy jego dzieciństwa, wspólnie kisząc ogórki w naszym 
ogrodzie. Tata w tym roku skończył 90 lat. Urodził się na wsi, w Zgierzynce, 
w 1927 roku. Moje pytanie o jego wakacje wywołało zdziwienie. 

Dzieci na wsi nie miały ich. Gdy nie chodził do szkoły, pracował. Pasł krowy, po-
magał w żniwach, w sadzie, ogrodzie i w polu. Wspomnienia jednak są radosne, pomi-
mo ciężkiej pracy. 

Ja: „Tato, proszę, nie tak ogólnie. Powiedz o czymś wyjątkowym.”

Tata: „ Hm, to może o główce Matki Bożej. Mam ją do tej pory. Leży sobie na stoli-
ku i patrzy na naszą rodzinę. Pamięta czasy mojej babci, nie wiem, jak miała na imię, bo 
umarła, jak byłem mały. Duża figura Matki Bożej w niebieskim płaszczu stała zawsze 
w największym pokoju. Gdy była burza, mama stawiała ją w oknie, aby strzegła naszego 
domu przed piorunami, i modliła się.

Byłem najmłodszy z rodzeństwa. Najstarsza siostra miała na imię Czesława, potem 
był brat Marian (pięknie śpiewał), siostra Ania i ja. 

Gdy wybuchła II wojna światowa, do naszej wsi przyszli Niemcy. Kazali się szyb-
ko spakować na wóz (do ziemniaków – helkę ) i wynosić z rodzinnego domu, w nie-
znane. Jeden z nich, bardzo groźny, nerwowy, wszedł do dużego pokoju. Rzucił figurą 
Matki Bożej o podłogę i podeptał, przeklinając po niemiecku. Przetrwała tylko główka. 
Nigdy nie zapomnę, co wówczas czułem.

Nie wiem, jak to się stało, że jest teraz w naszym domu w Baranowie. To najstar-
sza rodzinna pamiątka. Czasy wojny spędziliśmy na wygnaniu w Niemczech, w Lemgo. 
Pracowałem w fabryce mebli, a miałem tylko 14 lat. Po wojnie wróciliśmy do Polski na 
nasze gospodarstwo.

Ta główka obejmuje wspomnieniem całe moje długie życie.”

„Jak pisać, to dokładnie” ( mówi tata).

„Moje najbardziej bolesne wspomnienie to wywózka do Niemiec. Zapakowali nas 
na wozy. Był rok 1940, późna jesień, koniec listopada. Było naprawdę bardzo zimno, 
padał śnieg. Wolno nam było zabrać tylko jedzenie i ciepło się ubrać, na nogi buty – oku-
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loki – z podeszwą drewnianą, reszta skórzana, a w środek słoma. Zawieźli nas wozami 
do Lwówka, załadowali na wagony kolei wąskotorowej i transportowali do Opalenicy. 
Tam zostaliśmy przeładowani do wagonów bydlęcych, normalnej koli. W tych wago-
nach jechaliśmy trzy dni do Łodzi. W Łodzi trzymali nas w budynkach przypominają-
cych koszary; okna powybijane, a był już mróz. Leżeliśmy na słomie razem z wszelkim 
robactwem – wszy, pchły, pluskwy, karaluchy. Cały byłem pogryziony. Po kilku dniach 
zawieźli nas na odwszawianie do punktu segregacji. Robili zdjęcia, nakładali numery. 
Kuzynki wywieziono za Warszawę, w lubelskie, a nas na roboty do Niemiec, bo tata był 
murarzem. W styczniu 1945 roku wyzwolili nas Amerykanie, a do Polski wróciliśmy 
wiosną 1946roku.”

Tata często opowiadał mi o tych tragicznych czasach wojny, ale dopiero teraz mia-
łam okazję je spisać i „ocalić od zapomnienia”. Dziękuję.

Anna�Kotlarczyk� Wakacje mojego taty Alojzego
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Barbara Lewandowska

Wspomnienie o moim tacie

W lipcu tego roku pożegnałam mojego tatę śp. Sławomira Szprucha.

Był osobą szczególną.

Pozostanie w pamięci jako osoba mądra, prawa i obdarzona pasją życia.

Był zawsze ciekawy ludzi i świata. Dzięki niemu zwiedziłam Polskę od morza po 
Tatry.

Po przedwczesnej śmierci mego męża był dla moich córek niczym mądry i troskli-
wy ojciec, był skałą, na której trwała i trwa nasza rodzina. 

Był osobą ważną dla wielu, ponieważ posiadał cenną umiejętność pozytywnego 
wpływania na losy powierzonych ludzi - harcerzy, żołnierzy, wreszcie żony, córki, wnu-
cząt. Kochał i troszczył się o swoją ojczyznę, swoją rodzinę.

Był zapalonym społecznikiem - organizował po wojnie obozy harcerskie, sprzyjał 
ambicjom edukacyjnym swoich podwładnych z jednostki łączności, zachęcał do aktyw-
ności fizycznej i zwiedzania świata. 

Dla mnie i moich córek był oparciem, służył radą, ale nigdy nie ograniczał wolno-
ści, pozwalał iść ku dojrzałości.

Jego śmierć - spodziewana i zarazem zaskakująca ze względu na jej dramatyczne 
okoliczności, stanowi bolesne doświadczenie.

Prawda wyrażona z właściwą poetom prostotą w wierszu ks. J. Twardowskiego, 
aby spieszyć się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, uderza nas mocniej w tym tak 
dzisiaj zabieganym świecie.

Chciałabym, aby przykład mego taty pomagał moim dzieciom i wnukom wędro-
wać po drodze życia.
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Józef Piłasiewicz

Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja - Anna Łącka
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja - Anna Łącka
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu
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Zbigniew�Piłasiewicz� Fragmenty dziennika podróży do Egiptu

Ilustracja Magdalena Święcicka
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Józef Piłasiewicz

Okruchy wspomnień, 
czyli czyn społeczny…

Był rok 1950. Rozpocząłem naukę w Męskim Liceum Ogólnokształcącym w Bia-
łymstoku. Nowe otoczenie, nowe warunki, nowa społeczność uczniowska, nowi 
nauczyciele. Przeżyłem swego rodzaju szok. W szkole podstawowej, jako uczeń 

7-mej klasy, należałem do elity. Należał się nam szacunek ze strony młodszych. A tu, 
w liceum, znalazłem się w grupie, ,pierwszaków”. Byliśmy na samym dole hierarchii 
uczniowskiej.

Sytuacja nasza nieco się poprawiła w następnym roku, gdy przeszliśmy do dzie-
wiątej klasy. Już oswoiliśmy się ze szkołą, nauczycielami, kolegami. Czuliśmy się bez-
pieczniej, mogliśmy uczestniczyć w zabawach szkolnych i zapraszać na nie koleżanki 
z sąsiedniego żeńskiego liceum.

W tych latach powszechnym obowiązkiem uczniów był udział w pracach społecz-
nych. Polegało to m.in. na uprzątaniu ruin po wojennych zniszczeniach. Potocznie na-
zywano to odgruzowywaniem miasta. Raz w tygodniu, po lekcjach, prowadzono nas 
w zwartym szyku w wyznaczone miejsce i tam przydzielano pracę. Jedni otrzymywali 
łopaty, inni taczki albo nosiłki i zaczynaliśmy usuwać gruz po zburzonych budynkach. 
Całe cegły odkładano w osobne miejsce, a potem wywożono do Warszawy, na odbudo-
wę miasta. ‘’Cały naród odbudowuje Stolicę’’ – to hasło wywieszano na transparentach 
w różnych miejscach.

Wszystko odbywało się pod nadzorem nauczycieli i pracowników przedsiębior-
stwa budowlanego. Zwykle pracowaliśmy po 2-3 godziny, a potem każdy wracał do 
swojego domu. Organizacja, ,odgruzowywania’’ była taka, że każdego dnia pracowali 
uczniowie z innych klas.

Drugą formą prac społecznych była praca w zakładach zbożowych w Starosielcach, 
gdzie w elewatorze zbożowym przesypywaliśmy zboże z miejsca na miejsce. Najczę-
ściej było to żyto. Urządzenia w elewatorze często się psuły i wówczas wołano uczniów 
do przesypywania zboża, żeby ziarna przewietrzyć. Lubiliśmy tę pracę. Było wesoło, 
pachniało chlebem.
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Ale najwięcej emocji było, kiedy wyjeżdżaliśmy do pracy w PGR-ach przy zbiorze 
ziemniaków i buraków cukrowych. Do tych prac wysyłano starszych już uczniów.

Byliśmy już dziesiątej klasie i nasza pozycja w strukturze społeczności uczniow-
skiej była znacząca.

W dniu wyjazdu spotykamy się na dworcu kolejowym. Nasz opiekun, nauczyciel od 
historii, sprawdza obecność i ekwipunek. Każdy dodatkowo musi mieć koc i coś ciepłe-
go do ubrania, najlepiej sweter. Jedziemy pociągiem w wagonach towarowych, przysto-
sowanych do przewozu ludzi. Podróż trwa około 3 godzin (z Białegostoku do Gołdapi). 
Z dworca kolejowego jedziemy do wsi, na obrzeżu której jest folwark. Okazały pałac, 
mocno zdewastowany, i zabudowania gospodarcze: stajnie, chlewnie, stodoły, budynki 
mieszkalne dla służby i kilka drewnianych baraków. A w sąsiedztwie duży park.

W pałacu mieści się biuro PGR-u i kilka pokoi, w których mieszkają urzędnicy. Na 
parterze duża sala, chyba kiedyś balowa, a teraz zamieniona na jadalnię. W podpiwnicze-
niu – kuchnia i pralnia. Wszystko to ustaliliśmy w późniejszym czasie.

Zakwaterowano nas w drewnianych barakach, jak się potem okazało, przeznaczo-
nych dla robotników sezonowych, których zatrudniano przed wojną. Majątek był bardzo 
duży i należał do jakiegoś niemieckiego arystokraty. Do prac sezonowych trzeba było za-
trudniać chętnych z odległych niekiedy miejscowości, w tym także Polaków.

Po zakwaterowaniu idziemy na posiłek. Jedno danie – zupa jarzynowa i kawał mięsi-
wa. Zjadamy wszystko szybko, jesteśmy wygłodzeni. Pamiętam, że to było bardzo smacz-
ne.

Spanie w baraku, na słomianych siennikach, na piętrowych pryczach, było specyficz-
nym doświadczeniem. Nauczyciel musiał nas wielokrotnie uciszać. W końcu usnęliśmy. 
Pobudka o 6-tej rano była ciężkim przeżyciem. Poranna gimnastyka, mycie się pod kranem 
w zimnej wodzie i przemarsz do jadalni. Około 8-mej jedziemy na pole, w przyczepach 
ciągniętych przez traktor marki, ,Ursus’’. Na polu – zagony już rozkopane, ziemniaki leżą 
rozrzucone. Przystępujemy do ich zbierania. Po dwóch z dużym koszem chodzimy wzdłuż 
bruzd i zbieramy to, co widać. Zebrane ziemniaki wysypujemy na duży kupiec. I tak do po-
łudnia. W czasie przerwy przywożą nam gorącą kawę zbożową i bułki. Zjadamy to w mgnie-
niu oka i znowu wracamy do zbierania ziemniaków. Wracamy około 16-tej. Już zapada 
zmrok i robi się zimno. Obiadokolacja – jakbyśmy to dziś określili – smakuje, nikt nie prze-
bredza. Personel w kuchni porozumiewa się po niemiecku, z nami rozmawiają po polsku, 
i odnoszą się poprawnie. Po kolacji trochę luzu. Każdy robi to, co chce, trochę rozmawiamy, 
jakieś, ,wygłupy’’. Ale zmęczenie po całym dniu daje się odczuć. Idziemy spać. 

I tak pracowaliśmy przez cały tydzień, dzień do dnia podobny.

Po powrocie opowiadamy kolegom, którzy mają jechać na kolejny turnus, jak to 
było. Koloryzujemy trochę, ale też dajemy rady praktyczne. A na lekcji języka polskiego 
opisujemy swoje przeżycia w formie opowiadania lub sprawozdania. 

Józef�Piłasiewicz� Okruchy wspomnień, czyli czyn społeczny…
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Była jeszcze inna forma prac społecznych, do której kwalifikowano najstarszych 
uczniów. Były to brygady żniwne w ramach hufców pracy, ,Służba Polsce’’. 

Po 10-tej klasie pojechaliśmy na cały miesiąc do jakiegoś PGR-u w woj. koszaliń-
skim. Dostaliśmy drelichowe mundury, pasy, furażerki z orłem i trampki. Zakwatero-
wanie było podobne, jak już wyżej opisałem. Wyżywienie całkiem niezłe. Dzień rozpo-
czynał się od porannej gimnastyki, potem apel, wciągnięcie flagi państwowej na maszt 
i obowiązkowo odśpiewanie piosenki, ,Naprzód młodzieży świata’’. Z tym śpiewaniem 
różnie bywało. Jedni śpiewali, inni udawali, że śpiewają, a jeszcze inni fałszowali. Nie 
wyglądało to dobrze i nie lubiliśmy tego. Nie było jednak wyboru.

Po śniadaniu zaczynaliśmy pracę. Polegała ona na zbieraniu snopów zboża i usta-
wianiu w tzw. dziesiątki. Maszyny koszące zboże – tzw. snopowiązałki, dość szybko 
żęły i trzeba było się spieszyć. Część z nas zatrudniono przy wyrywaniu lnu. Nie dało się 
tego jednak długo robić. Po jednym dniu takiej pracy dostawaliśmy zapalenia ścięgien 
w przegubie i człowiek był niezdolny do dalszego działania. Dlatego wymienialiśmy się 
przy tych zajęciach. Do innych prac nie dopuszczano nas. Chodzi o młócenie przy uży-
ciu maszyn. To robili już stali robotnicy PGR-u.

Po pracy na polu wracaliśmy do miejsca zakwaterowania i tam był już ciąg dalszy. 
Obiadokolacja, trochę wolnego czasu, apel wieczorny, gdzie wyczytywano imiennie 
przodowników pracy, i do sypialni. W soboty organizowane były wycieczki. Nie dla 
wszystkich, oczywiście. Nad morze albo do Koszalina jechało się w nagrodę za wydaj-
ność albo jakąś inną zasługę.

Po upływie miesiąca otrzymaliśmy zapłatę w pieniądzach. Nie było tego dużo, ale 
była to jakaś forma uznania za wykonaną pracę. Do domu każdy wracał na własną rękę. 
Niektórzy pojechali do Warszawy, a ja wróciłem do domu w Białymstoku.

Teraz, gdy wspominam tamte czasy, to uświadamiam sobie, że czas bardzo szybko 
płynie i że nic dwa razy się nie zdarza.

Józef�Piłasiewicz� Okruchy wspomnień, czyli czyn społeczny…
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Józef Piłasiewicz  Miesiąc stanu wojennego...
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Jolanta Siwczak

Łucja
Na podstawie wspomnień mojej teściowej

Kiedy poznałam moją przyszłą teściową, sama mia-
łam dopiero 19 lat. Zobaczyłam kobietę przed 
pięćdziesiątką, skromną, dbającą o dom oraz dzie-

ci. A miała ich czworo. Później zauważyłam, że była nie-
zwykle staranna we wszystkim, co robiła. Przejawiało się 
to we wszelkich pracach domowych, a także w szyciu i ro-
bótkach ręcznych. Jej dom zawsze lśnił czystością. Żar-
towałam, że u mojej teściowej można jeść zupę z podłogi 
(bez talerza). Dziś wiem, po wysłuchaniu wielu jej opo-
wieści „z życia wziętych”, że na taką osobę ukształtowała 
ją wymagająca matka, a przede wszystkich doświadcze-
nia życiowe. Moja teściowa, będę o niej pisać Łucja, jako 
dziecko przeżyła II Wojnę Światową. Wiem, takich dzieci 
były miliony, ale jej historia poruszyła mnie szczególnie.

W dniu wybuchu wojny Łucja miała niecałe siedem lat, jej siostra dziewięć, a bra-
ciszek miał dopiero osiem miesięcy. Mieszkali w Konarzewie, w niewielkim domu wy-
budowanym z oszczędności jej mamy - Marianny, która przez wiele lat odkładała swoje 
zarobki pracując jako służąca w jednym z bogatych poznańskich domów. 

Marianna z domu Patalas, urodziła się w roku 1895 w Sułkowicach, niedaleko Pu-
dliszek, na terenie tzw. „Biskupizny”, w wielodzietnej rodzinie. Miała aż 14 rodzeń-
stwa! W tym domu były cztery siostry i 11 braci. Łucja nie pamięta imion wszystkich 
ciotek i wujów. Wymieniła tylko kilka imion rodzeństwa swojej matki: siostry miały na 
imię - Anna, Agnieszka i Janka, a bracia to- Franciszek, Jan, który wyjechał do Francji 
i Mikołaj. Rejon, z którego pochodziła Marianna - „Biskupizna” pod Krobią, charakte-
ryzował się pewną odrębnością kulturową, co było szczególnie widoczne w zwyczajach 
i strojach ludowych.

„Biskupizna” obejmuje trzynaście miejscowości na terenie powiatu gostyńskiego: 
Bukownicę, Chumiętki, Domachowo, Grabianowo, Posadowo, Potarzycę, Rębowo, Si-
korzyn, Starą Krobię, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo ze stolicą w Krobi.

Ilustracja: Marta Marcinska
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Tereny Biskupizny należały dawniej do biskupów poznańskich, a każdy nominal-
ny biskup, był jednocześnie proboszczem Krobi. Stąd też wywodzi się nazwa regionu 
– „Biskupizna”, oraz jego mieszkańców - Biskupianek i Biskupian. Tę tradycję zniósł 
dopiero w 1927 kardynał August Hlond. Biskupianie od zawsze czuli w sobie odrębność 
w stosunku do mieszkańców okolicznych ziem. Powodowane to było lepszą sytuacją 
gospodarczą, którą zawdzięczali mniejszym obciążeniom feudalnym, większym gospo-
darstwom oraz korzystniejszemu uwłaszczeniu. Poczucie odrębności przyczyniło się 
do izolowania się od ludności okolicznych terenów, co kształtowało kulturę Biskupian 
- język, obrzędy, stroje, muzykę i taniec. Do dziś wielu mieszkańców regionu jest silnie 
przywiązanych do tradycji. (źródło: Internet)

Jako młoda dziewczyna Marianna opuściła dom rodzinny i udała się do Poznania 
na służbę. Trafiła do domu pp. Borowiczów na ul. Św. Marcin, w którym było sześcioro 
dzieci. Pomoc służącej była tam niezbędna. Po wielu latach, kiedy Marianna odchodziła 
z pracy u tej rodziny, żegnano ją niezwykle serdecznie. Więzi z p. Borowicz były pod-
trzymywane jeszcze po wojnie, kiedy prowadziła ona małą pracownię modystyczną tuż 
przy Starym Rynku. 

Marianna miała 35 lat, kiedy brała 
ślub z dwa lata młodszym wdowcem- 
Ignacym Andrzejewskim – rocznik 
1897, pochodzącym ze Szczepanko-
wa pod Poznaniem. W chwili ślubu 
oboje nie byli już młodzi. Kilka lat 
wcześniej, z powodu gruźlicy, Igna-
cy stracił pierwszą żonę oraz troje 
dzieci. Jego bliscy zostali pochowani 
na cmentarzu w Konarzewie. Miesz-
kał u teściów, więc po śmierci swo-
jej rodziny wyprowadził się stamtąd 
i wynajął pokój u gospodarzy we wsi. 
Małżeństwo Ignacego i Marianny zo-
stało zaaranżowane przez szwagra 
Ignacego - Wawrzyńca Karbowiaka, 
który był mężem jego siostry Antoni-
ny. Wawrzyniec znał Annę Patalas – 
siostrę Marianny i jakoś tak zgadało 
się, żeby zeswatać młodego wdowca 
z niczego sobie jeszcze panną. Wła-
ściwie to już starą panną, ale z jakim 
posagiem, którym były jej wieloletnie 
oszczędności!

Jolanta�Siwczak� Łucja
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Ponieważ młodym się nie przelewało, a rodziny mieszkały daleko, nie planowali 
żadnego przyjęcia weselnego. Ślub odbył się w Poznaniu, w Farze o godz. 6 rano. Była 
tam tylko para młoda i świadkowie. Marianna zamieszkała u Ignacego w Konarzewie 
i wspólnie rozpoczęli budowę domu. Po kolei rodziły im się dzieci: najpierw Stanisła-
wa – 25 września 1930 roku, a dwa lata później - 4 grudnia 1932 roku - Łucja, na którą 
w domu mówiono Lusia. Najmłodszy, Henryk przyszedł na świat 7 stycznia 1939 roku.

Nowy dom powstał na niewielkiej, dwumorgowej działce ( niecałe pół hektara) 
znajdującej się na obrzeżach wsi. Wprowadzili się tam, kiedy Łucja miała dwa latka - 
około roku 1934. Matka zajmowała się domem, dziećmi i ogrodem, a ojciec pracował 
w cegielni na Wykopach. W pracy wykonywał różne zajęcia- kopał glinę, woził ciężkie 
wózki. Niewiele opowiadał o tym w domu, więc Łucja niewiele mogła opowiedzieć. 
Myślę, że mógł tam nawet pracować razem z moim pradziadkiem Tomaszem Szczep-
skim. Moja mama mówiła, że z pociągu ze stacji Junikowo szło zawsze wiele osób do-
jeżdżających do pracy w cegielni, mieszkających przy trasie kolejowej Poznań – Buk, 
a Dopiewo to zaledwie dwie stacje dalej. Ojciec Łucji, Ignacy posiadał jednak rower i to 
na nim dojeżdżał kilkanaście kilometrów do pracy.

Łucja wspomina, jak właśnie wtedy, kiedy bawiła się na drodze (miała ok. trzech 
lat), została przejechana przez powóz rodziny Czartoryskich mieszkających w Konarze-
wie. Woźnica wiózł kilka młodych osób z pałacu na przejażdżkę i nie zauważył dziecka 
na drodze. Koła powozu przejechały przez brzuch Łucji. Marianna pobiegła do pałacu 
i z krzykiem wpadła na podwórze pałacowe. Kiedy dowiedziała się o tym Hrabina Czar-
toryska, od razu wezwała do Łucji pomoc. Zaopiekowano się poszkodowanym dziec-
kiem, wezwano lekarza ze Stęszewa – doktora Białego. Łucja bardzo długo dochodziła 
do siebie po tym wypadku. Wtedy nie było takich badań jak obecnie, być może miała 
uszkodzone jakieś organy wewnętrzne, ale któż to mógł wiedzieć bez prześwietlenia.

Przez kilka następnych lat rodzina żyła spokojnie, choć skromnie, w swoim nowym 
domu, Trwało to do czasu wybuchu II Wojny Światowej – czyli do 1 września 1939 
roku. Rozpoczęła się wojenna rzeczywistość, racjonowanie żywności i życie według za-
sad ogłoszonych przez niemieckiego okupanta. 

Przydział chleba wynosił jeden dwufuntowy bochenek (ok. kilograma) na tydzień 
lub 400 g mąki i ok. pół szklanki oliwy na osobę. Chleb odbierało się w Dopiewie, w pie-
karni p. Szały. Ignacy prosił dzieci, aby ograniczały się z jedzeniem chleba, żeby on mógł 
zjeść go więcej. Chciał mieć siły, żeby móc pracować. W czasie wojny były też kartki 
na kupony materiałów, z których Marianna mogła coś uszyć, a buty można było odebrać 
w Zakrzewie, w specjalnym punkcie wydawania przydziałowych towarów. Prawdopo-
dobnie buty wydawano raz na rok na osobę. Czasami dzieci podkradały z pół okolicznych 
gospodarzy zboże, z których uzyskiwali namiastkę mąki rozbijając ziarenka twardym na-
rzędziem. Można było kupić drożdże, więc kobiety robiły z tego ciasto i piekły racuchy. 

Zaraz na początku wojny okupant zamknął szkoły polskie, choć Łucja pamięta, że 

Jolanta�Siwczak� Łucja
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przez pierwsze trzy dni do szkoły chodziła. Później uruchomiono szkoły niemieckie, 
gdzie polskie dzieci mogły się uczyć, ale tylko po niemiecku. Lusia i jej siostra Stasia 
chodziły pieszo do szkoły aż do Chomęcic. W szkole uczyły polskie nauczycielki pp. 
Pećko i Rybarczyk i często biły dzieci dosłownie za nic. Można było zarobić karę chło-
sty linijką lub brzozową witką w otwarte dłonie za źle wymówione słowo, uśmiech, 
spóźnienie. A żeby kara była dotkliwsza, samemu trzeba było zerwać witkę z drzewa 
i przynieść nauczycielce.

Dzieci były pod opieką Marianny przez cały dzień oprócz czasu spędzanego 
w szkole. Matka musiała sama zadbać o wszystko, kiedy męża nie było w domu. Miała 
niewiele czasu na szycie czy inne robótki, ale musiała jeszcze i to zrobić, żeby dzieci 
miały jakieś ubrania. Dziewczynki musiały pomagać jej we wszystkim. Choć była jesz-
cze dzieckiem, Łucja nauczyła się trochę szyć na maszynie pod okiem czujnej matki, 
która również uczyła dziewczynki wyszywać, szydełkować i robić na drutach. Dziew-
czynki miały dużo obowiązków, bo oprócz pracy w domu i ogrodzie, pasały jeszcze kro-
wy u gospodarza. Kiedy był nalot, dorośli krzyczeli, żeby szybko kładły się na ziemię. 
Strasznie się wtedy bały, że zginą. 

W tym czasie jednym z zakazów wprowadzonych przez Niemców był zakaz ho-
dowli przez mieszkańców wsi trzody chlewnej. Niestety, tę zasadę złamała matka tej 
rodziny i poniosła za ta okrutną karę. Ktoś doniósł że Marianna trzyma w chlewiku pro-
siaka. W wyniku tego została aresztowana i osadzona w bydgoskim więzieniu dla kobiet 
– Fordonie. Wyrok –trzy lata więzienia.

„…Od 1940 roku działało tam ciężkie więzienie dla kobiet, docierały transporty 
kobiet z całego kraju, które po odbyciu kary były wywożone do obozów koncentracyj-
nych. Do końca wojny karę w Fordonie odbyło 6,3 tys. kobiet, w tym działaczki podzie-
mia konspiracyjnego. Trafiały tam głównie Polki i Żydówki skazane przez niemieckie 
sądy za pospolite przestępstwa oraz za działalność antyniemiecką. W tamtych latach 
kobiety odbywały kary w ciężkich warunkach, brakowało jedzenia, cele były małe, 
przeludnione, wilgotne. Do mycia musiała wystarczyć miska, za toaletę służyło wiadro. 
Kobiety były zmuszane do ciężkich robót od świtu do zmierzchu. Te z łagodnymi wy-
rokami harowały w majątkach ziemskich lub w prochowni w Łęgnowie, niebezpieczne, 
z wyrokami powyżej pięciu lat nie opuszczały więziennych murów…” (źródło : In-
ternet)

Marianna z pewnością nie była więźniarka niebezpieczną, ale Łucja nie wie, jakie 
zajęcia jej mama wykonywała w więzieniu.

Był październik roku 1941 (a może 1942?- w pamięci Łucji pewne daty już się za-
tarły), po aresztowaniu matki w domu pozostała trójka dzieci, z najmłodszym, dwulet-
nim chłopczykiem i ojcem, który pracował na ul. Głównej w Poznaniu przy budowaniu 
umocnień i nie był obecny przez cały dzień.

Jolanta�Siwczak� Łucja
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Dziewczynki robiły, co mogły, aby dobrze opiekować się bratem i prowadzić dom 
tak, jak je uczyła matka. Łucja musiała czasami coś uszyć dla brata, który rósł i siostry 
nie miały już w co go ubrać. Robiła to na maszynie SINGER, która była w ich domu. 
Niewiele umiała, ale starała się bardzo. Dobrzy sąsiedzi czasami coś im podrzucili do 
jedzenia, ale byli też inni, którzy bezwzględnie wykorzystali ciężką sytuację tej rodziny 
i zwyczajnie ich okradali. Dziewczynki nie zauważyły od razu, a dopiero po pewnym 
czasie spostrzegły, że po trochu zniknął cały opał zgromadzony przez ojca. Któregoś 
dnia, w czasie nieobecności dzieci, dom został okradziony ze wszystkiego, co było cen-
ne: ubrania rodziców, buty, zastawa. Sąsiedzi nawet widzieli złodzieja na podwórzu, 
ale zachowywał się tak swobodnie, że nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Człowiek ten 
chodził po podwórzu i rzucał kurom ziarno z kosza, który stał w sieni. Zachowywał się 
swobodnie, mógł sprawiać wrażenie, że jest gościem w tym domu i dlatego nikt nie za-
reagował. Później widziano go idącego w stronę Plewisk z rowerem załadowanym ukra-
dzionym rzeczami. 

Po jakimś czasie Niemcy rozpoczęli wysiedlenia Polaków z ich domostw i zasie-
dlanie tych terenów rodzinami o pochodzeniu niemieckim, tzw. volksdeutschami. 

Przesiedlano ludzi z obszarów Rosji, Rumunii i krajów bałtyckich na tereny Nie-
miec, Generalnego Gubernatorstwa oraz terenów włączonych w granice Rzeszy. Wiel-
kopolska do nich się też zaliczała, stanowiła część tzw. „Kraju Warty”. Przesiedlenia 
były zaplanowane, masowe i dobrowolne, przeprowadzone przez rząd III Rzeszy na 
podstawie dwustronnych umów międzypaństwowych w latach 1939–1944.

 (źródło: Internet)

W tej sytuacji rodzina Andrzejewskich musiała także opuścić swój dom. Mieli na 
to tylko dwie godziny!. Zabrali najpotrzebniejsze rzeczy, trochę ubrań, ojciec załadował 
nieco opału na rower. Pozostawili wszystko, włącznie ze zdjęciami rodzinnymi, które 
o dziwo - ocalały. Wysiedlono ich do domu Szczepana Kuika na drugim końcu Konarze-
wa. Mówiło się o tym miejscu „drugie Konarzewo”. Dziś to jest ul. Szkolna. Byli tam 
najpierw z ojcem, ale trwało to niedługo, gdyż Niemcy wysłali go do pracy przymuso-
wej pod Płock, gdzie budowano system okopów i bunkrów. 

„…W przeważającej części są to bunkry typu Ringstand 58, zwane potocznie „To-
brukami”. Były to bardzo popularne obiekty ze względu na szybką budowę oraz niskie 
zużycie materiałów. Budowano je w ciągu 3 tygodni, zużywając od 10 do 12 m3 beto-
nu…

…Chodzi o bunkry z linii obrony, która została wybudowana w 1944 roku przez 
przymusowych robotników, najprawdopodobniej okolicznych mieszkańców, młodzież 
z Hitlerjugend oraz przywiezionych tu na roboty mieszkańców Łodzi i Ozorkowa. Wraz 
z budową schronów rozpoczęła się również budowa okopów oraz rowów przeciwczoł-
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gowych…”  (źródło: Internet)

Łucja nie pamięta, czy przez te dwa lata przymusowych robót jej ojciec przyjechał 
w odwiedziny. 

U rodziny Kuików dostali do dyspozycji jeden pokój z jakimś piecykiem, który 
miał otwory z trzech stron. Palili wszystkim, co tylko się nadało aby choć trochę móc 
się przy nim ogrzać. 

Ponieważ dziewczynki często były głodne lub chore, opuszczały zajęcia w szkole. 
Najmłodszy - Heniu, kiedy siostry musiały gdzieś iść, nierzadko był zostawiany sam 
w domu, zamknięty od zewnątrz na klucz. Za ścianą mieszkali gospodarze, ale nie inte-
resowali się losem pozostawionych samych sobie dzieci.

Dziewczynki radziły sobie jakoś przy niewielkiej pomocy – raczej sporadycznej 
- dalszej rodziny i sąsiadów. Najbardziej pomagali im. pp. Sobańscy, dość zamożni go-
spodarze, którzy sami zostali wysiedleni ze swojego domu, ale mimo to wiodło im się 
lepiej niż pozostałym mieszkańcom tej wsi. Przed wojną Marianna zaprzyjaźniła się 
z Katarzyną Sobańską i dlatego ta czuła się odpowiedzialna za dzieci swojej przyjaciół-
ki. Katarzyna była gospodynią z pewną pozycją społeczną, a Marianna, oprócz pracowi-
tości miała miejskie obycie i doświadczenie. To je z pewnością do siebie zbliżyło.

Sobańscy musieli porzucić swoje gospodarstwo w centrum Konarzewa i zamiesz-
kać w Dopiewcu na tzw. Hubach, bliżej lasu, w domu, który im wyznaczyli Niemcy. 
Dzieci mogły liczyć od czasu do czasu na skromny poczęstunek w ich domu lub po-
darowanie im choćby kilku ziemniaków. Rodzeństwo chodziło do domu państwa So-
bańskich co niedziela. Szli kilka kilometrów przez Dopiewo, obok cmentarza, później 
skręcali w stronę lasu i wychodzili na Hubach w Dopiewcu. Tam zjadali ciepły posiłek 
i zawsze wracali obdarowani jedzeniem. Nie było tego dużo, ale zawsze coś. Raz był to 
kawałek chleba z dodatkiem słoika dżemu, odrobiną masła, smalcu, innym razem trochę 
warzyw czy jarzyn. Dzieci były tak wygłodzone, że najchętniej zjadłyby to wszystko od 
razu. Zapasu wystarczało im na jeden, dwa dni. Czasami, w środku tygodnia, wysyłały 
do nich najmłodszego Henia, żeby poprosił o jedzenie. Pani Sobańska wkładała mu parę 
ziemniaków do czapki z otokiem, jaką wówczas nosił i z taką zdobyczą, dumny, wracał 
do sióstr, które czekały na niego w pobliżu. Gotowały te ziemniaki i sprawiedliwie dzie-
liły pomiędzy całą trójkę. 

Z rodziną Sobańskich Łucja utrzymywała kontakt po wojnie do końca ich dni, była 
też przez nich zapraszana na wszelkie większe uroczystości rodzinne, w tym stulecie uro-
dzin seniorki tego rodu p. Katarzyny Sobańskiej, które miało miejsce w latach 90-tych. 

Łucja uważa, że jeszcze najlepiej z nich trud życia bez rodziców znosiła Stasia, 
która umiała gdzieś się między ludzi wkręcić i wycyganić od nich coś do jedzenia. Ale 
mimo to Stasi było bardzo źle i któregoś dnia uciekła z domu pozostawiając Łucję samą 
z braciszkiem. Wsiadła na jakiś przejeżdżający wóz i dojechała aż do Baborówka, do 
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dalekich krewnych. Szybko ją odesłano z powrotem, bo nikt nie chciał mieć kolejnej 
osoby na swoim utrzymaniu. Łucja to bardzo przeżyła. Nie mogła zrozumieć, jak starsza 
siostra mogła ich zostawić samych! 

Dzieci głodowały, było im zimno, to i choroby również ich nie ominęły. W tym 
czasie głodna i zabiedzona Łucja przeszła żółtaczkę. O chorobę nie było trudno, ale le-
karstw i odpowiedniego jedzenia dla tak chorego dziecka nie było. I znów uratowała ją 
troskliwość p. Sobańskiej, która podsyłała, co tylko mogła, aby dziewczynka wyszła 
z tej choroby. Najczęściej to były gotowane warzywa, czasem jakiś dżem. Później mały 
Heniu dostał zapalenia płuc. O niego z kolei zadbała Łucja, która pamiętała, co robiła 
w takiej sytuacji mama i nacierała mu piersi olejem, rozgrzewała, oddawała własne je-
dzenie. Uratowała braciszka od niechybnej śmierci. 

W ciągu około trzech lat odbywania kary więzienia przez Mariannę jej dzieci aż 
dwa lata były same! Mimo to przeżyły, bez odpowiedniego jedzenia, opału, odpowied-
nich ubrań i ochrony dorosłych. Doszło do tego, że ich losem zainteresował się niemiec-
ki policjant urzędujący i mieszkający w Dopiewie. Któregoś dnia do domu zajechała 
inspekcja policyjna. Po „wizji lokalnej”, w której uczestniczyła też nauczycielka nie-
miecka, policjant o nazwisku prawdopodobnie Hanke, kazał dziewczynkom przyjść do 
swojego domu. Posterunek Policji mieścił się w Dopiewie, w budynku z czerwonej ce-
gły naprzeciw stacji kolejowej. Później, po wojnie była tam poczta, a obecnie jest Urząd 
Stanu Cywilnego. Dziewczynki poszły pozostawiając Henia samego w domu. 

Żona policjanta zaprosiła dziewczynki do stołu i poczęstowała je ciepłą zupą po-
midorową. Poczuły się jak w raju! Było ciepło i jadły domową zupę, której smak już 
dawno zapomniały. Po posiłku dostały kartkę – przydział na węgiel, który miały odebrać 
przy stacji kolejowej. Problemem stał się transport tego węgla do domu. Zapobiegliwe 
dziewczynki poradziły sobie z tym, bo pożyczyły sanki od ciotki Łukasikowej miesz-
kającej w Dopiewie i choć z wielkim trudem, ale samodzielnie, dowiozły je do domu. 
Jedna ciągnęła saneczki, a druga je pchała. Pokonały w ten sposób dwa razy czterokilo-
metrową odległość tam i z powrotem i przywiozły dwa cetnary węgla – razem 100 kg. 
Nareszcie mogły ogrzać swój pokój, w którym ściany często zamarzały im od środka. 
Prawdopodobnie inni mieszkańcy tego domu zgłosili na Policję, że dzieci mieszkają 
same i żeby nie zamarznąć, palą w piecu różne rzeczy. Łatwo mogły wzniecić pożar, 
a wtedy bez dachu nad głową zostałoby więcej ludzi.

Pod koniec wojny, prawdopodobnie w styczniu 1945, dzieci zostały rozdzielone. 
Ciotki- siostry ojca dowiedziały się o losie dzieci i wspólnie uradziły pomóc w miarę 
możliwości. Stasia została u Kuików, a młodsze dzieci zostały zabrane do domów cio-
tek. I tak Łucja trafiła na Górczyn, do domu wujostwa Antosi i Wawrzyńca Karbowia-
ków, którzy mieszkali tuż przy stacji kolejowej Górczyn, w pomieszczeniach zaadap-
towanych z dawnych garaży. Pamięta, że właśnie wtedy paliło się Żabikowo, łuna na 
niebie była widoczna z daleka. 
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Ewakuacja obozu w Żabikowie zaczęła się 20 stycznia 1945. Więźniów wyprowa-
dzono i skierowano pieszo do obozu w Sachsenhausen, a sam obóz został podpalony. 
(Zródło: Internet)

Najmłodszy - Heniu trafił na ul. Kopanina (też na Górczynie), do cioci Józefy. Łu-
cja do dziś wspomina, że on miał najlepiej, został odkarmiony i jako najmłodszy był 
hołubiony przez wszystkich dorosłych. Niczego mu tam nie brakowało. Wujostwo Kar-
bowiakowie, do których trafiła Łucja, byli bardzo serdecznymi ludźmi. Choć sami nie-
wiele mieli, oboje chętnie dzielili się tym, co posiadali. Kiedy Łucja trafiła do ich domu, 
musieli ją natychmiast odwszawić. Pamięta, że jej głowa była w opłakanym stanie, 
a uszy miała czerwone i obszczypane od wesz. W Konarzewie została 14-letnia Stasia, 
sama jedna wśród obcych ludzi, bez nikogo z rodziny. Dlaczego tak się stało i nikt jej do 
siebie nie zabrał – nie wiadomo.

Kiedy zbliżało się wyzwolenie Poznania, Niemcy zaczęli uciekać z domów, które 
dotąd zajmowali. Dom rodzinny Łucji ocalał, choć jeden z niemieckich wyrostków ze 
złości wybił im kamieniem szybę! Wtedy wróciła tam Stasia, która opuściła dom pp. 
Kuików i zamieszkała w ich domu rodzinnym, aby go pilnować. Ale bała się być tam 
sama i przyszła do wujostwa na Górczyn, po Łucję. Bardzo ja prosiła, żeby wróciła 
z nią do Konarzewa. Uradzono, że dziewczynki pójdą, ale pod opieką kuzyna – Marysia 
( Mariana). Na drogę dostały trochę chleba i smalcu ze skwarkami w garnuszku. Zjedli 
to dopiero w domu, Maryś przenocował u nich, a rano poszedł z powrotem na Górczyn. 
Dziewczynki zostały znów same.

Po jakimś czasie z przymusowej pracy w Płocku wrócił ich ojciec-Ignacy. Z wiel-
kim żalem przyjął wiadomość, że jego dom został okradziony i zniszczony. Teraz bra-
kowało tylko mamy. Szczęśliwie i ona późną wiosną wróciła do domu, choć ciężkie 
więzienie odbiło się bardzo na jej zdrowiu. Do końca życia męczyła ją rozedma serca. 
Opowiadała jak wyglądało życie więźniarek oraz jak odzyskała wolność. Z chleba więź-
niarki robiły sobie różańce, na których wspólnie się modliły prosząc Boga o uwolnienie. 

Kiedy do Bydgoszczy zbliżali się Rosjanie, strażniczki niemieckie w popłochu 
opuściły więzienie. Pozwoliły im uciekać, bo same bały się odpowiedzialności. Wolne 
kobiety, nie oglądając się na nic, zabrały co mogły i ruszyły do swoich domów. Po dro-
dze Marianna zachorowała, ale jacyś dobrzy ludzie przyjęli ją pod swój dach. Nie wia-
domo gdzie to było, ale wiadomo, że przebywała w jakimś gospodarstwie na wsi. Dosta-
ła zapalenia płuc i spędziła u tych życzliwych ludzi kilka tygodni. Spotkała tam innych 
takich jak ona uciekinierów. Tam też dostała od jakiegoś zupełnie obcego człowieka 
upominki dla dzieci. Kim był człowiek, który posiadał takie ładne rzeczy? Może jakimś 
przemytnikiem czy handlarzem? Łucja do dziś wspomina przepiękne sukienki, jakie 
przywiozła im mama w prezencie. Ona dostała sukienkę w kolorze bordo z czerwonym, 
a Stasia w kolorze cegły i kubraczek w kolorze turkusowym. Łucja pamięta dokładnie 
fason swojej sukienki, wszystkie zakładki i szczypanki! Po wojennej nędzy, głodzie, 
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brudzie i wszach ta sukienka od ocalałej matki to było jak otrzymanie gwiazdki z nie-
ba! W rodzinnym archiwum jest zdjęcie Łucji w tej sukience. Paradowała w niej potem 
w każdą niedzielę do kościoła, a kiedy z niej wyrosła, dół przerobiła na spódniczkę.

Kiedy dziś słucham wspomnień mojej 85–letniej teściowej, stwierdzam, że to jest 
niewiarygodne. Ile może przeżyć człowiek? Jaki los w czasie II wojny światowej zgo-
towali niemieccy okupanci ludności cywilnej? Jaki hart ducha mieli ludzie, żeby się nie 
poddać okolicznościom i znieść wszystkie nieszczęścia, które na nich spadały. A jeśli 
dotyczy to dzieci, to wydaje się być niepojęte, że same dały radę i przeżyły.

Rodzina znów była w komplecie, mama z powrotem postarała się doprowadzić 
dom do porządku. Zadbała o dzieci, męża, ogród i wszystko inne. Ignacy nie wtrącał 
się do jej rządów. Wszyscy ciężko pracowali. Krótko po powrocie ojciec ciężko zacho-
rował. Niedożywienie, zimno i ciężka praca dały o sobie znać. Spuchło mu całe cia-
ło. Okazało się, że powodem była ciężka niewydolność nerek. Ignacy trafił do szpita-
la w Poznaniu. Kiedyś mama wysłała dziewczynki do chorego ojca, do Poznania, aby 
coś mu zaniosły. Szły pieszo około 20 km w jedną stronę! Kiedy wróciły ledwo żywe, 
mama, nie patrząc na ich stan, wysłała je jeszcze do Dopiewa, do cioci, która przekazała 
im informację przez kogoś (telefonów nie było), aby jeszcze tego samego dnia odebrać 
od niej młodego koźlaka, którego chce im dać na początek odradzającego się gospodar-
stwa. Gdyby go nie odebrali, wydałaby go komuś innemu. Dziewczynki powlokły się 
jeszcze 4 km do Dopiewa i wróciły niosąc zwierzaka. Po tej wyprawie nie mogły dojść 
do siebie jeszcze przez parę dni.

Po wojnie ojciec znów pracował w cegielni, a matka i dzieci często musiały pra-
cować na tzw. „odrobku” u gospodarza. Sami mieli kawałek ziemi i kiedy korzystali 
z usług gospodarza, który im na przykład zaorał ogród, to w zamian musieli mu to po-
tem odrobić. Pracowali przy żniwach, sianokosach, wykopkach i innych pracach, przy 
których gospodarze potrzebowali siły ludzkich rąk. Praca na odrobku nigdy nie miała 
końca. Gospodarz nie mierzył ilością dniówek do odrobku swojego nakładu pracy. Mó-
wił, „ ja wam to zrobię, a wy mi odrobicie”. Tyle tylko, że nie wiadomo było, jak długo 
i w ile osób. Bywało, że wiele dni pracowało się odrabiając jakąś drobną przysługę. Go-
spodarze wykorzystywali swoją przewagę bez skrupułów. Kiedyś w czasie takiej pracy 
Łucja poczuła się bardzo źle. Nie miała siły pracować, powiedziała do siostry, że musi 
się położyć. Po powrocie do domu było z nią jeszcze gorzej. Rano ojciec zawiózł ją na 
rowerze do lekarza w Dopiewie. Czekali kilka godzin, ale lekarz nie zjawił się w ga-
binecie. Kiedy wracali do domu, Łucja dosłownie wisiała na ramie od roweru, a ojciec 
nie mógł przez to jechać i musiał rower prowadzić. Wtedy dogonił ich jakiś człowiek 
i kazał wracać im do gabinetu lekarskiego, bo doktor właśnie zaczął przyjmować pa-
cjentów. Kiedy lekarz zobaczył chorą Łucję, aż wstał zza biurka i ryknął na Ignacego: 
„Co z ciebie za ojciec, trupa mi przywiozłeś ?!”. Natychmiast gdzieś zadzwonił używa-
jąc telefonu na korbkę stojącego na jego biurku. Prosił o karetkę, powoływał się przy 
tym na przysługi, które on uczynił kobiecie, z którą rozmawiał. Łucja to pamięta, ale nie 
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wie, z kim doktor wtedy rozmawiał. Ojciec musiał jeszcze dowieźć dziecko do domu, 
a stamtąd karetka zabrała Łucję do szpitala św. Józefa w Poznaniu. Mama pojechała 
z nią. U dziecka zdiagnozowano dyfteryt i Łucja przebywała tam na leczeniu kilka ty-
godni. Pamięta z opowieści mamy, że do ich domu przyjechały jakieś służby sanitarne, 
żeby zdezynfekować pomieszczenia. Mama wyzywała, że „siknęli jej tym świństwem 
na jaja, które były na szafie”. Bała się je używać do jedzenia, więc były to jeszcze jakieś 
dodatkowe straty. Przez kilka tygodni pobytu Łucji w szpitalu odwiedzał ją tylko ojciec. 
Było jej tam smutno samej w obcym miejscu, do tego jej stan długo nie chciał się polep-
szyć, ale w końcu wróciła do domu. 

Do I Komunii Świętej Łucja przystąpiła kilka lat po wojnie, kiedy miała ok. 14-15 
lat. Pozostało jej zdjęcie w sukience komunijnej, na którym stoją razem z siostra Sta-
sią. Niedawno Łucja, patrząc na to zdjęcie po kolei wyliczyła elementy swego stroju, 
opisując co i jak zdobyła. Okazało się, że: na zakup materiału złożyły się różne ciocie, 
krawcowa uszyła tę sukienkę bez zapłaty pieniężnej (ojciec nie miał wtedy pracy), ale 
w zamian za odrobek
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(Łucja osobiście to odpracowała u gospodarza na polu), pończoszki zrobiła sobie 
sama na drutach ze sprutych poniemieckich worków. Worki były ostemplowane hitle-
rowska „glapą”, więc te fragmenty sznurka (nici) Łucja wycinała i dlatego pończochy 
od środka miały pełno supełków. A białe buciki zrobił jej wujek Wawrzyniec Karbo-
wiak, który był dość biegły w szewcowaniu i jakoś sobie z tym zadaniem poradził. 
Efekt końcowy rodzinnych starań -bez zarzutu. Łucja została elegancko wyszykowana 
do I Komunii Świętej.

 Siostry bardzo różniły się charakterem. Łucja zawsze pokornie wykonywała po-
lecenia mamy, ale jej siostra Stasia była bardziej butna, chciała żyć inaczej, może lżej? 
Była oczytana i niosło ją w świat. Łucja wspomina też, że siostra była bardzo szczera 
i pracowita, ale często miała też swoje zdanie, a czasami nawet odmawiała wykonywa-
nia poleceń matki. 

Stasia chciała opuścić dom rodzinny i dawała to Łucji wyraźnie do zrozumienia. 
Pierwszą próbę podjęła jako dziecko, w czasie wojny, następna – udana, miała miejsce, 
kiedy Stasia miała ok. 18 lat. Nie chciała być dłużej w rodzinnej wsi i jestem pewna, że 
musiała mieć ku temu jakieś powody. Zabrała się na przejeżdżający przez wieś wóz mle-
czarza i pojechała z nim do Stęszewa. Później dała tylko znać siostrze, że żyje i prosiła 
ją o przysłanie ubrań. Dotarła do Kłodzka i tam wstąpiła do klasztoru. W pobliżu był 
też dom dziecka, którym opiekował się jakiś starszy ksiądz. Podobno Stasia przysyłała 
lub przynosiła mu posiłki i została posądzona przez inne siostry o zbyt bliskie kontakty 
z tym księdzem. W rezultacie musiała opuścić klasztor. Czy tak rzeczywiście było, czy 
prawda była inna - nikt tego nie wie. Później pracowała w szpitalu w Międzylesiu i była 
gospodynią na plebanii. Kiedy zmarła 23 lipca 2007 roku, została pochowana w Kłodz-
ku. Rodzeństwo było na jej pogrzebie i co roku też Łucja odwiedza jej grób. 

Kiedy Łucja miała 22 lata, wyszła za mąż za Henryka Siwczaka z Dopiewca. 
W domu był jeszcze jej młodszy, 15 - letni brat. Przez kilka lat po ślubie mieszkała z ro-
dzicami, mężem i bratem w jednym pokoju! W 1955 roku na świat przyszedł syn Jurek 
i półtora roku później córka - Basia. Kiedy urodziła się Basia, postanowiono przenieść 
kuchnię na korytarz. Rodzice zrobili pokoik w pomieszczeniu po kuchni, w którym 
potem spali z dorosłym już synem, a młodym małżonkom oddali większy pokój. Łu-
cja wspomina trudy gotowania dwóch rodzin w tych spartańskich warunkach. Bardzo 
wtedy marzyła o własnym mieszkaniu. Z czasem dom Marianny powiększył się o sień 
i nową kuchnię, a nawet łazienkę i kolejny pokój, ale to już było po wyprowadzeniu się 
rodziny Łucji do miasta.

Przez kilka lat młodzi małżonkowie szukali różnych możliwości, aby zdobyć wła-
sny kąt do mieszkania. Żyli oszczędnie i odkładali na ten cel każde pieniądze. Najpierw 
chcieli kupić działkę budowlaną, a potem zainteresowali się mieszkaniami spółdziel-
czymi w Poznaniu. Kiedy udało im się spełnić to marzenie, był rok 1966. Zamieszkali 
w Poznaniu, w bloku przy ul. Dąbrowskiego. Najstarszy syn - Jurek nigdy nie mógł się 

Jolanta�Siwczak� Łucja
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przyzwyczaić do życia miejskiego. Jak tylko podrósł, jeździł autobusem, a później ro-
werem do dziadków, do Konarzewa. Po kilku latach, w nowym mieszkaniu, rodzina się 
jeszcze powiększyła. W 1965 roku Łucja urodziła Andrzeja, a cztery lata później Doro-
tę. 

W domu rodzinnym Łucji z rodzicami został jej brat Henryk, który się wkrótce oże-
nił (ok.1964 roku) i doczekał trzech synów. Marianna przepisała na niego dom i ziemię 
pod warunkiem, że wydzieli działkę dla Łucji.

Maria i Ignacy zmarli w odstępie kilku miesięcy w roku 1977. Na pogrzeb Marian-
ny przyjechały jej siostry, które wzbudziły ogólną sensację, bo były ubrane w tradycyj-
ne stroje ludowe z rejonu Krobi, charakteryzujące się wysokimi czepcami na głowie. 
Zaznaczyły w ten sposób miejsce jej pochodzenia i przynależność do tamtego regionu. 

Obecnie, Łucja, od wielu lat wdowa, mieszka ze swoją najmłodszą córką Dorotą 
i jej mężem. 

Łucja siedzi druga od prawej.

Jolanta�Siwczak� Łucja
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Jolanta Siwczak

Stół wakacyjny

W moim rodzinnym domu stół był w dużym pokoju. Natomiast kuchnia ze 
względu na wielkość była urządzona w ten sposób, że szafki stały pod trzema 
ścianami, a czwarta ściana okienna została oryginalnie zabudowana jeszcze 

przed oddaniem mieszkań lokatorom. Później doszła lodówka i mama nigdy nie zmieni-
ła tego układu aby wprowadzić do kuchni choćby mały stół.

Natomiast w mojej pamięci zapadła kuchnia w domu wiejskim, gdzie często by-
wałam w dzieciństwie. To było we wsi Gębice pod Czarnkowem gdzie mieszkali za-
przyjaźnieni z nami gospodarze. Ich córka wyszła później za mąż za kuzyna mamy i tak 
staliśmy się rodziną. Gospodarze Ci mieszkali w dość zamożnym domu, posiadali też 
największe gospodarstwo we wsi. Przyjeżdżałam tam na święta z rodzicami lub później 
sama, na wakacje.

Kuchnia w tym domu była naprawdę olbrzymia. Na wprost drzwi stał duży ciemno-
brązowy kredens z ozdobnymi drzwiczkami wypełnionymi szybkami. Po prawej stronie 
stał prosty, długi stół z jasnego drewna noszący ślady wieloletniego użytkowania. Wraz 
z ławkami stojącymi obok niego stanowił główny mebel tej kuchni. Tutaj jadało się po-
siłki i siedziało przy rozmowach podczas wspólnych spotkań. Po drugiej stronie kuchni 
były dwa piece, jeden z płytą do gotowania i drugi do wypieku chleba. Dla mnie fascy-
nujące było jak gospodyni zmniejszała lub zwiększała ogień jednocześnie operując kół-
kami paleniska. W domu mieliśmy kuchenkę gazową i wystarczyło tylko podpalić gaz. 
 
Ale moje największe przeżycie to był wypiek chleba. To był cotygodniowy rytuał w wy-
konaniu gospodyni-Pani tego domu. Zawsze miała zostawiony zaczyn od poprzedniego 
wypieku, który teraz był bazą. Dodawała go do mąki z własnego przemiału i zaczynia-
ła ciasto w dzieży. Patrzyłam jak rośnie, a potem z zapałem obserwowałam wykłada-
nie ciasta na dość duże prostokątne blachy. Kiedy ciasto znów podrosło, gospodyni 
wkładała je do pieca, a potem to już była uczta na całego. Smak tego chleba towa-
rzyszy mi całe życie, później sama też wielokrotnie wypiekałam chleby ale takiego 
smaku nie osiągnęłam nigdy. Nie zapomnę sposobu krojenia tego chleba co z uwagi 
na wielkość bochna nie było łatwe. Były odkrawane połówki kromki ruchem od ze-
wnątrz do środka i odwrotnie. Myślę, że blacha mogła mieć około 30 cm szerokości 
i takie długie były kromki. Wtedy, w latach 60-ch w gospodarstwach wiejskich wszyst-
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kie produkty spożywcze robiło się samemu. W oborach były mleczne krowy, w kurni-
ku trzymano kury, na polach rosło zboże, a tuz przy domu był ogród warzywny. Nasza 
gospodyni wyrabiała też masło w maselnicy. Oczywiście pozwalała mi spróbować tej 
czynności ale tylko przez chwilę, bo śmietana była zbyt cenna, żeby ją zmarnować.  
 
Tak więc do wspaniałego, świeżo upieczonego chleb,a było jeszcze pachnące masło 
z pozostałymi na nim kroplami wody!

 I to jest wspomnienie moich wakacji na wsi o smaku i zapachu domowego chleba 
z masłem. 

Jolanta�Siwczak� Stół wakacyjny
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Jolanta Siwczak

Szare jaja

Szare jajka robiła moja teściowa. Jej dzieci to uwielbiały, ja spróbowałam tylko raz 
i nie chciało mi to przejść przez gardło. Oto przepis:

Szare jaja

Proporcje składników na 2 osoby:

1.Warzywa: marchewka, pietruszka, seler, por, cebula (po 1 szt.)

2. Jajka - 4 szt. (można dać więcej) 

3. Cukier - 4 łyżki.

4. Ocet 10% - 2 łyżki

5. Mąka pszenna - 3 łyżeczki.

6. Przyprawy: liść laurowy-2 szt., ziele angielskie-4 ziarna,

7. Margaryna (masło)- 1 czubata łyżka.

8. Ziemniaki -75 dkg.

9. Śmietana 12% - 2 łyżki

Przygotowanie: Ugotować w około 2 litrach osolonej wody wywar z warzyw z do-
datkiem liści laurowych i ziela angielskiego.

Po ugotowaniu warzywa usunąć.

Do wywaru wlać 2 łyżki octu 10 %, zmniejszyć ogień, na lekko się gotujący zakwa-
szony wywar wlać wybite do miseczki jajka pojedynczo (jajka powinny mieć tempera-
turę pokojową), przez chwilę nie mieszać, aby jajka się ścięły.

Tymczasem na suchej patelni przygotować karmel średnio ciemny z 4 łyżek cukru, 
rozprowadzić go wywarem z warzyw i wlać go do garnka. Następnie z margaryny i 3 
łyżeczek mąki zrobić zasmażkę niezbyt ciemną, rozprowadzić ją wywarem i wlać do 
zupy. Doprawić całość do smaku słodko-kwaśnego w/g własnego upodobania, dodając 
cukier lub ocet. Osobno podajemy duszone ziemniaki okraszone śmietaną. Zupę jemy 
nabierając troszkę ziemniaków i zupę na łyżkę.
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A oto kryzysowy przepis z lat „80-tych” na sok pomarańczowy zrobiony z mar-
chewki, wygrzebany z moich starych przepisów: 

Dwie duże pomarańcze i 25 dkg marchwi zalać wodą i gotować 2 godziny na ma-
łym ogniu.

W tym czasie zagotować:

4.5 l wody 

2,5 szklanki cukru 

2,5 łyżki (dużej) kwasku cytrynowego 

Po zagotowaniu dodać do tego przetarte przez sito pomarańcze z marchewką.  
I sok gotowy!!

Jolanta�Siwczak� Szare jaja



Ocalić od zapomnienia 218PAMIĘĆ

Jolanta Siwczak 

Zegar pradziadka
 

Kiedy patrzę na przepiękny, drewniany zegar, który wisi w reprezentacyjnym 
miejscu w domu mojego brata, od razu myślę o pamiętnym dniu śmierci nasze-
go pradziadka. 

Byłam wtedy małą, ośmioletnią dziewczynką. Pradziadek chorował jakiś czas, po-
tem dostał zapalenia płuc. Wiadomość o stanie zdrowia pradziadka szybko rozeszła się 
po rodzinie, choć nikt nie miał wtedy telefonu! Do maleńkiego domu na poznańskim 
Junikowie zjechali się wszyscy, którzy tylko mogli, aby czuwać przy umierającym. 

Zgromadzili się w poko-
ju konającego, modlili 
się, płakali, a pradziadek 
powoli odchodził. Kie-
dy umarł - ktoś zatrzymał 
wiszący nad jego łóż-
kiem zegar. Była godzi-
na 16.10. Gruchnął płacz. 
Wtedy nie wytrzymałam 
i wybiegłam z tego domu 
żałoby. Na szczęście da-
leko nie zaszłam, bo tyl-
ko do zaprzyjaźnionych 
sąsiadów z ulicy, któ-
rzy wnet domyślili się 
w czym rzecz i odpro-
wadzili mnie do rodzi-
ny. W całym zamieszaniu 
nikt nie pomyślał o małej 
dziewczynce, dla której 
śmierć i czuwanie przy 
umierającym człowieku, 
były czymś przerażają-
cym. 

Ilustracja: Martyna Matuszak
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W pokoju pradziadka wisiał stary zegar. Wtedy nie zwracałam na niego uwagi, po 
prostu był i co pół godziny wybijał czas. Zatrzymanie zegara w godzinie śmierci jego 
właściciela zapadło mi w pamięci. To był grudzień 1966 roku. Mój pradziadek Tomasz 
Szczepski miał 88 lat. 

Był przemiłym dziadkiem z sumiastymi, siwymi wąsami, uwielbianym przez 
wszystkie dzieci z rodziny. Takiego zachowaliśmy go w pamięci – ja i moi dwaj starsi 
bracia: Geniu i Tomek. Tak się złożyło, że pradziadek zastąpił nam dziadka, którego nie 
mieliśmy, (i tak się do niego zwracaliśmy) a jego córka Stanisława - ciocia mojej mamy, 
zastępowała nam babcię. 

Pradziadek pochodził z Kalw, z rodziny młynarzy. Pracował też krótko w stajni, 
opiekując się końmi, ale całe życie poświęcił pracy w cegielni. Ożenił się z Józefą Kacz-
marek i zamieszkał na Górczynie. Rodziły się dzieci. Pierwsza przyszła na świat Ludwi-
ka - moja babcia, po niej Helena, Franciszek, Stanisława i Edmund, który zmarł w wieku 
osiemnastu lat. W międzyczasie wybuchła I Wojna Światowa. Pradziadek został wcie-
lony do pruskiej armii. W rodzinnych pamiątkach są jego zdjęcia z tamtych czasów. Na 
jednym pozuje z kolegami z wojska- na odwrocie zdjęcia jest odręczny list do żony pi-
sany jego ręką, a na drugim jest z żoną i dwójką starszych dzieci: Ludwiką i Frankiem. 
Zdjęcie to zostało zrobione w Poznaniu na Berlinenstrasse 5 (obecna ul. Dąbrowskiego). 
Dziadek jest na nim w mundurze, bo akurat był w domu, na urlopie. 

Po wojnie pradziadek pracował w cegielni, niedaleko domu. Jego rodzina zajmo-
wała mieszkanie, które kiedyś należało do hrabiego Komorowskiego –właściciela tych 
terenów. Dziadek był bardzo sumiennym pracownikiem, a babcia Józefa skrzętna go-
spodynią. Swój zegar pradziadek zakupił za wieloletnie oszczędności spełniając tym sa-
mym marzenie swoje i żony. Kupił go prawdopodobnie niedługo po powrocie z I Wojny 
Światowej. Uroczysty zakup został uczyniony w Poznaniu w sklepie Niemca o nazwi-
sku Wallword około 100 lat temu. Posiadanie takiego sprzętu podnosiło prestiż jego 
właściciela w oczach rodziny i sąsiadów. 

Zegar pradziadka był stałym elementem wystroju pokoju. Wraz z rodziną zegar po-
wędrował do nowego domu w Junikowie skąd pochodziła babcia Józefa. Dostała tam, 
tuż przy torach kolejowych działkę od swoich rodziców i tam młodzi małżonkowie roz-
poczęli budowę. Siostry babci również otrzymały takie działki, ale prawie wszystkie je 
sprzedały.

Zegar pradziadka został wykonany z drewna, posiadał wahadło widoczne przez 
szklaną szybkę. Drzwiczki zegara nigdy nie skrzypiały, bo dziadek bardzo o niego dbał. 
Na półeczce w środku leżał kluczyk w kształcie motylka, mała buteleczka z oliwą i gę-
sie piórko zakończone wachlarzykiem. Dziadek czyścił swój największy skarb co ty-
dzień przy pomocy tego piórka, wchodził na stołek i wszystko dokładnie oczyszczał, 
potem oliwił, a na koniec nakręcał przy pomocy kluczyka. Latem, w asyście wnuków, 
wychodził na podwórko, żeby „lepiej widzieć” i wykonać tę cotygodniową czynność 

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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staranniej. Dzieciaki patrzyły, ale dotknąć zegara nie było im wolno! Zegar pradziadka 
Tomasza to był rodzinny skarb!

Pradziadek pracował jako palacz w cegielni. Był odpowiedzialny za jakość wy-
palanych cegieł, które były robione z gliny wydobywanej z „glinianek”, których pełno 
było i nadal jest w tej okolicy. Glina było długa mieszana, a następnie formowana po 
trzy sztuki przy pomocy opuszczanej z góry formy. Cała praca była wykonywana ręcz-
nie. Przy formie stały silne kobiety, jedna ją opuszczała, a drugie zbierała miękkie cegły 
starając się robić to bardzo delikatnie, żeby tylko nie zrobić w nich żadnego wgłębienia. 
Układała je na wózkach o kilku poziomach i dalej wywożono je pod wiaty, gdzie schły. 
Następnym etapem było wypalanie w piecu i to było zadanie mojego pradziadka. Dzieci 

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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często tam bywały niosąc posiłki dziadkowi i dlatego mogły dokładnie obserwować do-
rosłych przy pracy. Piec był olbrzymi, o owalnym kształcie. Na dole, w poszczególnych 
komorach, po których swobodnie poruszali się ludzie, układano cegły. Były układane na 
przemian w wysokie stosy. Zamurowywano ścianę boczną i w ten sposób każda komora 
była oddzielona od pozostałych. Po wypaleniu cegły, ścianki działowe burzono, a cegły 
wywożono wózkami. Dziadek chodził po piecu na górze. Otwierał okrągłe, metalowe 
klapy i stamtąd, z góry, doglądał ognia. Wrzucał przez te otwory węgiel i pilnował, aby 
się równomiernie palił. Ogień przechodził wokoło, z komory do komory, a dziadek mu-
siał doglądać poprzednich i nowych komór ze świeżo ułożonymi cegłami. Codziennie 
dziadek przynosił do domu jedna cegłę. Całe lata zbierał je na budowę domu dla swojej 
rodziny. Najpierw powstał jeden pokój i kuchnia, później dobudował sień, a po wielu la-
tach z tej sieni i kuchni zrobiono pokoje, a dobudowano nową kuchnię. W sumie trwało 
to ponad trzydzieści lat. 

W 1937 roku Ludwika – moja babcia, była już bardzo chora, dwa lata wcześniej 
zmarł jej mąż- Jan. Pozostała sama z czwórką dzieci. Najstarsze chodziły już do szkoły 
w Fabianowie. Po lekcjach przychodziły do babci Józefy i dziadka Tomasza na obiad. 
Później jedno z nich niosło obiad dla mamy, która leżała chora w swoim mieszkaniu na 
Wykopach. Wieczorem, po kolacji, dzieci szły do domu, do mamy, a następnego dnia 
po szkole znów pojawiały się u babci i dziadka. Dziadkowie Szczepscy mieli skromne 
warunki mieszkaniowe. Wtedy mieszkali w jednym pokoju i kuchni wraz z córką Stasią, 
zięciem i kolejnymi dziećmi, które rodziły się i umierały. Właśnie w 1937 roku urodziła 
się Danusia. To z nią, jak z siostrą dorastała moja mama. W wakacje dzieci najczęściej 
były u dziadków. Któregoś dnia zobaczyli zbliżająca się z oddali w ich kierunku postać. 
To była kobieta, która co chwila przystawała i siadała, żeby odpocząć. Po chwili zasko-
czenia poznały swoją mamę. Źle się czuła i ostatkiem sił wybrała się do swoich rodzi-
ców. Tam się nią zajęli, położyli do łóżka. Niestety, zmarła po około dwóch tygodniach. 
Teraz dzieci zostały już zupełnymi sierotami. 

Moja mama Aleksandra zamieszkała w domu swoich dziadków w roku 1937 po 
śmierci swoich rodziców. Pozostawili oni czworo dzieci: Leonarda, Sylwestera, Alek-
sandrę i Jasia. Moja mama miała wtedy osiem lat. Dziadkowie właśnie wprowadzili się 
do nowego domu przy ul. Legnickiej tuż przy stacji kolejowej Junikowo. Wtedy ta sta-
cja była bliżej Górczyna, dziś po przebudowie torowisk jest przesunięta aż do Plewisk. 
Dzieci mojego pradziadka wtedy były już dorosłe, córki powychodziły za mąż. 

Po śmierci młodych małżonków, obie babcie porozumiały się odnośnie opieki nad 
wnukami: najstarszy Leonard zamieszkał w Plewiskach w domu dziadków Franciszki 
i Melchiora Matuszaków od strony ojca, a pozostała trójka w Junikowie, w domu dziad-
ków Józefy i Tomasza Szczepskich. 

Teraz w jednym pokoju mieszkali dziadkowie, ich córka Stasia z mężem i Danusią 
oraz troje wnucząt po nieżyjącej córce Ludwice. Smutno im było bez rodziców, ale po-

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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ciechą było to, że mieli dach nad głową i nie głodowali. Gdyby dziadkowie się nimi nie 
zajęli, mogliby trafić do ochronki. Rodzeństwo zostało rozdzielone, ale mieli ze sobą 
kontakt.

Dzieci były zżyte z dziadkami, bo zawsze dużo u nich przebywały. Jedni i drudzy 
dziadkowie często brali je do siebie. W Plewiskach mieli ciocię, również o imieniu Sta-
sia – siostrę ojca, która była krawcową. Jako jedyna z rodzeństwa została posłana do 
nauki rzemiosła. Powodem takiej rodzinnej decyzji dotyczącej kształcenia córki było 
oszpecenie jej twarzy, spowodowane oparzeniem. Kiedy była małym dzieckiem wy-
lała na siebie gorący tłuszcz. Ten wypadek miał wpływ na całe jej życie. Zapobiegliwi 
rodzice postanowili, że w tej sytuacji powinna nauczyć się zawodu aby mogła sama na 
siebie zarobiła. A, że przejawiała talent w tym kierunku-wybór okazał się słuszny. Była 
panną, więc chętnie zajmowała się dziećmi brata, zabierała je pociągiem do Poznania, 
do ZOO, kupowała im słodycze, szyła ubrania. Moja Mama wspomina bardzo dobrze 
swoich dziadków i obie ciotki Stasie. 

Dziadkowie Szczepscy cieszyli się szacunkiem w swoim środowisku, zawsze mieli 
zadbany ogród, który ich żywił, dziadek pracował, a o porządek w domu dbała babcia. 
Dzieci zawsze widziały ją ubraną w czysty, wykrochmalony fartuch. Dbała o domow-
ników, planowała zasiewy i zbiory w ogrodzie. Nikt nie miał prawa wtrącić się do jej 
obowiązków. Dysponowała zapasami żywności i to ona planowała posiłki. Każdy owoc, 
warzywo, jajko czy słonina miały swoje przeznaczenie. Na zimę kisiła w beczce kapu-
stę, smażyła też powidła, które przekładała do glinianych garnków, a potem zapiekała 
w piecu. Kiedy na powierzchni powideł pojawił się kożuszek, były gotowe. Należało je 
ostudzić, przykryć czystym płótnem i obwiązać sznurkiem. Później garnki ustawiano 
pod łóżkami tuż przy zewnętrznej ścianie pokoju. Tam zimą było najchłodniej. Babcia 
trzymała dom żelazną ręką, planowała, gospodarowała, dzieliła. Do jej obowiązków nie 
śmiała się wtrącić jej dorosła córka, która mieszkała tam ze swoją rodziną. Ale dzięki 
takim rządom prababci nikt nie chodził głodny - co w tamtych czasach było powszech-
ne. Naprzeciwko mieszkała siostra prababci Józefy, tam niestety głód był na porządku 
dziennym. A warunki życiowe obie rodziny miały podobne. 

Wiosną, kto żyw ruszał do pracy w ogrodzie. Pradziadek zaprzęgał młodych – dzie-
ci i wnuki do orania. Robił to przy pomocy radła, które prowadził, dzieci były siłą po-
ciągową i w ten sposób przygotowywał ziemię do uprawy. Pracowali, ale też się przy 
tym bawili. Przed domem rosły ziemniaki, między nimi dynie czyli korbole. Za domem, 
z tyłu działki, babcia siała dużo fasoli i po trochu innych warzyw. Mama opowiadała mi, 
że każdy kawałek ogrodu był wykorzystany, a tam gdzie coś nie wzeszło, babcia dosie-
wała groszek lub fasolę. Zaznaczała to miejsce patyczkiem, który obwiązywała wąską 
szmatką jak chorągiewką i dzięki temu nikt tego nie wyrwał. 

Całe lato jedli fasolę w postaci słodko-kwaśnej zupy, ale część nasion musiała zo-
stać ususzona na siew i do spożycia zimą. Strąki fasoli i grochu babcia zanosiła na 
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strych, rozkładała je, a potem dbała o częste wietrzenie. Hodowała kury, króliki, gęsi 
oraz kozę „żywicielkę”. Babcia sama ją doiła, a na jej mleku gotowała nawarkę i polew-
kę nieodzowne na śniadanie lub też i na obiad. 

W ogrodzie rosło pięć drzew owocowych, ale samowolne zerwanie jabłka czy 
gruszki groziło narażeniem się na babciny gniew. Nikt się nigdy nie odważył. Kiedyś 
dzieci policzyły na drzewie pięć ostatnich jabłek, obchodziły, obserwowały, ale nie ze-
rwały ani jednego ze strachu przed babcią. Musieli czekać, aż jabłka dojrzeją, a babcia 
je podzieli. Niestety którejś nocy jabłka zniknęły. Żal i rozczarowanie dzieci były tak 
ogromne, że widać to jeszcze we wspomnieniach mojej mamy po kilkudziesięciu latach. 
(a tak dokładnie to po siedemdziesięciu ). 
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Domek był ogrzewany bardzo oszczędnie. W nocy spało się pod grubymi pierzyna-
mi, zrobionymi z gęsich piór. 

A jak się zdobywało puch na pierzyny? Zbieranie piór z oskubanych gęsi trwało 
lata. Kiedy skrzętna gospodyni uzbierała odpowiednią ilość piór zapraszała sąsiadki 
i kuzynki na „darcie pierza”. W długie, zimowe wieczory, kiedy jedynym oświetleniem 
były palące się szczapy drewna, dziadek snuł opowieści z czasów I Wojny Światowej. 
Opowiadał jak walczył z bolszewikami. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, bo prze-
cież cały ich świat kręcił się wokół Junikowa, Górczyna i Plewisk. Dziadek opowiadał, 
a babcia z sąsiadkami darły pierze. Dzieciaki słuchały wszystkich opowieści, często 
wybuchał też śmiech, ale trzeba było uważać, bo puch unosił się wszędzie. Przy darciu 
pierza wszyscy poruszali się ostrożnie, bez zbędnych ruchów. 

Po wakacjach w 1937 roku, dzieci poszły do szkoły w Junikowie. Dziadek „wysta-
rał się” o ich metryki, bo nie posiadały jakichkolwiek dokumentów. Ich brat Leonard( 
zawsze mówili na niego Lenard) chodził do szkoły w Plewiskach. Mama zastanawiała 
się dlaczego tak, a nie inaczej babcie podzieliły się dziećmi. Przypuszczalnie dziadko-
wie Szczepscy, biorąc troje wnucząt, pobierali na nich skromna rentą po ich ojcu, a cał-
kowity koszt wychowywania Leonarda wzięli na siebie dziadkowie Matuszakowie. 

Dzieci uwielbiały dziadka Tomasza, a przed babcią Józefą miały respekt.

Wszyscy pamiętali jak kiedyś moja mama zbiła talerze. Coś jej spadło i talerze się 
mocno wyszczerbiły. Za karę, przez cały tydzień, dostawała tyle zupy, ile zmieściło się 
w pozostałym wgłębieniu talerza. A było tego tyle, co kot napłakał.

Przez długie lata dziadek pracował w cegielni na Wykopach, ale w czasie II Wojny 
Światowej cegielnia ta została zamknięta. Dziadek znalazł pracę w Starym Żabikowie-
-niedaleko obozu koncentracyjnego w cegielni Niemca Fechnera. Moja mama musiała 
tamtędy przechodzić, gdy na polecenie babci nosiła mu do pracy obiad. Była tylko małą 
dziewczynką, widziała wycieńczonych ludzi pokazującym w niemym geście na usta, 
błagalnie prosząc o jedzenie. Nic nie mogła zrobić. Biegła ile sił w nogach, aby jak naj-
szybciej minąć obóz. 

W małym jednopokojowym domku z kuchnią rodzina przeżyła II Wojnę Światową. 
Dzieci nie chodziły do szkoły, pomagały babci lub dziadkowi w pracach domowych. Te-
raz nie mieszkała już z nimi córka Stasia, która „poszła już na swoje”. Pozostali dziad-
kowie z przygarniętymi wnukami. Dzieci miały 15,10 i 6 lat: Sylwek, Ola i Jasiu. 

W 1940 roku rozpoczęły się wywózki na roboty do Niemiec. Pierwszym transpor-
tem z Poznania do Niemiec wywieziony został najstarszy - Sylwester. Po jakimś czasie 
zaczęły przychodzić od niego listy. Przestrzegał dziadków aby pilnowali Olesi (mojej 
mamy), żeby też jej nie wywieziono. Widział jak są traktowane w Niemczech młode 
dziewczęta i obawiał się o los siostry. Dlatego rodzina uradziła wysłać Olesię do pracy. 
Stało się to 1 grudnia 1943 roku, kiedy brakowało jej jeszcze kilku dni do skończenia 
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14 lat. Ciocia Stasia pracowała już w restauracji Mitropa” na Dworcu Głównym w Po-
znaniu. To był odpowiednik naszych restauracji „Wars”. Ciocia poprosiła o pracę dla 
siostrzenicy i mamę przyjęto do zmywania naczyń. To była ciężka praca. Razem z cio-
cią jeździły i wracały z pracy, czasami udało im się przywieźć do domu coś do jedzenia. 
Same miały możliwość zjedzenia czegoś w pracy dzięki życzliwości kucharzy. Kazali 
mamie umyć duży garnek, ale jak kucharz mrugnął okiem to mama wiedziała, że coś 
tam dla niej jest. Pamiątką po tej pracy jest widelec z hitlerowską „glapą”,będący obec-
nie w moim posiadaniu. Jest jeszcze w domu w Junikowie nóż do kompletu, który po-
zostaje w posiadaniu syna cioci Stasi-Romana. Żywność w czasie wojny była na kartki, 
ale babcia Józefa oszczędnie gospodarowała kartkowymi przydziałami. 

Z tych przydziałów babcia oszczędzała cukier na marmoladę. To była namiastka 
powideł, które teraz były robione z buraków. 

W domu pozostał najmłodszy Jasiu. W 1944 roku niemiecki nauczyciel mieszkają-
cy w Fabianowie ogłosił otwarcie szkoły. Jasiu zaczął do niej chodzić. W domu stwier-
dzono, że lepiej jak się czegoś nauczy, chociaż po niemiecku, niż, żeby siedział w domu 
i zbijał bąki. A Jasiu był dość psotny. Któregoś dnia przyniósł do domu wiadomość 
o planowanym przez szkołę wyjeździe na wykopki. Dzieci miały jechać ze swoim na-
uczycielem gdzieś za Noteć. Babcia ostrzygła mu krótko włosy przeciw wszawicy. Oka-
zało się, że Jasiu dodał sobie rok, żeby na te wykopki jechać. Jego siostra, a moja mama 
nie mogła się z tym pogodzić i poszła do niemieckiego nauczyciela wyjaśnić te sytu-
ację. Chociaż bała się rozmowy z Niemcem- interwencja udała przyniosła oczekiwany 
skutek. Jasiu został w domu. Pozostałe dzieci pojechały i ciężko pracowały na konto 
swojego nauczyciela. Przebywały tam w bardzo złych warunkach i nie były szczęśliwe 
wykonując ciężką pracę. Później nauka w szkole się skończyła. Być może ta szkoła była 
reaktywowana tylko po to, aby zdobyć tania siłę roboczą do tej pracy. 

Natomiast w budynku szkoły w Junikowie Niemcy urządzili obóz dla aliantów 
schwytanych podczas kampanii francuskiej. Budynek otoczono zasiekami z drutu kol-
czastego, a wokół zbudowano trzy drewniane wieżyczki strażnicze. Pózniej przetrzymy-
wano tam Żydów z miasta Łodzi i Warszawy. 

W okolicy żył i mieszkał doktor Krajnik, który w trzech ostatnich latach okupacji 
budynek szkoły zaadaptował na szpital i salę porodową. Doktor był znany ze swej bez-
interesowności. Obawiając się represji ze strony Niemców- przyjął „Volksdeutscha” 
czyli dobrowolnie dał się wpisać na listę obywateli niemieckich. Dzięki temu mógł po-
magać wszystkim sąsiadom, a nikt nie miał mu za złe, że jest teraz Niemcem. Kiedy do 
Poznania weszła Armia Czerwona zimą 1945 roku, od razu był na liście poszukiwanych. 
Volksdeutsch to zdrajca! Właśnie wtedy Rosjanie spotkali dziadka Tomasza i spytali go, 
gdzie mieszka doktor Krajnik. Dziadek przytomnie odpowiedział „ tra ta ta” – ruscy ubi-
li go już”. Rosjanie ucieszyli się z odpowiedzi i poszli dalej, a dziadek pobiegł do dok-
tora i ostrzegł, że jest na liście poszukiwanych. Okazało się, że ten wspaniały człowiek 
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przewidział to i był na taką sytuację przygotowany. Uciekł, a potem jeszcze przez długie 
lata leczył swoich pacjentów. Nasz dziadek miał zawsze u niego szczególne względy.

W czasie oblężenia miasta rodziny z Junikowa uciekały ze swoich domów. Dzia-
dek Tomasz z babcia Józefą spakowali szybko swoją gromadkę- Olę, Jasia, ciocię Stasie 
z Danusią, kozę-żywicielkę, cenny zegar i schronili się w opuszczonym przez Niemców 
domu na ul. Krośnieńskiej.

W każdym domu na tej ulicy przebywało po kilka rodzin, które uciekły z domów 
po drugiej stronie torów. W pokoju, do którego trafiła rodzina Szczepskich, przebywa-
ły jeszcze dwie inne rodziny. Dzieci wychodziły na strych i obserwowały, co się dzieje. 
Widziały ubranych na biało żołnierzy, którzy poruszyli się po śniegu. Dziadek wołał, 
żeby zeszli, bo jako doświadczony żołnierz wiedział, że wystarczy jeden strzał artyle-
ryjski i strych zawali się jako pierwszy. Po jakimś czasie zabrakło wody. Dzieci płakały, 
wszystkim pozostałym też chciało się pić. Dziadek Tomasz wziął wiadro, przeżegnał się 
i wyszedł do studni na sąsiednią posesję. Rodzina myślała, że już po nim, że na pewno 
zginie. Stał się cud, bo pomimo, że wokół byli Niemcy i Rosjanie, strzelano ze wszyst-
kich stron, dziadek nabrał wody i przyniósł ją do domu. 

Po przejściu frontu rodzina wróciła do domu. Wszyscy coś tam zabierali z niemiec-
kich domów, jedni serwisy, inni pościele. Rodzina Szczepskich nie chciała nic brać, 
woleli zapomnieć o przeżytym koszmarze. Chcieli jak najszybciej wrócić do swojego 
domu za torami. Niemcy opuszczali domy w pośpiechu, ale nie zapomnieli o pozosta-
wieniu niespodzianek dla chętnych na cudzą własność. Kiedy ktoś chciał zabrać ponie-
miecki rower, zabił go pozostawiony przy nim ładunek wybuchowy. 

Po wojnie wrócił do domu Sylwester, ale …nie sam. Przywiózł narzeczoną i dziec-
ko. Przez jakiś czas oni również mieszkali z rodziną. Dzielna prababcia Józefa, która jak 
lwica chroniąca swoje stadko przetrwała z bliskimi wojnę, zmarła krótko po jej zakoń-
czeniu. Krótko chorowała i zmarła jesienią 1945 roku. Dziadek został sam z dziećmi – 
Olą i Jasiem.

Po wojnie dziadek znów pracował w cegielni, a jego córka Stasia zamieszkała 
z nimi ponownie. Tym razem już na stałe. A dzieci jak to dzieci, podrosły i myślały jak 
tu zdobyć jakieś pieniądze, jak by tu zjeść coś lepszego niż zupę z koziego mleka. Teraz 
Ola musiała doić kozę, a Jasiu w tajemnicy przed dziadkiem raz po raz sprzedawał mle-
ko sąsiadom. Za to kupowali sobie coś lepszego do jedzenia. Zdarzało się też, że Jasiu 
wywoził na saneczkach torbę węgla z takim trudem zdobywanego przez dziadka! Pew-
nego razu dziadek wrócił z pracy wcześniej, akurat kiedy Jasiu wyjeżdżał z załadowa-
nymi sankami. Wszystko się wydało! 

Zegar pradziadka wybijał kolejne godziny, mijały dnie i lata. Kiedy moja mama 
wychodziła na zabawę i długo nie wracała, dziadek podnosił głowę spod pierzyny i pa-
trzył na zegar i sprawdzał czy wnuczka już jest. Moja mama lubiła tańce i chętnie cho-
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dziła na zabawy do parku. 

Parę lat po wojnie w cegielni zaczął pracować nowy pomocnik, który miała syna. 
Pradziadek Tomasz przyprowadził ich kiedyś do domu i tak się zaczęła znajomość po-
między młodymi. W 1949 roku odbył się ślub Aleksandry i Kazimierza – moich rodzi-
ców. Młodzi zamieszkali też na ul. Legnickiej, dwa domy dalej, w wynajętym pokoju. 
Tam urodzili się moi bracia. Kiedy spodziewali się trzeciego dziecka (czyli mnie) wy-
prowadzili się „do miasta”. To było wiosną 1958 roku. 

Moja mama bardzo tęskniła za Junikowem i jak tylko czas jej pozwalał przyjeżdża-
ła do dziadka w odwiedziny. Dlatego wspomnienie tego domu jest czymś bardzo trwa-
łym w mojej pamięci. Bardzo często tam bywałam, najpierw w wózku, a później jako 
paroletnie dziecko, na własnych nóżkach przemierzałam całą ulicę Junikowską, potem 
było przejście pod mostkiem i dojście do ul. Legnickiej. Dziadek Tomasz i ciocia cze-
kali na nas zawsze, nikt ich nie uprzedzał o przyjeżdzie, ale wszyscy byliśmy tam mile 
witani. 

Latem byliśmy tam co sobota lub niedziela. Przed przyjazdem gości ciocia gotowa-
ła wiadro kompotu, które chłodziła w studni. O dziwo, nigdy się nie wylał! Każdy coś 
przynosił do jedzenia, panowie grali w karty, czasami wypili przy tym jakąś ćwiartkę, 
śmiechu było co niemiara! W ogrodzie skubaliśmy z krzaków „angryst” i „świętojanki”, 
czasami ciocia zrobiła pyzy na parze, którymi się zajadaliśmy. Chodziliśmy, ba, biega-
liśmy jak opętani po ogrodzie i okolicznych łąkach, razem z kuzynkami zrywałyśmy 
kwiaty, z których komponowałyśmy przepiękne polne bukiety. 
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Pradziadek nigdy nie krzyczał i nie złościł się na dzieciaki, które odwiedzały jego 
dom. Dzieciom wybaczył wszystko –szczególnie chłopakom, z moim bratem Tomkiem 
na czele, który wraz z kuzynami dopuszczał się najróżniejszych wyczynów. A to gonili 
kota aby przywiązać mu do ogona sznurek z pogniecioną puszką lub nałożyć na tenże 
ogon klamerkę od bielizny. Najczęściej włazili na drzewa, co kończyło się upadkiem 
wraz z gałęzią. Często znikali w okolicy lub buszowali po krzakach. Dziadek ich strofo-
wał, ale nie pozwolił ich nikomu uderzyć. 

A co stało się z zegarem? Przez wiele lat wytrwale służył w domu cioci, a kiedy za-
czął się psuć, wyniesiono go na strych. W tamtych latach – a były to lata 70-te XX wie-
ku, takie rzeczy się po prostu wyrzucało.

 Nadeszła moda na przedmioty nowoczesne, proste w wyglądzie. I tak też się stało. 
Zegar po dziadku szybko znalazł następcę w postaci zwykłego, pospolitego czasomie-
rza. Mój brat Geniu dopytywał o zegar pradziadka i ciocia obiecała mu go podarować. 
Krótko przed swoją śmiercią dotrzymała przyrzeczenia i zegar po pradziadku Tomaszu 
trafił w ręce mojego brata. Został oddany do renowacji i znalazł godne miejsce w miesz-
kaniu na jednym z poznańskich osiedli. Później wraz z Geniem i jego rodziną przepro-
wadził się do ich nowego domu w Skórzewie. Widzę go zawsze, kiedy odwiedzam brata 
i bratową, bo moim ulubionym miejscem przy stole jest ten z „widokiem” na zegar. 

 Zegar pradziadka został uwieczniony w opowiadaniu, które napisał mój syn będąc 
wówczas w liceum. Zegar przemówił wtedy ludzkim głosem i opowiedział mu swoją 
historię, a właściwie historię rodziny Szczepskich, z której wywodzi się moja mama. 
Niestety ta krótka praca mojego syna nigdy do niego nie wróciła. Teraz, po latach znów 
się za to zabrałam i odtworzyłam tamte dzieje.

 Kiedyś przeprowadziłam z moją mamą rozmowę w formie wywiadu, tak sama 
dla siebie, bo czułam, że taki życiorys nie może pójść w niepamięć. Moja mama opo-
wiadała o swoim życiu, a ja pisałam, pisałam. Spisałam dzieje rodziny ze strony mojej 
mamy i wtedy stwierdziłam, że Moja Mama to niewyczerpana kopalnia wiedzy na temat 
dziejów rodziny Szczepskich i Matuszaków. Podziwiam, że doświadczyła tylu ciężkich 
przeżyć, a poradziła sobie w życiu, wychowała troje dzieci, dając nam wzór jak żyć i ko-
chać, aby wszyscy byli szczęśliwi.

Jolanta�Siwczak� Zegar pradziadka
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Janusz Zarzyński

Wspomnienie I

Pierzaste obłoki wędrujące po niebie,

Jaskółki szybujące nad lustrem jeziora,

Zapach i oddech tego letniego wieczora...

Tęsknię i wspominam i spoglądam za siebie.

Strzeliste płomienie cygańskiego ogniska,

Tęskne pieśni, skrzypiec starych opowiadanie,

Majestatycznych drzew gałęzi kołysanie.

Chodziłem tam z ojcem – widziałem z bliska.

W kalejdoskopie wspomnień widzę zdarzenia,

Które dawno przeminęły; przyjaznych ludzi,

Dom rodzinny, matczyne ręce zatroskane.

To wszystko – jakby dziś; wolne od zapomnienia

Jak modlitwa i chleb, który się nie znudzi,

Jak pieśni przez dzwony poranne wyśpiewane.
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Maria Zgoła

Wnuczce - przesłanie

Czytasz te słowa, to znaczy, że zakończyła się moja pielgrzymka po ziemi.

Wnuczce

Kiedy zamkną się me oczy

i nie będzie mnie już z Wami,

nie płacz, zapal znicz na grobie

i pomyśl o mnie czasami.

Jeśli Ci się pośród nocy

Twoja babcia czasem przyśni,

wstań, przeczytaj i wciel w życie

chociaż kilka takich myśli.

- kochaj siebie i bliźnich

- bądź tolerancyjna

-  zamiast krytykować innych, rób 
swoje

- optymiści są szczęśliwsi

- z umiarem korzystaj z życia

- nie popełniaj grzechu zaniechania

-  ciesz się tym, co masz, a jednocze-
śnie nie rezygnuj z pragnień

-  poświęcaj swoim bliskim jak naj-
więcej czasu

- jutro też jest dzień

- bądź szczęśliwa 

Same słowa mało znaczą,

lecz gdy w czyny je zamienisz,

to, chociaż nie zbawisz świata,

może swoje życie zmienisz?

 Babcia



EPILOG 
 OCZAMI MŁODYCH

Z wizytą u państwa Piłasiewiczów
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Tomek Jarmużek

Desperacja

Że nam się chce

No naprawdę, że nam się chce

Męczyć się przez te wszystkie lata

Zasypiać, wstawać

Zasypiać, wstawać

Jeść śniadania

Jeździć samochodem

Pisać wiersze

Kochać

Wyprowadzać psa

Jak zdesperowanym trzeba być

By żyć
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Tomek Jarmużek

Droga do siebie

Szukamy tak daleko

Myśląc o przyszłości ignorujemy teraźniejszość

Zatracamy się w kłamliwych wyobrażeniach

A przecież nie potrzeba wiele

Dobre słowo, przyjazny gest

I już uradowana dusza

Skacze na kolejny szczebel drabiny nieba
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Tomek Jarmużek

Dziura w skarpecie

Tyle przypalonych tostów

Tyle zgubionych kluczy

Tyle przespanych odcinków seriali

I szarych metrów chodnika

I cały czas chodzę w tej samej parze dziurawych skarpet.
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Tomek Jarmużek

Kamień

Ten kamień nie jest pierwszy.

Trochę ich już było, nie pamiętam ile dokładnie.

Za każdym razem boję się, że uderzy we mnie.

Prosto w twarz.

Złamie nos.

Pocieknie strużka krwi.

Ale zawsze spadają wcześniej.

Jedne trochę bliżej, inne trochę dalej.

Tworzą mur.

Mur, nad którym nie przeleci już żaden kamień.
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Tomek Jarmużek

Wakacje

W oddali linia horyzontu styka się z gęstymi koronami drzew. Połacie wysokiej, 
żółtawo-brązowej trawy rozciągają się we wszystkich kierunkach. Gdzienie-
gdzie z wysuszonej ziemi wyrasta skarłowaciały krzew. Palące słońce znaj-

duje się w zenicie. Środkiem krajobrazu biegnie nierówna, asfaltowa droga. Tuż przy 
niej, po prawej stronie stoi prosty, murowany przystanek autobusowy. Zeschnięta farba 
płatami odpada z konstrukcji, a wgłębienia pozostawione przez karabinowe kule, przy-
wołują bolesne obrazy i wspomnienia.
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Jan Majchrzak

Na rozdrożu

Stoję na drodze.

Już muszę iść dalej.

Jedna ścieżkę trzeba wybrać,

a wybór jest niemały.

Życie to nie suma po historiach -

tę świadomość mam w głowie.

Do wyboru mnie popycha

bliskie widmo dorosłości.

A gdy wejdę na ten szlak,

chyba nie ma już odwrotu.

Trzeba naprzód iść bez mapy.

A jedynym, co mi pomoże,

jest kompas mej moralności

i ludzie, których spytam o drogę.
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Maria Mazgaj

Droga

Postanowiłam iść

I szłam

Spotkałam uśmiech

Wśród kamieni

Postanowiłam szukać

I znalazłam

Spokój w czasie burzy
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Maria Mazgaj

Linie

Widziałeś kiedyś linie? Ale nie takie zwykłe linie, tworzące Twoją codzien-
ność.

Pytam o linie, które prowadzą do innego świata. Jak drogowskazy, od-
powiadają na pytania, ale nie wyjaśniają niczego.

Pytam o linie, które chwytają dłoń i ciągną do przodu. Jak przyjaciele, nie zadają 
zbędnych pytań, tylko trzymają mocno w swoich objęciach.

Pytam o linie, które ukazują nową rzeczywistość.

Widziałeś kiedyś góry? Ale nie takie zwykłe góry, wyrastające w Tatrach czy Al-
pach.

Pomyśl trochę o tych ośnieżonych stokach, wydeptanych ścieżkach, wodospadach 
i wysokich drzewach. 

Osiągają tak niewyobrażalne rozmiary, mimo przeogromnej masy przesuwają się, 
maleją lub wypiętrzają nawet o kilka centymetrów rocznie, niesamowite, prawda?

Ale ja nie pytam o te góry. 

Pytam o olbrzymy widziane oczami małego dziecka zmuszonego do zdobycia 
szczytu. 

Pytam o przekleństwo młodego człowieka, który dostaje nakaz chodzenia w górę 
i w dół, bez sensu.

Widziałeś kiedyś deszcz? Ale nie ten, na który się wściekasz, kiedy niszczy Tobie 
kolejną parę butów, nową fryzurę czy ważne dokumenty.

Pytam, czy widziałeś deszcz oczami niewidomego, który w końcu może poznać 
spadające krople, które przez tak wiele lat były dla niego zagadką.

Pytam, czy widzisz ciastka, których dotąd jedynie zapach znałeś.

Widziałeś kiedyś linie? Ale nie takie zwykłe linie, tworzące Twoją codzienność.

Pytam o linie, które prowadzą do innego świata.
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