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HISTORIA MAGISTRA VITAE EST
- historia jest nauczycielką życia To łacińskie powiedzenie wskazuje na doniosłość
znajomości historii w kreowaniu pomyślnej teraźniejszości
i przyszłości w oparciu o prawdziwe dzieje Ojczyzny.
To oglądanie się wstecz jest potrzebne,
by pomyślnie budować przyszłość, by umacniać się
w zdrowym patriotyzmie, by przyszłość kształtować
w oparciu o doświadczenie historyczne.

prezes TRZŚ Urszula Pawłowska

Od redakcji
Ta książka powinna była się pojawić wiele lat temu, kiedy pionierzy powojennej Świdnicy dokonywali podsumowań swoich niezwykłych losów. Koło Pionierów przy Towarzystwie Regionalnym Ziemi Świdnickiej, aktywne w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gromadziło
spisywane wspomnienia swoich członków.
Niestety, utrata własnej siedziby Koła po 1989 r. spowodowała rozproszenie i zaginięcie
zgromadzonych materiałów. Ponadto w następnych latach stopniowo wygasła działalność
Koła wskutek naturalnego odejścia jego najaktywniejszych członków, m.in. Edmunda Zaporowskiego, Franciszka Jarzyny, Eugenii i Edwarda Wolframów, Edmunda Stiepanowa, Tadeusza Puchały. Dopiero dziś pojawiła się możliwość wydania wspomnień powtórnie zgromadzonych z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.
Oddajemy je do rąk szerokiego kręgu czytelników, przede wszystkim świdniczan. Autorami są żyjący jeszcze pionierzy bądź ich dzieci. Składamy im serdeczne podziękowanie za to,
że podzielili się z nami historią swego życia. Czas miniony jest bowiem wartością, do której
się powraca i do której się odwołujemy. W treści współczesnego patriotyzmu mieści się nie
tylko to, co ogólne i narodowe, ale i to, co lokalne, w czym odbija się wysiłek jednostki, jej
losy. W taką definicję patriotyzmu wpisują się pionierzy powojennej Świdnicy. Przybyli tu
często z bagażem dramatycznych przeżyć, ale dali swemu nowemu miejscu wysiłek i entuzjazm tworzenia.
W zamyśle inicjatorów niniejszego projektu leżała pewna równowaga treściowa w przedstawieniu z jednej strony opuszczonej „małej ojczyzny”, a z drugiej – tej, do której autorów
wspomnień rzucił los. Mimo to przeważyły opisy dramatycznych przeżyć wojennych, tułaczki, wyrwania z ziemi rodzinnej. I choć są to jeszcze żywe obrazy, odczuwa się potrzebę
ich zamknięcia, by móc się otworzyć na nową sytuację. Temu otwarciu towarzyszyły ciekawość i – w pierwszym okresie – poczucie tymczasowości. Ci, którzy przeżyli wojnę w pełnej
świadomości, niełatwo uwalniają się od ciężaru wspomnień, od nostalgii. Odbija się to na
sposobie narracji. Nie chcąc zubażać sfery emocjonalnej takich wspomnień, redakcja starała
się zachować oryginalny styl, regionalizmy językowe.
Gdy jednak autorami tekstów są już dzieci pionierów, przedstawienie opuszczonej „małej
ojczyzny” ma już w dużym stopniu charakter jedynie informacyjny.
Nie odnajdziemy w większości tych prac, z których składa się książka, sumy dokonań pionierów w swym nowym miejscu na ziemi. Pełniejsze obrazy pionierskiego trudu i osiągnięć
w rozwoju miasta znajdziemy w artykułach zamieszczonych w „Roczniku Świdnickim”,
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w opracowaniach historii zakładów pracy, szkół, instytucji kulturalnych, w Kronice miasta
Świdnicy 1945-1975, w prasie lokalnej.
W prezentowanych tu wspomnieniach chcemy ukazać okres pionierski poprzez indywidualne relacje, przeżycia, odczucia. I ten cenny rodzaj przekazów pokoleniowych pragniemy
umiejscowić w zbiorowej pamięci świdniczan.
Prawie siedemdziesiąt lat temu przybyli polscy pionierzy do swej nowej „małej ojczyzny”
z różnych stron Polski i świata. Wyprzedzili późniejsze idee wspólnotowe udowadniając, że
możliwa jest integracja społeczna i kulturowa mimo jakże licznych odrębności.
Dziś tożsamość i tradycje świdniczan utrwala świadomość, że jesteśmy mieszkańcami
miasta o wielkiej historii i bogatym dniu dzisiejszym, że warto być dumnym z tego, co kolejne pokolenia wniosły i nadal wnoszą do naszej „małej ojczyzny”.
Zespół redakcyjny dziękuje Radzie Miasta oraz Urzędowi Miejskiemu za pomoc w wydaniu naszej publikacji. Nie mogłaby też ona powstać bez wsparcia finansowego Rządowego
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Szczególne podziękowanie składamy dyrekcji Muzeum Dawnego Kupiectwa za bezinteresowną współpracę w edytorskim przygotowaniu tej książki.
Zespół redakcyjny
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Stanisław Bielawski

Lipniki – Biała – Świdnica
Los ludzki jest wspólny – Leszek Kołakowski
Dajcie mi Wołynia, miły dajcie dym,
Ja wam znad Horynia przyślę piękny rym.
I nim błyśnie dzionek, nową piosnkę dam,
Ja wam jak skowronek będę śpiewał tam.
Spytasz, skąd u mnie, urodzonego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku świdniczanina,
tak rzewno – sentymentalny ton? Co łączy mnie, mieszkającego od prawie czterdziestu lat
w „grodzie Bolka”, z ziemią leżącą „za Bugiem”? Najprościej odpowiedzieć, że to swoista, tak
powszechna dzisiaj „moda na Kresy”, czego dowodem chociażby istnienie licznych stowarzyszeń i związków kultywujących więź z tamtymi terenami.
Ja jednak wychodzę z innego założenia. Swoje zainteresowania Wołyniem (choć nigdy
osobiście nie stanąłem stopą na tej ziemi) traktuję jako dług, jaki mam do spłacenia moim
rodzicom. To właśnie oni swymi długimi opowieściami skłonili mnie do utrwalania wiedzy
o najbliższych i o życiu właśnie tam – nad Horyniem i Słuczą.
Rodziny mamy i ojca tworzyły podwaliny polskiej wsi Lipniki na Wołyniu, należały
do pierwszych osadników, współzałożycieli osady powstałej w końcu pierwszej połowy
XIX wieku na pagórkowatym terenie, w owym czasie nieużytkowanym. Z czasem wieś,
której nazwa wzięła się zapewne od rosnących na wzgórzu kilku lip, rozrosła się do tego
stopnia, że przed II wojną światową łącznie z futorami i przysiółkami liczyła sobie ponad
150 numerów (zagród).
Ludność rolnicza żyła dość skromnie, ziemia nie najlepszej jakości rodziła żyto, ziemniaki, owies, grykę. Mieszkańcy, jak większość na Wołyniu, siali len, konopie i byli prawie samowystarczalni, jeśli chodzi o odzież, żywność i różne wyroby domowego użytku. Pobliskie lasy
dostarczały budulca do zagród, opału na zimę i materiału do wyrobu sprzętów domowych.
Obfitowały w runo leśne. Kilku dobrych kowali zaspokajało potrzeby rolników w dziedzinie remontu prostych maszyn i narzędzi. Kołodzieje wyrabiali mocne wozy, cieśle budowali
drewniane, ciepłe domy, a jeden młyn motorowy i wiatrak dostarczały mieszkańcom dobrą
mąkę.
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Wieś rozwijała się pod względem kulturalnym i społecznym. Wszyscy, od najmłodszego
pokolenia do osób starszych, należeli do jakiejś organizacji. Była szkoła, przedszkole, Koło
Młodzieży, Koło Gospodyń, Koło Rolnicze, Kasa Stefczyka, Spółdzielnia Mleczarska, sklep
oraz chluba wsi – wybudowany wspólnymi siłami Dom Ludowy. Życie mieszkańców z sąsiadującymi wioskami ukraińskimi układało się dość dobrze. Różne imprezy, które organizowało Koło Młodzieży, przyciągały młodzież ukraińską. Zdawało się, że nic nie przeszkodzi
życiu wsi i jej rozwojowi.
Rodzice znali się od dziecka, razem uczęszczali do tej samej 4-klasowej szkółki, razem
dorastali. Pobrali się w 1937 roku. Zdążyli się pobudować na ojcowiźnie, tuż za wsią. Ich
nowy dom miał dach z blachy, a w czasach słomianych strzech była to nie lada nowość. Żyli
szczęśliwie, gospodarując jak inni mieszkańcy na roli, doczekali się też potomka.
Aż nadszedł rok 1941 – agresja Niemiec na ZSRR. Stosunki polsko – ukraińskie, dotychczas bezkonfliktowe, zaczęły się zaostrzać. Marzenia o „samostijnej Ukrainie” sprawiły, że
Polacy stali się nagle wrogami, których powinno się wyeliminować i raz na zawsze „oczyścić
od Lachów” te tereny. Lata 1942 i 1943 to czas masowej eksterminacji ludności polskiej, to
czas pacyfikacji wsi.
Ówczesne nastroje w Lipnikach opisał Leonard Bielawski w liście do brata Bronka, wywiezionego na roboty do Niemiec:
Lipniki, dnia 23 III 1943... Jesteśmy na razie wszyscy żywi i zdrowi, czego i wam życzymy. Przechodzą nam teraz dni bardzo szybko, a noce długie, bo kiedy noc nadchodzi każden
jest w strachu, jak przeżyć to straszne morderstwo przez Ukraińców. Wszyscy ludzie z futorów
przebrali się do wsi, bo jest dużo wypadków morderstw i pożarów. Ze znajomych nie ma już
Wyruchów w Mokwinie, tylko jedna Gienia została. Otóż żyjemy wszyscy i czekamy w każdej
chwili, co się z nami stanie jutro. Ponieważ ciepłe dnie, a noce zimne, musimy stać na posterunkach i strzec, ażeby ten nawał antychrysta nie zalał nas. Kilka razy odbiliśmy. Raz im się udało
powybijać okna Zielenkiewiczowi i Antosiowi Murawskiemu, zaś drugi raz pojmaliśmy widłami
wroga nocnego i oddali w ręce władzy. Spalili mieszkanie Leonka i Bronka Hermaszewskich.
Jest wiosna. W polu jeszcze ludzie nie robią, bo nikomu nie ma chęci do pracy. U nas mieszkają:
Franek Urbanowicz z rodziną, Józef Słowiński, Stanisław Bielawski, stryj Józef, Kacper Rudnicki
i Emilia. Tak jak u nas, tak i po całej wsi tłum ludzi. Każden chodzi jakby pod ziemią. Większość
ludzi z Hipolitówki wybrała się do Kostopola, co dotychczas wiemy. Na razie więcej nic.
Kończę na tym pisanie, zasyłam wam wszystkim moc pozdrowień. Nie wiem, może to pisanie będzie ostatni raz, bo dzisiaj u nas nikt
niepewny jutra. Do widzenia, Leonard.

Mogiła pomordowanych w Lipnikach,
zdjęcie z 1966 r.
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Okrutny los nie oszczędził Lipnik. Dwa
dni potem, nocą z 25 na 26 marca 1943
roku rozpętało się istne piekło. Tak tę tragedię wspomina moja mama:
Mieszkałam wtedy w domu rodzinnym
u mamy i brata, dokąd przeprowadziłam się

z niespełna trzyletnim synkiem, gdyż czasy były
niespokojne. Mąż przebywał wówczas na przymusowych robotach w Niemczech. O drugiej
w nocy usłyszałam pukanie do drzwi – to brat
Paweł przyszedł oznajmić, że jest napad i musimy uciekać. Paliły się niektóre zabudowania.
Wziął nóż, żeby poprzecinać powrozy wiążące
krowy w oborze i wygnać je, aby nie spaliły się
żywcem. Zerwałam się z łóżka, ubrałam oraz
owinęłam w koc syna i zaczęłam z Kaziem,
moim kuzynem, wynosić, co się tylko dało.
W pewnej chwili usłyszałam krzyki, a przez
płoty przeskoczył Edmund Bielawski, wołając
głośno: „Ale nawarzyli piwa! Uciekajcie!”. Paliło się coraz więcej zabudowań.
Wbiegłam do domu, zabrałam dziecko
i skierowałam się w południową stronę, w kierunku na Zalesie. Za zabudowaniami spotkałam grupkę ludzi, którzy wołali: „Wracaj, tam
strzelają”. Ruszyłam więc na północ, do lasku
i w kierunku Zurnego. Na polu spotkałam
moją mamę. Wracała, gdyż od strony lasku Pomnik pomordowanych w Lipnikach
zbliżali się bandyci, strzelając kulami zapa- na cmentarzu w Białce, stan obecny
lającymi w stronę wsi. Wszystkie chaty już się
paliły, a kule gwizdały mi ponad uszami. Syna trzymałam na rękach, a on mówił: „Mamusiu,
świeci”. To świeciły lecące pociski i płonące zabudowania.
Nie pamiętam, gdzie podziała się mama. Ja, już bezsilna, wracałam do wsi. Koło gospodarstwa mojego kuzyna pod drzewem siedział stryj Józef z żoną i dzieckiem. Nie widziałam tam
schronienia dla siebie, więc poszłam dalej. Znalazłam się przy rowie melioracyjnym. Tam schronili się już inni. Wszędzie płonęły domy, a gęsty dym ścielił się nad ziemią. Zdawało mi się, że pod
tą zasłoną będzie bezpiecznie. Położyłam się w rowie i przytuliłam dziecko do siebie.
Syn usnął, a ja posłyszałam tupot nóg i komendę: „Prawiej, prawiej”, a następnie: „Wstawaj”.
Nie pamiętam odpowiedzi, padł strzał, przede mną stanął bandzior i krzyczy: „Tut woroh nasz
łeżyt' dawaj kryza”. Zaciął mu się karabin, nie mógł strzelić. Schwycił koc i wyciągnął dziecko.
Poderwałam się, odbiłam karabin skierowany do mnie, zabrałam dziecko, wpadłam do rowu
i zawołałam: „Matko Najświętsza ratuj mnie!". Nadbiegł ten drugi i strzelił. Huk ogłuszył mnie,
ale przytomności nie straciłam. Słyszę: „Tut żywa detyna”. Drugi strzał, dziecko ani drgnęło, a ja
chwilowo straciłam przytomność.
Po jakimś czasie zaczęła powracać świadomość. Żyję, ruszam palcami, ale coś mi podpowiada:
„Nie ruszaj się, bo cię obserwują”. Wreszcie otwieram jedno oko, gdyż drugie mam skaleczone,
i widzę: synek nie żyje. Kula rozrywna trafiła w główkę. Przednia jej część rozerwana. Mózgiem
i krwią dziecka zachlapana cała moja twarz, a do tego włosy opalone. Po tym, co zobaczyłam,
zemdlałam.
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Nie pamiętam, jak długo tak leżałam.
Obudził mnie krzyk. Podniosłam się i spojrzałam w kierunku zachodnim, skąd dobiegał.
Od zabudowań mojego teścia Bolesława Bielawskiego biegł tłum ludzi krzycząc: „Hura”.
To nasza samoobrona ruszyła do ataku, przerywając pierścień bandytów, którzy w popłochu uciekli. Tym sposobem wyprowadzono
wiele kobiet i dzieci w stronę Zurnego.
Wzięłam martwe dziecko i poszłam na poZabudowania Lipnik zostały spalone lub rozebrane,
dwórze mojego kuzyna Wiktora Urbanowicza.
do dziś z osady pozostała tylko droga
Siedział pod płotem, był chory. Dzieci wyniosły go z płonącego mieszkania. Syna położyłam
obok niego i poszłam do domu rodzinnego. Palił się. Tam spotkałam mamę. Ciągnęła wodę ze
studni i gasiła płonące ule. Na mój widok i słowa: „Januszek nie żyje”- zemdlała. Ostatnimi
siłami ratowałam ją, a potem poszłyśmy na pole szukać tych, którzy przeżyli.
Zamordowani leżeli jak snopy w czasie żniw. Rozpoznawałyśmy zabitych. Strzelaniny w tym
czasie już nie było, a kilku mężczyzn z folwarku Zurne przyjechało konnymi wozami zbierać
rannych. Zabrano i mnie do szpitala w Bereznem. Tam opatrzono mi oko i kazano iść, ponieważ
miejsca były potrzebne dla bardziej poszkodowanych. Podczas tylko tej jednej tragicznej nocy zginęły 182 osoby z Lipnik i pobliskiej Młodzianówki.
Spytasz, co było potem? Biografia rodziców nie odbiegała zbytnio od życiorysów innych Polaków doświadczonych tragedią wojny. Po utracie syna mama zdecydowała się wyjechać do Niemiec
w nadziei, że może uda się jej spotkać ojca przebywającego na terenie III Rzeszy już od kwietnia 1942 roku. Mama początkowo pracowała w gospodarstwie rolnym. Warunki tam panujące okazały
się względnie dobre, choć do ziemniaków i placków ziemniaczanych jeszcze długo po wojnie czuła awersję. Gorzej było później,
gdy trafiła do fabryki produkującej łodzie gumowe. Tu poznała,
czym jest głód. Z opowiadań wiem, że prawdziwe katusze przeżyPamiątka
wała, gdy rano trzeba było o świcie przejść do fabryki obok pieMatki autora z okresu
karni, skąd roznosił się zapach świeżo upieczonego chleba. Ojciec
robót w Niemczech
(rodzice nawiązali w Niemczech listowny kontakt) przesyłał mamie paczki żywnościowe. Kawałki chleba jednak często docierały
w stanie nienadającym się do spożycia (pleśń), ponieważ przesyłki, nim trafiły do adresata,
odbywały bardzo długą drogę.
Skończyła się wojna i nadarzyła się okazja powrotu do kraju. Nie na ojcowiznę jednak,
gdyż Polaków zamieszkujących Wołyń wysyłano, jako repatriantów, transportami kolejowymi do zasiedlania tak zwanych Ziem Odzyskanych. Rodzice spotkali się dopiero w maju
1946 roku w Kwidzynie, gdzie dotarła wysiedlona zza Buga rodzina. Obydwoje podjęli pracę, tu też zamieszkali. Wiejskie pochodzenie i głód ziemi sprawiły, że za namową brata mamy
12

przyjechali na Dolny Śląsk i zamieszkali
w Białej w powiecie świdnickim.
Nowi osadnicy byli w większości repatriantami z Kresów, konkretnie z powiatu
kostopolskiego. W końcu 1944 roku i na
początku 1945, po przejściu frontu przez te
tereny, obszar ten został prawie całkowicie
„wymieciony” z ludności polskiej. Dawne
tereny Lipnik, Hipolitówki, Zalesia, Janowej Doliny, Huty Stepańskiej i setek innych
wsi, osad, futorów, zagród, zaścianków za- Najbliższa rodzina autora, Biała 1949 r.
mieszkałych od stuleci przez stare polskie
rody – zarosły chwastami i trawą. Spokojna
i bogata kraina zamieniła się dosłownie w kraj spustoszony „ogniem i mieczem”. Ci, którzy
przeżyli, stanęli przed trudnym wyborem: albo przymusowe przyjęcie sowieckiego obywatelstwa, albo zdecydowanie się na tak zwaną „repatriację” do powstałej Polski Ludowej. Ludność wywieziona siłą ze swojej ojczystej ziemi wołyńskiej nie mogła przewidzieć, że dzień
wyjazdu transportem był zarazem ostatnim dniem pobytu na ojcowiźnie. Osadnicy zasiedlali
obszary w pobliżu Wrocławia, a także miejscowości leżące wzdłuż linii kolejowych prowadzących w kierunku Świdnicy, Kłodzka, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.
Biała - to miejscowość znana już we
wczesnym średniowieczu, w zamierzchłej
przeszłości należąca do klasztoru Augustianów Najświętszej Marii Panny na Piasku we
Wrocławiu. Pod koniec II wojny światowej
we wsi stacjonowało dowództwo niemieckie, miejscowość była bombardowana przez
samoloty sowieckie, w wyniku czego część
zabudowań zniszczono całkowicie, a inne
doznały poważnych uszkodzeń. Ślady po
bombach i zakopane w ziemi niewybuchy
Na podwórzu w Białej, początek lat 50.
długo jeszcze były widoczne i odczuwalne.
Doświadczył tego brat mamy, Piotr. W trakcie orki pług zahaczył o taki niewybuch, a ten eksplodował. Koń zginął na miejscu, a wuj,
cudem ocalały, do końca życia miał kłopoty ze słuchem.
Szkołę podstawową ukończyłem w Białej, średnią w Świdnicy, studia zaś we Wrocławiu
– wszystkie te miejscowości w większym lub mniejszym stopniu wiążą się z Wołyniem, bo
w nich właśnie osiedlili się mieszkańcy dawnych Kresów.
Do miejsca można i trzeba przywyknąć. Rodzice odnaleźli się w Białej, ja w Świdnicy
– i to dwukrotnie. Po raz pierwszy wówczas, gdy zaczynałem naukę w szkole średniej, a po
raz drugi tuż po studiach, gdy podjąłem w Świdnicy pracę. W „grodzie Bolka” mieszkam
już prawie 40 lat. Tu założyłem rodzinę, tu urodziły się moje dzieci (syn otrzymał imię po
zamordowanym w Lipnikach bracie). Spytasz mnie, gdzie jest moja ojczyzna? Sentymentalna
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to Wołyń, a ta prawdziwa to dwie miejscowości – Biała i Świdnica.
Gdy wychodziłem na balkon swojego
pierwszego, długoletniego świdnickiego
mieszkania, dostrzegałem w oddali majestatyczny szczyt Ślęży, u stóp której leży Biała.
Oczyma wyobraźni widziałem dom moich
rodziców i mój zarazem – mojego dzieciństwa, dorastania, zdobywania pierwszych
doświadczeń. Ileż wspomnień związanych
jest z tym miejscem? Ileż zdarzeń? Czy ja,
chłopak ze wsi, mogłem kiedyś przewidzieć, że zwiążę się z tak znaną, tak cenioną
w świdnickich kręgach, przybyłą ze Lwowa
inteligencką rodziną?
Dzisiaj, porządkując domowe archiwalia,
napotykam na fascynujące ślady związane
z rodziną mojej żony. A to, że małą siostrę
teściowej kołysał do snu sam marszałek Józef
Piłsudski, a to, że „sponsorem” (jak byśmy
to dziś określili) szkoły zarządzanej przez
babcię żony był generał Władysław Sikorski,
Autor (w środku) z braćmi i rodzicami, 1956 r.
kolega szkolny brata babci, a to, że żona generała to koleżanka siostry babci z seminarium nauczycielskiego, a to, że szwagier teściowej walczył pod generałem Maczkiem i zginął
prawdopodobnie podczas inwazji na Normandię w 1944 roku. Bliska kuzynka teściowej
(mieszkająca notabene w naszym mieście) zdała tak zwaną „małą maturę” w języku angielskim w Ugandzie, gdzie trafiła z rodziną po wywózce do Kazachstanu, podążając śladem
armii generała Andersa. No a to, że teść, tuż po wojnie zakładał w Świdnicy pierwszy polski
teatr, korzystając, między innymi, z księgozbioru przywiezionego przez teściową, po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, w skrzyniach przerobionych z pokaźnej lwowskiej szafy!
Ja też szczycę się pokrewieństwem z mieszkańcem Lipnik – Mirosławem Hermaszewskim
– pierwszym polskim kosmonautą, stryjem Leonardem – żołnierzem AK, zamordowanym
tuż po wojnie na Zamku Lubelskim, gdyż wybrał „nieodpowiednią” dla nowych władz formację zbrojną, dziadkiem Piotrem – uczestnikiem walk o Monte Cassino. Okazuje się, że
i lipniczanie, mieszkańcy Wołynia, zapisali się złotymi zgłoskami w naszej najnowszej historii.
Przed wielu laty na strychu domu w Białej znaleźliśmy album ze starymi zdjęciami. Nie
przedstawiał on dla nas większej wartości, więc został rzucony w jakiś kąt. Przypomnieliśmy
sobie o nim, gdy odwiedzili gospodarstwo Niemcy – dawni właściciele. Wtedy to rodzice
ofiarowali gościom ten bezużyteczny dla nas zbiór fotografii. Jeszcze dziś widzę uszczęśliwioną twarz i słyszę okrzyki wzruszonej Niemki, oglądającej zdjęcia: Das ist mein Vater! Das
ist meine Mutter! Zdałem sobie wtedy po raz pierwszy sprawę z tego, co odczuwam i dziś,
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przeglądając pożółkłe fotografie rodziny swojej lub żony. Wszak to na tych ziemiach nałożyły
się i zderzyły ze sobą dwie fale wyznaczające przeciwległe strony świata: wschód – zachód.
Ci ze wschodu, opuszczając często wyludnione tereny Kresów, robili miejsce dla nowych
osadników, sami zajmując miejsce tych, którzy zmuszeni byli przewędrować na zachód. Osiedlając się, polscy repatrianci znajdowali materialne ślady bytności swoich poprzedników. Nie
wszystkie, choć bezcenne dla dawnych właścicieli, przedstawiały wartość dla przybyszów zza
Buga.
Pamiętam z kolei, że kiedyś nasz krewny, który pojechał na Wołyń, na tereny nieistniejących już Lipnik, przywiózł rodzicom kilka listków zerwanych z tamtejszego drzewa i kilka
zasuszonych kwiatków. Reakcja mamy była identyczna jak owej Niemki w Białej, odzyskującej fotografie swoich bliskich. Wspólnota losów? Wspólnota odczuwania?
Pamięć o Wołyniu jestem winien przodkom, a w szczególności moim rodzicom. Pamięć
zaś o Białej i Świdnicy – moim dzieciom i wnukom. Bo prawdą jest, że:
Piękne obce kraje, lecz uchodźmy stąd,
Bo swobodę daje tylko własny kąt.
Nad Horyniem rodzi dorodniejszy kłos,
Tam się i pieśń rodzi, i rozlega głos.
								
W swojej pracy wykorzystałem fragmenty tekstu piosenki „O Wołyniu” nieznanego autora oraz dokumenty
i zdjęcia z domowego archiwum.

15

Stanisław Bielawski

Lwowsko– świdnickie życiorysy
Prolog
ONA i ON, czyli Idalia i Franciszek Jarzynowie, ludzie niezwykli, którzy w związku małżeńskim przeżyli 55 lat. Stali się żywym pomostem łączącym ze sobą dwa urokliwe miasta:
Lwów i Świdnicę.
Poznali się na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a konkretnie przed gmachem uczelni. On
wyszedł z budynku i natknął się na nią. Od razu mu się spodobała. Miał powiedzieć: To musi
być moja żona! Prorocze słowa Franciszka (wtedy jeszcze Zbigniewa) urzeczywistniły się. 28
maja 1944 roku w kościele ojców Dominikanów, w czasie bombardowania miasta przez samoloty sowieckie, zawarli związek małżeński, a świadkami ceremonii byli późniejszy słynni
historycy literatury – Artur Hutnikiewicz i Jan Trzynadlowski – koledzy ze studiów. Po ślubie
młodzi małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Potockiego we Lwowie. Ich związek
trwał do 1999 roku, to jest do dnia śmierci Franciszka. Idalia przeżyła męża o 12 lat. Zmarła
w wieku 96 lat w 2011 roku.

ONA
Idalia (Nusia) Cichacka urodziła się w 1915 roku we Lwowie. Podobnie jak jej starsza
siostra Barbara skończyła 4-klasową szkołę w Sichowie, a później klasy 5-7 w szkole we Lwowie. Następnie podjęła naukę w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, które ukończyła w 1934
roku. Kolejny etap to studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
u profesora Juliusza Kleinera. Działała też w studenckim Kole Polonistów. Była jego ostatnim
prezesem w kadencji 1938-1939. Studiowała też psychologię u prof. Mieczysława Kreutza.
W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu razem z siostrą i wujem Janem Momotem. Uczyła w klasach gimnazjalnych języka polskiego, łacińskiego, historii i przyrody,
prawdopodobnie też francuskiego. Komplety, ze względu na bezpieczeństwo, były nieliczne,
kilkuosobowe. Zajęcia odbywały się u uczennic we wsi Kozielniki i w mieszkaniu na Nowym
Lwowie, gdzie matka Idalii, Antonina przeprowadziła się z Sichowa wraz z córkami, bratem
Janem oraz ukrywającą się Żydówką Anną Dudajek. W Kozielnikach przeprowadzano egzaminy przed Tajną Komisją Egzaminacyjną. Jedno zdarzenie, szczególnie dramatyczne, tak
wspomina Idalia:
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Oto w pewnym momencie w pobliżu zabudowania naszych gospodarzy rozległa się gwałtowna
strzelanina. Wszyscy wpadliśmy w popłoch, zdając sobie sprawę z grożącego nam niebezpieczeństwa, gdyby Niemcy weszli do domu, w którym odbywal się egzamin. Natychmiast ukryliśmy
podręczniki i zeszyty, a gospodyni nakryła stół obrusem, ustawiła zakąski, aby upozorować jakąś
rodzinną uroczystość. Dla nas skończyło się na strachu, gdyż strzały po jakimś czasie umilkły. Później dowiedzieliśmy się, że gestapo wytropiło kryjówkę Żydów. Mieli oni broń i stawiali Niemcom
opór. Zginęli wszyscy.
Aby zabezpieczyć się przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec, Idalia, podobnie jak i inni polscy inteligenci, od 1941 roku pracowała w Instytucie profesora Rudolfa
Weigla jako preparatorka, a przy tym musiała własną krwią karmić wszy, których jelitka potrzebne były do produkcji szczepionki przeciwtyfusowej. Rudolf Weigel, Polak o niemieckim
nazwisku, to kolega Jana Momota jeszcze z czasów gimnazjalnych.
6 lutego 1946 roku Idalia przybyła do Świdnicy. Wraz z mężem zamieszkała przy ulicy
Ogrodowej 12 (obecnie ulica Joachima Lelewela), zajmując pierwsze piętro kamienicy. Jako
nauczycielka otrzymała zgodę na zabranie ze sobą ze Lwowa książek. Do Świdnicy przywiozła
ich dwie skrzynie przerobione z szaf, po które samochodem ciężarowym wyjechał jej mąż
Franciszek. Niektóre z utworów dramatycznych zostały wykorzystane przez ówczesny teatr
świdnicki, inne były bardzo przydatne w pracy nauczycielskiej. Znaczenie tego faktu w tym
czasie było ogromne, gdyż tuż po wojnie odczuwało się dotkliwie brak polskich książek.
Przez krótki czas – do 31 sierpnia 1946 roku pracowała w Teatrze Miejskim w Świdnicy,
w którym zagrała kilka ról, między innymi Klarę w „Ślubach panieńskich” Fredry. W rolę
Albina wcielił się Franciszek Jarzyna, wówczas kierownik literacki tego teatru.

Pozwolenie na wywóz książek - wersja
polska-rewers

Karta ewakuacyjna Idalii
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Od 1 września 1946 roku, to jest od chwili powstania szkoły, aż do przejścia na emeryturę
w 1972 roku Idalia pracowała w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy.
A tak wspomina pierwszy okres pobytu w naszym mieście:
To mnie zdziwiło. Byłam przyzwyczajona do groźnych Niemców. A tymczasem tutaj spotkałam się z uprzejmością i życzliwością. Jedna Niemka nawet nam pomagała w domu – kopała
ze mną grządki. Wyjeżdżając ze Świdnicy, Deinerthowie, bo tak nazywali się poprzedni właściciele mieszkania, podarowali Jarzynom swoje pianino, na którym uczyła się grać ich kilkuletnia córka Joanna. Jeszcze jedno zdarzenie często przywoływała z pamięci Idalia. Tuż po
wojnie do Świdnicy, głównie z Małopolski, przyjeżdżali Polacy, licząc na łatwe wzbogacenie
się mieniem poniemieckim. Szabrownicy pewnego dnia odwiedzili też ul. Ogrodową 12.
Podczas ich „wizyty” córka państwa Deinerthów – Ruth – wzywała pomocy, krzycząc: Frau
Jarzyna! Hilfe! Idalia zazwyczaj ze śmiechem kończyła opowieść o tym incydencie: Chyba
musiałam im się wydać groźna, skoro na mój widok uciekli.
Doświadczenia zdobyte w zawodowym teatrze świdnickim wykorzystała w pracy z młodzieżą, organizując szereg inscenizacji utworów poetyckich i dramatycznych, w całości lub we
fragmentach. Organizowała też wycieczki do teatrów w Świdnicy i Wrocławiu. Jej uczniowie
zdobywali laury we wrocławskim konkursie „Młodzież poznaje teatr”. Publikowała artykuły
o swoich działaniach w pismach metodycznych, a za pracę z młodzieżą szkolną uhonorowana
została licznymi prestiżowymi nagrodami.

ON
Franciszek Jarzyna, wcześniej Zbigniew Papp, urodził się w 1911 roku w Rzeszowie.
W 1914 roku jego ojciec, Stefan Papp, przeniósl się z rodziną do Gorlic, gdzie otrzymał posadę nauczyciela w miejscowym gimnazjum. W 1915 roku przez miasto przetoczył się front
wojenny. Gorlice uległy zupełnemu zniszczeniu, a życie w nim było trudne wskutek długotrwałych walk wojsk niemieckich i austro – węgierskich z oddziałami rosyjskimi. To właśnie
w tym mieście rodzina doczekała się odzyskania niepodległości przez Polskę.
Mając nadzieję na lepsze warunki życia i pracy, a także możliwości szerszych perspektyw kształcenia syna, Pappowie w 1919 roku przenieśli się do Warszawy i zamieszkali
przy ulicy Marszałkowskiej. Stefan podjął pracę nauczyciela historii w renomowanym
Gimnazjum im. Stanisława Staszica. W tej samej szkole rozpoczął też naukę młody
Zbigniew. W 1928 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, rozpoczął studia na wydziale
nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po śmierci ojca w 1929 roku wraz
z matką przeniósł się do Lwowa. Stefan Papp pozostawił po sobie cenne zbiory filatelistyczne. Sprzedaż części z nich w zupełności wystarczyła na pokrycie kosztów urządzenia się w nowym miejscu. Za nie zakupiono, między innymi, trzypokojowe mieszkanie
przy ulicy Dunin-Borkowskich. Zbigniew Papp kontynuował studia na Uniwersytecie
Jana Kazimierza w katedrze profesora Juliusza Kleinera. Aktywnie uczestniczył w życiu
intelektualnym uczelni, angażował się w organizację przedsięwzięć kulturalnych Lwowa.
Pisał recenzje do miejscowych gazet. Obracał się w środowisku intelektualistów, znał
lwowskich aktorów i dziennikarzy. Przez kilka kadencji pełnił funkcję przewodniczącego studenckiego Koła Polonistów. 24 czerwca 1936 roku Zbigniew, po napisaniu pod
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kierunkiem profesora Kleinera pracy „Oświetlenie sceny w dramatach Słowackiego”,
zdobył tytuł magistra filozofii. W 1937 roku Lwowski Teatr Wyobraźni wystawił reportaż dramatyczny Zbigniewa Pappa „Bohaterowie”, który zdobył bardzo pochlebne recenzje. W 1939 roku kierował przedstawieniem przygotowanym przez sekcję dramatyczną
Koła Polonistów swej uczelni. Była to sztuka Maurycego Maeterlincka „Śmierć Tentagila”. Po
ukończeniu studiów Papp rozpoczął pracę w Syndykacie Prasowym „Wiek Nowy” w redakcji „Kuriera Lwowskiego”, specjalizując się w recenzjach teatralnych i literackich.
Wejście Armii Czerwonej do miasta, późniejsza okupacja niemiecka i ponowne wkroczenie Rosjan, były równoznaczne z likwidacją polskiej redakcji czasopism, co pozbawiło
Zbigniewa środków do życia. Został bez pracy, a po długich jej poszukiwaniach przyjmował
posady niezgodne ze swym wykształceniem. W 1940 roku podjął próbę napisania doktoratu u profesora Kleinera, jednak uniemożliwiło mu to wkroczenie w czerwcu 1941 roku do
miasta wojsk niemieckich, zamknięcie Uniwersytetu i zamienienie go na koszary wojskowe.
W tym samym roku nosił się z zamiarem wyjazdu ze Lwowa do Krakowa. W tej sprawie
napisał do swej cioci Marii Teply. 5 stycznia 1941 roku otrzymał list, z którego wynikało, że:
...przenieść go do Krakowa może by się i udało przy jakimś poparciu, ale gorzej z zameldowaniem, bo nikogo nie wolno już tam meldować.
Ukrywając swój zawód dziennikarza, Zbigniew Papp pisał i drukował artykuły w prasie
podziemnej. To właśnie z tego powodu w 1944 roku musiał się ukrywać, opuścić Lwów
i zmienić nazwisko. W prowadzonych przez siebie dziennikach zapisał: Muszę SŁUŻBOWO
wyjechać.
W 1944 roku przybył do Jarosławia, gdzie dzięki Bronisławowi Ekertowi, koledze ze studiów, znalazł zatrudnienie w miejscowej piekarni. Aby przedostać się w głąb Polski, tuż po
wkroczeniu Armii Czerwonej, został pracownikiem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
Tam właśnie otrzymał skierowanie na Dolny Śląsk, gdzie zajmował się osadzaniem repatriantów przybywających ze Wschodu.
Do Świdnicy przybył 30 sierpnia 1945 roku. W tym samym roku sprowadził do siebie
matkę Janinę. Żona Idalia do Świdnicy przyjechała 6 lutego 1946 roku. Początkowo pracował jako referent w Państwowym Urzędzie Ziemskim, a od 24 sierpnia 1946 roku jako kierownik wydziału ogólnego Zjednoczenia Kamieniołomów z siedzibą przy pl. Włodzimierza
Lenina 7.
Prawdziwą pasją Franciszka Jarzyny była jednak kultura. Związał się z nią nieco później.
Działał w tej sferze niemal do śmierci. Zmarł 3 marca 1999 roku. Uczestniczył w powołaniu
do życia Teatru Miejskiego, w latach 1945 – 1950 był jego kierownikiem literackim, zaś
w okresie 1950 – 1954 dyrektorem. W zarządzanej przez siebie placówce występował też jako
aktor. Równocześnie prowadził działalność dziennikarską, współpracował z miejscowym tygodnikiem „Wiadomości Świdnickie” (od 1947 roku został jego redaktorem naczelnym)
oraz prasą wrocławską. Był kierownikiem miejscowego oddziału redakcji „Słowa Polskiego”.
Rok 1954 przyniósł likwidację świdnickiego teatru. Dzieje tej zasłużonej placówki przedstawił Franciszek w cyklu artykułów „Był taki teatr w Świdnicy”, publikowanym na łamach
„Rocznika Świdnickiego”.
Po roku 1954 pracował początkowo jako kierownik Wydziału Kultury Powiatowej Rady
Narodowej, a następnie, z braku innych możliwości, jako pracownik administracyjny w Po19

wszechnej Spółdzielni Spożywców. Nie mógł jednak żyć bez teatru. W roku 1954 w klubie
działającym przy PSS zorganizował amatorską grupę teatralną, którą kierował do roku 1973.
Wyreżyserował wiele spektakli, zespół pod jego kierownictwem dwukrotnie uzyskał nagrodę
Ministra Kultury. W latach 50. i 60. współpracował także z innymi teatrami amatorskimi
działającymi przy Powiatowym Domu Kultury czy Związku Zawodowym Kolejarzy. W latach 1946 – 1974 był przedstawicielem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych na
miasto i powiat świdnicki.
W roku 1959 przeniósł się do Liceum Pedagogicznego, gdzie pracował na stanowisku
bibliotekarza do roku 1966, kiedy to władze miejskie powierzyły mu organizację Muzeum
Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Z zadania wywiązał się znakomicie, gromadząc w krótkim
czasie dużą ilość eksponatów, rozproszonych po całym kraju, znajdujących się zarówno
w zbiorach innych muzeów, jak i w rękach prywatnych. Zapoczątkował też gromadzenie
księgozbioru o tematyce fachowej i regionalnej. Po otwarciu Muzeum 13 maja 1967 roku
został jego pierwszym dyrektorem. Na tym stanowisku pozostawał do przejścia na emeryturę
w 1976 roku.
W roku 1960 powstało Towarzystwo Kulturalne (później Regionalne) Ziemi Świdnickiej.
Franciszek Jarzyna wszedł w skład pierwszego zarządu, a w 1966 roku został wybrany prezesem i piastował tę funkcję do 1977 roku. Za jego kadencji Towarzystwo zaznaczyło swoją
obecność w życiu miasta wieloma imprezami, inicjatywami i współorganizacją licznych wydarzeń, takich jak Festiwal Filmów o Zabytkach, Festiwal Greckich Zespołów Artystycznych,
konkursy dla dzieci i młodzieży dotyczące historii i tradycji miasta oraz regionu. Podjęto
działalność edytorską, której najżywszym przejawem było wydawanie od 1973 roku „Rocznika Świdnickiego”. Pracami komitetu redakcyjnego Franciszek Jarzyna kierował nieprzerwanie aż do 1998 roku. Owocem jego zainteresowań historycznych była wydana w 1987 roku
„Kronika miasta Świdnicy 1945 – 1975”.
Przejście na emeryturę nie zmniejszyło jego aktywności społecznej. Mimo zaawansowanego wieku i pogarszającego się stanu zdrowia czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym. Redagował „Rocznik Świdnicki”, pisał, chętnie służył radą i pomocą. Jako dożywotni Honorowy
Prezes Towarzystwa Regionalnego uczestniczył w jego pracach. Był aktywnym członkiem
Towarzystwa Miłośników Lwowa. Za swoje zasługi otrzymał szereg nagród i odznaczeń.
W maju 2001 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy przygotowała okolicznościową wystawę poświęconą Franciszkowi Jarzynie „Zostawić po sobie dobrą pamięć”.

Rodzina
Lwowskie życiorysy wtopione w świdnicką rzeczywistość to nie tylko Idalia i Franciszek
Jarzynowie. To również ich najbliższa rodzina, a przede wszystkim matka i siostra Idalii.
Antonina Cichacka, matka, urodziła się w 1883 roku w Bohorodczanach pod Stanisławowem, a zmarła w 1965 roku w Świdnicy. Swojego męża Ludwika poznała w Sokolnikach,
gdzie obydwoje pracowali w tamtejszej szkole jako nauczyciele. Z Sokolnik Ludwik został
oddelegowany do pracy w Sichowie, podlwowskiej wsi. Objął tam stanowisko kierownika
szkoły. Jego pasją była twórczość Henryka Sienkiewicza i muzyka, która odcisnęła piętno
również na rodzinnym życiu. Obie córki Cichackich nazywano bowiem w domu imiona20

mi z Sienkiewiczowskich powieści: Maria, za bohaterką „Pana Wołodyjowskiego”, otrzymała nieformalne imię Barbary, natomiast Idalia przejęła zdrobniałe imię Nusia od Danusi
z „Krzyżaków”. W 1923 roku Ludwik zmarł śmiercią tragiczną. Tak oto okoliczności zgonu
ojca relacjonuje Idalia: Ciało znaleziono w piwnicy, w której bylo trochę wody. Nad piwnicą
znajdował się stryszek, gdzie przechowywano siano. Prowadziły tam schody. Ojciec, wchodząc
na strych, spadł do piwnicy i utopił się. Antonina Cichacka podejrzewała, że małżonek został
zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów za udział w obronie Lwowa. Po śmierci męża
to ona została kierowniczką szkoły w Sichowie.
W 1910 roku, gdy Cichaccy pracowali jeszcze w Sokolnikach, chór i orkiestra, które
wspólnie prowadzili, występowały w Teatrze Miejskim we Lwowie podczas jubileuszu poświęconemu Fryderykowi Chopinowi. Na uroczystość został zaproszony Ignacy Paderewski.
Antonina w dowód tak zwanego hołdu włościańskiego, w imieniu gminy Sokolniki wręczyła Paderewskiemu wieniec i lutnię z kłosów. Podczas obiadu Pianista gorąco podziękował,
a Antoninie dał swój adres. W późniejszym okresie, gdy Cichacka zajmowała stanowisko
kierowniczki szkoły w Sichowie, przesłał 20 tysięcy dolarów na budowę Domu Ludowego
we wsi.
Inna wielka postać związana z Sichowem i Cichackimi to Władysław Sikorski. Kolegą
i przyjacielem Generała był brat Antoniny – Jan, zaś żona Sikorskiego - Helena - to koleżanka szkolna jej siostry – Michaliny. Sikorscy często gościli się w domu rodzinnym Cichackich.
Szkołę w Sichowie Generał powierzył w opiekę lwowskiemu pułkowi przeciwlotniczemu
z ulicy Teatyńskiej, bo to tu znajdowały się koszary wojskowe. Sikorski dokończył budowy
Domu Ludowego w Sichowie, przeprowadził remont starego budynku szkolnego, wybudował nowy, zaprowadził elektryczność i zainstalował radio. Dzieciom przysyłał książki, obuwie, bieliznę, odzież, a co miesiąc prowiant. Swoimi autami woził je z Sichowa na darmowe
przedstawienia do teatru we Lwowie. Potem dzieci były zapraszane na poczęstunek przygotowywany przez żonę Generała i inne lwowskie osobistości. Sikorski wspierał też orkiestrę
i straż pożarną w Sichowie. Funkcję kierownika szkoły Antonina sprawowała w latach 1923
– 1941.
W rodzinnych przekazach zachowała się jeszcze jedna interesująca historia. W czasie
I wojny światowej w szkole u Cichackich stacjonował Józef Piłsudski. Pewnego razu poprosił
Antoninę o coś ciepłego do picia. Ta była zajęta, gdyż trzymała na ręku małą córeczkę Basię.
Komendant zgodził się zaopiekować dzieckiem, gdy gospodyni przyrządzała mu herbatę.
Antonina w zawodzie nauczyciela pracowała z niewielką przerwą w czasie wojny od 1905
roku. Do Świdnicy przybyła wraz z córką Barbarą 19 czerwca 1946 roku. Uczyła w Szkole
Podstawowej nr 3 w latach 1946 – 1948, a potem, aż do przejścia na emeryturę w 1954 roku,
w Szkole Podstawowej nr 1.
Maria (Barbara) Cichacka, siostra Idalii, urodziła się w 1913 roku w Stanisławowie, a zmarła
w 1995 roku w Świdnicy. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Sichowie, dojeżdżała pociągiem do
odległego o 7 km Lwowa do klas 5-7. Szkoła potocznie nazywana była „kolejową” z racji znajdującego się w pobliżu dworca kolejowego. Następnie uczęszczała do Żeńskiego Państwowego
Seminarium Nauczycielskiego im. Adama Asnyka. Egzamin dojrzałości zdała w 1932 roku.
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Od 1934 roku rozpoczęła pracę w szkołach
z ukraińskim językiem nauczania w Helenkowie, Baranówce, Podjarkowie, Kozielnikach
i Sichowie. We wszystkich miejscowościach,
gdzie uczyła, była bardzo lubiana, a przez
miejscową ludność, z racji wzrostu, nazywana
małeńka pani. W czasie wojny nauczała na tajnych kompletach.
W 1938 roku Barbara wyszła za mąż za
architekta Romana Przyborowskiego. Został
Legitymacja Barbary - strona wewnętrzna
on zmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku jako podporucznik rezerwy.
4 września wyjechał pociągiem wojskowym ze
Lwowa z 6. Pułkiem Artylerii Ciężkiej (PAC). Wojenne losy Romana są nieznane. Jego pułk
został rozbity pod Skarżyskiem, a żołnierze się rozproszyli. Niektórzy wrócili do Lwowa. Przyborowski miał dostać się na Zachód i zginąć podczas inwazji na Francję (służył ponoć w I Dywizji
Pancernej gen. S. Maczka). Długotrwałe poszukiwania za pośrednictwem Polskiego Czerwonego
Krzyża nie dały żadnego rezultatu. Prawdopodobnie zginął w Normandii w 1944 roku. Barbara
przez cały czas wierzyła, że mąż żyje, czekała na jego powrót. Dopiero w grudniu 1947 roku straciła wszelką nadzieję. Do Świdnicy przyjechała wraz z matką Antoniną w czerwcu 1946 roku. Tym
samym transportem przybyły też dziewczęta z tajnych kompletów: Józefa i Janina Ząbkówny oraz
Helena Reczuch, obdarzona pięknym głosem. Po maturze w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy
ukończyła ona Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu, zadebiutowała główną rolą w „Madame
Butterfly” w Operze Wrocławskiej, wyszła za mąż i wyjechała do Warszawy.
Wyjazd repatriantów ze Lwowa, w tym Antoniny Cichackiej i Barbary Przyborowskiej, miał
miejsce 14 czerwca 1946 roku. Dzień wcześniej dokonano załadunku bagażu. Podróż odbywała
się w otwartych wagonach, tak zwanych „węglarkach”. Padał deszcz, więc pasażerowie zrobili
prowizoryczne zadaszenie. Antonina i Jan Momot, który również wyjechał ze Lwowa tym transportem (zwanym „nauczycielskim”), przeszli do wagonu gospodarczego, ponieważ był tam dach.
Na Dolnym Śląsku skład podzielił się na trzy części, które zostały skierowane do Łodzi, Gdańska
i Wrocławia. Do Świdnicy Barbara z całą grupą dotarła 19 czerwca 1946 roku. Repatrianci przede
wszystkim zasiedlili mieszkania przy ulicach Brackiej i Jagiellońskiej.

Przygotowanie do transportu, Nowy Lwów 1946 r.
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Przygotowanie do transportu, Nowy Lwów 1946 r.

Barbara podjęła pracę w szkole we wsi Jerzowo, późniejsze Milikowice. Miejscowość
od miasta dzieliło 6,5 kilometra, więc Barbara dojeżdżala tam rowerem. Tutaj pracowała w okresie od 1 lipca do 16 września 1946
roku. Następnie została przeniesiona do Szkoły Ćwiczeń istniejącej przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Od września 1951 roku
uczyła w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Równej, by następnie przenieść się do I Li- Transport z repatriantami na lwowskim dworcu
ceum Ogólnokształcącego. Od września 1964 Persenkówka, 1946 r.
roku Barbara ponownie została nauczycielką
w Liceum Pedagogicznym, w którym pracowała do końca, do przejścia na emeryturę w 1972
roku. Na krótko związała się też z Liceum Felczerskim. W szkołach średnich uczyła wychowania
fizycznego. Ponadto prowadziła zespoły taneczne, organizowała dla młodzieży obozy sportowe,
była instruktorką ZHP, kronikarką zespołu siatkarek w klubie „Polonia”. Za swą działalność społeczną i zawodową wielokrotnie honorowano ją odznaczeniami, dyplomami i nagrodami.

Epilog
W 1979 roku poślubiłem najmłodszą
córkę państwa Jarzynów, Annę, urodzoną we Wrocławiu w 1954 roku. Rodzinny
przekaz głosi, że Idalia, miłośniczka opery,
w zaawansowanej ciąży przyjechała obejrzeć
spektakl w Operze Wrocławskiej. Widocznie przeżycia artystyczne sprawiły, że Anna
właśnie w stolicy Dolnego Śląska „postanowiła” przedwcześnie przyjść na świat w mieście, na którym tak zdecydowanie odcisnął
swe piętno przedwojenny polski Lwów.
Autor z żoną, synem i teściami, Świdnica 1995 r.
Małżonka nie tylko kontynuuje nauczycielskie tradycje Jarzynów (matka, ojciec, babcia, ciocia, siostra), ale też uzewnętrznia szeroko
rozumiane fascynacje kulturalne swych rodziców. Po matce odziedziczyła przysłowiowe „matkowanie”, przejawiające się szczególną troską o gromadzenie wokół siebie ludzi, ale też fascynacje
humanistyczne. Ojcu zawdzięcza przede wszystkim talent literacki, ujawniający się w postaci pisanych przez siebie tekstów piosenek i wierszy, ale nade wszystko okolicznościowych „rymowanek”
tworzonych z myślą o najbliższych i o osobach spoza rodziny. Śladami dziadków i matki podąża
też córka Ewa, mająca już za sobą próby dziennikarsko – literackie. A kto wie, może w przyszłości
kontynuatorem rodzinnej humanistyki będzie też i wnuk Franciszek?
Jedno jest pewne: humanistyczne życiorysy lwowskie zostały w pełni przeniesione na
grunt świdnicki. Dlatego też twierdzę, że przedwojenny polski Lwów odrodził się nie tylko
we Wrocławiu, ale również w naszej Świdnicy.
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Anna Boratyn

Stanisław Kosarzewski
Stanisław urodził się na wschodzie Polski
w Terebliczach w 1921 r. Ze swoją przyszłą
żoną Aurelią Kuncewicz poznał się w Nowogródku w czasie wojny. Oboje byli w ruchu oporu, w Armii Krajowej. Ona jako
łączniczka w swoim oddziale pod pseudonimem „Minerwa”, on jako kurier, pseudonim „Świetlisty”. Wykonywał różne zadania,
często bywał w Warszawie.
Polacy na Kresach, którzy przetrwali
mordy Armii Czerwonej i NKWD, bePaszport Stanisława Kosarzewskiego
stialstwa hitlerowców, a nie chcieli zostać
obywatelami Związku Radzieckiego - w bydlęcych wagonach, z tobołkiem pod pachą, przez wiele tygodni wiezieni byli na zachód,
na Ziemie Odzyskane. W taki sposób rodzina Aurelii dojechała do Sławy Śląskiej. Przez
Czerwony Krzyż odnalazła Stanisława, który po wojnie zgłosił się do Państwowego Liceum
Mechanicznego we Włocławku, w celu kontynuowania rozpoczętej przed wojną nauki, którą
to skończył z wyróżnieniem.
W 1948 r. w Sławie wzięli ślub i wyjechali do Elbląga. Stanisław otrzymał pracę w Zakładach Mechanicznych „Zamech”. Produkowano w nich turbiny dla przemysłu okrętowego.
Wyróżniał się pracowitością, a dzięki ukończeniu liceum mechanicznego, które cieszyło się
sławą doskonałej szkoły, miał świetne przygotowanie merytoryczne. Potem zaocznie studiował na Politechnice, którą ukończył w 1953 roku otrzymując tytuł inżyniera. W 1954 roku
awansował na głównego technologa.
Do Świdnicy przyjechał w 1956 r. Rok później sprowadził rodzinę. Objął stanowisko
dyrektora naczelnego małej, lokalnej, zaniedbanej fabryczki. W pierwszych piętnastu latach
uczynił ten zakład eksporterem urządzeń cukrowniczych na skalę światową, które wysyłane
były do Chin, ZSRR, Grecji, Hiszpanii, Iranu, Maroka, Cejlonu, Wietnamu i wielu krajów Dalekiego Wschodu, Afryki i Europy. Dzięki Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, według danych ówczesnej Centrali Eksportu Kompletnych Obiektów Przemysłowych,
Polska stała się największym eksporterem urządzeń cukrowniczych w Europie Wschodniej,
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a ŚFUP w latach 1971 – 1975 wygrywał
ranking dolnośląskiego lidera eksportu.
Nie było to łatwe, ale byłoby niemożliwe bez Stanisława Kosarzewskiego, który na dzisiejszą miarę zostałby okrzyknięty
menadżerem wysokich lotów. Pracował jak
wizjoner – powstały nowe hale wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia, zakład
rozrósł się, załoga zyskała stabilizację. Fabryka zatrudniająca w 1957 r. niewielką liczbę
pracowników (często bez przygotowania),
z czasem rozwinęła się, a załoga powiększyła
się do 1 900 osób.
W polityce kadrowej Stanisław Kosarzewski stawiał przede wszystkim na młodą kadrę inżynierską. Do zorganizowania
sprawnego zespołu trzeba było wiele pracy,
zaangażowania i kreatywności. Inżynierowie, jak również pracownicy fizyczni, dużymi grupami wyjeżdżali za granicę celem
budowy i montażu urządzeń w budowanych
cukrowniach. Ojciec okazał się nie tylko do-

Zdjęcie ślubne

Z Edwardem Gierkiem na budowie
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skonałym fachowcem i organizatorem, ale również wrażliwym, ufającym ludziom człowiekiem. Bardzo dbał o załogę, wszyscy wiedzieli, że drzwi do gabinetu dyrektora są dla każdego
otwarte. Nawet w niedzielę, w domu, był dostępny. Wszystkie sprawy, które mu powierzano,
czy zawodowe, czy prywatne rozważał z wielką starannością i empatią.
Poświęcał też sporo uwagi Świdnicy, która jako miasto, wiele zyskała. ŚFUP wspierał
finansowo wiele lokalnych inwestycji, m.in. w służbie zdrowia. Był pomysłodawcą Rady
Dyrektorów świdnickich zakładów przemysłowych, której zadaniem była wspólna praca na
rzecz społeczności miasta i regionu. Wiele dobrego wtedy się działo, a pracownikom dobrze
się powodziło. Ojciec podkreślał, że niczego by nie dokonał, gdyby nie wspaniali ludzie
wokół niego, a szczególnie doświadczeni robotnicy, z którymi godzinami rozmawiał o ich
warsztatach pracy.
Myślę, że wielu ludzi wspomina go z sympatią, a niektórzy z wdzięcznością.

Wręczanie medalu Stanisławowi Kosarzewskiemu
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Krystyna Frąckowiak, z domu Plewińska

Pierwszy dom jednorodzinny

zbudowany w Świdnicy po roku 1945
Skończyła się II wojna światowa. Mój ojciec Józef Plewiński urodzony w 1923 roku w Kobylej
Górze k/Ostrzeszowa, wywieziony w czasie wojny na roboty do Poznania, przyjechał w roku
1946 do Oleśnicy, do której także przybyli inni członkowie rodu Plewińskich. Rozpoczyna
pracę w wyuczonym zawodzie krawieckim, zakłada rodzinę, rodzą się dzieci – Krystyna, Elżbieta, Robert.
Koniec lat 40. i lata 50. – to ciągłe apele ówczesnej władzy o przyjazd i zagospodarowywanie Ziem Zachodnich. Józef Plewiński w roku 1955 decyduje się opuścić Oleśnicę
i rozpocząć nową część swojego rodzinnego życia w Świdnicy. Zamieszkał wraz z rodziną
w poniemieckim mieszkaniu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 23/3.
Znane przysłowie mówi, że „przyzwyczajenie jest druga naturą człowieka”. Znalazło ono
zastosowanie i w przypadku mojego ojca. Mieszkając od dziecka w domkach jednorodzinnych, postanowił zrealizować swoje marzenie – wybudować własny dom, w którym mógłby
zamieszkać wraz ze swoją rodziną.
W maju 1959 roku nabył działkę budowlaną, położoną przy ulicy Mierniczej 1 oszacowaną na 37 200 złotych. W chwili zawarcia umowy wpłacono 1/50 ogólnej wartości, a pozostałą kwotę rozłożono na raty na okres 50 lat.
31 lipca 1959 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świdnicy, Wydział Architektury i Budownictwa pismem nr ABI/4-159/59 wydaje, zgodnie z art. 333 Rozporządzenia
z dnia 16.02.1938 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. nr 34, poz. 216
z 1939 roku), pozwolenie na wykonanie nieruchomości w Świdnicy przy ul. Mierniczej 1,
wg zatwierdzonego projektu typowego następujących robót budowlanych: „Budowa domku
jednorodzinnego wolnostojącego wykonywanego sposobem gospodarczym”. Kierownictwo
techniczne miał sprawować pan Antoni Bagiński.
W dniu 18.08.1959 mój ojciec złożył oficjalne oświadczenie, iż: „Zobowiązuję się do
pracy własnej i członków mojej rodziny przy wznoszeniu budynku mieszkalnego przy ul.
Mierniczej 1 w Świdnicy, który to wykonywany jest przeze mnie sposobem gospodarczym
i przy pomocy pożyczki jaką otrzymać pragnę”. Równocześnie w tym samym dniu tata musiał złożyć zobowiązanie do: „opróżnienia zajmowanej przeze mnie powierzchni mieszka27

niowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 23/3
z chwilą oddania do użytku budowanego
przeze mnie domku jednorodzinnego przy
ul. Mierniczej 1 w Świdnicy”.
Po załatwieniu wszystkich formalności,
które trwały krócej niż obecnie, rozpoczęto
prace ziemne i budowlane. Ówczesne prawo
budowlane z 1939 roku przewidywało np.
fundamenty o głębokości 2 metrów. Praca
przy nich, na gliniastym gruncie, była trud- Zobowiązanie do pracy przy wznoszeniu domu
na i mozolna. Kłopoty z materiałami budowlanymi były nagminne, obowiązywały
przydziały, limity, deputaty i inne biurokratyczne utrudnienia. Po cement, mając przydział,
szło się do kolejki w Gminnej Spółdzielni nocną porą bez pewności zakupu potrzebnej ilości. Zresztą, te administracyjne dziwolągi, np. dotyczące wielkości powierzchni mieszkalnej,
trwały jeszcze wiele lat.
Przy budowie pracowała cała rodzina, dzieci wynosiły gruz, ziemię i porządkowały teren,
dorośli wykonywali poważniejsze i cięższe prace, a wszystko to nadzorował pan Antoni Bagiński. Roboty posuwały się, mury rosły powoli lecz systematycznie. Na początku roku 1962
zawieszono wiechę i 8 marca tegoż roku rodzina Plewińskich zamieszkała w nowo wybudowanym domu. Oczywiście, wnętrze było zmieniane, bo dzieci rosły, bo zmieniały się przepisy
w zakresie powierzchni mieszkalnej, bo trzeba było je doskonalić i upiększać.
Pierwszy zbudowany w Świdnicy dom jednorodzinny i pierwszy zarazem na Ziemiach Zachodnich po roku 1945 stał się faktem! Bardzo szeroko na ten temat pisała wrocławska prasa,
a i Polskie Radio zaprezentowało stosowną audycję. Dom stoi do dzisiaj i będzie stał dalej. Oczywiście, już jest w innej architekturze, ale jego główna bryła to ten pierwszy dom z lat 60.

Pierwszy dom jednorodzinny zbudowany w Świdnicy
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Albert Gaszyński

Skąd się wziąłem w Świdnicy?
Żeby w pełni oddać historię przybycia mojej rodziny do Świdnicy, muszę rozpocząć od przywołania pamięcią przodków i czasów sięgających na krótko przed pierwszą wojną światową,
kiedy Polski nie było na mapie Europy. Wspomnienia o emigracji i powrotu do Polski po
drugiej wojnie światowej wymagają przedstawienia uproszczonego „drzewa genealogicznego”
członków rodziny występujących w tych wspomnieniach.
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EMIGRACJA – wędrówka ludów po I wojnie światowej
Na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej, w roku 1913 dziadek Gaszyński
wstąpił w związek małżeński z Marią Sobańską. Oboje pochodzili z Wielkopolski, dziadek
z Koźmina, babcia z Ostrowa Wielkopolskiego. Wojna spowodowała wiele nieszczęść, a skutki jej były bardzo bolesne. Jednym z nich była utrata oszczędności wynikająca z upadłości
banków. Swoje niemałe zasoby utracił również dziadek. Na dodatek w 1914 roku został wcielony do pruskiej armii i przez ponad rok brał udział w działaniach wojennych. Po powrocie
dziadka do domu, bez perspektyw na lepsze życie, zrujnowana finansowo młoda rodzina
zdecydowała się na emigrację w kierunku zachodnim. Miejscem docelowym była Francja.
W marcu 1917 roku, krótkim przystankiem na drodze do celu były Niemcy, gdzie w Homborn urodził się mój ojciec. Zwyczajem tamtych czasów było nadawanie najstarszemu synowi
imienia po jego ojcu. Następnie powiększona rodzina udała się do Francji w regiony górnicze
z nadzieją na stałe osiedlenie.
Znalezienie stałej pracy w okresie trwania wojny było bardzo trudne, tym bardziej, że
przybyszów były ogromne rzesze, szczególnie z terenów nieistniejącej jeszcze Polski. Pierwsze
lata pobytu we Francji - to ciągłe poszukiwania pracy. Na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku udało się wreszcie znaleźć miejsce na dłużej w okolicach Angoulem, leżącym w departamencie Charant słynącym z produkcji
win i koniaków. Skutki wojny spowodowały, że życie we Francji nie było lekkie, jak
sobie wyobrażano. Trudności wymuszały
od młodych chłopców krótkiej edukacji
i szybkiego podjęcia pracy. Nie inaczej
było z moim ojcem. Po ukończeniu trzech
klas szkoły podstawowej musiał pomagać
ojcu w pracach polowych. W wieku 16
lat zaczął pracować w firmie trudniącej
się robotami drogowymi. Większość zarobionych pieniędzy oddawał rodzicom,
wspomagając skromny budżet domowy
powiększającej się rodziny. Za zaoszczędzone pieniądze zakupił swój pierwszy rower, umożliwiający udział w amatorskich
wyścigach kolarskich, bardzo popularnych
we Francji w tamtym jak i obecnym okresie.
Już wówczas amatorska formuła wyścigów
dawała najlepszym korzyści finansowe i rzeczowe.
W wieku niespełna 21 lat postanowił
się usamodzielnić i założyć własną rodzinę.
Dnia 30 października 1937 roku pojął za
Zdjęcie ślubne Stanisława Gaszyńskiego z Janiną
żonę Janinę Maciechowską. Rodzice mamy
Maciechowską, 30.10.1937 r.
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pochodzili z Małopolski, dziadek z Łapanowa, a babcia z Bochni. Po zakończeniu
pierwszej wojny światowej i demobilizacji
z armii cesarza Franciszka Józefa, dziadek
rozpoczął pracę w kopalni soli w Bochni.
W Bochni poznał swoją przyszłą żonę Michalinę Klimek. Rodzinna tradycja podaje,
że babcia Michalina (której ojciec był malarzem i należał do bohemy krakowskiej)
jako dziewięcioletnia dziewczynka była
obecna na uroczystości weselnej Lucjana
Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Po narodzinach córki Janiny, w sierpniu 1920 roku,
ze względów ekonomicznych młoda rodzina
mojej mamy zdecydowała się na emigrację.
Pierwszym etapem była Belgia, a następnie

Akt małżeństwa w języku francuskim

Ojciec z mamą i najmłodszym bratem ojca - Leonem
na krótko przed wyjazdem do Norwegii, 1940 r.

Francja. Miejscem, w którym postanowiono
się osiedlić na stałe, był region, gdzie wcześniej mieszkała rodzina Gaszyńskich.
Od ślubu rodziców minęły dwa lata, gdy
we wrześniu 1939 roku wybuchła druga
wojna światowa. Początek działań wojennych we Francji - to rok 1940.
Po przystąpieniu Francji do wojny z hitlerowskimi Niemcami, decyzją gen. Władysława Sikorskiego, na mocy porozumień
rządów francuskiego i polskiego utworzono
Wojsko Polskie we Francji, które miało się
rekrutować z ludności polskiej tam zamieszkałej oraz Polaków z Belgii, Holandii i Anglii. Mój ojciec został wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich
i brał udział w walkach o Narvik w Norwegii.
W wyniku kapitulacji podpisanej
w Compiègne Francja została podzielona na
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część zachodnią i północną pod pełną okupacją niemiecką i część
południową pod zarządem francuskiego rządu Vichy, gdzie mieszkali moi rodzice oraz rodziny dziadków. Po walkach o Narvik
wszyscy biorący tam udział żołnierze polscy zostali przetransportowani okrętami do Brestu w północno-zachodniej Francji, gdzie
nastąpiła demobilizacja. Rozkaz dowództwa brzmiał „Każdy z żołnierzy od tego momentu staje się cywilem i musi radzić sobie sam”.
Kto zna geografię Francji, przyzna, że droga z Brestu, w części okupowanej przez Niemców, do domu w okolice Angouleme nie mogła być łatwa. Prawie trzy tygodnie w ciągłym niebezpieczeństwie,
Legitymacja
w strachu przed Niemcami, w byle jakim ubraniu, otrzymanym
odznaki weterna walk
od życzliwych ludzi, ojciec szedł do domu pieszo i tylko nocami.
o niepodległość, z 1995 r.
Po jego szczęśliwym powrocie rodzina mieszkała tuż przy granicy
dzielącej Francję, oczekując na koniec wojny, a czas upływał bez
istotnych zdarzeń godnych upamiętnienia.
Część południowa Francji cieszyła się większą swobodą i brakiem terroru niemieckiego,
dlatego też teren przygraniczny był miejscem, gdzie przeprawiali się uciekinierzy z części północnej. Oboje rodzice włączyli się w tę akcję i pomagali przeprawiać się zagrożonym przez
granicę. Jedna z takich „przepraw” grupy
uciekinierów, w większości pochodzenia
żydowskiego, zakończyła się zatrzymaniem
mamy przez patrol niemieckich żołnierzy.
Spotkanie takiego patrolu kończyło się najczęściej aresztowaniem i wysyłką do obozu
pracy. Anioł stróż i stan brzemienny mojej
mamy spowodowały, że dowodzący patrolem Niemiec odstąpił od aresztowania. Przypadek ten dowodzi, że wśród Niemców byli
życzliwi ludzie.

KONIEC WOJNY – czas decyzji

Mama, ojciec, stryj Leon i mój brat Edward, jesień
1943 r.
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Nadszedł maj 1945 roku i oczekiwany
koniec wojny. Był to czas podejmowania
ważnych decyzji o dalszym losie. Chodziło
o to, czy zostać we Francji, czy wracać do
Polski. Pod wpływem namowy emisariuszy
polskiego pochodzenia z Francuskiej Partii
Komunistycznej, roztaczających wizję Polski
jako ziemi obiecanej, podjęto decyzję o powrocie do Ojczyzny i osiedleniu się na Ziemiach Odzyskanych. Rodzice nie widzieli
dla siebie miejsca w Wielkopolsce czy Mało-

polsce. Zanim do tego doszło, ojciec jako były żołnierz armii gen. W. Sikorskiego otrzymał
propozycję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Warunek wyjazdu za ocean był jeden, że
w pierwszej kolejności wyjedzie ojciec. Po odpowiednich przygotowaniach miała dołączyć
rodzina. Na tak postawione warunki mama nie wyraziła zgody. Ojciec, posłuszny tej decyzji
i z poczuciem odpowiedzialności za rodzinę, która powiększyła się o trzech synów, po konsultacjach ze swoimi rodzicami i rodzicami żony zdecydował się na wyjazd do Polski. Na
marginesie dodać należy, że agitatorzy powrotu do Polski na stałe pozostali we Francji.

REPATRIACJA
Wyjazd do Polski wyznaczono na
9.04.1947 r. transportem kolejowym z Limoges. Granica stref nadzorowanych przez
wojska zachodnie i przez wojska radzieckie
przebiegała na rzece Łabie. Na tej granicy
zostaliśmy przekazani pod „skrzydła” armii
sowieckiej. Jeszcze w czasie granicznego postoju i zmianie transportu, jak wiele innych
rodzin, byliśmy nakłaniani przez żołnierzy
angielskich do zmiany decyzji i powrotu na
Zachód. Z takiej propozycji skorzystały dwie

Karta repatriacyjna, 1947 r.

Od lewej stoją: wujek J. Maciechowski, dziadek J. Maciechowski, mój ojciec S. Gaszyński, stryj
J. Gaszyński, siedzą: babcia S. Maciechowska z moim bratem Franciszkiem na kolanach, w środku
stoi brat Edward i mama trzymająca na kolanach autora wspomnień. Walim, 1947 r.
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rodziny spośród kilkunastu jadących tym transportem. Podróż z Francji przez Międzylesie
do Legnicy trwała ponad dwa tygodnie. W Legnicy mieścił się punkt repatriacyjny, w którym otrzymywano stosowne dokumenty na podróż do miejsc wcześniej wybranych. Razem
z nami wracali dziadkowie: Jan Maciechowski z żoną Michaliną i synem Janem (moim wujem) oraz młodszym bratem ojca, stryjem Janem Gaszyńskim. Śmiem przypuszczać, że decyzja stryja o wyjeździe do Polski razem z nami podyktowana była obawą przed wcieleniem
do służby wojskowej i wysłaniem do Algierii. Tam właśnie najczęściej wysyłano poborowych
pochodzenia innego niż francuski.
W miejscu tym przytoczę zabawną historię stryja, Jana Gaszyńskiego. Przez pierwsze lata
dziecięce, w wyniku błędu urzędnika francuskiego i słabej znajomości tego języka przez jego
rodziców, w dokumentach był zapisany jako dziewczynka. Kiedy miał wreszcie pójść do
szkoły, pomyłkę odkryto i trzeba było to sprostować, a małego Jasia poddać oględzinom lekarskim. Po stwierdzeniu męskości lekarz wydał orzeczenie, że dotychczasowa Janina to Jan.
Zanim powrócę do wspomnień losów rodziny, przytoczę jedno nieprzyjemne zdarzenie,
które spotkało naszych znajomych na początku ich i naszego przyjazdu do kraju. Nasz znajomy prosto z dworca pojechał przywiezionym z Francji rowerem do biura repatriacyjnego
w Legnicy w celu wyboru docelowego miejsca pobytu. Rower, według zwyczajów francuskich, pozostawił przed wejściem do biura mieszczącego się na pierwszym piętrze. Kiedy
spojrzał przez okno, ze zdumieniem zauważył, że na jego rowerze odjeżdża żołnierz radziecki. Na przywitanie z Ojczyzną stracił rower.
Do tego samego biura poszedł mój ojciec i wybrał Wałbrzych jako cel naszej podróży.
Zamiast do Wałbrzycha, w wyniku błędnego opisu naszego wagonu, znaleźliśmy się w Walimiu. Pozostawieni sami sobie, nie mając innego wyjścia, postanowiliśmy, że Walim będzie
tylko przystankiem na drodze do ostatecznego wyboru miejsca osiedlenia. Ten kilkumiesięczny przystanek dał okazję naszej grupie repatriantów do dokładnego poznania najbliższej
okolicy, w szczególności Wałbrzycha i Świdnicy. Raz jeszcze okazało się, że głos decydujący
o ostatecznym wyborze miejsca zamieszkania należał do mamy. Wybraliśmy Świdnicę jako
piękne i niezniszczone miasto.

ZIEMIA OBIECANA – i proza życia
ŚWIDNICA

Zdjęcie przy fontannie, Świdnica 1948 r.
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W Świdnicy zamieszkaliśmy wiosną
1948 roku przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego 24/6. Ojciec znalazł zatrudnienie
w Dolnośląskich Zakładach BiałoskórniczoRękawiczniczych (późniejszy „Renifer”).
Dzisiaj po zakładach tych nie ma praktycznie śladu. W tych samych zakładach zaczął
pracować dziadek Maciechowski oraz po
wojsku stryj Jan Gaszyński. Nieco później,
w roku 1948 z Walimia dołączył do nas wuj

Jan Maciechowski z poślubioną w Walimiu Stanisławą Wójtowicz. Późną jesienią 1948 roku
powrócili do Polski rodzice ojca, a moi dziadkowie Gaszyńscy z synem Leonem i zamieszkali
w tym samym budynku co my.

JAK TO BYŁO W ŚWIDNICY
W związku z tym, że od tamtego okresu minęło ponad sześćdziesiąt lat, a upływający czas
zaciera w pamięci obraz Świdnicy i zdarzeń z początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia,
pozwolę sobie na kilka osobistych wspomnień. Świdnica, do której przybyłem z rodzicami
i innymi członkami rodziny w roku 1948, była małym miastem liczącym około 24 tysiące
mieszkańców, z czego blisko 2,5 tysiąca stanowili pozostali tu jeszcze Niemcy. Mieszkanie,
które otrzymaliśmy, było duże, w sam raz dla naszej licznej rodziny. Razem z nami zamieszkali dziadkowie Maciechowscy. Nam, trzem chłopakom przypadł pokój ze ścianą szczytową.
W okresie zimy „dziadek mróz” malował szyby okienne w piękne kwiaty. Mimo ogrzewania
piecem kaflowym temperatura w pokoju nie przekraczała plus 10oC. Do snu pod stopy dostawaliśmy odpowiednio przygotowane ciepłe cegły utrzymujące ciepło do samego rana. Pamiętam ulicę Pańską ze zrujnowanymi kamieniczkami, których brak dzisiaj w obrazie Świdnicy. Na rogu ulicy Bohaterów Getta, pomiędzy ulicami Pańską i Marii Konopnickiej stał
duży budynek, w którym swoją siedzibę miało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.
W tym okresie była w Świdnicy dość liczna społeczność żydowska. Ludzie z tego środowiska
zajmowali wiele najważniejszych stanowisk na różnych szczeblach władzy.
W miejscu obecnego skrzyżowania ulic Waleriana Łukasińskiego i Esperantystów znajdowała się działka ogrodnicza, uprawiana przez moich dziadków Maciechowskich. Kilkadziesiąt
metrów dalej, w miejscu salonu samochodowego „Jodko-Schiewe” podobną działkę posiadał
mój ojciec i wujek Jan Maciechowski. Ze zbiorów ogródkowych rodzice z dziadkami robili
zapasy zimowe. W dużych beczkach kiszono ogórki i kapustę. Kiszenie kapusty wymagało
odpowiedniej technologii, polegającej na poszatkowaniu i warstwowym ugniataniu. Do tego
celu służyły nasze, chłopaków nogi.
Wtedy nie było obwodnicy, a droga wyjazdowa w kierunku Wrocławia przebiegała
ulicą Wrocławską. Obecna obwodnica prowadząca ulicami Ludwika Zamenhofa i Esperantystów była małą i wąską drogą asfaltową z drzewkami lipowymi; łączyła ulice Waleriana Łukasińskiego z ulicą Ofiar Oświęcimskich. Przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego, w podwórku późniejszego hotelu robotniczego ZWAP mieściły się pomieszczenia,
w których hodowano bydło na potrzeby stołówki milicyjnej. Pastwiskiem dla tego bydła
były łąki, gdzie obecnie znajdują się hipermarkety Tesco, Leroy Merlin i stacja benzynowa. Hodowlę bydła i trzody chlewnej prowadzono także na terenie, gdzie obecnie swoją
siedzibę ma MZN (Miejski Zarząd Nieruchomości). Taką samą działalność prowadzono
przy ulicy Waleriana Łukasińskiego, naprzeciwko obecnego MZN, gdzie był duży ogród
z typowymi budynkami gospodarczymi. Targowisko produktami rolnymi mieściło się
początkowo na dzisiejszym placu Kombatantów, później przeniesione zostało na plac
przy ulicy Wodnej, gdzie dzisiaj stoi budynek Szkoły Podstawowej nr 6. Na zwolnionym
z działalności targowej dzisiejszym placu Kombatantów przez kilka lat, przed wybudowaniem Domu Handlowego „Merkury”, przyjeżdżające do Świdnicy cyrki rozstawiały
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swe namioty. Cyrkowe namioty ustawiano także w innych miejscach, przy strzelnicy
i raz na łące przy ulicach Pionierów i Brzozowej. W 1949 roku jako pięcioletni chłopak
po raz pierwszy oglądałem przedstawienie w cyrku, który rozbił namiot na placu Michała Drzymały. Pieczywo kupowaliśmy w piekarni Szymańskiego przy ulicy Michała
Roli – Żymierskiego, późniejszej ulicy gen. Karola Świerczewskiego, a obecnie ulicy
Grodzkiej, gdzie przez długi czas funkcjonowała kawiarenka „Kasia” (w Świdnicy było
kilka cukierni o tej samej nazwie). Mleko i inne produkty nabiałowe kupowane były
w sklepie na rogu ul. Komunardów i ul. Stefana Żeromskiego oraz na placu Włodzimierza Lenina, dzisiejszym placu Świętej Małgorzaty w budyneczku, gdzie obecnie znajduje
się szalet miejski. Wspominam tylko o zakupach podstawowych produktów, z uwagi na
duże potrzeby wieloosobowej rodziny. Pewnego dnia jeden z klientów zapytał starszego
brata: Czy ty te zakupy robisz dla przedszkola? Obok budynku przy ul. Jagiellońskiej,
który po remoncie i adaptacji miał być domem kultury, Niemcy pozostawili ładny plac
(ślady istnieją do dziś), na którym w ich czasach działała zadaszona letnia kawiarnia ze
sceną koncertową w kształcie muszli. Taki sam obiekt istniał przy placu Grunwaldzkim
w miejscu, gdzie dzisiaj stoi pawilon handlowy „Jonatan”.
Zanim poszedłem do szkoły, dla mnie i moich rówieśników, interesującą zabawą były
wędrówki po niezamieszkałych domach i kilku ruinach. Z ruin, choć czasami było niebezpiecznie, wydobywaliśmy elementy metalowe sprzedawane później w punkcie skupu
złomu przy ulicy Kolejowej. Wędrując po takich obiektach, odkryliśmy w jednym budynku przy ulicy Jagiellońskiej zamurowane pomieszczenie. Po przebiciu otworu ujrzeliśmy salę, a w niej na regałach duże ilości różnych nieznanych nam części metalowych.
Najciekawsze były łożyska, służyły nam do zabawy, z hałasem toczyliśmy je po chodnikach. Wieść o znalezisku szybko dotarła do budynku MO przy tej samej ulicy. Od tego
momentu dostęp do naszych skarbów był zakazany. W niedługim czasie pomieszczenie
opustoszało. Co się stało z tymi przedmiotami, nie wiadomo. Wiele wolnego czasu poświęcaliśmy grze w piłkę. Najłatwiej dostępne były piłki gumowe, piłka skórzana była
marzeniem. Popularnym miejscem do gry były tereny zwane „polanami”, gdzie dzisiaj
stoją budynki mieszkalne przy ulicach Saperów i Gdyńskiej. Na pierwszej polanie poniemiecką pozostałością były dwa betonowe doły. Te obiekty służyły ludziom chodzącym przez polanę do pracy w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej za szalety, a naszym nieszczęściem było, gdy piłka czasami tam wpadała. Oprócz gry w piłkę,
popularną zabawą wśród chłopców był „palant” oraz gra w „cegiełki”. W okresie zimy
wolny czas wypełniano, jeżdżąc na „byle czym, co kto miał”. Do pojawienia się telewizji
w roku 1957, ludziom dorosłym czas wolny wypełniały różne zajęcia; dla jednych było
to czytanie książek, dla innych gry w karty, warcaby i rzadziej szachy. Od pojawienia się
telewizji, dużo wolnego czasu wypełniało oglądanie wszystkiego, „jak leciało”. Pierwszy
telewizor marki „Wisła” montowany w Polsce na częściach radzieckich w najbliższej okolicy posiadał stryj Jan mieszkający piętro niżej. Do jego mieszkania przychodziły tłumy
ciekawskich, by obejrzeć to „nowe cudo”. Pewnego dnia telewizor nie wytrzymał nadmiernej eksploatacji i uległ samozapaleniu. Nieco później, telewizor marki „Belweder”
znajdował się w klubie „Bambino” Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej przy
ulicy Jagiellońskiej. Dzisiaj mieści się tam kaplica Adwentystów Dnia Siódmego.
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WSPOMNIENIA z lat 1951 – 1958 - pierwszy okres edukacji
Edukację szkolną rozpocząłem w 1951 r. w Szkole Podstawowej nr 3 przy placu Wojska
Polskiego. Szybko jednak przeniesiony zostałem do szkoły nr 5 przy ulicy Folwarcznej, do
której uczęszczał starszy brat Edward. Szkoła mieściła się w budynku, w którym obecnie,
po przebudowie znajduje się hala sportowa. W następnym roku szkolnym lekcje odbywały
się już w budynku, gdzie obecnie mieści się szkoła nr 105. Warto wspomnieć, że wcześniej
w tym dużym budynku mieściło się Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza. Przez
pewien czas prowadzono tam zajęcia, a także w kilku salach Szkoły Ogólnokształcącej przy
ulicy Równej. Kłopoty I LO im. J. Kasprowicza skończyły się w roku 1954, kiedy szkoła
otrzymała budynek przy ulicy Budowlanej, wcześniej zajmowany przez wojsko radzieckie.
Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej zostałem ministrantem, chyba najmłodszym w parafii św. Józefa przy ulicy Miedzianej, później Marksa, a obecnie Kotlarskiej.
Z tego okresu utkwił mi w pamięci fakt organizowania przez młodego księdza wikarego wielu
zajęć dla ministrantów. Były to m.in. wycieczki na Ślężę i w Góry Sowie. Oprócz tego ksiądz
wikary kupił nam pierwszą prawdziwą piłkę. Swoje mecze piłkarskie rozgrywaliśmy na zapleczu
plebanii, gdzie dzisiaj istnieje bazarek. Ten młody ksiądz sprawił, że przez blisko 25 lat związałem
się z klubem „Polonia” jako zawodnik sekcji piłki nożnej. Wspomnieć warto również, że w tamtym okresie przy kościele zamieszkiwały zakonnice ze zgromadzenia sióstr prezentek i prowadziły
przedszkole w budynku zajętym później na potrzeby Cechu Rzemiosł Różnych.
Wiosną 1952 roku, już po lekcjach, wczesnym popołudniem, siedząc na balkonie naszego
mieszkania od strony ulicy Księcia Bolka Świdnickiego, zobaczyłem, jak spod bramy budyn-

Grupa ministrantów parafii św. Józefa. Na zdjęciu proboszcz J. Rzeczkowski, ksiądz K. Mihilewicz oraz
w miejscu zaznaczonym strzałkami E. i A. Gaszyńscy
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ku odjeżdża na rowerze w dół ulicy żołnierz radziecki. Jak się okazało, rower był własnością
profesora Stanisława Barwałdskiego, nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego (parę lat później z rodziną wyjechał do RFN). Mieszkał w tym samym budynku co my i miał zwyczaj,
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych przyjeżdżać do domu i zostawiać swój rower przed budynkiem. Fakt kradzieży został natychmiast zgłoszony przez właściciela na komisariacie Milicji Obywatelskiej przy ulicy Jagiellońskiej. Wcześniej siedziba milicji mieściła się przy ulicy
Zamkowej (obecnie Prokuratura). Dodać należy, że w tamtych latach w budynku Komisariatu Milicji przy ulicy Jagiellońskiej siedzibę miał „słynny” ze swoich działań Urząd Bezpieczeństwa z funkcjonariuszami nazywanymi powszechnie ubekami. Jako ciekawostkę dodać
trzeba, że ulica Jagiellońska zamieszkała była w większości przez pracowników UB i MO.
Jako naoczny świadek kradzieży roweru zostałem przesłuchany przez milicjanta dzielnicowego. Dzisiaj wiem, że przesłuchanie prowadzone było w pokrętnej formie, żeby w protokole
zapisane zostało, iż sprawcą kradzieży był najprawdopodobniej żołnierz polski z miejscowej
jednostki wojskowej. Żołnierz radziecki nie mógł być złodziejem. Po tym zdarzeniu, mając
w pamięci kradzież roweru w Legnicy, brat Edward zinterpretował nazwę TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) jako Towarzystwo Przyjaźni Polskich Rowerów.
Marzec roku 1953 zapisał się w mojej pamięci transmisją z pogrzebu Józefa Stalina. Wszyscy uczniowie mieli obowiązek udziału w specjalnym apelu, wysłuchaniu transmisji z odpowiednim komentarzem sprawozdawcy i dźwiękami moskiewskich kurantów. My, dzieci
to zdarzenie przyjmowałyśmy bez specjalnych emocji, jednak niektóre wysłuchiwały relację
w skupieniu i ze łzami w oczach.
Pamiętam zadowolenie dziadka Maciechowskiego ze śmierci Stalina. Zderzenie z rzeczywistością pod butem sowieckim spowodowało, że dziadek stał się wiernym słuchaczem Radia
Wolna Europa, Rozgłośni BBC i Głosu Ameryki, żyjąc nadzieją rychłego końca „komuny”.
Dodać muszę, że radio ojciec przywiózł z Francji. Słuchanie tych rozgłośni w tamtym czasie
było bardzo ryzykowne. Nadzieję dziadka na rychły koniec „komuny” potęgowały wydarzenia poznańskie i węgierskie w 1956 r. To, na co liczył i liczyło wielu ludzi w Polsce, nastąpiło
wiele lat po jego śmierci. Pierwsze lata uczęszczania do szkoły nie należały do przyjemnych.
Pojawiła się grupa chłopców, która nas przyjezdnych z Francji nazywała „żabojadami”. Takie
traktowanie musiałem zmienić przy pomocy pięści.
Z upływem lat Świdnica odzyskiwała kolejne obiekty zajmowane przez wojska radzieckie. Jak wcześniej wspomniałem, w roku 1954 przejęto budynek przy ulicy Budowlanej dla
potrzeb I LO im. J. Kasprowicza, a w październiku 1955 roku kino „Przyjaźń”. Było ono
zlokalizowane na tyłach słynnej restauracji „Krokodyl” przy placu Grunwaldzkim. Kino po
latach zaadaptowano na Dom Handlowy. W piątej klasie, często po lekcjach, grywaliśmy
z kolegami w ping-ponga. W sali, gdzie grywaliśmy, na podwyższeniu scenicznym stało duże
gipsowe popiersie Włodzimierza Lenina. W pewnym momencie kolega zmuszony był pójść
na scenę po piłeczkę, która tam się potoczyła. Bezwiednie zrobił wymach ręką, w której trzymał rakietkę. Rakietka wypadła i trafiła wodza rewolucji w nos. Próba przyklejenia utrąconego nosa nie udała się, powstało wielkie zamieszanie, przeprowadzono szkolne dochodzenie
w celu wykrycia sprawcy, co nie było trudne. Do szkoły zostali wezwani jego rodzice celem
ustalenia, czy zdarzenie nie nosiło znamion czynu antyradzieckiego.
Dnia 7.05.1956 roku pierwszy raz przez Świdnicę przejeżdżali kolarze, biorący udział
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w bardzo popularnym w tamtych czasach Wyścigu Pokoju - największym wyścigu dla amatorów. Etap z Wrocławia do Goerlitz prowadził przez nasze miasto, w którym zorganizowano
lotny finisz, wygrany przez Stanisława Królaka, późniejszego zwycięzcę całego wyścigu. Trzy
dni po przejeździe kolarzy, 10-go maja Świdnica była miejscem katastrofy lotniczej na ulicy
Jagiellońskiej. Okoliczności tego zdarzenia nie będę przytaczał, ponieważ szczegóły można
poznać z innych źródeł. Powiem tylko tyle, że część ludzi oglądających wrak samolotu, po
cichu wyrażało żal, że samolot nie spadł na znany, stojący kilkadziesiąt metrów dalej budynek
Urzędu Bezpieczeństwa.
Po uzyskaniu promocji do siódmej klasy, w końcu wakacji w 1957 r. znalazłem się w szpitalu przy ulicy Westerplatte na Oddziale Chorób Wewnętrznych z podejrzeniem zapalenia
wyrostka robaczkowego. Przeleżałem ponad tydzień, a stan mojego zdrowia z dnia na dzień
się pogarszał. Być może Opatrzność sprawiła, że mama zdecydowała się na zabranie mnie do
domu. Żeby stało się to możliwe, zmuszona została przez lekarza do podpisania dokumentu
„własnej odpowiedzialności” za zabranie syna ze szpitala. Wracając, mijaliśmy dom, gdzie
mieszkał doktor Jan Wysocki. Doktora Jana Wysockiego cała nasza rodzina darzyła wielkim
szacunkiem i zaufaniem. Wcześniej doktor mieszkał przy ulicy Jagiellońskiej, kilkadziesiąt
metrów od naszego budynku i bez względu na porę dnia lub nocy, gdy zaistniała taka potrzeba, służył pomocą, nie biorąc żadnego wynagrodzenia. To taki doktor Judym tamtego okresu. Było południe i pora obiadowa. Spodziewając się obecności doktora w domu, mama zdecydowała się na wizytę i poradę dotyczącą mojego stanu zdrowia. Doktor przerwał spożywanie
obiadu i zaprosił moją mamę oraz mnie do swojego gabinetu. Po wysłuchaniu historii ostatnich
dni mojego pobytu w szpitalu i przeprowadzeniu wstępnego badania podjął błyskawiczną
decyzję o natychmiastowym przewiezieniu mnie własnym samochodem do szpitala na Oddział Zakaźny przy placu Wojska Polskiego, gdzie był ordynatorem. Odwiedzanie chorego
na tym oddziale było niemożliwe. Z późniejszych opowieści mamy wiem, że rodzice każdego
dnia chodzili do szpitala z pytaniem o stan mojego zdrowia. Odpowiedź doktora była zawsze
taka sama i optymistyczna. Kiedy po tygodniu stan mojego zdrowia uległ zdecydowanej poprawie, doktor Wysocki przyznał, że przyjmując mnie do szpitala był przerażony i niepewny
o mój los. Po podaniu mocnych środków leczniczych przez tydzień byłem w stanie śpiączki,
a w zwalczeniu choroby pomógł silny organizm. Okazało się, że to był dur brzuszny, czyli tyfus. W szpitalu przeleżałem jeszcze dwa miesiące i do szkoły wróciłem dopiero w listopadzie
1958 roku. Dzisiaj, wspominając tamten okres, wiem z całą pewnością, że to doktor Wysocki
dał mi drugie życie.

„DZIWNY JEST TEN ŚWIAT”
Tak śpiewał przed wieloma laty Czesław Niemen. Jakie koła zatacza ludzka historia, niech
posłużą przykłady z życia mojego starszego brata Edwarda i najmłodszej siostry Marii. Brat
Edward urodzony we Francji, przeżył tam 7 lat, następne 38 lat w Polsce, by od połowy lat
osiemdziesiątych osiąść w Kanadzie. Siostra Maria, urodzona w Świdnicy, od ponad 25 lat
mieszka z własną rodziną we Francji. Wyjazdy brata i siostry nastąpiły w bardzo ciekawych
okolicznościach, ale nie czas i miejsce, by je przedstawiać w odpowiedzi na pytanie „Skąd się
wziąłem w Świdnicy”.
39

Janula Góralska (Wawasia)

Grecja też jest moją Ojczyzną
Moi rodzice byli Grekami. Poznali się i pobrali przed II wojną światową. W czasie wojny tato uczestniczył w walkach po stronie
wojsk alianckich, po wojnie zaś w partyzantce komunistycznej w Grecji. W czasie walk
został ranny i leczył się w Bułgarii, gdzie
odnalazła go mama. W związku z tym, że
w Grecji panowała nieprzychylna komunistom monarchia, rodzice, tak jak i wielu
innych Greków, zdecydowali się na przyjazd
do Polski, ponieważ PRL oferowało w tym
czasie pomoc działaczom komunistycznym
z innych krajów.

Z rodzicami
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Moja grecka rodzina

W 1953 r. rodzice przyjechali z Bułgarii
do Polski i początkowo zamieszkali w Mieroszowie koło Wałbrzycha, a następnie przenieśli się do Świdnicy. Zamieszkali najpierw
przy obecnej ulicy Spółdzielczej, a pod koniec lat 50-tych przeprowadzili się na ulicę
Kazimierza Pułaskiego, w miejsce, gdzie
obecnie znajduje się bank PKO. Wówczas
stały tam dwie kamienice, zamieszkiwane
wyłącznie przez rodziny greckie. Ostatecznie w latach 60-tych przenieśliśmy się na
ul. Przyjaciół Żołnierza (obecnie Kościelna),
gdzie rodzice mieszkali aż do śmierci.
Urodziłam się we Wrocławiu w 1956
roku. Z uwagi na fakt, że rodzice nie mówili
dobrze po polsku, zwłaszcza mama, w domu
używało się wyłącznie greckiego i mimo że
urodziłam się w Polsce, to grecki był moim

pierwszym językiem. Edukację zaczęłam
w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie uczęszczałam do klasy dla greckich dzieci. Przez
pierwsze dwa lata nauki lekcje prowadzone
były wyłącznie po grecku, w związku z czym
polskiego nauczyłam się dopiero w III klasie
podstawówki, kiedy utworzono klasy mieszane (polsko-greckie).
W czasach PRL w Świdnicy mieszkało bardzo dużo Greków, którzy tworzyli
aktywną społeczność. W mieście działał
klub grecki (przy obecnej ul. Kotlarskiej).
Odbywały się tam wieczorki taneczne dla
Greków, funkcjonowała świetlica dla dzieci
i młodzieży. Jako nastolatka niejednokrotnie
występowałam na akademiach z okazji greckich świąt narodowych, a wieku 12 lat zaczęłam naukę w Szkole Muzycznej w Świdnicy, w klasie skrzypiec.
Mój występ muzyczny
W 1971 r. po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałam edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza, gdzie w 1975 r. zdałam maturę. Następnie
zdecydowałam się na naukę w Policealnym Studium Ekonomicznym w Wałbrzychu. Początkowo, w związku z problemami z zakwaterowaniem, musiałam dojeżdżać na zajęcia ze
Świdnicy, jednakże po roku udało mi się dostać do Szkoły Muzycznej II stopnia w Wałbrzychu, do klasy wokalnej. Z tej racji, że szkoła miała internat dla dziewcząt, zdecydowałam się
przenieść tymczasowo do Wałbrzycha.
Po ukończeniu studium rozpoczęłam pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w nowootwartym dziale muzycznym, który w tamtym okresie był innowacją na skalę województwa.
Niestety, praca zaczęła pochłaniać tyle czasu, że byłam zmuszona zrezygnować ze Szkoły
Muzycznej. Po niespełna dwóch latach zdecydowałam się na zmianę i zgłosiłam się do pracy w świeżo otwartym „Polmozbycie” przy ulicy Szarych Szeregów. Tam poznałam swojego
męża, który zaszczepił we mnie zamiłowanie do harcerstwa.
W styczniu 1980 roku urodził nam się syn Piotr. Oboje z mężem aktywnie działaliśmy
wtedy jako instruktorzy świdnickiego hufca, ja prowadziłam 33 Świdnicką Drużynę Harcerskę „Mrówczaki”, Andrzej natomiast 10 ŚDH „Mrówkojady”. Niejednokrotnie wyjeżdżaliśmy całą rodziną na obozy czy też zimowiska harcerskie. W połowie lat 80. wspólnie
z grupą zaprzyjaźnionych instruktorów utworzyliśmy Harcerską Spółdzielnię Mieszkaniową
i rozpoczęliśmy budowę domu. W tym czasie dwukrotnie zmieniłam posadę. Pracowałam
w banku PKO, a następnie w Szkole Podstawowej nr 10, gdzie najpierw byłam bibliotekarką,
a potem uczyłam języka rosyjskiego.
Na przełomie lat 80. i 90. bardzo dużo Greków wyjechało do Grecji, ja jednak zdecydowałam się zostać ze względu na rodzinę. W 1987 roku, w związku ze zmianą sytuacji
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politycznej w Grecji, udało nam się po raz
pierwszy całą rodziną odwiedzić krewnych
w Orestiadzie, skąd pochodzili rodzice.
W kwietniu 1988 urodziła nam się córka
Ania i z całą rodziną wprowadziliśmy się już
do świeżo wybudowanego domu, w którym
zresztą mieszkamy do dziś.
Gdy dzieci były małe, a moi rodzice
jeszcze żyli (mama zmarła w 1985 r., a tata
- w 1990 r.), w domu na co dzień używaliśmy języka greckiego. Pamiętam, że jeszcze Na harcerskiej wycieczce
za czasów zamieszkiwania przy ul. Przyjaciół Żołnierza mały Piotruś potrafił mówić
w trzech językach: z rodzicami po polsku, z dziadkami po grecku, a na podwórku z kolegami
po rosyjsku. Niestety, gdy rodzice zmarli, a znajomi wyjechali do Grecji, siłą rzeczy język
polski zdominował i powoli przestaliśmy w domu używać greckich zwrotów.
Razem z mężem staraliśmy się przekazać dzieciom sympatię do harcerstwa i poszanowanie dla innych kultur. Zarówno Piotr, jak i Ania byli członkami 10 ŚDH „Mrówkojady”.
Córka została również instruktorką i aktualnie działa w Kręgu Instruktorskim „Mrówkojady”. Syn obecnie mieszka i pracuje w Białymstoku. Oboje mają olbrzymi sentyment zarówno
do Grecji, jak i harcerskich przygód. A we mnie, pomimo iż urodziłam się i wychowałam
w Polsce, kultura grecka jest głęboko zakorzeniona i w głębi duszy czuję na równi Greczynką,
jak i Polką.

Moja rodzina
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Czesław Hubisz

Świdniczanin z nakazu pracy
Rodzice moi pobrali się we Lwowie w 1932
roku. Mieszkaliśmy przy głównej wylotowej
ulicy Stryjskiej, niedaleko toru wyścigów
konnych na Persenkówce. W zamieszkałym
przez rodziców domu, na wysokim parterze
mieścił się warsztat stolarski ojca i nasze
mieszkanie, a na piętrze mieszkali lokatorzy. Na podwórzu stał także budynek gospodarczy, w którym mieściły się komórki
i skład materiałów niezbędnych w warsztacie. W 1920 roku ojciec jako 16-letni chłopiec
brał udział w obronie Lwowa, walcząc z Ukraińcami, którzy chcieli przyłączyć to miasto do
Ukrainy. W czasie walk został ciężko ranny i do
końca wojny leżał w szpitalu.
We wrześniu 1939 r. wkroczyły do nas
wojska niemieckie, lecz po trzech dniach
wycofały się. Nie zajęły centrum miasta,
co było zgodne z zawartym w sierpniu
paktem Ribbentrop-Mołotow. Po wycofaniu się Niemców weszła Armia Czerwona. Wojsko to, w porównaniu z wojskiem
niemieckim wyglądało nędznie. Żołnierze
karabiny mieli zawieszone na sznurkach,
niektórzy szli boso. W 1940 roku rodzice
zapisali mnie do przedszkola. Było to w czasie
okupacji radzieckiej, która trwała od września
1939 r. do czerwca 1941 r. Pamiętam tylko,
że każde dziecko nosiło znaczek z wizerunkiem Stalina. Przedszkole było bezpłatne.
W tym czasie rodzice moi, podobnie jak

Zdjęcie ślubne rodziców

Ojciec w mundurze
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Wybuch wojny zakończył szczęśliwe lata
we Lwowie. Mama w środku

Mama, ojciec i ja we Lwowie
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inni mieszkańcy Lwowa, żyli bardzo biednie. Nikt nie pracował, a przedwojenne
pieniądze były nieważne. Wszyscy bali się
wywiezienia na Sybir. Wiele razy rano dowiadywali się, że w nocy kogoś wywieziono.
Któregoś dnia wielu rodziców przybiegło
do przedszkola i zabrało swoje dzieci, mnie
zabrała nasza lokatorka. Okazało się, że do
jednego z lwowskich przedszkoli podjechały samochody ciężarowe, zabrały wszystkie
dzieci i wywiozły w nieznanym kierunku.
Więcej do przedszkola już nie chodziłem.
Po jakimś czasie ojciec dostał pracę w firmie
budowlanej. Został tam wybrany sekretarzem Rady Zakładowej, przewodniczącym
był Żyd, przedwojenny komunista. Podczas
zimy roboty budowlane nadal trwały. Pracownicy zaczęli domagać się, zgodnie z przepisami, ciepłej odzieży i gorących posiłków.
Od pewnego dnia przewodniczący przestał
przychodzić do pracy. Po kilku dniach ojcu
kazano zrobić zebranie związkowe. Na zebraniu poinformowano, że przewodniczący
już nie pracuje w ich firmie, więc należy wybrać nowego. Zaproponowano niepiśmiennego Ukraińca, który przed wojną był pastuchem. Zgodnie z propozycją władz został
wybrany i odtąd skończyły się wszystkie
żądania. Po wielu dniach ojciec spotkał
byłego przewodniczącego na ulicy, który
poinformował go, że siedział w więzieniu.
Przestrzegał ojca, aby o nic się w pracy nie
upominać i robić tylko to, co każą. Żalił
się, „Jaki głupi był przedwojenny rząd, zamiast zamykać nas w Berezie, powinien nas
wysłać do ZSRR. Tam zobaczylibyśmy ich
komunizm. Po powrocie do Polski pocałowalibyśmy ziemię i powiedzieli: niech ten
komunizm szlag trafi”. W czasie okupacji
sowieckiej odbyło się referendum, w którym
mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy są za
przyłączeniem tych ziem do ZSRR. Ojciec
mój w obawie przed wywiezieniem poszedł

na to referendum, a mama kazała mu powiedzieć, że jest chora i nie pójdzie. Po jakimś czasie
pod nasz dom podjechał samochód; mama widząc to szybko wskoczyła do łóżka. Przyszli
z urną i mama również oddała głos. Jak zwykle w ZSRR, „za” było ponad 99% głosujących.
Tak więc wszyscy zostaliśmy obywatelami Związku Radzieckiego. Dorośli dostali radzieckie
dowody osobiste – paszporty. Zaczęto brać młodych mężczyzn do wojska. W ten sposób
mój stryjek Paweł znalazł się w sowieckiej armii. Zginął później jako czołgista w bitwie pod
Łukiem Kurskim. Pośmiertnie został odznaczony Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego.
Do szkoły podstawowej poszedłem w 1941 roku, już w czasie okupacji niemieckiej.
Była to szkoła przy ulicy Stryjskiej. Chodziłem do niej dość krótko, gdyż Niemcy zrobili
w niej szpital, a nas wyrzucono. Jakiś czas uczyliśmy się w prywatnym mieszkaniu, a później w przedszkolu, również przy Stryjskiej. Po pewnym czasie przeniesiono nas do szkoły
głuchoniemych i ociemniałych przy placu Świętej Zofii. Większość dzieci była upośledzona.
Nie mieliśmy podręczników, więc czytać uczyliśmy się z Gazety Lwowskiej, wydawanej przez
Niemców w języku polskim. Między placem Świętej Zofii a ulicą Stryjską (dwa przystanki
tramwajowe) znajdował się gmach Panoramy Racławickiej. Obraz zrobił na mnie wielkie
wrażenie, złudzenie było doskonałe, wydawało mi się, że jest to widok rzeczywisty. Później
dowiedziałem się, że jedną z namalowanych postaci jest mój dziadek Antoni Jaremkiewicz
(1863 – 1925). W czasie malowania Panoramy służył w austriackim wojsku, a ponieważ był
wysokim i dobrze zbudowanym mężczyzną, wybrano go do pozowania. Na obrazie przedstawia chłopa ciągnącego armatę zdobytą w walce z Rosjanami. Do szkoły chodziłem razem
z kolegą, który mieszkał blisko mnie. Ojciec
jego był przed wojną policjantem i w czasie
okupacji sowieckiej został aresztowany. Bardzo przeżywałem razem z kolegą podawane
przez Niemców informacje o odkryciu masowych grobów w Katyniu, gdzie Rosjanie
zamordowali ponad 4 tysiące polskich oficerów i policjantów. Codziennie śledziliśmy
gazety w poszukiwaniu informacji o ojcu
kolegi. Czasy były bardzo niespokojne i ten
niepokój udzielał się i dzieciom, tym bardziej, że w życiu spotykały nas tragiczne wydarzenia. U mojej babci, która była wdową,
mieszkał młody mężczyzna o imieniu Paweł,
pochodzący z okolicznej wsi. Bardzo go lubiłem, do dzisiaj mam zrobione z nim zdjęcie. Któregoś dnia poszedł na wieś do swoich
rodziców i już nie wrócił. Później dowiedzieliśmy się, że w czasie przechodzenia przez
ukraińską wieś został zamordowany. Znajomy Ukrainiec opowiadał, że zamordowano
go w bestialski sposób. Obcinano mu palce
po kawałku i sadzano gołymi pośladkami Z Pawłem na rowerze
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na rozgrzanym blacie kuchennym. U nas, we Lwowie mordów ukraińskich nie było, gdyż
większość mieszkańców była Polakami. Często widziałem duże grupy Żydów prowadzonych
przez Niemców do pracy w lesie. Nieraz kazano im śpiewać: „Marszałek Śmigły Rydz nie
nauczył nas nic, a nasz Hitler złoty nauczył nas roboty”. W Święta Wielkanocne 1944 r. wieczorem zauważyliśmy, że zrobiło się jasno, na niebie świeciły flary zrzucone przez samoloty.
Myśleliśmy, że to iluminacja z okazji Świąt. Mieszkająca u nas Rosjanka, która pracowała
u Niemców, zaczęła histerycznie krzyczeć: „Uciekajcie, będą bombardować”. Po chwili nadleciały samoloty. Ja z wujkiem Józkiem i kuzynem Zbyszkiem ukryliśmy się w przydrożnym
rowie. Widziałem lecącą bombę, która spadła do naszego ogrodu, kilkadziesiąt metrów od
domu. W tym czasie mój wujek Piotr stał w drzwiach wejściowych naszego domu. Został
trafiony odłamkiem w głowę i zginął. Mama szukała mnie w tym czasie na podwórku; spadła na nią gałąź czereśni obcięta odłamkiem. Rano po nalocie, z kuzynem Zbyszkiem, starszym
ode mnie o dwa lata, biegaliśmy po okolicy i oglądaliśmy skutki nalotu. Widziałem kilkadziesiąt
osób zabitych, również oderwane części ciała. Niektórych z tych ludzi znałem. Trupy wrzucano za
ręce i nogi na samochody ciężarowe. Naloty samolotów radzieckich powtarzały się wielokrotnie,
ale pierwszy był dla nas najbardziej tragiczny. Od tego czasu często noce spędzaliśmy w piwnicy,
bowiem niedaleko nas znajdowały się bloki oficerskie, duże koszary wojskowe i lotnisko Skniłów.
W czasie nalotów najbardziej ucierpiały tzw. baraki, w których mieszkali najbiedniejsi.
W lecie 1944 r. moja ciocia, wraz z mężem oraz córkami, wyjechała do Dębna koło
Brzeska, już na terenie dzisiejszej Polski. Ojciec mój, bojąc się ponownego spotkania z Rosjanami, którzy nadciągali ze wschodu, postanowił również wyjechać do Dębna. Zamieszkaliśmy w drewnianym domu brata mojego wujka. Wieś ta jest opisywana w przewodnikach
turystycznych głównie ze względu na znajdujący się tam zamek z fosą i mostem zwodzonym.
W Dębnie znów zacząłem chodzić do szkoły - do czwartej klasy. Nauka odbywała się w małym drewnianym budynku. W jednym pomieszczeniu jednocześnie mieściło się kilka klas.
Na pewien czas Niemcy znów zamienili szkołę na szpital dla żołnierzy rannych na froncie
wschodnim. Mamę wzięto do pomocy w wojskowej kuchni. Oczywiście nie dostawała zapłaty, ale pozwalano jej jeść obiady i brać je dla mnie i ojca. Po paru miesiącach Niemcy
chcieli wywieźć ojca na roboty, ale on uprzedzony uciekł. Dokonano u nas rewizji, w czasie
której ukradziono nam przedwojenne srebrne pieniądze, złote obrączki rodziców oraz kilka
kartonów sacharyny. Zabrano też znalezione dokumenty. Matkę wezwano na policję i oskarżono o szpiegostwo. Powiedziano jej, że znaleziono dokumenty angielskie i radzieckie. Matka
im wytłumaczyła, że „dokument angielski” to metryka urodzenia napisana po łacinie, a dokument radziecki, to paszport (dowód osobisty) wydawany wszystkim mieszkańcom pod
okupacją sowiecką. Matka, widząc zakłopotanie Niemca, upomniała się o ukradzione przedmioty. Na to Niemiec krzyknął: „To pani uważa, że Niemcy to złodzieje?”, wówczas matka
zaczęła przepraszać i była bardzo zadowolona, że w końcu pozwolono jej odejść. W zimie
przyszli do nas Rosjanie. W nocy weszli do mieszkania, nie pozwolili wstać z łóżek i świecąc latarkami po oczach krzyczeli „dokumenty”. Gdy wyszli, mama chciała ubrać buty, ale
butów już nie było. Oprócz butów mamy (z cholewami, tzw. angliki) ukradli również inne
drobne przedmioty. Później wielokrotnie słyszałem, jak w czasie dyskusji z Rosjanami, na ich
argument: „A myśmy was wyzwolili”, mama mówiła: „Mnie z butów”. Krótko potem wrócił
ojciec, ukrywał się u Niemców, do których zgłosił się na ochotnika do kopania okopów.
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Po wyzwoleniu nauka odbywała się w zamku. Każda klasa miała już swoją salę. Znalazły
się także przedwojenne podręczniki, które były przechowywane na strychu w kamienicy. Po
zakończeniu wojny okazało się, że nie możemy wracać do domu, gdyż rozpoczęła się repatriacja z terenów wschodnich na Ziemie Odzyskane. Rodzice dowiedzieli się, że nasi krewni
zostali przewiezieni w okolice Dzierżoniowa. Wujek Józef nie chciał wyjeżdżać ze Lwowa.
Mówił innym: „Wyjedziecie, a oni was okradną, wszystko zniszczą, przecież i tak będziemy
wracać, bo Ameryka nie pozwoli na taką niesprawiedliwość”. Któregoś dnia został wezwany
na komendę NKWD. Przetrzymywano go w maleńkiej celi, że nawet nie można było w niej
usiąść. Po ścianach lała się woda. Przesłuchiwany był co kilka godzin i pytany ciągle o to
samo. Oficer, który go przesłuchiwał, w pewnej chwili wyciągał rękę z papierosami w stronę
wujka. Gdy wujek chciał skorzystać z poczęstunku, oficer uderzył go ciężką metalową popielniczką. Po kilku dniach został zwolniony. Wuj Józef już nie miał złudzeń, pierwsze kroki
po wyjściu z aresztu skierował do urzędu, by zarejestrować się na wyjazd, a dopiero potem
poszedł do domu. Więcej go nie wzywano.
W sierpniu wyjechaliśmy do Dzierżoniowa, gdzie osiedliło się wielu naszych znajomych.
W mieście nie było pracy, przybysze postanowili więc osiedlać się na wsi, gdzie przynajmniej
było co jeść. W czasie naszego przyjazdu miasto nazywało się Rychbach (po niemiecku
Reichenbach), a stacja kolejowa Drobniszów. Od września zacząłem uczęszczać do szkoły.
Mieściła się ona w budynku, który obecnie zajmuje II Liceum Ogólnokształcące. Po jakimś
czasie ojciec załatwił sobie pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niemczy. W 1946 roku zapisałem się do ZHP. Drużynowym moim był starszy uczeń Liceum
Ogólnokształcącego, który nazywał się Wojciech Jaruzelski przezywany przez nas „Gumą”.
Był bardzo dobrym pływakiem, pamiętam, że świetnie grał w drużynie piłki wodnej. W lecie
1946 roku byłem na obozie harcerskim w górach koło Rościszowa. Początkowo my, młodsi,
mieszkaliśmy w szkole, a później w dużych wojskowych namiotach. W dzień mieliśmy dużo
zajęć: pomoc w kuchni, zdobywanie sprawności, podchody i różnego rodzaju gry. Wieczorami odbywały się zabawy przy ognisku. W zabawach tych najbardziej wyróżniał się Zbigniew
Cybulski, późniejszy znany aktor. Był on uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Głównym składnikiem naszego jedzenia były paczki UNRRA (dary administracji
USA). Dyżurni pilnujący naszego obozu posiadali broń palną. Pilnowaniem i gotowaniem
zajmowali się starsi, ja należałem do najmłodszych, więc do tych prac mnie nie angażowano.
Na następny obóz wyjechałem w 1947 roku nad jezioro koło Łeby. Na miejsce dojechaliśmy wagonami towarowymi, leżąc na siennikach, które sami wypchaliśmy słomą. Mieliśmy
tam być miesiąc, ale ze względu na brak pożywienia wróciliśmy po dwóch tygodniach. Na
obozie tym był również Zbigniew Cybulski. Harcerstwo w Dzierżoniowie było najsilniejszą organizacją młodzieżową. Byli jeszcze OMTUR-owcy związani z PPS oraz ZWM-owcy
związani z PPR, ale znacznie mniej liczni od harcerstwa. W każdą niedzielę zbieraliśmy się
w szkołach i czwórkami szliśmy do kościoła. W 1948 roku, ze względów ideologicznych harcerstwo przestało istnieć. W roku tym, po ukończeniu Szkoły Podstawowej, zostałem przyjęty do Przemysłowego Gimnazjum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie. Zdawało nas 600,
a przyjęto 120 uczniów. Z Dzierżoniowa znalazło się tam tylko 5 osób, pozostali uczniowie
pochodzili z bardzo wielu miast kraju. Wszyscy musieli mieszkać w internacie. Po lekcjach
był obiad, a po obiedzie obowiązkowa nauka własna, która odbywała się także w klasach. Za
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dobre wyniki w nauce można było dostać od wychowawcy przepustkę na spędzenie nocy
z soboty na niedzielę w domu. Nauka trwała 3 lata. Po drugim roku na praktykę chodziliśmy
do Dzierżoniowskich Zakładów Wytwórczych Urządzeń Radiowych. Praktykantami opiekował się inż. Kiesseweter, który uczył nas także radiotechniki. Praktykantów angażowano
najczęściej do zastępowania nieobecnych pracowników na taśmie. Mnie to nie odpowiadało,
dlatego z kolegą poskarżyliśmy się naszemu opiekunowi. W wyniku naszej interwencji przeniósł nas do warsztatu, w którym naprawiano odbiorniki radiowe „Pionier”, niesprawne po
montażu na taśmie. Praca ta bardzo się nam podobała i wykonywaliśmy ją do końca praktyki.
W 1950 roku w Zgorzelcu był podpisywany akt uznania granicy na Odrze i Nysie pomiędzy Polską a NRD. Nasz zakład został zobowiązany do wysłania delegacji, wysłał więc praktykantów. Dzięki temu miałem okazję uczestniczyć w ważnym wydarzeniu historycznym.
Jechaliśmy odkrytymi samochodami ciężarowymi. Ja jechałem małym amerykańskim samochodem wojskowym „Dżems”. Każdy samochód zaopatrzony był w zapasy kanapek i oranżady. Wtedy pierwszy raz przejeżdżałem przez Świdnicę. Przed Zgorzelcem był posterunek
sprawdzający wjeżdżających do strefy nadgranicznej (ok. 20 km przed granicą). Uroczystość
odbyła się na dużym placu w parku. Delegacje niemieckie przeszły piechotą przez drewniany
most i dalej na plac zgromadzenia. Przemówienia wygłosili premierzy J. Cyrankiewicz i O.
Grotewohl. Oni też podpisali akt uznania granicy. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem.
Przed którymś 1 maja kazano nam kupić książkę „Krótki kurs historii WKP(b)”, która była
wydana w nakładzie miliona egzemplarzy. W związku z tym, że tłumaczyliśmy się brakiem
pieniędzy, do książki dodano zeszyt wartości 60 zł, nie było więc wyboru, trzeba było ją kupić. W defiladzie pierwszomajowej, przed trybuną musieliśmy podnieść egzemplarz książki
do góry i skandować: „Niech żyje W-K-P-B”. W uroczystościach brał udział generał Stanisław Popławski, Rosjanin w polskim mundurze, który nawet dobrze nie potrafił mówić po
polsku. Po 1956 roku wyjechał do ZSRR. W klasach szóstej, siódmej i pierwszej gimnazjum
uczyłem się języka angielskiego. Od drugiej klasy gimnazjalnej uczono nas już tylko języka
rosyjskiego. Rygor w Przemysłowym Gimnazjum Radiotechnicznym był ostry. Bardzo często na dużej przerwie zbierano nas na placu i dyrektor Buczyłko ogłaszał listę wyrzuconych
z uwagi na słabe postępy w nauce. Nauka w Gimnazjum kończyła się egzaminem, który
składał się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu można było dalej uczyć się
w 2-letnim Liceum Radiotechnicznym. Jednak w 1951 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, polegającą na zlikwidowaniu gimnazjów i liceów i zastąpieniu ich przez 4-letnie
technika. Długo nie było wiadomo, czy w Dzierżoniowie będzie technikum.
W tym czasie odwiedziła nas moja ciocia, która mieszkała w Gliwicach. Dowiedzieliśmy
się, że w Gliwicach jest wiele szkół i z nauką nie będzie kłopotu. Zdecydowałem się więc na
wyjazd i naukę w Gliwicach. 1 września poszedłem do dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, który, gdy tylko dowiedział się, że ukończyłem Gimnazjum Radiotechniczne w Dzierżoniowie, przyjął mnie do IV klasy z naboru. Były jeszcze IV klasy dla
tych, którzy skończyli I klasę liceum. Nauki mieliśmy dużo więcej niż koledzy z innych IV
klas, np. lekcje we wtorki trwały 12 godzin. Wielu nauczycieli było asystentami Politechniki
Gliwickiej. Do projektowania maszyn elektrycznych używaliśmy skryptów z Politechniki.
Większość z moich kolegów pochodziła z Górnego Śląska, niektórzy do 1945 roku nie znali
języka polskiego.
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W pewną styczniową w niedzielę wysłano nas do przepracowania jednej szychty w kopalni Sośnica. Pieniądze za naszą pracę miały być przeznaczone na zakupienie szkolnego
sztandaru. Skierowano nas do szatni dla sztygarów, gdzie przebraliśmy się w kombinezony,
wysokie gumowe buty i kaski. Każdy z nas dostał też karbidową latarkę. Windą przystosowaną do przewożenia wózków z urobkiem zjechaliśmy na głębokość 650 metrów. Na dole
przewieziono nas wózkami do pracy na poszczególne stanowiska. Mnie z kolegą skierowano
do pracy w brygadzie, która wierciła otwory, zakładała ładunki wybuchowe, strzelała i po
pewnym czasie wrzucała węgiel na pochyłą rynnę, i dalej do podstawianych wózków. Pokład
był bardzo niski, musieliśmy poruszać się bardzo pochyleni lub na kolanach. Naszym zadaniem było oczyszczenie wyrąbanego korytarza z miału węglowego. Łopatami wrzucaliśmy go
na pochyłą rynnę. Przed odstrzałem schodziliśmy na dół do korytarza, po którym jeździły
wózki. Po odstrzale w powietrzu pył unosił się bardzo długo. Po pewnym czasie wchodziliśmy na górę i sytuacja się powtarzała.
Naprzeciw kopalni mieścił się obóz pracy z charakterystycznymi wieżyczkami strażniczymi. W brygadzie byli zatrudnieni więźniowie i żołnierze skierowani do przymusowej pracy.
Więźniowie ciągle wypytywali nas, czy w związku z nową Konstytucją będzie amnestia. Po
zakończonej pracy bardzo długo kąpaliśmy się pod prysznicami. Po godzinie stwierdziliśmy,
że dalsze mycie nie ma sensu, gdyż woda była ciągle brudna. Długo jeszcze pod skórą, szczególnie rąk, mieliśmy pył węglowy.
Świadectwo dojrzałości uzyskałem w wieku 17 lat i niecałych 10 miesięcy. Po ukończeniu
technikum obowiązywały nakazy pracy. Miejsce pracy można było wybrać z przedstawionej listy. Ja wybrałem Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej M-9 w Świdnicy,
gdyż znajdowały się najbliżej Dzierżoniowa, w którym mieszkali moi rodzice. Chciałem studiować, ale mogłem to zrobić dopiero po zakończeniu 3-letniego nakazu pracy. W czerwcu
1952 wraz z kolegą z Gliwic pojechaliśmy do Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie, gdzie mieliśmy nadzieję załatwić zwolnienie z nakazu pracy. Przyjął nas
typowy urzędnik warszawski, który powiedział: „Chłopcy, cieszcie się, że będziecie zarabiać,
a studiować możecie wieczorowo”. W czasie naszego pobytu w Warszawie trwały prace przy
wykończaniu placu Konstytucji, którego otwarcie miało nastąpić 22 lipca. Pałacu Kultury
jeszcze nie było.
Pracę w ZEM – ie rozpocząłem 1 sierpnia 1952 roku, a więc w pierwszym dniu dorosłości. Razem ze mną przyjęto 12 techników. Zamieszkaliśmy w zakładowym hotelu przy ulicy
Piekarskiej, obecnie mieści się tam przedszkole prowadzone przez zakonnice. Ja mieszkałem
w pokoju na piętrze razem z kolegą z Gliwic. Obiady jedliśmy w stołówce zakładowej przy
ulicy Równej. Do niedawna mieściła się tam apteka „Bona”. Wejście do zakładu znajdowało
się przy ulicy Westerplatte, a zaraz za nim stajnia dla zakładowych koni. Biuro konstrukcyjne
zajmowało się adaptacją radzieckiej dokumentacji konstrukcyjnej do samochodu osobowego
Warszawa, którego produkcję uruchamiano właśnie w Fabryce Samochodów Osobowych.
Pracę rozpocząłem w laboratorium Działu Głównego Konstruktora (TK). Zajmowałem się
głównie przerabianiem przyrządów pomiarowych. Na początek zarabiałem 550 zł miesięcznie, otrzymywałem także premię w wysokości 55% wynagrodzenia zasadniczego. Kierownikiem moim był starszy kolega, który przed wojną skończył gimnazjum radiotechniczne
w Wilnie. Krótko po rozpoczęciu pracy kierownik zachorował, a mnie kazano go zastępować.
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Po jego powrocie okazało się, że zostałem oskarżony o niedopilnowanie biura, w wyniku
czego zaginęło wiele przedmiotów. Szybko odnalazłem wszystkie rzekomo zaginione przedmioty. Powiadomiłem o tym kierownika i na tym sprawa się zakończyła.
Zakład przemysłowy był miejscem, w którym bardzo ostro widać było stosunki polityczne, presję władz w każdej dziedzinie. Kierownikiem biura ochrony – RO był w tym czasie pan
S., który podobno równocześnie pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa. Chodził po zakładzie
w wysokich butach oficerskich z owczarkiem niemieckim. W jego gabinecie znajdowała się
szafka w ścianie z urządzeniami do podsłuchu rozmów telefonicznych. Jeden z kolegów, który
pracował w biurze głównego mechanika, opowiadał, że pewnego dnia S. wezwał go do siebie
i pytał, o czym mówiono w dziale. Wyjął pistolet z szuflady i położył go na biurku. Naturalnie, w celu zastraszenia. Kolega nie zdradził treści rozmów, a chodziło o polityczne kawały
opowiadane w tym dniu w biurze. Wiadomo, że takie sytuacje groziły ostrymi sankcjami.
W pomieszczeniu tym byłem kilka razy. Za każdym razem jakiś oficer wojska namawiał
mnie, podobnie jak i mojego kolegę, do studiowania w Wyższej Szkole Oficerskiej. Nigdy się
na to nie zgodziłem motywując odmowę chęcią studiowania na politechnice. Koledze dano
spokój po oświadczeniu, że jego wujek zginął w Katyniu. W tym czasie w zakładzie pracowało tylko kilku inżynierów i niewielu techników. Dyrektorem był Żyd Max Fajgenbaum,
głównym inżynierem Stanisław Kusto, głównym technologiem inż. Kukułka. Któregoś dnia
główny dyspozytor poinformował mnie i kolegę, który również pracował w dziale głównego
konstruktora, że od tej chwili będziemy jego pracownikami. Praca nasza miała polegać na
zbieraniu danych o spływie produkcji i przekazywaniu ich telefonicznie do Zjednoczenia
w Warszawie. Nam ta praca nie odpowiadała, więc odmówiliśmy jej wykonywania. Główny
dyspozytor był bardzo zdziwiony, gdyż zaprotestowaliśmy wobec decyzji dyrektora. Interwencja u dyrektora nie przyniosła rezultatu. Nie chcieliśmy być konfidentami, zgodziliśmy
się na zmianę miejsca pracy, lecz oświadczyliśmy dyrektorowi, że pracy tej nie będziemy wykonywać. O dziwo, dyrektor przystał na to, widocznie i jemu nie podobałaby się nasza rola. Po
trzech dniach inżynier Bresler przywrócił nas do pracy w dziale konstrukcyjnym.
Na pierwszą delegację pojechałem do Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie,
gdzie zwracano się do nas „panie inżynierze”. Ten tytuł dodawał mi wówczas powagi i tym
mocniej utwierdziłem się w przekonaniu, że muszę zostać inżynierem.
Większość pracowników była bardzo młoda, nie posiadaliśmy wykształcenia związanego
z elektrotechniką motoryzacyjną. W związku z tym szef działu kilka razy w tygodniu prowadził szkolenia. Uczył nas z radzieckich podręczników, jedynie dostępnych w tym czasie.
Życie było wówczas bardzo proste i biedne, wielu rzeczy nie posiadaliśmy, o wielu nie
mogliśmy nawet marzyć. Czasem można było coś „załatwić”. Określenie to przetrwało przez
dziesiątki lat, a i dziś funkcjonuje w języku i praktyce. Tak też było z moim pierwszym zegarkiem. Któregoś wieczoru za 700 zł i dwie półlitrowe butelki wódki kupiłem przy pomocy
kolegi od radzieckiego żołnierza potrzebny mi zegarek marki „Pobieda”. Jedną butelkę wypiliśmy wspólnie, drugą żołnierz zabrał, aby wypić z kolegą na służbie.
Dnia 5 marca 1953 zmarł Stalin. Uroczystości pogrzebowe były transmitowane z Moskwy przez zakładowy radiowęzeł. Musieliśmy ich wysłuchać stojąc przy głośnikach w swoich
działach. Płakała tylko działaczka partyjna Anna M. Ja w duchu byłem bardzo zadowolony,
jednak nie mogłem tego uzewnętrzniać. Miałem nadzieję, że przyjdą zmiany na lepsze.
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Wiosną 1953 roku rodzice moi dostali mieszkanie w Świdnicy przy ulicy Kazimierza
Pułaskiego. Od tego czasu mieszkałem znowu z rodzicami. Ojciec rozpoczął pracę w Świdnickich Fabrykach Mebli.
W tym samym roku wraz z kilkoma kolegami postanowiliśmy rozpocząć studia w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej we Wrocławiu. Było to podyktowane również uniknięciem
wojska. Żeby otrzymać skierowanie na studia, musieliśmy uzyskać akceptację zakładowej
komisji społecznej. Tylko ja nie zostałem wytypowany ze względu na małą aktywność społeczną. Poprosiłem swojego szefa, głównego konstruktora oraz znajomego działacza partyjnego o pomoc. Cieszyli się oni dużym autorytetem w Zakładzie i załatwili mi to skierowanie.
W lipcu rozpoczął się 6-tygodniowy kurs przygotowawczy, trwający 6 dni w tygodniu. Codziennie musieliśmy dojeżdżać do Wrocławia. Egzamin był z matematyki, fizyki i nauk społecznych. Najbardziej bałem się tego ostatniego. Okazało się, że egzaminatorem był mój nauczyciel
z Gimnazjum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie. W ogóle mnie nie pytał, tylko porozmawialiśmy „o starych czasach”. Na studia zostało przyjętych 160 osób. Nauka rozpoczynała się o 15.15,
a kończyła przeważnie o 20.20, od poniedziałku do piątku. Pracowaliśmy do 12.00, a o 12.30
mieliśmy pociąg do Jaworzyny Śląskiej. Tu przesiadaliśmy się na pociąg pośpieszny do Wrocławia.
Wracaliśmy pociągiem o godz. 20.40 z Dworca Świebodzkiego do Jaworzyny Śląskiej, tu przesiadka i w Świdnicy byliśmy ok. godz. 22.30. Pracowało się wtedy 6 dni w tygodniu, w soboty 6
godzin, do 13.00. Na pierwszych czterech ćwiczeniach z matematyki odbyły się kolokwia z poszczególnych części materiału szkoły średniej. Potem był egzamin ustny, po którym pozostało nas
120. Ja i jeden ze studentów, który ukończył I rok matematyki na uniwersytecie, byliśmy zwolnieni z egzaminu ustnego. Matematykę bardzo dobrze wykładał hrabia dr Wilkoński. W pierwszym
roku nauka odbywała się w budynku NOT-u przy ulicy gen. Karola Świerczewskiego. Z naszego
zakładu na studia zostało przyjętych jeszcze sześciu kolegów na wydziały elektryczne i mechaniczne. W wolnym czasie, przed wykładami, często chodziłem do delikatesów w PDT, gdzie czasem
można było kupić lepszą kiełbasę, krakowską suchą lub myśliwską. W świdnickich sklepach rzadko one bywały. Po wykładach chodziliśmy czasem do Klubu Międzynarodowej Książki i Prasy lub
do kina. Przez pierwsze trzy semestry mieliśmy wykłady z podstaw marksizmu i leninizmu, które
prowadził Żyd Rosen. Wykłady były bardzo nudne, gdyż Rosen monotonnym głosem czytał
nam książkę „Krótki kurs historii WKP(b)” pod redakcją J. Stalina. Ćwiczenia prowadziła młoda
Żydówka w bardzo grubych okularach. Na zajęciach podawała temat, a my mieliśmy dyskutować.
Ja i kilku kolegów nigdy nie zabraliśmy głosu, dlatego kazała nam ten przedmiot zaliczać. W wyznaczonym dniu nie znaleźliśmy wolnej sali, więc zaliczyła nam bez pytania. Egzamin u Rosena
zdałem na ocenę dostateczną, z czego byłem bardzo zadowolony. Po 3 semestrze podzieliliśmy się
na specjalności. Do wyboru były: sieci elektryczne, energetyka i radiotechnika. Ja, jako jedyny ze
Świdnicy wybrałem radiotechnikę. Wykłady odbywały się przeważnie przy ul. Bolesława Prusa.
W tym czasie zmieniono nazwę uczelni na Politechnika Wrocławska Studium Wieczorowe. Grupa moja liczyła kilkanaście osób, wszyscy byli z Wrocławia, jedynie ja byłem dojeżdżającym.
Z dojazdami na uczelnię mieliśmy dużo kłopotów. Zlikwidowano pociąg pośpieszny,
którym dojeżdżaliśmy do Wrocławia. Jakiś czas jeździliśmy pociągiem przez Dzierżoniów
i Niemczę. Później zakłady, z których studiowali pracownicy, dowoziły nas autobusem do
Żarowa i dalej jechaliśmy pociągiem. W końcu zakłady zgodziły się zwalniać nas o godzinie
10.00 na pociąg, który wyjeżdżał ok. 10.30 do Jaworzyny Śląskiej. We Wrocławiu byliśmy
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przed godziną trzynastą. Ówczesne przepisy przewidywały urlopy na kontynuowanie nauki
wynoszące maksymalnie czternaście godzin tygodniowo. Nas początkowo zwalniano na piętnaście godzin, a później na dwadzieścia pięć godzin w tygodniu.
Obiady, które gotowała mi mama, jadłem po godz. 10, a potem biegłem na dworzec
kolejowy.
W domu mieliśmy poniemieckie dwuzakresowe radio firmy Blaupunkt, na którym ojciec
słuchał na średnich falach najczęściej wiadomości Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki lub
Londynu. Audycje te z czasem były coraz skuteczniej zagłuszane. Produkowano wówczas
odbiorniki z krótkimi falami, na których można było słuchać stacji zagranicznych, lecz były
drogie i na talony. W Dzierżoniowie produkowano Pioniery, a w Warszawie w Zakładach
Kasprzaka Agi (na szwedzkiej licencji). Pionier kosztował 25 tys. zł, a Aga 50 tys. zł. Skrzynki
do Agi produkowane były w Świdnickich Fabrykach Mebli, w których pracował mój ojciec.
Z części, które można było kupić w sklepach oraz wykonanych samodzielnie, zbudowałem
Agę, a ojciec załatwił skrzynkę. Po jakimś czasie Agę zmieniono na Syrenę. Różnica polegała
na przeniesieniu skali z góry skrzynki na dół. My również zmieniliśmy nasze radio. Zbudowałem również gramofon, a ojciec dorobił do niego skrzynkę. Najwięcej pracy było przy wykonywaniu talerza, na który kładło się płytę. Trzeba było wykonać kokilowy odlew ze stopu
cynku i aluminium i wytoczyć na tokarce.
W tym czasie ukazywały się dwa czasopisma na tematy związane z radiotechniką: miesięcznik „Radio” i tygodnik „Radioamator”. W sprzedaży było także czechosłowackie „Amaterskie Radio”. Na podstawie tego pisma postanowiłem zbudować magnetofon. Wszystkie
części wykonałem w zakładzie. Silniki przerobiłem z poniemieckich lotniczych selsynów czyli
przetworników elektromaszynowych. Najwięcej problemów miałem z wykonaniem głowic
oraz z kupnem taśmy magnetofonowej (kaset jeszcze nie wymyślono). Głowicę załatwił mi
kolega z pracy, który pochodził z Katowic, a jego kolega pracował w Polskim Radiu. Taśmę
kupiłem przypadkowo w sklepie elektrycznym we Wrocławiu. Była to taśma używana w profesjonalnych magnetofonach o szerokości 6,35 mm i długości 1 000 m produkcji NRD.
Zrobiłem z niej trzy krążki. Magnetofonów nie było jeszcze w sprzedaży. Nagrywałem muzykę z radia. Kiedyś nagrałem nadawany w południe z Krakowa sygnał czasu i hejnał z wieży
mariackiej. Puściłem to nagranie przez otwarte okno piętnaście minut wcześniej i obserwowałem zachowanie przechodzących ludzi. Niektórzy z nich przestawiali zegarki. Nikt nie
podejrzewał możliwości odtworzenia nagrania.
Około 1954 roku zaczęły pojawiać się pralki. Niektórzy z moich znajomych robili je sami
w zakładzie po godzinach pracy. Były to pralki wirnikowe, składające się z drewnianej obudowy, zbiornika z ocynkowanej blachy i silnika elektrycznego z wirującą tarczą. Ludzie bardzo
nieufnie przyjmowali ten wynalazek. Istniała opinia, że pralki bardzo niszczą prane rzeczy.
Któregoś dnia ogłoszono, że zakład dostał do rozdziału m.in. talony na dwie pralki, z wyżymaczką ręczną i bez. Talony rozdzielała Rada Zakładowa. Na prośbę mamy napisałem podanie na przydział pralki z wyżymaczką. Podania były tylko dwa, więc dostałem talon na pralkę
z wyżymaczką. W tym samym dniu wezwano mnie jednak i wymieniono talon na pralkę bez
wyżymaczki, ponieważ drugie podanie złożyła główna księgowa, która nie chciała przyjąć
talonu na pralkę bez wyżymaczki. Talon trzeba było zrealizować w sklepie. Mama wiele razy
musiała chodzić do sklepu i stać w kolejkach, aby w końcu dostać tę pralkę. Któregoś dnia
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mama chciała kupić sandały. W rozmowie z kierownikiem sklepu skrytykowała jakość obuwia. Wówczas sprzedawca obrażony zapytał – „Co, nie podobają się socjalistyczne sandały,
a może chciałaby pani kapitalistyczne?”. Mama się przestraszyła, bo łatwo z tej rozmowy
można było zrobić sprawę polityczną. Wyszła ze sklepu zadowolona, że tak się skończyło.
W czerwcu 1956 r., jak co roku, NOT zorganizował wycieczkę techniczną na Targi Poznańskie. Wycieczka trwała dwa dni, spaliśmy w wagonach, którymi przyjechaliśmy. Na
drugi dzień po naszym wyjeździe z Poznania rozpoczęły się antyrządowe rozruchy robotnicze. Na Targi Poznańskie zawsze chętnie jeździłem, gdyż był to jedyny kontakt z nowoczesną
techniką. Przywoziłem zawsze dużo materiałów informacyjnych. Można było również obejrzeć telewizję, której u nas jeszcze nie było. Często w czasie delegacji służbowych do Warszawy chodziłem do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie za 2 zł można było oglądać warszawski
program telewizyjny.
Jednym z moich nauczycieli był prof. M. Suski, który miał wykłady z mikrofal oraz radiolokacji. W 1932 roku na Olimpiadzie w Los Angeles był członkiem drużyny, która zdobyła
brązowy medal w szabli. W czasie wojny służył w Wojsku Polskim w Anglii, gdzie wprowadzał urządzenia radarowe. Zawsze był bardzo poważny, dlatego też baliśmy się egzaminu,
tym bardziej, że był piątek i trzynastego. Gdy jednak z tego powodu chcieliśmy egzamin
odłożyć, profesor potraktował nas wyjątkowo łagodnie.
Pewnego dnia w październiku 1956 r. mieliśmy mieć zajęcia w budynku przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego. Zajęcia się nie odbyły i poproszono nas o przejście na plac pomiędzy ulicą
a rzeką. Myśleliśmy, że będzie to wiec jakich wówczas było wiele. Okazało się, że był to
wiec poparcia przemian politycznych, jakie nadchodziły. Po wiecu szliśmy w pochodzie przez
most Grunwaldzki pod gmach poczty, gdzie na dachu były zainstalowane anteny zagłuszające zachodnie rozgłośnie. Tam skandowaliśmy: „Przestać głuszyć”, „Uwolnić Wyszyńskiego”,
„Oddać Lwów i Wilno”. Następnie pochód przeszedł do Rynku i dalej ul. Stalingradzką
(obecnie Świdnicką) w stronę Dworca Głównego. Część pochodu ruszyła w stronę ulicy Józefa Stalina (obecnie Jedności Narodowej). Na całej trasie skandowano hasła, a z okien okolicznych budynków rozlegały się okrzyki: „Brawo studenci”. Na ulicy Stalingradzkiej i Józefa
Stalina pozrywano tabliczki z nazwami ulic. Naprzeciw gmachu Opery Wrocławskiej znajdował się budynek Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Uczestnicy pochodu podpalili
czerwone flagi i zniszczyli gabloty stojące przed budynkiem. Zniszczono również gabloty
propagandowe stojące przed Dworcem Głównym.
W Świdnicy zmian nazw ulic dokonali pracownicy naszego zakładu. Poszli z zakładu ze
sprzętem i zmienili nazwy ulic ze Stalingradzkiej na Wrocławską i Józefa Stalina na Niepodległości. Przez wiele lat na czerwonych cegłach budynku Sądu, od strony ulicy, widniał, ręcznie
zrobiony przez naszego plastyka, napis – al. Niepodległości.
Cieszyłem się ze zmian na najwyższych stanowiskach partyjnych i rządowych. I Sekretarzem KC został W. Gomułka, który w okresie stalinowskim siedział w więzieniu.
Ministrem Obrony Narodowej został M. Spychalski, a K. Rokossowski wyjechał do
ZSRR. Miałem nadzieję, że nowe władze będą bardziej ludzkie, ale nadzieja ta trwała
dość krótko. Wzorem jugosłowiańskim w zakładach zaczęły powstawać Rady Robotnicze. W naszym zakładzie również powstała taka Rada. Rola tych rad była stopniowo
ograniczana.
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Pierwszy raz oglądałem telewizję w swoim mieszkaniu 2 lutego 1958 r. w dniu rozpoczęcia
nadawania programów przez nadajnik zainstalowany na Ślęży. Stacja ta została wybudowana
przez komitet społeczny pod przewodnictwem prof. Stefana Rylskiego. Nadajnik zainstalowała firma niemiecka Siemens. Wydaje mi się, że byłem jedynym mieszkańcem Świdnicy,
który oglądał ten pierwszy przekaz polskiego programu telewizyjnego. Oglądałem go na
telewizorze radzieckim Rekord, którego właścicielem był mój kolega. W tym czasie w sklepach nie było w sprzedaży telewizorów. Swój pierwszy telewizor nabyłem w kwietniu 1958
roku od handlarza, który kupił go od Rosjan. Był to 14-calowy radziecki Rekord, za który
zapłaciłem 8,5 tys. zł. W tym czasie wielu sąsiadów i znajomych przychodziło do mnie „na
telewizję”. Pewnej niedzieli transmitowano mecz bokserski Polska – Francja. Było wówczas
w moim mieszkaniu trzydziestu znajomych. Siedzieli na wszystkich możliwych sprzętach
i na podłodze. Wielu przychodziło z żonami w celu przekonania ich do kupna telewizora.
Na drzwiach jednego z mieszkań przy ulicy Dębowej widziałem napis: „Wstęp – dorośli 2
zł, dzieci – 1 zł”. W listopadzie wyczytałem w gazecie, że w Hali Ludowej we Wrocławiu
odbędą się targi, na których m.in. będzie w sprzedaży 20 szt. polskich 17 calowych telewizorów Belweder 2, w cenie 9 tys. zł. Pojechałem w niedzielę z kolegą, który miał samochód.
Po długim staniu kupiłem wymarzony telewizor. W domu okazało się, że bark mu fonii.
Zerwałem plombę i za chwilę naprawiłem. W tym czasie program był nadawany tylko po
południu, sześć razy w tygodniu – oprócz wtorków. W Świdnicy był już wtedy ZURiT, ale
telewizorów nie naprawiał. W środę telewizor znowu się zepsuł i musiałem ponownie go naprawiać. Pod koniec studiów zostałem przeniesiony do biura konstrukcyjnego. Pracowałem
w sekcji aparatów. Jako pierwsze zadanie zlecono mi skonstruować regulator napięcia do
samochodu wojskowego Star 66. Jako pracę dyplomową miałem zaprojektować odbiornik
radiokomunikacyjny pod kierunkiem doktora Tretera. Egzamin zdawałem 17 grudnia 1958
roku razem z kolegą, który jako pracę dyplomową opracował i wykonał nadajnik telewizyjny
retransmitujący z góry Chełmiec w Wałbrzychu czeski program telewizyjny do Wrocławia.
Pamiętam, że w 1957 roku dzięki temu nadajnikowi oglądaliśmy na telewizorze naszego
kolegi przy ul. Wrocławskiej mecz piłkarski Polska – ZSRR, który odbywał się w Czechosłowacji. Przypuszczam, że był to pierwszy odbiór retransmitowanego programu telewizyjnego
w Świdnicy. Przed i - częściowo w czasie meczu - musiałem przerobić telewizor na wyższy
kanał. Telewizor nazywał się Dürer i był produkcji NRD. Został on wygrany w dolnośląskiej
grze liczbowej Liczyrzepka.
Pierwszy raz za granicą byłem na Targach Lipskich w marcu 1960 roku. Była to wycieczka
zorganizowana przez Naczelną Organizację Techniczną. Paszporty załatwialiśmy na Komendzie Milicji we Wrocławiu. Jechaliśmy pociągiem; uczestnikami wyjazdu byłi inżynierowie
i technicy z całego kraju. Po drodze zwiedziliśmy Drezno, a w nim Zwinger, pomnik Bitwy
Narodów i miejsce, w którym w Elsterze utonął książę Józef Poniatowski. Oprowadzający
nas przewodnik niemiecki opowiadał, jak to w bestialski sposób alianci zbombardowali
Drezno. Ja śmiałem się, że pewnie po stronie zachodniej, inny przewodnik opowiada, jak to
w bestialski sposób mordowali Rosjanie. W ten sposób porządni okazali się tylko Niemcy.
W tym czasie nie było jeszcze muru berlińskiego. Niektórzy uczestnicy wyjazdu wykorzystali ten
fakt do ucieczki na zachód. Najłatwiej można było uciec metrem, które bez kontroli przejeżdżało
granicę. Z targów przywiozłem dużo materiałów informacyjnych firm zachodnich. Fachowa li54

teratura zachodnia, do której mieliśmy dostęp,
dużo pisała o tranzystorowych regulatorach
napięcia. W krajach socjalistycznych produkowano wibracyjne (elektro-mechaniczne)
regulatory napięcia. Skonstruowałem tranzystorowy regulator napięcia. Zastosowałem
dwa tranzystory połączone równolegle i na tej
bazie powstał pierwszy w kraju tranzystorowy regulator napięcia. Nie nadawał się on do
pracy w temperaturze istniejącej pod maską
samochodu, ale w laboratorium działał. Cena
jego była bardzo wysoka. Zajmowałem się
również konstrukcją akustycznych sygnałów
dźwiękowych.
Zawsze fascynowała mnie technika,
lubiłem rozgryzać problemy techniczne,
stawiać sobie nowe wyzwania, dlatego też
praca była dla mnie przyjemnością i moim
hobby. Wynalazki techniczne usprawniały
i ułatwiały życie ludziom, pasjonował mnie
fakt, że mogę uczestniczyć w ich tworzeniu.
Korzystanie z urządzeń technicznych dostarcza też wiele przyjemności. Lubiłem z nich
korzystać i korzystam dotąd, choć młodość
już dawno minęła.

Rodzice w Warszawie
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Łada Iwanicka

Trudne drogi do wolności
Nazywam się Łada Iwanicka. Mam czternaście lat i jestem uczennicą I klasy 3 Gimnazjum
w Świdnicy. Kim dziś jestem? Beztroską nastolatką, jak każda dziewczyna w moim wieku.
Wyróżnia mnie historia mojej rodziny. To dzięki moim przodkom mogę cieszyć się dziś tą
beztroską. Historię rodziny znam od mojej babci, mamy taty. Jestem najmłodszą gałązką
naszego drzewa genealogicznego, które zaczyna się od Franciszka Malinowskiego, który urodził się w 1855 roku. Jego przodkowie, Polacy mieszkali na Wołyniu, na ziemi żytomierskiej.
Służył on w carskiej armii i uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878. Po
zwycięstwie Rosji nad Turkami wracał do domu i w drodze, we wsi Susły zobaczył przy studni
dziewczynę, Brygidę.
Poznali się, pobrali i całe życie przeżyli we wsi Słoboda Czarniecka (Nowograd - wołyńskiego rejonu). Mieli pięcioro dzieci. Jedna z ich córek, Wiktoria, urodzona w 1890 roku jest
moją praprababcią. Praprababcia Wiktoria wyszła za mąż za Franciszka Karlińskiego, który
uczestniczył w II wojnie światowej. Czas wojny źle wpłynął na jego zdrowie. Zmarł, gdy
moja prababcia Emilia (córka Wiktorii i Franciszka) miała trzy lata. Po rewolucji październikowej zaczął się dramatyczny czas dla Polaków zamieszkałych na przygranicznym terytorium. Władze w Moskwie, bojąc się kontaktów Polaków z Polską, skazały ich na przymusową
deportację do Kazachstanu. Na przełomie maja i czerwca 1936 r., na rozkaz Józefa Stalina
rozpoczęto masowy wywóz ludności polskiej. Byli prześladowani za wiarę, język i po prostu
za to, że byli Polakami. Ważnym motywem deportacji było również odmawianie przez Polaków wstąpienia do kołchozów, wyznawanie religii katolickiej, niechęć do składania donosów
na sąsiadów i znajomych do organów państwowych. Deportacja do Kazachstanu zaczęła
się od mieszkańców z terytorium Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Wioski
przeznaczone do przesiedlenia okrążała milicja i NKWD. Ludzi określonych jako wrogów
zabierano do wagonów towarowych. Wywieziono około dwustu tysięcy ludzi ze wspomnianego wyżej terytorium. Przesiedleńców poinformowano w trybie administracyjnym o wysiedleniu bez prawa powrotu. Decyzja była nieodwracalna i obejmowała całe rodziny. Podróż
dla większości deportowanych miała się skończyć na pustym stepie, gdzie nie było przedtem
żadnych osad. W zaplanowanym miejscu wbijano pal z numerem, mówiąc zesłańcom: „Tutaj
będziecie żyć i pracować”.
„Spec-przesiedleńcy” żyli w stepach odcięci od świata. Wegetowali w nieludzkich warunkach. Wydawało się, że zapomniani przez Boga, o którym oni nie zapominali na swoich
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wyznaczonych im przez los ciernistych i krzyżowych drogach. Świadomi korzeni, z jakich
pochodzą, przekazywali tę świadomość dzieciom. A tam niewolnicza praca od świtu do nocy,
rozkazy, areszty, po których na ludzi czekały łagry i rozstrzelanie.

Życie na wygnaniu
Surowy klimat, brak produktów spożywczych i ciepłego ubrania, całkowity brak pomocy
medycznej – spowodowały, że 30% deportowanej ludności zginęło. Wśród deportowanych
znalazła się rodzina mojej prababci Wiktorii. Na początku lata 1936 r. w towarowym wagonie rodzina dotarła za Ural, do stepu Kazachstanu, do stacji Taj yn sza. Za sobą miała
miesiąc podróży. Z tej miejscowości wieziono ich samochodami ciężarowymi jeszcze 45 kilometrów po bezludnej przestrzeni. Na miejscu znajdował się pal z numerem „5”. Czekał
na nich komendant, który wytłumaczył im, że będą tutaj żyć pod nadzorem komendantury
NKWD. Zabroniono wyjeżdżać i przekraczać przestrzeni w promieniu 2,3 km. Umieszczono ich w namiotach po kilka rodzin w jednym i rozkazano budować ziemianki. Łopatami
ryto większe zagłębienia, w nich mieszano ziemię z suchą trawą, zalewano wodą i ugniatano
tę masę nogami. Obok były wyryte dwa prostokątne zagłębienia o głębokości około 1 m,
służące do budowy ziemianek. Ściany wykładane były darnią. Dach wyłożony był belkami,
na które kładziono grube warstwy trawy, a na wierzch sypano ziemię.
Bardzo podobny los spotkał rodzinę Iwanickich deportowanych na tych samych stalinowskich zasadach. Tak samo byli „wysypani” do stepu, stał tam słup z numerem „6”. Na początku także mieszkali w namiotach, budując ziemianki. Później budowali domki z samanu
(suszonej na słońcu cegły wykonanej z gliny wymieszanej ze słomą), zakładając małą wioskę
Wiszniowkę. Domki były bez drewnianej podłogi, pokryte dachem z gliny. Najgorsze, co
mogli przeżyć – to śmierć trzech córeczek, które przyjechały z nimi z Ukrainy. Cała trójka
zmarła w pierwszą zimę w ciągu tygodnia. Nie wytrzymały surowego klimatu Kazachstanu
i braku opieki medycznej. Po gorzkim przeżyciu moim pradziadkom, Marianowi i Anieli
Iwanickim urodzili się kolejno dwaj synowie, z których Jan jest moim dziadkiem.
Wkrótce stworzono kołchoz, powstała wioska Jasna Polana. Powstała też szkoła, w której
uczono w języku rosyjskim, punkt medyczny i poczta. Wioski coraz częściej odwiedzane
były przez miejscowych Kazachów, z którymi niełatwo było się porozumieć. Miejscowa ludność, poznawszy bliżej Polaków, okazywała im pomoc. W Jasnej Polanie moja prababcia
Emilia wyszła za mąż. W 1937 r. urodziła pierwsze dziecko, syna Włodzimierza. W 1939 r.
urodził się drugi syn Michał, a w 1947 – córka Maria, która jest moją babcią. Babcia miała
jeszcze młodszego brata i siostrę. W ciężkich, nieludzkich warunkach deportowani ludzie
przeżyli do grudnia 1955 r. Od tego momentu byli zwolnieni ze „spec-wysiedlenia”. Dostali
paszporty, pozwolono im wyjechać do innej części rejonu czy państwa. Mężczyzn wysyłano
do wojska. Można było uczęszczać do wyższych szkół. Ale na całe życie w sercach Polaków
żyjących w Kazachstanie pozostała gorycz niezasłużonego poniżenia, co można wyrazić słowami wspomnień Franciszka: „Żadnego żalu nie trzymam, lecz pamiętam, jak nazywali nas
wrogami narodu”. Gdy reżim „spec – posielenia” (tak moja babcia nazywała „spec – przesiedlenie”) ustąpił po śmierci Józefa Stalina, deportowani mogli powrócić na Ukrainę. Niektórzy wracali, ale większość rodzin zdecydowała się zostać i „poprawiać” tamto życie. Wśród
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„pozostawszych” ludzi była rodzina mojej
prababci, powiększona o pięcioro dzieci tam
urodzonych. Ponadto już tam budowano
w pewnym stopniu przyszłość. Starsi synowie, Włodzimierz i Michał po ukończeniu
średniej szkoły mieli zamiar studiować. Taka
możliwość pojawiła się w 1954 roku. W tym
czasie moja babcia Maria poszła do pierwszej klasy. Średnią szkołę ukończyła w 1965 r.
Babcia, gdy była nastolatką, żyła w o wiele
Dziadek Jan Iwanicki z córką Ludmiłą
lepszych warunkach niż jej starsi bracia. Ludzie mieli już co jeść i w co się ubrać.
W roku 1967 babcia szczęśliwie wyszła
za mąż za Jana Iwanickiego. Po dwóch latach urodziła się im córka Ludmiła, która jest moją ciocią, a w roku 1973 – syn
Włodzimierz, który jest moim tatą. Życie
zmieniło się na lepsze. Ciocia i tata dorastali
i studiowali w czasach spokoju i stabilizacji
w Kazachstanie - do lat dziewięćdziesiątych.
Życie zaczęło się zmieniać na gorsze
w czasach rozpadu ZSRR. Moja ciocia LudBabcia Maria z moim tatą
miła i tata Włodzimierz zdążyli skończyć
szkołę i studia, a na drodze do dorosłego życia spotkały ich zmiany ustroju Kazachstanu, co wpłynęło na brak pracy. Jeżeli była praca, to
nie było za nią wynagrodzenia. Często zamiast pieniędzy dostawali jogurty i skarpety. To było
ogromnym ciężarem w utrzymaniu rodziny, którą założyli moi rodzice w 1995 r. Zamieszkali w niewielkim miasteczku Szczuczyńsk. W tej miejscowości moja mama Tatiana urodziła w 1996 r. pierwsze dziecko, córkę Ładę - czyli mnie. Moi dziadkowie mieszkali nadal
na wsiach Jasna Polana i Wiszniowka. Te wioski znajdowały się prawie 200 kilometrów od
naszego miasteczka. Ciocia Ludmiła po ukończeniu studiów zamieszkała w dużym mieście
Kokszetau (nazwa kazachska). Pracowała jako lekarz. Dziadkowie pomagali mojemu tacie
w utrzymaniu rodziny, której nie wystarczało na wynajmowanie mieszkania i inne podstawowe potrzeby. Mobilizowało to ich do zastanowienia się nad miejscem zamieszkania. Kazachski system rządzenia nie dawał nadziei na dobrą przyszłość dzieciom i wnukom. Od czasu deportacji, do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, żyjącym na terytorium Kazachstanu Polakom
odebrano możliwość posługiwania się językiem polskim. Nie było polskich szkół czy lekcji
języka polskiego. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych władze Kazachstanu stworzyły
możliwości nauki w języku polskim. Polska i Kazachstan zawarły porozumienie w sprawie
wysyłania polskich nauczycieli do szkół Kazachstanu.
W roku 1993 do wioski, w której mieszkali moi dziadkowie Iwaniccy, nieoczekiwanie
przyjechała polska nauczycielka, pani Kazimiera Piech, która zamieszkała u moich dziadków.
W częstych i długich rozmowach z panią Kazimierą dziadkowie dowiedzieli się, że Polska
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mogłaby podać „pomocną dłoń” Polakom żyjącym w Kazachstanie, zapraszając ich do powrotu do Ojczyzny. Pani Kazimiera okazała chęć pomocy całej naszej rodzinie, zabierając
dane osobowe i dokumenty do Polski. Po jakimś czasie dowiedziała się, że losem naszej rodziny zainteresowało się miasto Świdnica. Na posiedzeniu Rady Miejskiej Świdnicy przyjęto
uchwałę o zaproszeniu mojej rodziny do Polski. Starania o przyjazd trwały trzy lata. Wreszcie
nastąpił szczęśliwy moment, kiedy opuściliśmy Kazachstan, wyjeżdżając do Polski, do Świdnicy. Podróż trwała pięć dób. 15 lutego 1997 r. rodzina repatriantów pierwszy raz wstąpiła na
polską ziemię, gdzie została przyjęta bardzo ciepło i życzliwie. Przez jakiś czas mieszkaliśmy
razem w mieszkaniu otrzymanym od miasta. W roku 1999 ciocia Ludmiła wyszła za mąż
za Janusza Kawalkowskiego i zamieszkali oddzielnie. W 2000 roku Włodzimierz ze swoją
rodziną zamieszkał osobno, w Jagodniku. W 2001 r. zmieniliśmy ponownie miejsce zamieszkania; wróciliśmy do Świdnicy, gdzie w tym roku urodził się mój brat Tomasz. We wrześniu
2001 r. poszłam do zerówki. Podstawówkę ukończyłam w 2009 r. Teraz chodzę do I Gimnazjum. Tomasz w tej chwili uczęszcza do II klasy. Miło wspominamy 2000 rok, ponieważ
w październiku do Polski przyjechali rodzice mojej mamy, Paszkowscy wraz ze swymi trzema
synami, którzy zamieszkali w Świebodzicach. Dziadkowie ze strony mamy i taty są szczęśliwi, widząc jak dzieci i wnuczęta zamieszkały w Ojczyźnie swoich przodków, posługując się
ich językiem i kontynuując ich tradycję i religię. My, czyli najmłodsze pokolenie jesteśmy
wdzięczni dziadkom za to, że możemy przedłużyć korzenie drzewa rodzinnego w Polsce.

Drzewo genealogiczne ze strony dziadka Jana Iwanickiego
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Wracam do kwietnia 1993 roku, kiedy deportowani zostali całkowicie zrehabilitowani. Niestety, moja prababcia wraz ze swoją rodziną już po śmierci.
Stawiamy sobie pytanie: kim jesteśmy i skąd pochodzimy? Odpowiedzią być może drzewo genealogiczne, gdzie możemy znaleźć swoją gałąź. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy,
czym się zajmujemy, powinniśmy pamiętać, że każdy z naszych przodków pozostawił swój
ślad na ziemi, że pracował dużo i żył prawdziwie. Moja wiedza o rodzinie nie ogranicza się do
najbliższych. Na przykład mój tata ma siostrę Ludmiłę, która jest lekarzem i obecnie mieszka
z mężem nad morzem. Moja babcia Maria miała trzech braci i siostrę Ninę, która od 2000
roku zamieszkała z rodziną w Świdnicy. Bracia Włodzimierz i Michał zostali w Kazachstanie
i tam już są pochowani. Leonid wyjechał z rodziną do Rosji. Moja praprababcia również
miała trzech braci, oni też objęci byli deportacją. Rafał i Franciszek wrócili na Ukrainę,
a trzeci Wacław wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i walczył z Niemcami. Doszedł do
Warszawy, gdzie zginął w wypadku. Ja, Łada znam mniej więcej los wszystkich członków –
gałęzi mojego drzewa genealogicznego. Moja rodzina utrzymuje ze sobą kontakt telefoniczny
i przy pomocy internetu. W miarę możliwości spotykamy się pielęgnując pamięć o rodzinie.
15 lutego 2013 roku minęła 16 rocznica naszego przyjazdu do Polski, do Świdnicy, za co
jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom dobrej woli.
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Alina Janik,
córka Mariana Chmielewskiego i Jadwigi Chmielewskiej z Jendrzejewskich

Scheda

W przeszłości ukryta jest
nasza tożsamość.
(Paul Ricouer)
Czas miniony ożywa w mojej świadomości jako wartość, do której pragnę powracać, na którą
chcę się powoływać. Swoisty lek na podbudowanie naszej duszy. Trwały ślad życiowego dorobku i dokonań naszych przodków.
Wychowana w duchu poszanowania przeszłości i w klimacie podtrzymywania tradycji,
pieczołowicie przechowuję to, co się ostało po wojennej zawierusze. W żadnym razie nie ma
to być, bazujący li tylko na aktach urzędowych, dokument, lecz wspomnienie oparte na ocalonych pamiątkach, relacjach i opowieściach bliskich i znajomych o mojej rodzinie i środowisku, w którym przyszło jej funkcjonować, co rzutuje na sposób ujęcia faktów i wydarzeń,
a także na styl wypowiedzi.
Zmotywowana do pisania przez moją Najpierwszą Nauczycielkę, uciekam się do trzech
przyczynków. W momencie rozpoczęcia transformacji ustrojowej, kiedy to byli działacze
„Solidarności”, do których należałam, mogli przebierać w intratnych stanowiskach, m.in.
ktoś rzucił propozycję: „Będziemy panią kreować na przewodniczącą Rady Miasta”. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna: „Ale ja kocham Świdnicę mojego dzieciństwa”.
We wspomnieniach mojej mamusi spisanych jako wkład w uczczenie 25 – lecia Ziem
Odzyskanych i Dni Ziemi Świdnickiej (1970 r.) odnajduję opis wrażenia, jakie nasze miasto
wywarło na przybywających do „niewiadomego celu podróży”. Po wydostaniu się z Krakowa, przez zatłoczony dworzec katowicki, w ścisku pociągu towarowego, z bolesnym obrazem
zrujnowanego Wrocławia w oku, Świdnica jawiła się jako oaza. „Czysty dworzec, zadbane uliczki
i skwery były czymś zupełnie odmiennym od nędzy Brzeska. I ludzie w Rynku!”. W swoim pamiętniku onegdaj zarejestrowałam wzruszające spotkanie z jedną z pań świdnickich pionierek
wypowiadającą nostalgiczną żałość: „Czasy pana Chmielewskiego już nigdy nie wrócą”.
Kim byli przyjezdni? Skąd przybyli? Jakie to były czasy? Zdaję sobie sprawę z konieczności ograniczenia ram wypowiedzi, niemniej, sporządzając ich wizerunek na przykładzie losów
moich rodziców (traktując je jako symptomatyczne dla znacznej części świdnickiej inteligen61

cji tamtego czasu), wskażę na istotne aspekty w sposób wyrazisty wiążące odmienne historycznie: przedwojenną przeszłość i powojenną teraźniejszość, odnajdywanie w nich bliskich sobie
klimatów i wartości – tę wyjątkową schedę. Byli ludźmi z przedwojenną klasą, choć nigdy
się z tym nie obnosili. Nie posiadali bogatego rodowodu, ale ich rodziny przed i po wojnie
cieszyły się dużą estymą (m.in. brat mamusi, Józef prowadził elektryfikację Mazowsza, a krewni
tatusia mają w swoim dorobku szereg znaczących dokonań – według projektów kuzynki Łucji
z Poznania powstało wiele dróg, mostów i terminali w różnych regionach kraju, także na Dolnym
Śląsku). Wszystko, co moi rodzice osiągnęli, zawdzięczają własnemu wysiłkowi. Jako córka dróżnika (tę państwową posadę dziadek dostał za wstawiennictwem siostry babci Broni, która była
damą do towarzystwa hrabiny Krasińskiej w Opinogórze) mamusia mogła uzyskać wykształcenie
jedynie dzięki wsparciu starostwa za dobre wyniki (celowała zwłaszcza w przedmiotach ścisłych)
i korepetycjom udzielanym siostrzenicom księdza. Ukończyła słynne ciechanowskie gimnazjum
Choromańskiego – niechaj o poziomie placówki zaświadczą nowatorskie eksperymenty fizyka
i chemika Stefańskiego (którego mamusia była asystentką) i choćby drobny fakt niedopuszczenia
do matury córki miejscowego prominenta, która popełniła błąd w tłumaczeniu łacińskim („jak
najbardziej” napisała łącznie!). Studia były poza zasięgiem, zdobyła zatem uprawnienia pedagogiczne w Grudziądzu, uzupełniając je później Wyższymi Kursami Nauczycielskimi we Lwowie
i Puławach. Kiedy zgłosiła się do swojej pierwszej szkoły w Mroczenku (powiat lubawski), okazało
się, że „może uczyć wszystkiego”. „Wszystkiego” uczyła następnie w szkole powszechnej II stopnia
w Antonówce, polskiej szkole średniej w Tuczynie i szkole średniej w Szubkowie (powiat rówieński na Wołyniu). Po wojnie pracowała jako matematyczka (początkowo także chemiczka)
w Jadownikach Podgórnych (powiat brzeski) oraz w świdnickich szkołach podstawowych: 3,
1, 5 i 10 (od roku 1946 do 1968).

Mamusia ze swoimi uczniami w Antonówce, wrzesień 1938 r.
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Stary dom Chmielewskich stał na żyznych ziemiach, które dziadkowie uprawiali. Przypominał dworek zaściankowy, w którym mieściło się coś w rodzaju zajazdu: ze sklepem, restauracją, pocztą, miejscem na popas i stajniami na podmianę koni. Tak wzbogacona pozycja
pozwoliła tatusiowi na ukończenie szkoły wojskowej - jako wybitnie uzdolniony oficer przy
generale polonizował Pomorze. Ze względów osobistych zrezygnował z kariery wojskowego
i wrócił do Szubkowa, gdzie – z racji zawirowań historycznych z udziałem Niemców i bolszewików – jego najwcześniejsze dokonania musiały stanowić temat tabu. Zdobyte później
kwalifikacje ekonomiczne przed wojną wykorzystywał jednocześnie w kilku instytucjach:
jako księgowy i wykładowca rachunkowości w szubkowskiej Państwowej Szkole RolniczoChmielarskiej, biuralista i buchalter w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Osadzie Krechowieckiej, w rówieńskim finotdiele, a także w Obwodowym Biurze Funduszu Bezrobocia
i pomniejszych firmach. Po wojnie był zatrudniony jako fakturzysta „Społem” w Tarnowie,
referent handlowy wypełniający zlecenia Ministerstwa Aprowizacji i Handlu w Brzesku,
wreszcie jako księgowy i inspektor socjalny w świdnickim Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego. Do ostatecznego miejsca swojego bytowania nasza rodzina (tatuś, mamusia, ja, brat
Ryszard i babcia Michalina) podążała etapami: ucieczka przed mordem do bezpieczniejszego
Równego, ale nie można tu było zostać, bo w kamienicy dwie folksdojczki kolaborowały
z hitlerowcami; pomoc znajomego naczelnika stacji w formie doczepienia wagonu z nami
i naszym dobytkiem do transportu wojskowego; „żeby tylko minąć Brody”; pomoc znajomego kolejarza w Krakowie i przemieszczanie się do Tarnowa i Brzeska, ale kresowiacy nie mogli
egzystować w obcym im klimacie pazerności i zdzierstwa (za mały kubek mleka dla dzieci
– elegancka tatusiowa koszula, za kawałek lichego mięsa – futro, z docinkiem: „Jak pana
przyciśnie, to pan odda”); nieudana próba poszukiwania przez tatusia brata Janka w gruzach
Warszawy. Ale wyprawa do stolicy nie była bezowocna: na słupach ogłoszeniowych widniał
apel Zarządu Przemysłu Cukrowniczego: „Poszukujemy księgowych na Ziemie Odzyskane”.
I tatuś od razu się zgłosił. Miał do wyboru Malbork i Świdnicę. Oboje rodzice orzekli, że
wybrał szczęśliwie.
W 1932 r. dziadek Ignacy z niepokojem wysyłał swoją starszą córkę na Wschód. Kiedy po
wojnie otrzymał pierwszy list powiadamiający go o naszym lokum – tym razem na Zachodzie, jakimś cudem w okolicach Ciechanowa i Mławy zdobył sporo żywności, wyładował nią
dwie olbrzymie walizy i przyjechał do Świdnicy, co było nie lada wyczynem, bo w pociągach
grasowali szabrownicy. Minęła „obsesja Odry” (jak wielu Polaków z centrali, obawiał się,
że Niemcy zaraz tu wrócą i znowu będziemy musieli uciekać).Wyjechał uspokojony: córka
i zięć „na posadach”, wnuczęta pod opieką przedszkola, sąsiedzi usłużni, w mieście porządek
i czystość, a przy umiarkowanym spożyciu dobrze zakonserwowanego według starych przepisów jadła starczy na kilka tygodni. Spostrzegł, że - zaaklimatyzowani – wrastamy już w nowe
środowisko i żyjemy nowym życiem, które może być udane, i nie ma sensu za wszelką cenę
ściągać nas w rodzinne strony Jendrzejewskich. Także, mimo wielkiego sentymentu do minionego życia za Bugiem, rodzice nigdy nie wyrażali chęci powrotu. Bywali i obyci, posiadali
dwie ważne w nowych warunkach umiejętności: łatwość przystosowawczą i kreatywność,
którymi to walorami musiało legitymować się wielu świdniczan, skoro w tak krótkim czasie
udało się im zagospodarować i rozwinąć w całkiem nowym dla nich miejscu tak wiele dziedzin.
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Skierowana po redukcji nauczycieli mamusia jechała na Kresy z wyobrażeniem o wilkach,
niedźwiedziach i dzikich obyczajach. Wysiadła na stacji przy pomocy obsługi pociągu, aby
wsiąść do czekającego na nią powozu, a zapomnianą w przedziale parasolkę w nienaruszonym stanie dostarczono jej nazajutrz. Wieś Szubków niewątpliwie zajmowała w Rówieńskiem
miejsce poczesne. Sąsiadowały z nią osady: Jazłowiecka, Krechowiecka i Hallerowo. O jej
randze świadczą: położenie przy głównym trakcie, stały autobus na trasie Tuczyn – Równe,
drogi bite, trakcja elektryczna. Istniały tu młyn, chmielarnia, zakład mleczarski z linią doświadczalną, doświadczalny zakład ogrodniczy, duży sklep wielobranżowy, boisko sportowe,
korty tenisowe, duża cerkiew. Działały cztery placówki oświatowe: państwowe przedszkole,
publiczna szkoła powszechna, powszechna szkoła średnia i szkoła kształcąca rolników. Rangę
w przeważającej mierze wyznaczała Państwowa Szkoła Rolniczo – Chmielarska działająca
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, pana prof. Ignacego Mościckiego, goszczącego na uroczystościach dożynkowych. Zdjęcie dokumentujące witanie się pana Prezydenta
z tatusiem zostało spalone w momencie wejścia Rosjan – drugie, uwieczniające Mościckiego
w asyście Rydza-Śmigłego i Osóbki-Morawskiego, wisi na ścianie w moim pokoju. Szkoła
stanowiła kuźnię wiedzy i ośrodek promieniujący na całą okolicę kulturą i obyciem. Tu i we
współpracującej z nią szkole dla dziewcząt w Horyńgrodzie uczono „wszystkiego”. Tu samochodami i powozami zjeżdżali eleganccy panowie i wykwintne damy z okolicznych wojskowych osad. Tu – wedle zachowanych zdjęć i relacji świadków – pięknie się kłaniano, witano,
dyskutowano, w białych strojach rozgrywano partie tenisa i mecze siatkówki, urządzano bale
i wieczornice. A widok bogato zdobionego złotem zabytkowego pałacu, w którym mieściła
się szkoła rolnicza ze wspaniale zaplanowanymi i starannie utrzymywanymi przez uczniów
gazonami przepysznego kwiecia wyrabiał w młodzieży potrzebę piękna na co dzień.
Muszę dodać, że z galanterią przedwojennych oficerów mamusia zetknęła się już w Ciechanowie, bowiem dziadkowie mieszkali naprzeciwko koszar, gdzie stacjonował 11 Pułk
Ułanów Legionowych, a Marszałek przyjeżdżał na coroczne dni otwarte w garnizonie i odbierał kawaleryjskie parady. Z przyczyn oczywistych, szubkowskiego pałacu i jego otoczenia
– głównego miejsca pracy tatusia przed wojną nie pamiętam. Dobrze natomiast zapamiętałam świdnicką siedzibę Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego przy ul. Oświęcimskiej.
Jawiła mi się jako posesja nad wyraz nobliwa: okazały gmach z ogrodem wysadzanym różowymi magnoliami, a w nim korytarze i pokoje z codziennie froterowaną podłogą. Zachwycało mnie solidne biurko tatusia z eleganckim garniturem i wyposażeniem umieszczonym
w należytym porządku – od tamtej pory przybory piśmienne są moją pasją. Zewnętrzne
i wewnętrzne dostojeństwo budynku czyniło zadość utrwalonej w tatusiu potrzebie przebywania w miejscu spełniającym kryteria estetyki. Miano wielkiego estety powszechnie łączono
z perfekcjonizmem tatusia. Stary dom Chmielewskich poszedł był pod szkołę w Rzeczycy, a z otrzymanego spadku i własnych oszczędności w 1939 r., według własnego projektu,
wybudował dom nowy. Nieduży, ale śliczny, otoczony sadem z drzewami prowadzonymi
według wszelkich zasad sadownictwa i przez tatusia szczepionymi, z ogrodem różanym (tatusiową specjalnością). Za domem w dół ku Horyniowi ciągnęły się piętra zmeliorowanego
warzywniaka (zależnie od ilości wody niezbędnej do hodowania poszczególnych gatunków);
wszystko otoczone ocynkowaną siatką. Widok ten powodował, że raz po raz zatrzymywali
tu się przejezdni z prośbą o możliwość sfotografowania posesji i przemierzenia budynku.
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Istnieje następujący przekaz powojenny: Rosjanie zarządzili w Szubkowie zrównanie śladów
polskości z ziemią. Podobno kierowca buldożera zatrzymał się przed naszym domem, wysiadł
z pojazdu i powiedział, że tego miejsca nie przejedzie. Dom ocalał. Mieściły się tu po wojnie
kolejno placówki użyteczności publicznej: poliklinika, rada narodowa, ponownie poliklinika, izba porodowa, a ostatnio apteka.
Mieszkanie przy ul. Michała Roli Żymierskiego, w secesyjnej kamienicy, tuż przy zachwycającej nas zabytkowej starówce, wyposażone w porządne meble wykupione na własność za
11 775 zł po ich spisaniu w 1948 r. przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny i wzbogacone
o przywiezione z Tąpadeł pianino, choć nie posiadało wykwintnego wystroju, również było
estetyczne i wygodne. A całe miasto z jego poniemiecką, solidną infrastrukturą stwarzało
wszelkie warunki do realizowania się w różnych dziedzinach życia. O pozycji zawodowej pracownika świadczy poziom jego kwalifikacji. Zachowane świadectwa pracy rejestrują wysokie
umiejętności tatusia: „doskonałe obznajmienie z kancelarią, znajomość wszelkiej buchalterii”, „rachunkowości gospodarczej i kameralnej – budżetowej”, „księgowości prowadzonej
wg buchalterii podwójnej systemu amerykańskiego”. Liczne powojenne formy rozszerzania
wiedzy i specjalizacji tatuś ukończył wyłącznie z wynikiem bardzo dobrym, a coroczny bilans
był w ministerstwie przyjmowany bez zastrzeżeń. Jako kierujący działem socjalnym wykazał
wyjątkową dbałość o pracowników Zjednoczenia i Cukrowni „Świdnica”.
Podczas gdy koleżanka Ukrainka nauczała o krowie, co ma cztery nogi i ogon, na lekcji
wizytowanej przez Kuratora Okręgu Wołyńskiego uczniowie mamusi popisywali się rozległą wiedzą o COP-ie, co znalazło oddźwięk szerszy, a prokuratorzy z Rzeszowa w nagrodę
przysłali szkole pierwsze radio. W 1950 r. powołano mamusię na stanowisko kierowniczki
zespołu metodycznego matematyki, ale nagła choroba uniemożliwiła jej przyjęcie tych obowiązków.
Do legendy przeszła uprawiana przez tatusia korespondencja: służbowa (wysoko ceniona
w ministerstwie i innych urzędach z racji logiczności wywodu, elegancji języka i wyjątkowego zapisu), na użytek zgłaszających się w potrzebie znajomych (jej kształt i motywacja
w każdym przypadku zapewniały ludziom pomyślne załatwienie sprawy, choćby najtrudniejszej) i prywatna (wypływająca z konieczności nieustannego porozumiewania się – wobec
braku telefonu nawet krótka rozłąka przestawała być odczuwalna, ponieważ w obie strony
szły listy i telegramy, a sprawność ówczesnej poczty przejawiała się w tym, że wystarczyło
zaadresować: „Chmielewski – Centrocukier – Warszawa” – nic więcej!). Do dnia dzisiejszego preferuję listowne porozumiewanie się z licznymi adresatami, innych środków przekazu
używając jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Status człowieka wykształconego przed wojną
wymagał doskonałego opanowania języka mówionego i pisanego, na co moi rodzice byli
niezwykle uczuleni. W trosce o jakość słownika używanego przez przybyłych z różnych stron
kraju świdniczan tatuś korespondował z Radiową Skrzynką Pytań. Nie chcąc stale występować z pozycji autorytarnej, umawiał znajomych na odsłuchiwanie odpowiedzi (pamiętam
kwestie: „tulać czy turlać”, „tą czy tę”, „deko czy deka”). Jeszcze tuż przed nagłą śmiercią
mamusia (miała 87 lat) pod moją nieobecność sporządzała szczegółowe wyciągi z obrad Sejmu - całkowicie bezbłędne gramatycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie, w pełni realizujące zasady notatki jako techniki pracy umysłowej (przejrzysty układ, odstępy, podkreślenia,
pismo rozstrzelone etc.).
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Tatuś sam perfekcyjnie opanował także ukraiński i rosyjski, co ułatwiało mu obcowanie
z zamieszkałymi w tamtych stronach ludźmi i porozumiewanie się z przybyszami, a nawet
stało się przepustką do wolności. Rosjanie, którzy wkroczyli do Szubkowa i zobaczyli naszą
posesję, uznali, że – tak jak u nich – mógł ją sobie zafundować tylko szpion. Wiele nocy
spędził tatuś na NKWD, ale konsekwentnie nie odpowiadał na pytanie: „Kto niedowolien
sowietskoj własti?” Którejś nocy zaniepokojona babcia Michalina uparła się i poszła za nim.
Wówczas tatuś kazał sobie podać papier, pióro i atrament i najczystszą ruszczyzną napisał
(z obszerną motywacją), że to on jest niezadowolony, albowiem jest nękany i zmuszany do
haniebnej zdrady. Tej nocy tatuś całkowicie osiwiał. Nazajutrz znajoma inspektorka szkolna Miszina, która możliwością przebywania w naszym nowym domu czuła się nobilitowana (miała zwyczaj ocierania policzków o malowane drewno i mawiania: „Kakije charoszyje
dwieri”), doniosła, że znakomita ruszczyzna tatusia przeraziła enkawudowców i już nigdy nie
odważą się lękać takiej „figury”, więc można zaprzestać gromadzenia sucharów na wywózkę.
Tatuś także sam nauczył się pięknie grać na skrzypcach ze słuchu i pięknie śpiewał. Starsze
kuzynki z rozrzewnieniem wspominały słowami „Beniowskiego”:
Wam lip zapachy
W dom zalatały i pieśni, i wieczory
Mieliście ciche na gankach drewnianych.
Na naszym ganku zbierali się bliscy i znajomi. Stąd płynęły w dal pieśni patriotyczne
i liryczne dumki. A najpiękniej Polesia czar... Śpiewnik zasilał bibliotekę każdego polskiego

Mamusia ze swoimi pierwszymi wychowankami w świdnickiej Szkole Podstawowej nr 3, czerwiec 1947 r.
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domu. Po wojnie dziadek Jan – człowiek światowy (przemierzył lądy i oceany), posiadający
niezliczone umiejętności, „złota rączka”, zrobił dwoje skrzypiec, z których jedne nabył wybitny wirtuoz, a drugie przywiózł do Świdnicy „dla Mariana, który zrobi z nich należyty użytek”. Cieszyłam się, kiedy w czas świąteczny tatuś grał kolędy i pastorałki. Niestety, po jego
śmierci poszły za zaciągnięte na leczenie długi. Status przedwojennej „pani nauczycielki”,
prestiż społeczny podbudowany godziwą pensją pozwalały mamusi nie tylko na dostatnią
egzystencję, ale także na otaczanie opieką dzieci z biedniejszych rodzin. Po wojnie, w niedostatku i przy braku poczucia stabilizacji, pozycję trzeba było sobie wypracować, począwszy od
przysposobienia miejsca pracy. Na drugi dzień po przyjeździe do Świdnicy mamusia zgłosiła
się w Inspektoracie Oświaty (mieścił się wówczas w narożnym budynku przy ul. Oświęcimskiej). Cały urząd stanowili pan inspektor Stanisław Biernacki i trzy miłe biuralistki,
bo i szkół mało, i nauczycieli niewiele - świdnicka oświata pozostawała jeszcze w zalążku.
Skierowana do nowo powstającej „trójki”, mamusia wraz z koleżankami i kolegami imała się
czynności, których dotąd zapewne nigdy nie wykonywała. Budynek na pl. Wojska Polskiego
(po niemieckiej szkole i czasowym udostępnieniu na potrzeby PUR-u) wewnątrz przypominał starą ruderę, którą należało zagospodarować: wyszorować ściany i podłogi na korytarzach
i w klasach, wytępić pluskwy w szafach i wyczyścić ławki, a także zgromadzić jakieś środki
dydaktyczne (mamusi przypadło w udziale zaopatrzenie w pomoce do matematyki i chemii
–m.in. penetrowała apteki i drogerie) i zdobyć choć po kilka podręczników. Zachowane zdjęcia ilustrują bogate życie towarzyskie przedwojennych nauczycieli: rauty z okazji konferencji
metodycznych, wycieczki, wizyty. W warunkach powojennych nie mniej silna wspólnota nauczycielska tworzyła się głównie w atmosferze wzmożonego wysiłku. Mamusia ocenia: „Nie
pamiętam, aby kiedykolwiek indziej grono było tak zżyte i uczuciowo bliskie sobie, jak wówczas, gdy w trudzie budowaliśmy nową polską oświatę. (...) W atmosferze ofiarności i zaangażowania zbliżyliśmy się do siebie, nie zważając na troski dnia codziennego. Kierownik
szkoły pan Michał Tymoczko od początku przyjął rolę opiekuna i sprawnego organizatora
– doprowadził do powstania świetlicy z dożywianiem i douczaniem zapóźnionych przez wojnę uczniów oraz uruchomił koła zainteresowań dla uzdolnionych. Pomagały mu panie: Helena Kotełkowa (późniejsza kierowniczka SP nr 1 i SP dla Pracujących), Maria Dammowa,
Aleksandra Postowiczowa, Maria Radziwinowiczowa, Stefania Zrajczyk i panowie: Zbigniew
Danielski (późniejszy kierownik SP nr 4), Stefan Poddubny, Ludwik Szybejko i Władysław
Dołhy (późniejszy kierownik SP w Bystrzycy Górnej). Po jakimś czasie dołączyły do nich
panie: Janina Gnutek i Stanisława Gębska (późniejsza kierowniczka SP nr 10). Z tego grona
zapamiętałam zwłaszcza pogodne, optymistycznie nastrajające usposobienie pani Kotełkowej
i smażenie przez panią Postowiczową faworków „na osłodę” (przepis zachowuję do dzisiaj).
Wcześnie dojrzałam do nauki szkolnej. Już jako pięciolatka pasjami lubiłam przesiadywać na zajęciach prowadzonych przez mamusię w SP nr 3 i SP nr 1 (gdzie dochodziła na
lekcje matematyki) i jej koleżanki. Naukę rozpoczęłam jako sześciolatka. Po ukończeniu
Szkoły Ćwiczeń nr 2 zostałam uczennicą „Kasprowicza”. Z tej racji i z racji szerokich kontaktów utrzymywanych przez rodziców ze środowiskiem mogłam sobie pozwolić na dużą dozę
krytycyzmu. Tym bardziej potrafiłam docenić pozycję kilkorga z tych, którzy mnie uczyli,
wyróżniając reprezentującego klasę przedwojenną pana dyrektora Józefa Wilczaka oraz – już
powojenną – anglistki pani prof. Ireny Kozłowskiej i mojej Najpierwszej Nauczycielki – po67

lonistki pani Jasi Kocembianki (obecnie pani dr Kocemby-Koehler). Nauczyciele stanowili
dość znaczną część świdnickiej inteligencji. To właśnie przedwojenna inteligencja nadawała
ton powojennej Świdnicy. Potrafiła znakomicie znaleźć się w nowej rzeczywistości. Przywołuję nazwiska tych, z którymi nasza rodzina utrzymywała kontakty, a którzy reprezentowali przedwojenną klasę: państwo Kotełkowie, Kurzewscy, Dubiccy, Lipscy, Łowiccy, Ilniccy,
Krzyżanowscy, Raczkowscy, Gondkowie, Omelanowie, Traczowie, Jaśkiewiczowie, Gadomscy, Gotlibowie, Paskowie, Ostrowscy, Kotarbińscy, Karakulscy, Drożdżyńscy, Scheerowie,
Tetzlaffowie, Leśniakowie, Doszlowie, Beneszkowie, Siekierscy, Winniccy, Wasilewscy, Lubiatowscy, Wendowie, Kukułkowie, Pietrzakowie, Dymitrowiczowie, Cisi, Isterewiczowie,
Góralscy, Skawinowie, Konstantynowiczowie, Wysoccy, Jarzynowie, Trojanowscy, Wolframowie, Hajowie, Kołakowscy, Piechowiakowie, Mendykowie, Sadajowie, pani Pieniążek,
pan Zaporowski (lista nie jest zamknięta!). W tym miejscu muszę przywołać ważny ośrodek
skupiający inteligencję wysokiej próby, jakim niewątpliwie było - z niewiadomych przyczyn
zlekceważone i pominięte w monografii miasta – Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego –
pierwsza znacząca instytucja o zasięgu regionalnym, obejmująca cały Dolny Śląsk. Myślę tu
o panu dyrektorze Alfredzie Zodrowie, dyrektorze administracyjno – ekonomicznym panu
Kazimierzu Kurzewskim (przed wojną pełniącym funkcję dyrektora handlowego i prokurenta spółki grupującej cukrownie: „Lublin”, „Garbów”, „Zbiersk” i „Olejnica”), dyrektorze technicznym panu Chromickim, panu inżynierze Stefanie Ilnickim, pani Dworkinowej,
panu Edmundzie Drożdżyńskim, panu Mieczysławie Scheerze, panu Chudzikiewiczu, radcy
prawnym panu Traczu, wreszcie często do nas zachodzącym byłym kierowniku resortu skarbu PKWN, którego podpis widniał na pierwszych powojennych banknotach, panu Janie
Hannemannie.
Inteligencja świdnicka zadawała szyku
swoim wyglądem. Pani dr Janina Kocemba-Koehler wspomina: „Kiedy wchodził
do szkoły na zabranie rodziców, wyróżniał
się całym sobą”. Dla znajomej pani modystki tatuś to uosobienie dobrego smaku
i stylu. Panie mieszkające w naszym mieście „od zawsze” co i raz przywołują postać eleganckiego pana w nieskazitelnym
garniturze, lśniących bucikach, biało-szarych getrach, rękawiczkach, kapeluszu
i przeważnie z muszką u kołnierzyka. Obwołany przed wojną w Łuckiem arbitrem
elegantiarum, tatuś nie umiał zrezygnować
ze swoich przyzwyczajeń: codziennego
mycia włosów starannie przyczesywanych
w przedziałek, niezwykle starannej toalety, prasowania spodni na kant, czyszczenia
ubrań wierzchnich i obuwia, perfekcyjnego
Tatuś - arbiter elegantiarum w Równem, wrzesień
temperowania różnokolorowych ołówków.
1937 r.
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Ocaliłam i poddałam renowacji drewnianą
walizeczkę, z którą tatuś jeździł z Szubkowa do Warszawy, zabierając – wedle relacji
naocznych świadków – zapasową koszulę,
zapasowy kołnierzyk „usztywniony ryżem”,
pokaźny zapas przyborów toaletowych i cały
komplet szczotek do wszystkiego. Burmistrz
Brzeska poświadcza, że z czasu wojny udało
się rodzicom ocalić po kilka płaszczy, garniturów, sukienek, par obuwia i kompletów
bielizny - męskich, damskich i dziecięcych.
Inteligencja w powojennej Świdnicy wiodła
prym, ale w żadnym wypadku się nie izolowała. Dbając o swoją kondycję, nawiązywała
relacje z rzemieślnikami: krawcami i krawcowymi, szewcami, kuśnierzami, kapelusznikami i modystkami, fryzjerami i fryzjerkami, piekarzami i cukiernikami, a także
z kupcami sprowadzającymi dla niej towary
łokciowe, drogeryjne, piśmiennicze czy kolonialne. Nadal preferowała dobry gatunek
i obstalunek, podniszczone odzienie dawała Tatuś ze mną na Rynku, lato 1947 r.
przenicowywać, podrasowywać kołnierzykami, mankiecikami, riuszkami, kokardkami albo poddawać skomplikowanej przeróbce.
Krawcowe miały pełne ręce roboty, gdy zbliżał się występ baletu Szkoły Muzycznej – szyły
bajeczne sukienki z krochmalonej gazy (w dobrym tonie było posyłanie dziewcząt pod opiekę przedwojennej nauczycielki tańca pani Krzyżanowskiej). Panie się ondulowały i nosiły kapelusze. Chwalono chleb pieczony według starej receptury i „domowe” ciasta. Rzemieślnicy
i kupcy też byli przedwojenni: dbali o swoją markę. Jaką markę musiało mieć Stowarzyszenie
Kupców, które w tak niełatwym czasie ufundowało „trójce” tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. Tatuś doceniał znaczenie utrwalania chwili: ludzi,
sytuacji i przedmiotów składających się na koleje życia. Stąd waga fotografii – zawsze na
odwrocie podpisanych (ja czynię to obowiązkowo!). Świdniczanie chętnie korzystali z usług
miejscowych fotografów, niejednokrotnie prawdziwych artystów swojej sztuki - jak pan Konaszewski. Dzieci często zdejmowano w Rynku na białym koniku, w samochodziku lub na
motorku, a także w dużym parku z krasnalem pod grzybkiem i w towarzystwie przyjaznego
misia. Wielką świadomością odznaczali się kierownicy szkół – panowie Waluk, Tymoczko
i Danielski, biorąc na siebie obowiązki annalistów rejestrujących niekiedy każdy miniony
dzień (zdarzyło się jednak, że w 1970 r. mamusia przyłapała jednego z następców na „unowocześnianiu” kroniki!).
Wzrastałam w poszanowaniu ludzi prostych, uznawanych przez moich rodziców za pracowników równych sobie. Przychodząc rano do biura, tatuś najpierw witał się ze stróżem
panem Niewidokiem i woźnym panem Śliskim i zachodził do pań kucharek: Marysi Wojtko69

wiak, Jadzi Vogel i Jasi Jelonek, które ze skąpych produktów potrafiły wyczarować smakowite
potrawy (dzieci najbardziej lubiły naleśniki z serem oblewane śmietaną i pyzy z sosem waniliowym lub owocowym). Doceniane były umiejętności panów kierowców: Parucha i Kostrzewskiego po mistrzowsku prowadzących przedwojenne mercedesy i opla. Dygałam przed
nimi wszystkimi równie głęboko. Zgłaszając akces do „Solidarności”, stanęłam w obronie
robotników.
O tatusiu mówiono: „ludzki człowiek”. To kresowiak prawdziwy. Z otwartym umysłem
i szczerym sercem kresowiacy mogli stanowić wzór humanitaryzmu, spolegliwości i altruizmu. Tę opinię wielokrotnie powtarzała mamusia - rdzenna Mazowszanka. Nieważne, kim
jest, ważne, że jest człowiekiem w potrzebie – każdy przyjęty, odziany, nakarmiony i zaopatrzony, wysłuchany, ochroniony przed krzywdą i losem zgotowanym przez zgubną politykę.
Bo Kresy to także najwspanialsza i najskuteczniejsza szkoła tolerancji. Wielość nacji i wyznań
wykształciła w kresowiakach postawę akceptacji każdej odmienności. Mimo wielu dramatycznych przeżyć moi rodzice nigdy nie zniżyli się ani do wykluczania, ani też do szkodliwego
i niesprawiedliwego generalizowania ocen.
Mamusia najpierw pracowała w Antonówce – małej wiosce z przewagą Żydów. Poznała ich „od podszewki”: swarliwi, ale niegroźni („arbitraż” pani nauczycielki dotyczył spraw
błahych). Kobiety bardzo dbające o swoje, niejednokrotnie bardzo zdolne dzieci, ale do prac
domowych niechętne. Z jednym wszakże wyjątkiem. Kiedy pan inspektor kierował mamusię
w to miejsce, zapewnił kwaterę w najporządniejszym domu. Mieszkały tu matka z córką.
Córka codziennie szorowała nieskazitelnie czystą podłogę, co tłumaczyła koniecznością przyzwyczajania się do ciężkiej pracy, ponieważ marzyła o wyjeździe do Izraela, a tam tej pracy
będzie potrzeba. Do tej zapadłej dziury listonosz systematycznie dostarczał pisma prenumerowane przez nią na całym świecie. Dotarłszy do jakiejś niepomyślnej informacji o Izraelu,
zalewała się łzami. Nazywała się Gołda Meir. W szubkowskiej szkole uczyły się dzieci polskie,
żydowskie, ukraińskie, niemieckie i rosyjskie - wszystkie bardzo się kochały i nie rozumiały
rodzącej się nienawiści i zbrodni. Konglomerat narodowościowy miał swoje konsekwencje
w kojarzeniu związków małżeńskich. Wielki autorytet rodziny – nestorka babcia Jagusia
nie pozwoliła sobie zniszczyć wielkiej miłości i wyszła za wysokiego rangą oficera carskiego,
który przeszedł na katolicyzm. Stryjek Wacio pojął za żonę Ukrainkę ciocię Ninę (moją ulubioną), która dzięki sprezentowanemu radiu pięknie opanowała polszczyznę i była wierną katoliczką (m.in. z babcią Jagusią zainicjowały akcję ocalenia świętego obrazu przywiezionego
przez pielgrzymkę wołyńską z Częstochowy). Stryjek Janek i jego syn Bogdan także ożenili
się z Ukrainkami – obie zginęły z rąk upowcow, podobnie jak duża część naszej rodziny,
nie wyłączając niemowląt. Brat tatusia przechowywał na strychu dziewięcioosobową rodzinę
Zajczyków. Ciocia Pola całymi dniami gotowała im strawę, a kilkunastoletni syn Artek co
noc dla niepoznaki zaorywał w polu odchody. Matkę i Artka banderowcy zamordowali, a po
wznieceniu pożaru rodzina żydowska spłonęła żywcem.
Nie wszyscy Ukraińcy należeli do sfanatyzowanych band. Ci ostrzegli nas przed planowanym mordem (nie nocowaliśmy w domu), a nazajutrz wywieźli furmankami do Równego.
Był to z ich strony akt wdzięczności za dobro, jakiego moi rodzice przysparzali wszystkim,
z którymi przyszło im przestawać. Groźne było NKWD, ale bolszewik wołający o czasy,
przełamujący na pół mamusiną parasolkę, bo to pańska wydumka, i upajający się gnaniem na
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oślep na tatusiowym rowerze wzbudzał przede wszystkim politowanie dla narodu przez wieki
żyjącego w straszliwej nędzy. „Po ludzku” potraktowany został zagubiony żołnierz niemiecki
boleśnie odczuwający przymusowy udział w tej wojnie.
Nawet tam, w mało przyjaznej obcym Małopolsce, udało się mamusi poruszyć serca kobiet. Skrzyknęła je, kiedy do drzwi zastukała mała grupka żołnierzy radzieckich – sczerniali,
w podartych szynelach, mieli ze sobą małe zawiniątko. Kuchnia za nimi nie szła, więc poprosili o ugotowanie przyniesionej w szmatce garstki fasoli. Sąsiadki zniosły, która co miała,
i w wielkim kotle uwarzyły bogatą zupę. Jej spożywaniu towarzyszyły łzy wzruszenia: płakali
utrudzeni wojną, bo nigdy w życiu nie jedli takiego smakołyku, płakały kobiety trapione
myślą, że pójdą oni do Berlina na pierwszy ogień, a więc może na niechybną śmierć.
Szubkowski dom to dom otwarty. W młodości podobno bardzo religijny, z czasem tatuś przyjął postawę dystansu wobec niektórych poczynań Kościoła, ale w naszym domu na
Wschodzie księża gościli stale. Tu mnie i Rysia ochrzcił ksiądz Frej. Słynne były całonocne
dysputy na ganku prowadzone przez tatusia i księdza Kąkola (niejednokrotnie w roli oponentów). Lubiany batiuszka, który podczas kolędy wydał się okolicznej biedocie ze wszystkiego,
co miał, zajeżdżał do nas po wsparcie. Przez jakiś czas bywał „pan Stanisław” – dowcipniś,
kawalarz i zawołany tancerz. Pewnego dnia zniknął, a oburzona do cna pobożna babcia
Michalina przyniosła wiadomość, że to ksiądz, i z trudem dała sobie wytłumaczyć, iż ta cała
fanfaronada służyła zapewne jako niezbędny kamuflaż. Na okoliczność ślubu mojego brata
ksiądz Dionizy Baran rozpoznał znajomy podpis na metryce i poinformował mamusię, że
ksiądz Kąkol na miejsce swojej dalszej posługi także wybrał Ziemie Odzyskane. Wielokrotnie
słyszałam o rozmowach tatusia z księdzem Stanisławem Marchewką, a bliski nam, nieodżałowany przyjaciel ludzi, ksiądz Józef Rzeczkowski współinicjował z mamusią i Mateczką
niedzielne niespodzianki dla dzieci.
Wzrastałam w nienawiści do Hitlera, Stalina i UPA, ale w żadnym razie nie do Niemców,
Rosjan, Ukraińców i Żydów w ogóle. Postawa moich rodziców sprawiała, że nigdy w środowisku w którym się obracali, nie mogły paść obraźliwe słowa: „ty szwabie”, „ty rusku”, „ty
ukraińcu”, „ty żydzie”. I nigdy nie padły! Doświadczenie życiowe i oddychanie atmosferą
Kresów okazały się przydatne w powojennej Świdnicy z jej zróżnicowaniem struktury narodowości i pochodzenia mieszkańców. W kamienicy przy ul. Michała Roli Żymierskiego
mieszkali: Niemiec, autochton, szewc Żyd z rodziną, małżeństwo żydowsko - rosyjskie, przesiedleńcy spod Wadowic i rodziny zza Buga. Już wcześniej poznali tatusia, zatem powitali nas
z serdecznością i pomogli wciągnąć na trzecie piętro ciężkie kosze i walizy. Pierwsze zaproszenia na kawę z mlekiem i drożdżowe ciasto domowej roboty, jakieś podarunki w postaci przyborów kuchennych, pierwsze spotkania zapoznawcze ze zwierzeniami dotyczącymi dawniejszej przeszłości i nie tak dawnego czasu apokalipsy. Wspólnota mieszkaniowa była tu faktem
na wskroś oczywistym. Niemca ceniono jako dobrego gospodarza domu; pod nieobecność
swoich rodziców mała córka Żydów odrabiała lekcje przy naszym dużym stole; wzajemnie
wymieniano sobie usługi; przynoszono wypieki „do skosztowania”, a nawet - z potrzeby stałej
bliskości z sąsiadem – wpadano na pogaduszki z robótką lub garnkiem i siatką ziemniaków
do obierania. Tu odwiedzali mnie koledzy i koleżanki narodowości żydowskiej, z którymi
przyjaźniłam się jako uczennica „dwójki”. Mieszkańcom kamienicy dane było przeżyć jeszcze
dwa dramatyczne rozstania: niedługo po wyzwoleniu z rodziną niemiecką, a później z rodzi71

ną Żydów – zostały po nich drobne pamiątki i okruchy dobrych wspomnień.
Żeby docenić klasę powojennej Świdnicy, trzeba taką klasę mieć samemu. Przypominam sobie wywiad telewizyjny, jakiego
udzieliła wywodząca się od nas, ze Świdnicy, kompozytorka (zresztą moja koleżanka
szkolna). Udając bywalczynię w „wielkim”
świecie, ledwie napomknęła o „małym miasteczku na Dolnym Śląsku” (?!), nie wymieniając jego nazwy. Zupełnie inaczej niż
podczas mojego pierwszego egzaminu na
studiach w Krakowie, kiedy, siedząc w gabinecie pełnym książek i obrazów, na złoconym krzesełku, przy inkrustowanym stoliczku, na którym gosposia postawiła filiżanki
z herbatą, z ust przedwojennego pana profesora usłyszałam słowa zachwytu: „Jakież
to śliczne, kulturalne miasto!” Dla znajomej
pani modystki tatuś to „nieodłączny symbol
dawnej, pięknej i wysoce kulturalnej, gromadzącej elitę w całym tego słowa znaczeRodzina Chmielewskich na rytualnym spacerze po
niu, Świdnicy”. Myślę, że to właśnie poziom
świdnickiej Starówce, wiosna 1950 r.
kultury mieszkańców wyznaczał rangę naszego powojennego miasta. W przeważającej mierze pozostając na niskich grupach uposażeniowych, potrafili wyrobić w sobie wprost
renesansową potrzebę aktywnego korzystania z dóbr nowej rzeczywistości i ich współtworzenia, w silnej więzi z drugim człowiekiem. Miałam wrażenie, że znało się całe miasto. Tatuś
wszystkich znał i wszyscy znali tatusia. Wyjście z tatusiem to pasmo ukłonów, wymiany
grzeczności i rozmów nie o byle czym. Wychodziło się na starówkę, na plac Włodzimierza
Lenina, do parku „za torami” i parku „na dole”, nad Bystrzycę, na stadion i basen, do kina
„Gdynia” (gdy tatuś podczas pierwszego odbioru zakwalifikował film jako odpowiadający
naszej z Rysiem dziecięcej percepcji). I – obowiązkowo – do sklepu papierniczego pani Wolframowej. Jednak najbardziej sentymentalne przywołania z czasów mojego dzieciństwa dotyczą dwóch miejsc: teatru i terenów Lubachowa i Zagórza.
Przed wojną rodzice jeździli do teatrów w Warszawie i Lwowie – Świdnica miała teatr
własny. Było to dla mnie miejsce zaczarowane: z cudownym wystrojem wnętrza, aksamitnymi obiciami i złoceniami, balkonami i lożami, przypominające operę (chorobliwy pęd do
„unowocześniania” nawet takiego cudu nie oszczędził!). Tu spotykało się całe miasto: nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, inżynierowie, majstrowie, panie kucharki ze Zjednoczenia (tatuś
regularnie rozprowadzał bilety i karnety). Tu – jak onegdaj w pałacu szubkowskiej Szkoły
Rolniczej – pięknie się kłaniano, witano, podejmowano rozmowy, a młodzież i dzieci dawały dowody dobrego wychowania. Uwielbiałam ten niedzielny rytuał: obowiązkowe spanie
72

poobiednie, strojenie się w sukienkę „do teatru” – z przyćmionego granatowego aksamitu,
szytą z klosza, haftowaną w kolorowe kwiatki i przyozdobioną kołnierzykiem; Rysio miał
przygotowane ładne ubranko z krótkimi spodenkami; mamusia zakładała garsonkę z żorżety,
a tatuś najlepszy garnitur. Zwykle zajmowaliśmy miejsca na pierwszym balkonie z przodu,
skąd było widać całą scenę. Nigdy nie zapomnę „Zielonego Gila” i „Świerszcza za kominem”.
Wprawdzie dolina Horynia charakteryzowała się wyjątkową malowniczością, w poszukiwaniu widoku gór jeździło się do Kosowa, Kosmacza, Janowej Doliny i dalej – do Jaremcza
i Worochty na Huculszczyźnie. Zaraz po osiedleniu się na nowej ziemi świdniczanie odkryli
urodę otaczających miasto górzystych terenów. I znowu fenomen: w każdą niedzielę całe
miasto wsiadało do pociągu i jechało pooddychać bardziej rześkim powietrzem. W „bydlęcych” wagonach miejsc siedzących starczyło dla ludzi wiekowych, kobiet i malców. Nigdy nie
zapomnę widoku oglądanego na poziomie moich dziecięcych oczu: czarnych spodni i wyglansowanych czarnych bucików (wszak niedziela...), i siatek z dużymi okami wypełnionych
jajkami na twardo, kotletami mielonymi, ogórkami kiszonymi i kwasem chlebowym w butelkach na zatrzask. Jedni umawiali się na wysiadkę u podnóża tamy w Lubachowie, drudzy
na spadzisty brzeg jeziora w Zagórzu. Piknik był zawsze udany, więc w radosnym nastroju
mieszkańcy wracali do swoich domów, wypoczęci, zdrowi, gotowi do podejmowania nowych
wyzwań.
Zaraz na początku lat pięćdziesiątych kolonia dziecięca „Świdnica” w Łebie (mamusia
była na niej wychowawczynią) po raz pierwszy witała morze; w rok później – już pod jej kierownictwem, przy wsparciu m.in. pań: Barbary Przyborowskiej, Marii Balawajderowej, Ireny
Czechowskiej (obecnie Szubowej) i pani dr Ireny Sukiennikowej - w Sarbinowie, wygrywając
współzawodnictwo międzykolonijne w województwie koszalińskim. A potem to już dorośli
świdniczanie corocznie zaznaczali swój emocjonalny związek z naszym Wybrzeżem.
Kresy – miejsce „na mapie sprzyjającej pogody” zostały brutalnie potraktowane przez wojenną zawieruchę, zabójczą dla zgodnego współżycia tak wielu nacji i dla, wyjątkowo silnie
przeżywających sytuacje traumatyczne, kruchych konstrukcji psychicznych, a taką tatuś się
niewątpliwie charakteryzował. Noce na NKWD, mordy na rodzinie, wywózki zaprzyjaźnionych osadników, ucieczki nie mogły nie odbić się na jego zdrowiu. I jeszcze zbyt wczesne
rozumienie świata przez córkę. Kilkakrotnie słyszałam relację z pewnego wojennego epizodu:
kiedy podczas bombardowania schroniliśmy się pod wysokie żelazne łóżka, ja – trzylatka
miałam wypowiedzieć słowa pocieszenia: „Tatusiu, żeby tylko przeżyć, żeby przeżyć”. Podobno te moje, zbyt dojrzałe, słowa tatuś mocno odchorował. Nie doczekał ani Października,
ani naszej z Rysiem dorosłości, ani wnuków Adriana i Tomasza, ani prawnucząt. Jego przedwczesna śmierć w 1955 r. stanowiła ostrą – zbyt ostrą! – cezurę: już nigdy nic nie było takie
samo – ani nasz dom, ani rodzina Chmielewskich, ani nasze miasto. Tym bardziej odczuwam
obowiązek przejęcia i przekazania tej, dziś już niezwyczajnej, schedy.
Kocham miasto moich rodziców, miasto mojego dzieciństwa. Miasto przyjazne, otwarte,
w każdym swoim miejscu dostępne dla wszystkich, miasto każdemu stwarzające szanse awansu zawodowego i społecznego, bez panoszącego się bogactwa i skrajnej nędzy, bez łatwych karier, bez klanów zawłaszczających przestrzeń publiczną, bez fanatyzmu, bez wykluczeń, miasto, w którym wszyscy czuli się potrzebni, miasto w pełni demokratyczne. Tu nauczyliśmy
się przede wszystkim z siebie dawać, a nie brać. Mój brat cały swój zawodowy czas poświęcił
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naszemu „Pafalowi” – jako (kolejno) konstruktor, specjalista konstruktor, kierownik sekcji
konstrukcyjnej elektrotechniki samochodowej, kierownik działu normalizacji, kierownik zespołu do spraw systemu jakości ISO. W pracy nauczycielskiej i wizytatorskiej oraz działalności społecznikowskiej (w mieście, powiecie, województwie, regionie, kraju) zrobiłam tak
wiele, że nie jestem w stanie wszystkich swoich dokonań zapamiętać. Odrzucając bylejakość,
nie miałam czasu na zarabianie pieniędzy. Zresztą pieniądze w pojmowaniu świata przez moich rodziców nie stanowiły priorytetu – dla przykładu dość wspomnieć, że mamusia, która
ukończyła także Wyższy Kurs Nauczycielski ze specjalnością wychowanie fizyczne, nigdy nie
zaakceptowała sportu zawodowego, słusznie twierdząc, że podważa ideę szlachetnej rywalizacji ze startu równego. Na skromnej emeryturze w żadnym razie – wzorem moich rodziców – nie egzystuję poziomo. Harówka spowodowała ciężkie choroby serca, ale nikogo nie
obwiniam (miałam to szczęście, że nikt nigdy niczego mi nie nakazywał, sama wyznaczałam
sobie coraz to nowe zadania). Nie narzekam prymitywnie na kolejne rządy i nie dołączam do
atakujących na ochronę zdrowia, ponieważ w każdym przypadku spotkałam się z fachowością, troską i pełnym poszanowaniem mojej godności. Po zamknięciu szkoły polskiej i zwolnieniu polskich nauczycieli w naszym domu na Kresach dzieci czytały, recytowały, śpiewały
polskie pieśni, ale mamusia nigdy nie ubiegała się o profity za tzw. tajne nauczanie, co wydawało się jej wysoce nieetyczne. Nie wystąpiłam o zadośćuczynienie z racji poniesionych
posolidarnościowych szkód moralnych i finansowych – żądanie odszkodowania za ideowość
byłoby rzeczą wstydliwą. Nie zdążyliśmy się przeprowadzić do willi na Wałbrzyskiej 22,
ponieważ weszły wojska radzieckie i teren ten odgrodziły od centrum miasta szlabanem.
Znając niedostatki finansowe naszego państwa, na ustawową symboliczną rekompensatę za
mienie zabużańskie czekamy z Rysiem cierpliwie. Albowiem wśród wartości przekazanych
nam przez rodziców – przedstawicieli pokolenia świdniczan z lat powojennych absolutnie
najpierwsza była przyzwoitość.
Świdnica, luty 2011 roku.
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Danuta Kotełko

Moje Kresy
Wspomnień niesentymentalnych część I

Na Podolu biały kamień,
Podolanka siedzi na nim
Podolanka siedzi na nim…
(z miejscowej pieśni ludowej)
Tarnopol, Trembowla, Podhajce, Czortków, Rohatyn, Brzeżany - oto centrum krainy zwanej
Podolem. Początkowo historyczna dzielnica Rusi, zajęta później przez Wielkie Księstwo Litewskie, w 1430 r. włączona do Korony jako województwo podolskie, przechodziła następnie
różne koleje losu. W latach 1918-1939 część Podola (województwo tarnopolskie) należała do
II Rzeczypospolitej.
Widzę jak dziś urodzajne czarnoziemy, pola malowane złotymi łanami pszenicy, zielonymi zagonami buraków i kukurydzy, srebrzące się żytem tak wysokim, że buszujący w nim
człowiek nie był w ogóle widoczny; wśród nich rozciągające się łany miododajnej gryki „jak
śnieg białej”.
W środku tej krainy mój Mieczyszczów. Wieś duża, rozlokowana wzdłuż równolegle biegnących ulic przedzielonych wartko płynącym potokiem. Mała stacyjka kolejowa, poczta,
szkoła siedmioklasowa III stopnia, posterunek policji i majestatyczna góra zwana Zamkową.
Obok, niżej kościółek otoczony żywopłotem, do którego wiodła murowana brama i dzwonnica zarazem, piękna, nowoczesna plebania i niedaleko cerkiew z uroczymi kopułkami.
Brzeżany - miasteczko powiatowe położone nad Złotą Lipą z dobrze zachowanymi ruinami
siedemnastowiecznego zamku Sieniawskich, farą uwiecznioną przez Słowackiego w „Beniowskim” (w Brzeżan miasteczku, w kościele, u fary...) okolona zabytkowym cmentarzem. Był tu
znany klasztor Bernardynów „na górce”, gdzie odbywały się coroczne słynne na całą okolicę odpusty 13 czerwca, w dniu św. Antoniego. Wtedy – pamiętam – sprzedawano związane w pęczek
pierwsze czereśnie. Znajdowały się tu też: kościół ormiański, dworek, w którym wychował się
Edward Śmigły-Rydz, późniejszy marszałek II Rzeczypospolitej i stara, zabytkowa aleja prowadząca do Raju – posiadłości rodowej Potockich. Swoiste piętno nadawały miastu znajdujące się
tu koszary i wspaniałe, świetnie wyreżyserowane parady wojskowe z okazji 3 Maja lub 11 Listopada, zwłaszcza przepięknej urody konie stąpające z gracją niby baletnice w rytm marszu! Obraz
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Autorka we wczesnym dzieciństwie, ok. 1933 r.

tego wschodniogalicyjskiego miasteczka byłby
niepełny, gdybym nie wspomniała o kupcach
w chałatach i myckach, z brodami i pejsami,
wciągających charakterystycznym gestem
klientów do sklepików - nor załadowanych od
podłogi do sufitu najrozmaitszymi towarami,
dobieranymi nierzadko w myśl powiedzenia
„szwarc, mydło i powidło”. Były tu też jarmarki powiatowe, na których można było kupić
absolutnie wszystko, od konia i krowy począwszy, a na owocach południowych i przysłowiowej
igle skończywszy.
Proszę wybaczyć ten nieco nostalgiczny
wstęp, wszak miały to być, jak zaznaczono,
wspomnienia niesentymentalne. Zamieściłam
go celowo dla dostrzeżenia kontrastu, bowiem
wkrótce, wraz z nadejściem owej pamiętnej
daty - 1-go września 1939 roku, z pola widzenia wówczas siedmioletniego dziecka znikał
gwałtownie obraz dotychczasowego świata
i system dotychczasowych pojęć.

Babcia Agnieszka Traczowa z dziećmi, zmarła na Syberii
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Wojna! - wydarzenia potoczyły się szybko i zmieniały jak w kalejdoskopie. Zamiast przekroczyć po raz pierwszy próg szkoły, słyszałam alarmujące komunikaty radiowe i komentarze
dorosłych o tragicznej sytuacji polskiej armii. Na drogach pojawili się uciekinierzy z Górnego Śląska i innych obszarów Polski zachodniej, niebawem doszły wieści o zmierzających
w kierunku rumuńskiej granicy państwowych władzach i resztkach rozbitych dywizji.
Mieczyszczów był wsią mieszaną, zamieszkałą przez Polaków i Ukraińców. O ile przed
wybuchem wojny wzajemne stosunki układały się poprawnie, o tyle już w okresie załamywania się polskich walk obronnych we wrześniu 1939 r. doszło do żywiołowych, jeszcze
nie zorganizowanych wystąpień najbardziej zagorzałych ukraińskich nacjonalistów przeciw
„Lachom”. W wielu polskich domach ryglowano drzwi przed biegającymi z widłami i wykrzykującymi antypolskie hasła typu: „wyrżniemy Lachów” – Ukraińcami. Do samosądów
wprawdzie wówczas nie doszło, ale nie wiadomo, jak wypadki potoczyłyby się dalej; 17-go
września na tereny polskie wkroczyła armia radziecka, a to oznaczało wzięcie w karby całej
miejscowej ludności, zarówno Polaków, jak i po części Ukraińców. Zainstalowane niebawem
nowe władze okupacyjne nie przewidywały tolerowania ruchów nacjonalistycznych, te bowiem nie mieściły się w stalinowskim systemie totalitarnym. Owszem, pozwoliły Ukraińcom
jako „pobratymcom” na pewną formę aktywizacji politycznej, ale li tylko jako lojalnym obywatelom państwa radzieckiego, ściśle zresztą odgórnie nadzorowanym.
Gdzieś na przełomie października i listopada 1939 r. rozpoczęła się nauka w szkole z ukraińskim językiem wykładowym, w starszych klasach dochodził język rosyjski. Powstawały
wiejskie rady („selrady”) – urzędy, w których zasiadali Ukraińcy najbardziej lojalni wobec
nowej władzy. Pamiętam, jak w związku z tym w naszym domu dużo mówiło się o nauczycielu śpiewu, Ukraińcu Łyczce, który w latach trzydziestych z ogromnym zaangażowaniem
przygotowywał patriotyczne programy muzyczne z okazji 3. Maja, 11. Listopada, urodzin,
a potem śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego – obecnie, z równie wielkim zaangażowaniem,
opracowywał takież programy ku czci Stalina, 1. Maja i Rewolucji Październikowej. Do szkoły ukraińskiej musiały pójść z konieczności wszystkie polskie dzieci i trzeba przyznać, że
obowiązek szkolny był przez nowe władze przestrzegany w sposób rygorystyczny. Chodziło
zapewne o „pozytywne” oddziaływanie nowego, narzuconego systemu wychowawczego, na
przyszłych, potencjalnych obywateli radzieckich. Oficjalna propaganda usiłowała na każdym
kroku szermować hasłami, iż II Rzeczpospolita była państwem obszarników i kapitalistów
wyzyskujących polskie i ukraińskie masy pracujące, natomiast Armia Czerwona wyzwoliła
je od tego wyzysku. W większości przypadków w szkole uczyli ukraińscy nauczyciele i nieliczni polscy, którzy uniknęli aresztowań i zsyłek. W czasie okupacji radzieckiej ukończyłam
w ukraińskiej szkole klasę pierwszą i drugą. Ze strony nauczycieli nie wyczuwało się wyraźnej
dyskryminacji dzieci polskich, natomiast swoją wyższość oraz triumfującą postawę wykazywały dzieci z rodzin ukraińskich, nastawionych nacjonalistycznie i wrogich wobec Polaków.
Od nich to właśnie musieliśmy znosić wiele upokorzeń. Pamiętam dokładnie pewien epizod
związany z obchodzonym po raz pierwszy dniem 1. Maja. Przed szkołą formował się pochód z poszczególnych klas. Było bardzo zimno, więc mama przyniosła mi z domu ciepły
szalik i beret. W czasie, gdy mi je nakładała, ukraińscy chłopcy ze starszych klas intonowali
złośliwie akcentując i komentując naszą patriotyczną pieśń Witaj majowa jutrzenko..., którą
jeszcze niedawno śpiewali w dniu 3. Maja.
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Po zainscenizowanych wyborach do
zgromadzeń ludowych z 22 października 1939 r. i deklaracji Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy we Lwowie
w sprawie władzy państwowej i wejścia
Zachodniej Ukrainy w skład Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej naiwnie sądzono, że jest to pierwszy krok do
„samostijnej Ukrainy”. Coraz częściej powtarzano: Polski już nie ma, Polska umarła,
tu będzie już na zawsze Ukraina. Atmosfera
ta nie uległa zmianie nawet po wydanym
29 listopada 1939 r. dekrecie Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR o nadaniu mieszkańcom wcielonych terenów obywatelstwa
radzieckiego. Najprawdopodobniej można
to wytłumaczyć faktem, że wielu Ukraińców znalazło się wówczas w radach ludowych obok licznie nasłanych funkcjonaDziadek autorki Jan Tracz. Wywieziony w 1940 r.,
riuszy NKWD, którzy oczywiście nie mieli
zmarły w Krasnojarskim Kraju
nic wspólnego z tymi ziemiami. W utworzonych „selradach” należało złożyć wszystkie dokumenty (metryki, dowody tożsamości itp.). Rozpoczęła się wkrótce dyskryminacja
polskich księży. Wprawdzie dopuszczano możliwość odprawiania nabożeństw w kościele,
ale polskiego proboszcza wyeksmitowano z pięknej, nowo wybudowanej plebanii, gdzie
zamieszkał przybyły wraz z rodziną radziecki felczer, ksiądz natomiast zamieszkał u jednej
z polskich rodzin.
Warunki życia Polaków z każdym miesiącem stawały się coraz cięższe, ale to najgorsze
miało dopiero nastąpić. Przekonanie władz sowieckich o nieodwracalności podziału Polski
po 17 września 1939 r. zachęcało je do realizacji bezwzględnej polityki wobec ludności polskiej. W miarę jak NKWD poznawało miejscowe stosunki oraz ludzi rozpoczęła się fala
aresztowań, deportacji, wywozów do łagrów. Po uporaniu się ze znaną sprawą jeńców wojennych codziennie rozchodziły się wieści o znikających nocą z domów osobach cywilnych
– uchodźcach, urzędnikach, nauczycielach, właścicielach ziemskich, wójtach, sołtysach, działaczach spółdzielczych, wreszcie tak zwanych kułakach, czyli zamożnych rolnikach. Ofiarami
pierwszej fali deportacji w lutym 1940 r. zostali moi dziadkowie ze strony matki: Jan i Anna
Karczewiczowie, ciotka Karolina Kulczycka wraz z rodziną, zamieszkali w Dąbrowie koło
Brzeżan oraz dziadkowie ze strony ojca – Jan i Agnieszka Traczowie, a także stryjenka, Anna
Tracz, wraz z dwiema nieletnimi córkami. Stryj Ludwik w pierwszym porywie strachu przed
deportacją zdołał uciec, czego potem, ukrywając się przez dwa lata, nie mógł sobie wybaczyć, bowiem żona z małymi dziećmi sama musiała się borykać w strasznych syberyjskich
warunkach. Pamiętam dziś dokładnie ową dramatyczną scenerię lutowej nocy. Ujadanie
psów, obstawienie domu dziadków i stryja przez uzbrojonych enkawudzistów w czapkach78

baszłykach, pokrzykujących na ledwo obudzonych ze snu, niewinnych, zaskoczonych ludzi,
popędzanych i poszturchiwanych z powodu rzekomej opieszałości. Pozwolono im zabrać tyle
dobytku, ile można było spakować w ciągu zaledwie pół godziny – ubranie, buty, pościeli
i coś do zjedzenia. Tej nocy, nie bacząc na grożące nam niebezpieczeństwo, wpadliśmy wystraszeni, rozdygotani, by się z dziadkami pożegnać. Wówczas to jeden z uzbrojonych żołdaków, stwierdzając zapewne nadmierne przedłużanie się sceny pożegnania, oderwał mnie od
trzymającego mnie kurczowo dziadka i rzucił z całą siłą o ścianę ganku. Było to wstrząsające
przeżycie, które przetrwało w mej pamięci przez długie lata.
Ta lutowa mroźna noc była, jak się okazało, początkiem naszej wielkiej, rodzinnej gehenny. Na razie odwieziono wszystkich saniami na stację kolejową, gdzie zostali załadowani
do podstawionych wcześniej wagonów towarowych o zakratowanych oknach. Doczepione
do większego transportu ruszyły w wielotygodniową, uciążliwą drogę wśród mrozu, niewygód, brudu i nieludzkiego traktowania – aż do celu. Tym celem był Krasnojarski Kraj na
Syberii. Tam czekała ich sroga syberyjska zima, głód i wyjątkowe upodlenie. Do najbliższej
stacji kolejowej było około 100 kilometrów. Mimo ciągle wysyłanych przez nas paczek żywnościowych (suchary, makaron, kasza) z których, jak się okazało, tylko nieliczne docierały
do adresatów, większość zesłańców nie wytrzymała czterdziesto- do siedemdziesięciostopniowych mrozów, braku pożywienia oraz odpowiedniego ubrania. Przesyłane listy zawierały
„hiobowe” wieści i informowały o śmierci kolejnych osób – czworga dziadków, ciotki zabitej
przez ściętą sosnę, jej trojga dzieci i męża. W obawie przed wszechwładną cenzurą pisano pomiędzy poszczególnymi wierszami mlekiem. Po podgrzaniu żelazkiem można było wszystko
dokładnie odczytać, a były to wstrząsające opisy! Należy tu dodać, że na nieludzkiej ziemi,
w miejscu kaźni, dużą pomoc okazywała, w miarę swych możliwości, miejscowa ludność rosyjska. Rodziny, które na razie pozostały w kraju, opłakiwały zmarłych, suszyły chleb, robiły
zapasy i wypatrywały, czy znów na stacji kolejowej nie podstawiono wagonów towarowych
z „kominkami” i zakratowanymi oknami. U nas, w Mieczyszczowie i na pobliskiej stacji
węzłowej w Potutorach, pojawiły się jeszcze dwukrotnie – w kwietniu i czerwcu 1940 r. Nas
ciągle nie ruszano, choć byliśmy umieszczeni na liście deportacyjnej. Później okazało się, że
byliśmy na końcu owej listy i nie zdążono już zrealizować kolejnego transportu przed najazdem niemieckim na ZSRR.
Bezpośrednio po deportacji majątek dziadków i stryja został w dużym stopniu rozkradziony, a z ziemi, budynków i inwentarza wywiezionych utworzono tzw. kołchoz. Brak jakiegokolwiek doświadczenia w prowadzeniu tego typu gospodarstwa, złodziejstwo, szybkie
wyczerpanie pasz powodowały masowe padanie stale głodujących zwierząt, a w rezultacie
upadek gospodarstwa.
Latem 1941 r. oprócz przemieszczających się wojsk niemieckich, huku samolotów i ogólnego podniecenia prawie nie odczuwaliśmy, że gdzieś trwają działania militarne. W ten sposób prawie niepostrzeżenie znaleźliśmy się pod kolejną okupacją – niemiecką. Województwa
Małopolski Wschodniej, tj. część lwowskiego, stanisławowskie i tarnopolskie zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa jako dystrykt Galicja. Od razu poddano ten obszar bezwzględnej eksploatacji gospodarczej dla potrzeb toczącej się wojny i równie bezwzględnemu
reżimowi politycznemu. Na wieś nałożono ogromne kontyngenty – przymusowe dostawy
zboża, mięsa, nabiału egzekwowane w drakoński sposób.
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Działania okupanta hitlerowskiego wymierzone były głównie przeciw ludności
polskiej i żydowskiej, rychło okazało się, że
nie mniejsze niż ludobójcze praktyki systemu stalinowskiego. Dokonywano licznych
aresztowań i egzekucji, wywożono do obozów koncentracyjnych bądź na przymusowe roboty do Rzeszy. Dzięki wyjazdom do
krewnych i ukrywaniu udało się uchronić
moją starszą siostrę od niewolniczej pracy
w Niemczech. W Brzeżanach utworzone zostało getto żydowskie, największe po lwowskim i stanisławowskim.
We wrześniu 1941 r. kontynuowałam
naukę w szkole ukraińskiej, z tym, że już
w młodszych klasach uczono obowiązkowo
języka niemieckiego.
Już na przełomie lat 1942/1943, głównie
jednak w latach 1943 i 1944, dla ludności
polskiej zamieszkałej w południowej części
Świadectwo ukończenia przez autorkę klasy III
Polesia, na Wołyniu i na Podolu rozpoczął
ukraińskiej szkoły podstawowej w 1943 r.
się kolejny dramat. Nowy okupant dla większego sterroryzowania oraz zagłady biologicznej ludności zaczął wykorzystywać od dawna zakorzenione antagonizmy ukraińsko-polskie. Wśród najbardziej nacjonalistycznych grup ukraińskich pod wodzą Melnyka i Bandery
zaczęły odżywać nadzieje na odbudowę przy pomocy Niemiec „samostijnej Ukrainy”. Grozą
napawały nadchodzące wieści o utworzeniu Ukraińskiej Powstańczej Armii, której głównym
celem była walka z żywiołem polskim. Wkrótce ta antypolska akcja zaczęła rzeczywiście zataczać coraz szersze kręgi. Wymieniano coraz bliższe miejscowości, gdzie z bezprzykładnym
okrucieństwem napadano na pojedyncze domy i całe osiedla, paląc je i mordując ich mieszkańców. Codziennie nocą łuny pożarów rozświetlały niebo, które, zdać by się mogło, płonęło
nad horyzontem. Nierzadkie były przypadki tak niespotykanej zaciekłości mordowania, że
małe dzieci rzucano widłami do ognia bądź roztrzaskiwano ich główki o mur. Wszechobecny
strach nie pozwalał normalnie żyć i funkcjonować. Wraz z nastaniem zmierzchu życie stawało się jedną wielką udręką, a ujadanie psów we wsi złowieszczym sygnałem, że zapewne
idą… Ryglowało się wówczas drzwi, przy lada odgłosach dochodzących z zewnątrz uciekało
się odruchowo na strych lub do innych kryjówek, które w razie napadu nie stanowiły dla
bezbronnych prawie żadnej ochrony. Dopiero rano i w ciągu dnia ludzie nieco ożywiali się,
wykonywali najpotrzebniejsze czynności, przygotowywali posiłki, karmili zwierzęta i modlili
się prosząc Niebiosa o spokojną noc i ocalenie.
Utkwiła mi w pamięci pewna szczególna noc, podczas której ujadanie i skowyt psów postawiły wszystkich „na równe nogi”, a to, co ujrzeliśmy w ciemnościach przez okno, zmroziło
nam krew w żyłach. Drogą maszerował liczny oddział banderowców. Ktoś wykrzyknął: Ko80

niec z nami!; w jednej chwili znaleźliśmy się na strychu oczekując najgorszego. Okazało się, że
było to jednak tylko przemieszczanie się oddziałów. Celem ich była duża, całkowicie polska
wieś Hucisko koło znanej miejscowości Podwysokie, która, jako jedna z nielicznych, zorganizowała własną samoobronę. Wówczas nie odważono się jej zaatakować, choć „gra była warta
świeczki” – później próbowano kilkakrotnie, ale bezskutecznie. Owa noc minęła wprawdzie
„szczęśliwie”, ale do rana nikt już nie zmrużył oka, ja natomiast ze strachu dostałam straszliwego rozstroju żołądka, co później powtarzało się dość często. W takiej atmosferze nie dało
się w mym rodzinnym Mieczyszczowie dłużej żyć. Po dłuższych naradach z rodziną i sąsiadami - Polakami – rodzice podjęli niełatwą decyzję przeniesienia się do pobliskich Brzeżan.
Mieliśmy nadzieję, że tam będzie bezpieczniej. Nastąpiło to wiosną 1943 r.
Zabraliśmy ze sobą tyle dobytku, na ile pozwalały warunki miejskie, resztę dowozili nam
nasi „zaufani” ukraińscy sąsiedzi, których moi rodzice zresztą sowicie za to wynagradzali.
Jawne kontakty z Polakami były dla nich niebezpieczne, gdyż wszyscy byli pilnie obserwowani przez „wtyczki” banderowskie. Brzeżany były zatem pierwszym etapem naszej wojennej
wędrówki – na krótko naszą drugą „małą ojczyzną”- niestety, nie tak bezpieczną, jak by
się to mogło wydawać. Panoszyli się tu w całym tego słowa znaczeniu Niemcy wraz z ich
garnizonem, gestapo i urzędnikami cywilnymi. W powietrzu czuło się atmosferę terroru.
Żydzi, podobnie jak w innych częściach Generalnego Gubernatorstwa, zostali ograniczeni
w swobodzie poruszania się, zmuszeni do noszenia charakterystycznej żółtej gwiazdy, zamknięci w getcie, w ciasnocie na niewielkim obszarze. Brak żywności i leków powodował
dużą śmiertelność, a byle uchybienie kończyło się rozstrzelaniem. Decyzja o tzw. rozwiązaniu
kwestii żydowskiej dotarła także do Brzeżan. Którejś nocy usłyszeliśmy w okolicy cmentarza
żydowskiego (kirkutu) powtarzające się serie strzałów z karabinu maszynowego. Nazajutrz
okoliczni mieszkańcy ujrzeli świeżo zasypane, podłużne mogiły. Tak zostało zlikwidowane
brzeżańskie getto. Świeżo zasypane w pośpiechu ciała wkrótce pod wpływem upałów zaczęły
się rozkładać, a ziemia, którą były płytko przysypane, zaczęła gwałtownie pulsować. To był
przerażający widok!
Wspomnianą atmosferę terroru pogłębiały częste łapanki i egzekucje. Nocą było słychać
powtarzający się miarowo stukot podkutych butów patrolujących ulice niemieckich żołnierzy. Wkrótce okazało się, że miasto też nie zapewni pełnej ochrony przed napadami banderowców. Pojawiali się znienacka, małymi grupami lub pojedynczo, najpierw na obrzeżach
miasta, wychwytując co bardziej znaczących Polaków, później z zaskoczenia w samym centrum. W ten sposób zginął w biały dzień, znany z ogromnego zaangażowania w leczeniu
Polaków okaleczonych przez banderowców, dyrektor szpitala, doktor Biliński. Jego szpital
zamieniał się nocą w schronisko i zarazem „obronną twierdzę”, gromadzili się tu bowiem
mieszkańcy sąsiednich domów, by schronić się przed ukraińskimi napadami. Mężczyźni byli
„uzbrojeni” w siekiery i inne domowe narzędzia. Dyrektor czynił to nieoficjalnie, narażając
się na represje ze strony Niemców. Pamiętam noce spędzone w tym szpitalu na podłodze,
obok chorych. Pogrzeb doktora przemienił się w wielką manifestację polskiej ludności Brzeżan. Tłumy żegnały swego lekarza i odważnego Polaka mimo grożącego zewsząd niebezpieczeństwa (łapanki, banderowcy).
Tymczasem po klęsce Niemców pod Stalingradem i latem 1943 r. na Łuku Kurskim
front przesuwał się w szybkim tempie na zachód. W wyniku jesienno-zimowej ofensywy
81

1943/1944 około połowy kwietnia zatrzymał się na linii Kowel – Brody – Tarnopol – Kołomyja – Czerniowce. Działania wojenne objęły też położoną o ok. 30 km od Brzeżan Kozowę.
Życie w mieście było z każdym dniem trudniejsze i coraz bardziej niebezpieczne. Niemcy,
prowadzący już tylko działania defensywne, byli coraz bardziej rozdrażnieni, co wzmagało
jeszcze bardziej represje wobec miejscowej ludności. Ponadto nad miastem dniem i nocą
pojawiały się radzieckie bombowce atakując wybrane cele. Doszło zatem dodatkowe niebezpieczeństwo – ginęli przypadkowi ludzie. Terror niemiecki, bombardowanie, bliskość frontu i napady ze strony banderowców! Za wiele na raz. Stąd znaczna część rodzin polskich,
w tym także moi rodzice, podjęła kolejną trudną decyzję opuszczenia Brzeżan. Wspólnymi
siłami zorganizowano transport kolejowy składający się wyłącznie z wagonów towarowych.
W każdym były trzy, cztery rodziny. Moi rodzice na wszelki wypadek kupili kozę, ja natomiast wzięłam swojego ulubionego kota. Chwile grozy przeżyliśmy na brzeżańskiej stacji
kolejowej. Kiedy oczekiwaliśmy nocą na odjazd transportu, nastąpił zmasowany nalot bombowców radzieckich. Na dworcu stał obok naszego niemiecki pociąg wojskowy z amunicją.
Stację oświetlono flarami, bomby spadały nieopodal jak grad. Ocaleliśmy! Nie wiem, czy
bombardowano niecelnie, czy tym razem pomogła niemiecka artyleria przeciwlotnicza.
O świcie nasz transport ruszył w drogę. Żegnaliśmy nasze Brzeżany, widoczny zewsząd
klasztor Bernardynów, Złotą Lipę okalającą miasto, nie przeczuwając, ba – nie myśląc nawet,
że na zawsze!
Podróż z wielogodzinnymi postojami na bocznicach trwała około dwóch tygodni. Najgorsze było przetaczanie wagonów na inne tory i formowanie składów zgodnie z celem podróży.
Większość pracowników kolejowych traktowała tego typu „manewry” tak, jak w przypadku
normalnych składów towarowych. Najgorzej było we Lwowie. Nasz wagon został puszczony
z górki rozrządowej i z całym impetem uderzył w stojące na dole wagony. Wszyscy znaleźliśmy się nagle pod zwałem mebli, kufrów i innych przedmiotów. Na szczęście skończyło
się na potłuczeniach i siniakach. Wkrótce zjawiło się dwóch przestraszonych pracowników
kolejowych, by zbadać, czy wyszliśmy cało z tej „operacji”. Okazało się, że był to prawdopodobnie akt zemsty na Polakach ze strony ukraińskiego kolejarza kierującego przetaczaniem
wagonów. W czasie przedłużającej się podróży dużo dobrego wyświadczyła nam poczciwa
koza, która jadła praktycznie wszystko i codziennie dostarczała nam świeżego mleka.
Wreszcie utrudzeni, niewyspani, brudni dotarliśmy do celu naszej podróży, na stację kolejową w Tarnobrzegu, w dzisiejszym województwie podkarpackim. Było to wówczas małe,
powiatowe miasteczko głównie o drewnianej zabudowie, bez jakiegokolwiek przemysłu prócz
browaru, mające kilka zakładów rzemieślniczych, parę sklepów, urzędów z magistratem na
czele. Dzięki krewnym, którzy tam mieszkali, udało nam się znaleźć mieszkanie, ściślej jeden
pokój na przedmieściu w Miechocinie. Wprawdzie na ulicach nadal widziało się Niemców,
ale odetchnęliśmy z ulgą. Nareszcie wymarzony spokój i niczym, jak na razie, nie zakłócony
sen. Odsypialiśmy bezsenne, pełne dramatycznych wydarzeń noce w Mieczyszczowie i Brzeżanach. Niestety, ta, jak się wydawało, idylla nie trwała długo. W wyniku letniej ofensywy
radzieckiej 1944 r., w końcowej fazie operacji lwowsko-sandomierskiej, znaleźliśmy się tuż
przy linii frontu, który zatrzymał się, jak wiadomo, dość długo na linii środkowej Wisły,
w jego najbardziej newralgicznym punkcie – na słynnym z ciężkich walk przyczółku sandomierskim. O ile pamiętam, działania bojowe rozpoczęły się na tym odcinku w drugiej
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połowie lipca. Ponownie ruchy wojsk niemieckich, w powietrzu samoloty myśliwskie i bombowce, noce rozświetlone rakietami i ostrzeliwanie tzw. „katiuszami” z prawej strony Wisły.
Znów samo centrum piekła! 30 lipca wojska radzieckie sforsowały Wisłę i opanowały lewy
brzeg w rejonie Baranowa i Annopola. 16 sierpnia przełamały obronę niemiecką na przedpolach Sandomierza, a po 18 sierpnia, po uderzeniu z północy, wyzwoliły miasto.
Opowiadano później znany epizod związany z pułkownikiem W. Skopenką, nauczycielem z zawodu, którego w czasie natarcia na Sandomierz zauroczyła piękna panorama miasta
z wieżami kościołów i przepięknym, renesansowym ratuszem, w związku z czym tak pokierował natarciem bez użycia czołgów, by ocalić bezcenne zabytki. Szkoda, że dziś sandomierzanie okazali mu niewdzięczność odbierając mu ulicę jego imienia.
Tarnobrzeg został wyzwolony 5 sierpnia 1944 r. przez wojska I Frontu Ukraińskiego przy
współudziale oddziału specjalnego Batalionów Chłopskich pod dowództwem Stanisława Ordyka ps. „Czernik”. Na miasto runęła lawina zielono-szarych radzieckich żołnierzy. Oficerów
rozlokowano w domach. Nawet nam, gnieżdżącym się w jednym pokoju, dokwaterowano
troje oficerów, dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Byliśmy świadkami urządzanych przez nich
często libacji z wódką, słoniną i cebulą. Do uczestniczenia w nich jeden z agresywnych wojskowych, zmuszał często moich rodziców i osiemnastoletnią siostrę, która najczęściej musiała
ratować się ucieczką. Pozbyliśmy się intruzów dopiero przed zimową ofensywą 1945 r.
W Tarnobrzegu otworzyły się przede mną i moją siostrą możliwości pobierania nauki
w normalnej, polskiej szkole. Ona wybrała szkołę handlową, ja poszłam do klasy piątej szkoły podstawowej. W czasie wojny podstaw języka polskiego uczyli mnie: moja siostra i ksiądz
na katechezie w kościele. Teraz na lekcjach języka polskiego, historii i geografii chłonęłam
wręcz każde polskie słowo, tym bardziej, że trafiłam na wspaniałych, oddanych dzieciom
nauczycieli.
Tarnobrzeg, to wówczas ponad ośmiotysięczne miasteczko z pięknym, barokowym klasztorem Dominikanów z II poł. XVII w. oraz zamkiem Tarnowskich w Dzikowie, przypadł
nam bardzo do gustu. Problemem jednak stał się brak możliwości znalezienia stałej pracy.
Stąd po roku uczęszczania do szkoły handlowej siostra została zmuszona do przerwania nauki, dostała bowiem pracę w sklepie pasmanteryjnym. Jej wynagrodzenie miesięczne było
bardzo skromne, tym niemniej w jakimś stopniu poprawiło sytuację materialną rodziny.
Rodzice, poza dorywczymi zajęciami, nadal nie mogli znaleźć stałej pracy. Toteż z pewną nadzieją przyjęliśmy informację o możliwości osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych, znalezienia tam mieszkania i pracy. Decyzja o wyjeździe dojrzewała dość długo, gdyż dużo mówiło
się wówczas o tymczasowym statusie tych ziem. Decyzja zapadła, ale o tym w części drugiej.
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Szli na Zachód osadnicy…
Wspomnień część II
Trudne początki
Rok 1945 odwrócił kartę naszych dziejów. Klęska III Rzeszy i decyzje jałtańsko-poczdamskie
spowodowały, że dawne piastowskie ziemie po wielowiekowej nieobecności powróciły do Polski.
Nazywano je wówczas potocznie Ziemiami Odzyskanymi. Równocześnie, w wyniku tych samych
decyzji, utraciliśmy tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, tak zwane Kresy.
Rozpoczął się nienotowany dotąd w naszych dziejach exodus ludności. Na tereny odzyskane napływali polscy osadnicy. Wielu przybyło tu wprost z frontu wschodniego bądź
zachodniego, z przymusowych robót, z obozów jenieckich, oddziałów partyzanckich. W tej
mozaice osadniczej nie zabrakło warszawiaków, przesiedleńców z województw centralnych
oraz repatriantów z województw byłej II Rzeczypospolitej – wołyńskiego, tarnopolskiego,
lwowskiego i nielicznych z Wileńszczyzny i Polesia. Repatrianci zjawiali się zwykle ostatni.
Osadnictwo polskie zbiegło się tu z bardzo trudną dla tworzących się władz polskich akcją
wysiedleńczą ludności niemieckiej.

Lutomia Dolna, w głębi wieża kościoła ewangelickiego (fot. zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa)

84

Moja rodzina należała do grupy ludności
wywodzącej się z województwa tarnopolskiego, a ściślej z powiatu brzeżańskiego.
Po dwuletnim, można rzec tymczasowym, pobycie w Tarnobrzegu wyruszyliśmy
w „załatwionym” wcześniej wagonie towarowym na Zachód.
Podróż trwała około tygodnia z dłuższymi
postojami na tzw. stacjach węzłowych, na których odbywało się przetaczanie wagonów do
właściwych składów, po czym ruszało się dalej,
w kierunku określonym adresem widniejącym
na zewnątrz wagonu. Pamiętam takie dłuższe
postoje na wielu stacjach, a szczególnie w podwrocławskim Brochowie, skąd nasz wagon został skierowany do Jaworzyny Śląskiej, już blisko celu naszej podróży. Był lipiec 1946 roku,
kiedy zatrzymaliśmy się na stacji Zgniły Most
(dziś Mościsko). Rodzice osiedlili się w pobliskiej wsi o niemieckiej nazwie Leutmannsdorf,
zmienionej na polską: Wielka Wieś a następnie Lutomia. Miejscowość ta wywarła na nas
bardzo korzystne wrażenie – asfaltowa jezdnia,
chodniki dla pieszych, zadbane domy, ogródki, efektowne ogrodzenia. We wsi funkcjonowały już: poczta, urząd gminny, posterunek
milicji, działała już polska szkoła.
Ojciec otrzymał pracę w leśnictwie, a ściślej w leśniczówce w Lutomi Górnej. Teren
górzysty, zalesiony, powietrze czyste, wręcz
balsamiczne… Praca pochłaniała go całkowicie, a ze skromnej pensji mógł utrzymać
rodzinę, tym bardziej, że co roku otrzymywał deputat drzewny. Warunki bytowe były
skromne, ale stabilne i jak na okres powojenny w miarę zadawalające. Ponadto rodzice otrzymali działkę, na której można było
uprawiać warzywa oraz hodować „przydziałową” krowę, co było już prawdziwym „darem losu”. Poza tym na niezbyt dużej posesji
można było hodować króliki i kury, co przy
ówczesnych trudnościach aprowizacyjnych
było niezmiernie ważne.

Leśniczówka w Lutomi Górnej (fot. W. Rośkowicz)

Sąd Ostateczny - łuk oddzielający prezbiterium
w kościele katolickim w Lutomi (fot. S. Kotełko)

Kościół katolicki w Lutomi Dolnej
(fot. W. Rośkowicz)
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Najgorzej było z zakupem tekstyliów, artykułów przemysłowych etc. Pod tym względem
olbrzymią pomoc stanowiły przydziały odzieży i innych artykułów z darów z UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – pomocy organizowanej przez USA
dla wyniszczonych wojną krajów Europy. Otrzymaną odzież trzeba było najczęściej przerabiać, ale dzięki umiejętnościom mojej mamy i siostry, które umiały szyć i przenicowywać,
„z niczego” powstawało coś zupełnie nowego. Na porządku dziennym było prucie swetrów,
by z uzyskanej wełny robić nowe swetry, czapki, szaliki, skarpety.
Wieś ciągnęła się wzdłuż jednej ulicy o długości do dziewięciu kilometrów. Z Górnej
Lutomi do stacji w Mościsku było jeszcze dalej. Początkowo nie było komunikacji autobusowej, a jedynym środkiem komunikacji był rower, w przypadku gospodarzy furmanka lub
charakterystyczna, czarna kareta przypominająca kibitkę.
Trudne były początki naszego bytowania, tym bardziej, że wobec wówczas niejasnej sytuacji
międzynarodowej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych panowała atmosfera niepewności i tymczasowości. Ale z drugiej strony – po ciężkich, nieraz dramatycznych przeżyciach wojennych mieszkający tu ludzie potrafili cieszyć się spokojem, pracą i jaką taką stabilizacją.

Moja edukacja – Państwowe Liceum Pedagogiczne w Świdnicy
Kończyły się wakacje, nadszedł moment kontynuacji nauki. Od kierownika szkoły
w Lutomi, pana Wejcherta, dowiedziałam się, że działające w Świdnicy od 3 września
1946 r. Liceum Pedagogiczne przyjmuje do tzw. klasy wstępnej uczniów po szóstej klasie
szkoły powszechnej (dziś podstawowej). Skorzystałam z tej okazji i około połowy września znalazłam się w szkole. Zawód nauczycielski nie był mi obcy, wiązał się poniekąd
z tradycją rodzinną, bowiem jeden z wujów i cztery ciotki już przed wojną pracowali
w szkolnictwie.
Wobec ogromnego braku kadry nauczycielskiej przetrzebionej w okresie wojny i okupacji
szkoła, którą wybrałam, była placówką o szczególnym znaczeniu dla powojennej oświaty
dolnośląskiej.
Nie byłam obecna na inauguracji pierwszego w dziejach Liceum roku szkolnego 1946/47,
ale atmosferę tej uroczystości wspominała później jedna ze starszych koleżanek: „Była to
skromna, ale podniosła uroczystość. W obecności pierwszego dyrektora, mgr Kaliny Statkiewiczowej i kilku innych nauczycieli, zebrała się na podwórku szkolnym grupa uczniów licząca około 30-40 osób. Każdy przybył tu z innych stron, z bardzo różnym bagażem doświadczeń wojennych i z ogromnymi lukami w wiedzy z zakresu szkoły podstawowej. Niepokoje
tych nie znających się, zalęknionych, szukających wokół siebie bratniej duszy młodych ludzi
rozwiało ciepłe i niezwykle serdeczne przemówienie pani dyrektor” – organizatorki szkoły,
a wcześniej kursów pedagogicznych. Była kobietą o niezwykłej osobowości, wielkiej dobroci,
toteż cieszyła się ogromnym szacunkiem i sympatią uczniów. Jednak już pod koniec września
obowiązki dyrektora przejął przybyły z Lublina Stefan Góralski, który kierował powierzoną
mu placówką przez pięć lat.
Młodzież w Liceum była ogromnie zróżnicowana pod względem społecznym, wiekowym
i intelektualnym. Nieliczna grupa podjęła naukę w trybie normalnym. Większość miała
ogromne opóźnienia i braki. Najdotkliwiej dawał się odczuć brak podręczników. Do rzadko86

ści należały egzemplarze sprzed 1939 roku ocalałe w zawierusze wojennej. Dysponowali nimi
nauczyciele i nieliczni uczniowie. W kolejce do podręcznika czekało się nieraz do późnych
godzin nocnych. Nieoceniona była umiejętność sporządzania notatek z lekcji. Sztuki tej wielu musiało się dopiero uczyć. Mniej zdolni korzystali często z pomocy koleżeńskiej i z nauki
w grupach. Większość uczniów rozumiała sens nauki i nie przeszkadzały jej trudne, czasem
wręcz spartańskie warunki bytowe.
Budynek szkolny, choć solidny, dziewiętnastowieczny, nie miał centralnego ogrzewania. Olbrzymie korytarze miały kamienne posadzki, niedoszklone okna, wyłączane
światło – to była tylko część uciążliwości. W takich warunkach zorganizowano prowizoryczny internat – dla dziewcząt w dwu salach na parterze, dla chłopców na drugim
piętrze. W salach mieściły się 24 łóżka. Początkowo nie było stołówki ani umywalni,
a toalety mieściły się na końcu długiego korytarza. A zima 1946/47 była wyjątkowo
ostra. Śniadania i kolacje robiłyśmy we własnym zakresie. Obiady jadałyśmy w stołówce
przy ulicy Jagiellońskiej.
Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było uzyskanie dwóch budynków przy ul. Kościelnej 28 i 30 z przeznaczeniem na internat żeński i męski. Doprowadziliśmy je do stanu
używalności po opuszczeniu obydwu przez stacjonujących żołnierzy radzieckich. Tu wspomnę, że Świdnica od momentu zakończenia wojny aż do roku 1991 była radziecką bazą
wojskową, z czym wiązały się liczne niedogodności. Przez pewien czas rezydowało tu nawet
dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Sowieci zajmowali wiele budynków
w mieście, mieli własną, zamkniętą dla Polaków dzielnicę, a posiadanymi nieruchomościami
gospodarowali w sposób często rabunkowy.
Ale – wróćmy do szkoły. Przy porządkowaniu wyżej wspomnianych budynków wydarzyła się rzecz niezwykła. Wśród sterty papierów znalazłam pożółkłą, ale jakże drogą
sercu każdego Polaka książkę. Na poplamionej i wyblakłej okładce widniał napis: Juliusz
Słowacki – Dramaty historyczne z serii Poeci
polscy, rok wydania 1908. Książka zawierała
m.in. dramaty: „Maria Stuart” i „Mindowe”
oraz poemat „Lambro”. Po tułaczce wojennej tu, w Świdnicy, polska książka i to jaka!
Do dziś znajduje się w bibliotece szkolnej
jako egzemplarz archiwalny.
Na przełomie maja i czerwca 1948 roku
miał miejsce pierwszy egzamin dojrzałości.
Moja matura była trzecią z kolei i odbyła się
w roku 1950. Wówczas egzamin pisemny
obejmował trzy przedmioty – język polski,
matematykę oraz łącznie przedmioty pedagogiczne. Natomiast ustny – język polski, Budynek III LO, dawniej Liceum Pedagogicznego
matematykę, naukę o Polsce i świecie współ- (fot. S. Kotełko)
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czesnym oraz pedagogikę, dydaktykę i psychologię. Wszystkie przedmioty ustne zdawało
się w jednym dniu, w jednej sali, przechodząc kolejno od jednej komisji do drugiej. Było
to niesłychanie męczące i wymagało dużej odporności psychicznej. Pamiętam, że zdawałam
egzamin w ostatniej grupie. Weszliśmy do sali o godzinie 15.00, a wyszliśmy o 22.30. Po pełnym napięcia oczekiwaniu ogłoszono wyniki o godz. 23.00. Moją klasę ominęła tradycyjna
„studniówka”, ponieważ w czasie ferii zimowych wysłano nas do Szklarskiej Poręby na kurs
narciarski połączony z zajęciami z przedmiotów maturalnych. Pojechali z nami profesorowie
uczący tych przedmiotów. Było to coś w rodzaju „białej szkoły”. Natomiast w nagrodę zorganizowano nam przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego bal maturalny. Wystąpiłam wówczas
po raz pierwszy w sukience uszytej z nowego materiału i nowych butach zrobionych na zamówienie przez szewca.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości postanowiliśmy, w liczbie 9 osób, podjąć studia wyższe,
głównie na kierunkach pedagogicznych. Niestety, jeszcze przed złożeniem dokumentów dyrekcja przekazała nam smutną wiadomość. Z powodu ogromnego braku nauczycieli, przy
dynamicznym rozwoju powojennego szkolnictwa i konieczności likwidacji analfabetyzmu,
otrzymujemy nakazy pracy. O studiach zatem nie ma mowy! Podejmowaliśmy je dopiero
w latach późniejszych, w systemie zaocznym.
Pisząc o moim Liceum, nie mogę pominąć dwu elementów bardzo ważnych z mego
punktu widzenia. Pierwszy to chór szkolny, do którego należałam, prezentujący bardzo
wysoki poziom. Jego twórcą i dyrygentem był profesor Antoni Lewiński, ogromnie zaangażowany i dbający o ambitny repertuar. Atutem stuosobowego chóru były utalentowane
solistki: Helena Reczuch - później śpiewaczka Warszawskiej Opery Kameralnej, Regina
Juzukajtis - w przyszłości chórzystka Opery Wrocławskiej oraz Renata Świechowska późniejsza nauczycielka szkół muzycznych w Świdnicy i Wałbrzychu. Któż z nas, byłych
chórzystów, nie pamięta atmosfery i scenerii, w jakich odbywały się zloty chórów Liceów Pedagogicznych z całego Dolnego Śląska, m.in. na dziedzińcu piastowskiego zamku
Chojnik. Kto nie wspomina występu połączonych chórów we wrocławskiej Hali Ludowej? Tradycje muzyczne Liceum, wzbogacone o inne formy, jak zespoły orkiestralne,
spektakle muzyczne kontynuowane były do końca istnienia szkoły i w powstałym później
na jej bazie III Liceum Ogólnokształcącym. Drugi moment – to edukacja kulturalna.
Szkoła organizowała wyjścia na wszystkie spektakle działającego wówczas w Świdnicy
teatru, co ułatwiały bilety ulgowe zarówno dla młodzieży szkolnej jak i zakładów pracy.
Oglądaliśmy również sztuki wystawiane z dużym powodzeniem przez zespół teatralny
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza. Były to: „Zemsta” Fredry, „Wesele”
Wyspiańskiego, „Antygona” Sofoklesa. Dziewczęta ze świdnickich szkół podkochiwały
się wówczas w Papkinie, czyli grającym go Ryszardzie Krzyżanowskim, później znanym
aktorze krakowskim, a następnie dyrektorze Teatru Polskiego w Chicago. Wówczas przez
myśl mi nie przeszło, że grający dostojnego Kreona w „Antygonie” czy Rejenta w „Zemście” Staszek Kotełko będzie w przyszłości moim mężem. Ale o tym później.
W Liceum zawiązały się też trwałe i sprawdzone przez 60 lat przyjaźnie. Do dziś spotykamy się często, wspominamy naszą powojenną młodość, dyskutujemy o przeczytanych książkach, obejrzanych filmach, sztukach lub – dla relaksu – po prostu „plotkujemy”, oczywiście
bez szkody dla bliźnich. Bierzemy też udział w zjazdach absolwentów.
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Pierwsza praca – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy
Po rozdaniu dyplomów 8 czerwca 1950 r. – nie mając szans na podjęcie studiów – postanowiłam szukać pracy w Świdnicy lub jej najbliższej okolicy. W tym celu udałam się
do Inspektoratu Oświaty przy ulicy Oświęcimskiej (dziś Ofiar Oświęcimskich). Zostałam
mile przyjęta przez ówczesnego inspektora, p. Biernackiego, który polecił mi poczekać celem
rozejrzenia się w sytuacji. Wkrótce okazało się, że są wakaty w dwu świdnickich szkołach
podstawowych: Nr 1 i Nr 5. W efekcie zostałam zatrudniona w świdnickiej „Jedynce” przy
ul. Różanej 6 – pierwszej po wojnie, obok I Liceum im. J. Kasprowicza polskiej, rzec można
pionierskiej, szkole. Koleżanka z klasy, Irena Czechowska (obecnie Szuba) została zatrudniona w „Piątce”.
Szkołą kierował wówczas Piotr Waluk, a grono pedagogiczne stanowili doświadczeni,
przedwojenni nauczyciele. Można sobie wyobrazić, jak czułam się jako osiemnastoletnia absolwentka Liceum Pedagogicznego wśród renomowanych pedagogów. Ale ciepłe i serdeczne
przyjęcie mnie na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej rozwiało nieco moje obawy.
Od razu „połknęłam” bakcyla nauczycielskiego podpatrując starszych, doświadczonych kolegów, a także dzięki atmosferze panującej w szkole.
Na „pierwszy ogień” otrzymałam w przydziale dwa przedmioty: język polski i historię
w klasach IV – VII oraz wychowawstwo czwartej klasy. Etat nauczycielski wynosił wówczas
30 godzin w skali tygodniowej. Pod względem dydaktycznym absolwenci liceów pedagogicznych byli przygotowani bardzo dobrze. Na dydaktykę kładziono wówczas w szkołach tych
duży nacisk ze względu na późniejszą przydatność zawodową absolwenta. Dużą rolę odegrały
też zajęcia odbywane w toku praktyki zawodowej. Natomiast w kwestiach merytorycznych
istniała konieczność stałego podnoszenia wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów. Istniał
wówczas obowiązek pisemnego przygotowywania się do każdej lekcji w formie konspektów.
Już w pierwszych latach po wojnie zdołano skompletować w szkole pomoce naukowe,
w które zostały wyposażone pracownie: fizyczno-chemiczna, biologiczna oraz zajęć praktyczno-technicznych. Powstała również biblioteka. Część pomocy naukowych wymagała naprawy, dopasowania lub wręcz dorobienia poszczególnych części. Kiedy rozpoczynałam pracę
we wrześniu 1950 r., szkoła funkcjonowała już normalnie, zaznaczając swoją obecność w środowisku. Większość nauczycieli podejmowała różnego rodzaju prace społeczne. Jeśli chodzi
o mnie – już na początku przypadła mi w udziale funkcja sekretarza zarządu Zakładowej
Organizacji Związkowej (ZOZ) Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), a w niedługim
czasie członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP.
Przez cztery lata pracy w „Jedynce” miałam możliwość doskonalenia się pod względem
zawodowym, nabywając niezbędnych, praktycznych umiejętności. Na ten też okres przypada
samodzielne wejście w dorosłe życie i radzenie sobie zarówno w sprawach zawodowych jak
i życiowych.
Po dwóch latach mojej pracy zmieniło się kierownictwo szkoły. Piotr Waluk odszedł do
innej placówki, a funkcję nowego kierownika objęła Helena Kotełkowa. Matkę często odwiedzał jej syn, Stanisław, który wówczas kończył studia polonistyczne we Wrocławiu. Jak się
okazało, dziwnym trafem losu, spotkałam teraz nie na scenie, ale realnie, Kreona z „Antygony” i Rejenta z „Zemsty”. Początkowo była to tylko znajomość „z widzenia”, a nawet pewne89

go dystansu. Z czasem zmieniła się w rzadkie, a potem coraz częstsze kontakty towarzyskie.
Te kontakty zacieśniły się, gdy po ukończeniu studiów podjął pracę najpierw w Dzierżoniowie a następnie w Świdnicy. Odegrały tu rolę wspólne zainteresowania humanistyczne
i dydaktyczne, a później jeszcze „coś więcej”. Przeżywałam wówczas bardzo trudne chwile.
Po ciężkiej chorobie i skomplikowanej operacji zmarła w wieku 53 lat moja Mama. Gdyby
nie pomoc i wsparcie ze strony bliskiego mi już wówczas mężczyzny, sądzę, że zawaliłby się
mój dotychczasowy świat. A potem, rok po śmierci Mamy, był nasz ślub. I jesteśmy ze sobą
już 56 lat... Zamieszkaliśmy z rodzicami męża w Świdnicy, przy ulicy Stefana Żeromskiego
11. I tu mieszkamy do dziś.

Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy
Przy końcu roku szkolnego 1954/55 otrzymałam ze strony dyrekcji Liceum Pedagogicznego propozycję podjęcia pracy w Szkole Ćwiczeń. Była to szkoła nastawiona na prowadzenie
praktyk pedagogicznych przyszłych nauczycieli, utworzona już w grudniu 1946 r. poprzez
przekształcenie wcześniejszej Szkoły Podstawowej Nr 2. Kolejnymi jej kierownikami byli:
Zygmunt Morawski, Stefan Stendera, Wojciech Polak, Katarzyna Krakowińska, Zofia Burger, Wanda Daszkiewicz i Teresa Słupianek. Szkoła ta dawała duże możliwości doskonalenia
warsztatu zawodowego, gdyż obowiązkiem pracujących tu nauczycieli było prowadzenie lekcji pokazowych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów Liceum. Takie lekcje wymagały
bowiem szczególnego przygotowania zarówno merytorycznego jak i metodycznego. Pod tym
względem wymagania wobec prowadzących tu zajęcia nauczycieli były ogromne. Szczególnie
o wysoki poziom nauczania dbała Katarzyna Krakowińska, która kierował szkołą w latach
1946-1966. Cechowała ją silna osobowość, wyjątkowa pracowitość i samodyscyplina. Kochała zawód, a szkołę traktowała jak swój drugi dom. Tego samego wymagała od nauczycieli. Cieszyła się uznaniem w środowisku. Kto nie mógł sprostać wysokim wymaganiom,
przenosił się do innych szkół w mieście. Do wszechstronnego rozwoju ucznia przyczyniały
się różne formy pracy pozalekcyjnej, m.in. zespół taneczny, teatrzyk kukiełkowy, koło recytatorskie, historyczne oraz harcerstwo. Wzorowo układała się współpraca z rodzicami, często
miały miejsce wizyty domowe u uczniów trudnych. Absolwenci „Ćwiczeniówki” mieli zatem
otwartą drogę do świdnickich szkół średnich oraz cieszącej się wówczas dużym powodzeniem
Szkoły Radiotechnicznej w Dzierżoniowie.
Pierwsze lata pracy w Szkole Ćwiczeń były dla mnie trudne. Przygotowania do lekcji,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowywanie okolicznościowych programów
artystycznych na różne okazje wymagało stałej dyspozycyjności, co zbiegło się wówczas ze
zwiększonymi obowiązkami rodzinnymi. W 1957 roku urodził się nasz syn Jan, a rok później córka Joanna. Urlop macierzyński trwał tylko sześć tygodni. Rozpoczął się trudny okres
w moim życiu jako matki, a zarazem zaangażowanej w pracy nauczycielki. Ponieważ oddanie
dzieci do żłobka nie wchodziło w rachubę, trzeba było na czas pobytu w szkole zatrudniać
opiekunki, a z tymi były nieustanne problemy. Problem częściowo rozwiązało pójście dzieci
do przedszkola, a z tym w tamtym okresie trudności nie było. Z jednej strony prowadzone
tam zajęcia przyczyniały się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, a także
uspołecznienia dzieci, z drugiej – narażały je na rozmaite infekcje i choroby wieku dziecię90

cego. To był kolejny problem. Wspomniana wyżej dyspozycyjność nie pozwalała na częste
zwolnienia z pracy na opiekę nad chorym dzieckiem. Trzeba było jakoś i z tym sobie radzić,
by przebrnąć przez kolejny trudny okres.
Nie wspomniałam jeszcze o politycznych naciskach wywieranych w tym czasie na środowisko szkolne, szczególnie w tzw. okresie stalinizmu (1948-1955). Proces wychowawczy
usiłowano ukierunkować na ukształtowanie „socjalistycznego człowieka”. W związku z tym
nauczycieli zadręczano szkoleniami politycznymi z zakresu marksistowskiej filozofii, ekonomii oraz historii ruchu robotniczego. Podstawową lekturą były pozycje radzieckie, szczególnie osławiona Historia WKP(b). Wtłaczano również do naszych głów radziecką pedagogikę
w oparciu o jej biblię – „Poemat pedagogiczny” Makarenki. Na szczęście efekty tych działań
były – w praktyce – minimalne. Po październikowym przełomie w 1956 r. sytuacja uległa
gruntownej zmianie, tym niemniej szkolenia kadry pedagogicznej przetrwały – z mniejszym
lub większym nasileniem – aż do schyłku PRL-u.

Czas na studia!
Problemów życiowych nie ubywało, ale mimo to, kiedy dzieci były już „podchowane”,
uznałam, po naradzie z mężem, że czas rozpocząć studia nie zrealizowane po maturze z przyczyn obiektywnych. Dlaczego podjęłam takie postanowienie? Po pierwsze – nauka zawsze
sprawiała mi przyjemność i nie miałam zamiaru poprzestać na szkole średniej; po drugie
– zdawałam sobie sprawę, że w zawodzie nauczycielskim obowiązuje, podobnie jak w wielu
innych, zasada ustawicznego kształcenia. Kto tego nie czyni – cofa się. Na tę decyzję miały
też niewątpliwie wpływ moje humanistyczne zamiłowania i predyspozycje. Zdecydowałam
się zatem wybrać historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, oczywiście w trybie zaocznym. Egzamin wstępny zdałam bezproblemowo. Później
dowiedziałam się, że „na piątkę”.
Zajęcia odbywały się w poniedziałki, często z małymi przerwami trwały 10 godzin. W tym
dniu wstawałam o 4.00 rano, by pociągiem przez Sobótkę, czasami przez Jaworzynę Śląską,
zdążyć na zajęcia o godzinie 8.00. Autobusy jeździły wówczas do Wrocławia rzadko i z reguły były przepełnione. Poza zajęciami dużo czasu pochłaniało poszukiwanie lektur i tzw.
kwerenda - czytanie i sporządzanie fiszek problemowych bardzo przydatnych przy zdawaniu
kolokwiów i egzaminów. Teoretycznie istniała możliwość wypożyczenia książek z biblioteki
zakładowej do domu, ale czekało się na nie w kolejce. A o tak dziś powszechnym kserowaniu
nikt jeszcze nie słyszał. Najczęściej trzeba było korzystać z czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej
czy Ossolineum. Pozostawała jeszcze możliwość zakupu określonych pozycji w księgarniach,
ale nie było ich zbyt wiele.
Studia trwały pięć lat i kończyły się uzyskaniem absolutorium. Na trzecim roku dochodziło seminarium magisterskie. Temat mej pracy magisterskiej brzmiał: Poglądy historiografii
krajowej i emigracyjnej na temat Powstania Warszawskiego. Wybierając go nie przewidziałam,
w co się pakuję. W celu dokonania selekcji źródeł musiałam przejrzeć lub przeczytać około
300 pozycji. Ponadto prace emigracyjne były wówczas dostępne wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia rektora i to tylko w czytelni. Jak na osobę pracującą, dodajmy w Szkole
Ćwiczeń, wychowującą przy tym jeszcze dwoje małych dzieci, był to nie lada wyczyn. Otrzy91

many z Kuratorium Oświaty i Wychowania trzymiesięczny płatny urlop pozwolił mi na
sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Pracę magisterską obroniłam w 1968 roku.

Nowa praca w starym miejscu
Tak się złożyło, że w roku szkolnym 1968/69 w Państwowym Liceum Pedagogicznym
powstał wakat nauczyciela historii. Objęłam tę funkcję i w ten sposób wróciłam do mojej
dawnej szkoły. Był to zresztą okres dużych zmian w procesie kształcenia kadr nauczycielskich. Z końcem roku szkolnego 1970/71 uległa likwidacji Szkoła Ćwiczeń. W związku ze
zwiększeniem zadań wychowania przedszkolnego Państwowe Licea Pedagogiczne zostały
przekształcone na Licea Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, a następnie – od 1
września 1973 r. w sześcioletnie Studia Wychowania Przedszkolnego (SWP) kształcące nauczycieli przedszkoli na poziomie półwyższym. Według założeń organizacyjno-programowych obowiązywała dwustopniowość kształcenia. Przedmioty ogólnokształcące zgrupowano
w klasach I-IV. Ten etap nauki kończył się egzaminem dojrzałości, który umożliwiał przejście
do dalszego, dwuletniego cyklu kształcenia z dominacją przedmiotów zawodowych. I kończącego się egzaminem dyplomowym.
Od początku mojej pracy w LP, LPWP i SWP uczyłam dwu przedmiotów: historii i wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Ukończenie dwuletnich studiów podyplomowych z politologii na Uniwersytecie Wrocławskim umożliwiło mi nauczanie nowych przedmiotów – religioznawstwa, socjologii wychowania oraz podstaw filozofii w powstałym 1 września 1984 r. - na
bazie istniejącego dotąd SWP - Studium Nauczycielskim (SN). SN-y kształciły nadal w cyklu sześcioletnim przyszłych nauczycieli. Programy były tak skonstruowane, by absolwenci
mogli kontynuować dalsze studia w wyższych szkołach pedagogicznych.
W myśl ówczesnych koncepcji oświatowych szkoła miała stać się terenem wszechstronnego rozwoju młodzieży. Takie możliwości stwarzały różne formy prac pozalekcyjnych istniejące
od początku tego Liceum. Przez cały okres mej pracy jako nauczyciela historii prowadziłam
koło historyczne. Za wiodący kierunek jego działalności uznałam problematykę regionalną. Rozwijałam takie formy pracy jak czytelnictwo lektur popularnonaukowych, kontakty z placówkami muzealnymi i naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Wrocławskim, Ossolineum (m.in. sesja popularnonaukowa z udziałem dr. Adolfa Juzwenki), z Towarzystwem
Regionalnym Ziemi Świdnickiej i Kołem Pionierów (spotkania, prelekcje, udział w sesjach
naukowych). Członkowie koła brali udział w konkursach środowiskowych oraz wewnątrzszkolnych, m.in. „Z Władysławem Grabskim po średniowiecznej Świdnicy”, w wycieczkach
krajoznawczych (na przykład – szlakiem zamków piastowskich). Każda ważniejsza rocznica
wyznaczała tematykę poranków o walorach patriotycznych oraz montaży historyczno-literackich z komponentami wokalno-muzycznymi i odpowiednią oprawą plastyczną. Ponadto koło opiekowało się pracownią historyczną, dbając o jej estetyczny wygląd, organizując
okolicznościowe wystawki, redagując aktualne gazetki ścienne. Koło historyczne poszerzało
program i rozwijało zainteresowania historyczne uzdolnionej w tym kierunku młodzieży, co
zaowocowało podjęciem przez wielu absolwentów studiów historycznych.
Zarówno praca w szkolnictwie jak i przedmioty, które dane mi było prowadzić były, można rzec, zgodne z moimi zainteresowaniami, tym bardziej, że zawsze mogłam liczyć na wspar92

cie mojej teściowej, śp. Heleny Kotełkowej i męża (oboje byli nauczycielami). Dużą pomoc
w uzupełnianiu wiedzy stanowił też nasz bogaty księgozbiór domowy. Kiedy dzieci dorosły,
ukończyły studia, usamodzielniły się i założyły własne rodziny, mogłam pracy zawodowej poświęcić jeszcze więcej czasu. Ale kiedyś przychodzi nieuchronnie czas na zwolnienie tempa,
wynikający – być może – ze „zmęczenia materiału”.
Po 35 latach pracy przeszłam na emeryturę w czerwcu 1985 r. Nie oznaczało to jednak
całkowitego zerwania z zawodem, z pracą w szkole, która obok rodziny – męża, dzieci i wnuków stała się treścią mojego życia. Będąc na emeryturze pracowałam jeszcze – w niepełnym
wymiarze godzin – do 1994 r., w sumie 43 lata.
Pracując w oświacie prawie pół wieku byłam – siłą rzeczy – „żywym świadkiem” naszej
trudnej, powojennej historii i jej licznych „zakrętów”. Przeszłam, jak wielu, przez trudny
okres stalinowski (1948-1956), krótkotrwałą odwilż gomułkowską, gierkowskie lata siedemdziesiąte, dotkliwe miesiące stanu wojennego, znamienne lata osiemdziesiąte, obfitujące w żarliwe dyskusje na posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach związkowych ZNP
i „Solidarności”, ostre spory, podczas których pojawiał się kryzys dawnych autorytetów,
a krystalizowały się nowe postawy związane z transformacją ustrojową po 1989 roku i odzyskaniem upragnionej wolności. W każdym z tych, niewątpliwie różniących się od siebie okresów, często bardzo trudnych, zarówno kolejne dyrekcje jak i zespół pedagogiczny, zdawały
sobie sprawę ze społecznej i kulturowej roli szkoły, a także zadań, jakie ma ona wobec przyszłych pokoleń starając się „robić swoje” na powierzonym odcinku, dbać przede wszystkim
o poziom nauczania, bo, jak stwierdziła Stefania Sempołowska: „Szkoła jak życie – nie staje,
nie zatrzymuje się a każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości”.

Otia post negotia
Oczywiście po pracy niezbędny jest wypoczynek. Jak się odpoczywało w tamtych latach?
Różnie. Kiedy dzieci były małe, jeździliśmy w czwórkę na przemian w góry i nad morze, by
– w myśl wskazań lekarzy – mogły się zahartować. Kiedy były już samodzielne – przyszedł
czas na kolonie, a my jeździliśmy we dwoje na wczasy. W okresie gierkowskim otworzyły
się możliwości wyjazdów za granicę, głównie do tzw. „demoludów”. Były to bądź zorganizowane wycieczki do Pragi Czeskiej, Drezna, Berlina czy Lipska, bądź dłuższe wyjazdy
wakacyjne. Przy okazji robiło się zakupy. W Czechosłowacji kupowało się buty i przyprawy,
których w ówczesnej Polsce stale brakowało, a także alkohole ze względu na ich dużo niższą
cenę. W NRD z kolei – różne artykuły przemysłowe niezbędne w gospodarstwie domowym.
Z Bułgarii, Rumunii czy Węgier przywoziło się koniaki i wina. Dwukrotnie wypoczywaliśmy
na wczasach zagranicznych: w Szwajcarii Saksońskiej i w Bułgarii. Wyjazd do Bułgarii zorganizowany w ramach polsko-bułgarskiej związkowej wymiany nauczycieli trwał 3 tygodnie.
Mieliśmy możność zwiedzenia prawie całego kraju od Plewen przez Sofię, Rodopy, Płowdiw,
Burgos, Nesebyr aż po Warnę.
Natomiast szkoła dość często organizowała sobotnio-niedzielne wyjazdy do schronisk na
terenie Sudetów. Było to coś w rodzaju dzisiejszych wyjazdów integracyjnych. Jechało się
w sobotę po lekcjach, na miejscu była wspólna kolacja i często wieczorek taneczny, a następnego dnia rano szło się na wędrówkę okolicznymi szlakami i po późniejszym obiedzie
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wracało do Świdnicy. Któż nie pamięta takich pobytów w „Orle”, „Andrzejówce”,
„Zygmuntówce” czy w „Muflonie”… A po
powrocie w pokoju nauczycielskim pojawiało się zwykle dowcipne sprawozdanie,
często o akcentach satyrycznych, napisane
w formie wierszowanej przez utalentowanego polonistę, później pierwszego dyrektora
świdnickiego Muzeum, Franciszka Jarzynę.
Jeśli chodzi o tzw. „podróż życia” - to był
nią niewątpliwie dziesięciodniowy wyjazd
do Rzymu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Już sam przejazd
przez Czechosłowację, Austrię i północne
Włochy był ciekawy. Na trasie naliczyłam
„tylko” 72 drogowe tunele. Rzym zrobił na
nas wielkie wrażenie. Gdy staliśmy na Kapitolu, Palatynie czy Awentynie i widzieliśmy
wokół siebie „Wieczne Miasto” z jego wspaniałymi zabytkami z różnych epok – nie
kryliśmy wzruszenia. Ponieważ był to okres
Autorka z mężem, 2003 r.
Wielkiej Nocy – mieliśmy okazję uczestniczyć w wielkopiątkowym nabożeństwie
w Bazylice św. Piotra, celebrowanym przez papieża Jana Pawła II, a w niedzielę wielkanocną – w nabożeństwie „Urbi et Orbi” na placu Świętego Piotra. Następne dni – to bieganina od rana do późnego wieczora z małą przerwą na posiłek czy expresso dla wzmocnienia
sił. Zwiedziliśmy wszystkie cztery bazyliki papieskie, liczne kościoły, m.in. Santa Maria in
Cosmedin ze słynnymi „ustami prawdy”, św. Piotra w Okowach ze słynną rzeźbą Mojżesza
dłuta Michała Anioła, kościółek „Quo vadis?” przy Via Apia, wspaniały kościół św. Sabiny
na Awentynie z przepięknymi, romańskimi krużgankami w wirydarzu klasztornym. Odwiedziliśmy Forum Romanum, Colosseum, ruiny antycznej Ostii, muzea kapitolińskie, Muzea
Watykańskie, muzeum Villa Borghese. Dzięki znajomej siostrze zakonnej, Maciei, mogliśmy
odwiedzić Kolegium Polskie na Awentynie. Niezwykle miła siostra przełożona pokazała nam
apartament, w którym w czasie przyjazdów do Rzymu zatrzymywał się kardynał Wojtyła
i z którego wyruszył na pamiętne konklawe w 1978 roku. Siostra Macieja miała wówczas
powiedzieć: „Żegnam księdza kardynała, a chciałabym powitać Ojca Świętego…” Wrażenia
z Wiecznego Miasta pozostaną nam w pamięci do końca życia.

Świdnica – moja druga „mała ojczyzna”
I na koniec parę refleksji na temat mojego miasta. Świdnica – miasta o długiej i bogatej
tradycji historycznej – urzekło mnie bez reszty od pierwszego zetknięcia się z nim w lecie
1946 r. Tu, jak się często po wojnie podkreślało, drzemie historia śląskich Piastów, wybitnych
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władców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego: Bolka I, Bernarda, Bolka II - ich wyciosane w kamieniu postaci widnieją do dziś na attyce ratusza. Tutaj czaruje piękno zaklęte w okazałych
zabytkach architektury: ratuszu, katedrze, Kościele Pokoju, jak i w wielu staromiejskich kamienicach. Jakże urocze były kiedyś piękne, dziś już nie istniejące kamieniczki ulic: Pańskiej,
Siostrzanej, Przechodniej zniszczone w powojennym okresie wskutek rażących zaniedbań.
Jak wspaniały jest barokowy zespół kamienic w Rynku! Jego dominującym akcentem była
piękna wieża ratuszowa, zniszczona w 1967 roku wskutek źle prowadzonych prac rozbiórkowych. Wszyscy przeżyliśmy boleśnie jej upadek. Na odbudowę czekaliśmy 45 lat! Miasto
z trzech stron otaczają parki, po wojnie jeszcze piękne i zadbane. Na nas, przybyszach z różnych stron, niepowtarzalny klimat tego miasta robił ogromne wrażenie. Zresztą Świdnicą
zachwycał się już dziewiętnastowieczny wędrowiec i poeta – Bogusz Stęczyński. W swym
poemacie „Śląsk. Podróż malownicza w 21 pieśniach” pisał:
Tum świętego Wacława wystawiony z ciosu
Przez króla Bolesława Wielkiego, spaniały
Świadek polskiej świetności, potęgi i chwały,
Najwyższą swoją wieżą uroczo połyska,
A jak piękny z daleka, tak piękniejszy z bliska…
O pięknie Świdnicy pisali zresztą poeci tak dawni jak i współcześni, a ich utwory zostały
zawarte w zbiorku pt. „Poeci o Świdnicy” wydanym przez Towarzystwo Regionalne Ziemi
Świdnickiej i Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Pamiętam pierwsze lata powojennej Świdnicy, „okres pionierski”, kiedy odwrócona karta
dziejów przywiodła tu osadników z różnych regionów. Tworzyli tu specyficzną mozaikę demograficzną cechującą się różnorodnością postaw, wzorców życia społecznego i kulturalnego. Panująca tu początkowo atmosfera tymczasowości powodowała, że część z nich wróciła
do swych macierzystych stron. Ci, którzy pozostali, przez wiele lat wykształcili nową, zintegrowaną społeczność i uznali tę ziemię za swą „małą ojczyznę”.
Przez 66 lat przeżytych w tym mieście zapuściłam tu korzenie głęboko. Tutaj skończyłam
szkołę średnią, spędziłam najlepsze lata młodości, weszłam w dorosłe życie. Tu wyszłam za
mąż, tu urodziły się nasze dzieci i wnuki. Po latach przymusowej wojennej tułaczki znalazłam
tutaj moje miejsce na ziemi.
Przechadzając się ulicami miasta podziwiam piękne detale architektoniczne, których spieszący się przechodnie często nie zauważają, a które ocala mój mąż poprzez utrwalanie ich na
zdjęciach. Jest w Świdnicy jeszcze wiele do zrobienia, ale dzięki staraniom władz miejskich
i dotacjom z Unii Europejskiej remontuje się ważne obiekty, place, ulice. Odbudowana została wieża ratuszowa. Przez wiele lat zabiegało o to Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej wraz z Kołem Pionierów.
Miasto niewątpliwie pięknieje. Chciałoby się tu jeszcze długo żyć i oglądać pozytywne
zmiany. Obawiam się jednak, że zegar, umieszczony na wieży ratuszowej, dla nas, pionierów
Ziemi Świdnickiej, będzie odmierzał czas coraz szybciej...
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Weronika Kozak, opr. Krystyna Bielewska

Bo jestem dziewczyną z Podlasia
Mama bardzo płakała, jak mnie zabierali do Niemiec. Osiemnastu lat nie miałam. W kwietniu pojechałam, a osiemnaście lat skończyłam dopiero we wrześniu. Nie poradzisz sobie,
mówiła. Byłam malutka, drobniutka. Nie wyglądałam na swoje lata. Ale pojechałam. Kto
miał jechać? Było nas pięcioro w domu. Ojciec już nie żył. Po bracie, który go zastępował, ja
byłam najstarsza.
Wszystko dobrze pamiętam. Pamiętam, jak w trzydziestym dziewiątym z Białowieży uciekali urzędnicy i właściciele, jak pierwsze bomby uszkodziły cerkiew. Pamiętam, jak wojsko
uciekało na wschód, jak przyszli do nas Rosjanie, jak wywozili na Sybir osadników, którzy
tu zamieszkali po pierwszej wojnie światowej. My też byliśmy już spakowani – ale - na całe
szczęście nie zdążyli nas wywieźć. Pamiętam, jak przyszli Niemcy. Najpierw wywozili Żydów,
a potem zajęli się nami. Nie było dnia bez egzekucji, na które musieliśmy patrzeć, i dorośli,
i dzieci, nawet te małe. Po egzekucji kobiety w zaawansowanej ciąży, moja młodsza siostra
przez kilka dni gorączkowała, a nocami spać nie mogła.
Tyle filmów nakręcono o wojnie, o walkach żołnierzy, o różnych politykach, ale nikt
nie pokazuje tego, co się działo najczęściej. Nikt nie pokazuje, jak młodzież zabierano
z kraju, jak Niemiec ludzi wyciągał po wsiach. Po miastach łapanki były; i to powywozili
cały kwiat pięknej młodości. Ani jednego filmu o tym nie ma. Nie pokazują, że wiozą
transporty całe do Niemiec, tak jak nas z Białowieży wieźli, jak nas zagonili do wagonów
bydlęcych, okna zakratowane, a Szwab usiadł, do wagonu drzwi otworzył, tylko nogi
spuścił, rewolwer w ręku trzymał i pilnował nas. Dziewczęta w jednym wagonie, chłopaki w drugim wagonie. I tak my jechali. I nie odezwał się. Dziewczyny gadały do niego
po niemiecku i nic. I przetaczali pociągi. Jak puste wagony były, to wtedy nie przetaczali. Jak załadowali, pozamykali nas, to wtedy przetaczali pociąg na stacji. A ci rodzice
wszyscy, to rodzeństwo wszystko za tymi wagonami biegną, lamentują, płaczą. I my też
wszystkie płaczemy. A ja nie miałam osiemnastu lat przecież. Jeszcze nigdzie daleko pociągiem nie jeździłam. Do Hajnówki to saniami zawieźli mnie do szpitala. Z Hajnówki
do Białowieży - to jedynie cała moja podróż była. A tak nigdzie indziej nie byłam. A tu
naraz jadę… Ale później, jak już pociąg ruszył, jak już dalej odjechał, to już dziewczyny
dawaj śpiewać piosenkę o Białowieży. Jak też to potrafili ułożyć i to po białorusku, po
swojemu śpiewali: „Białowieża duża wieś, jest półtora sklepa, gmina i apteka i co jeszcze
więcej chcesz”. Ja tylko tę zwrotkę pamiętam.
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A później, jak my dojechali, to ustawiali tak jak przywieźli nas pod ścianę wszystkich
i człowiek tak stał pod tym murem, pod ścianą Arbeitsamtu, ręce założył, walizka między
nogi. Czekamy. I przyjeżdża Niemiec w kapeluszu z piórami, w butach długich, szerokie
spodnie wpuszczone do środka, chyba bryczesy. Najpierw do biura poszedł, bo biuro zaraz
było przy samej ścianie, później przyszedł do nas, popatrzył: „Kam hier!”, „Bitte tu!” – mówi.
Postawił jednego pod ścianę. Obejrzał następnych. Znowu drugiego wyciąga. Ile jemu trzeba
było, tyle powyciągał tej młodzieży, zabrał ze sobą. Czy na samochód, czy na jaki wóz… bo
tak jak mnie, to na rolniczy wóz załadowali. Na duży wóz posiadaliśmy i wieźli nas. Mówię:
„O to my dziewczyny na gospodarkę, gdzieś do jakiegoś majątku jedziemy. Furmanką to na
gospodarstwo”. No i faktycznie. Jechaliśmy trochę, zakręcił, patrzymy - majątek w środku
pola. I zaczęła się dla nas ciężka praca przez wiele miesięcy. Zabrali mnie Niemcy w czterdziestym czwartym roku, oswobodzili Rosjanie w czterdziestym piątym. Przez tydzień uciekaliśmy z majątku na piechotę. Przeżyłam cudem naloty, rozstrzelanie, a w styczniu czterdziestego piątego Sowieci wcielili mnie do swojej armii, podobnie jak i inne młode dziewczyny
i wysłali na front do pracy w szpitalu. „U Niemca rabotała, to i u nas nużno porabotać”.
W ostatnich miesiącach wojny znalazłam się na froncie japońskim.
Mój powrót do domu rozpoczął się po kapitulacji Japonii i trwał długo. Gdybym na
pytanie żołnierza: „Ty otkuda?” nie odpowiedziała: „S Polszy”, nigdy bym już nie zobaczyła
swojej rodziny. A to przytrafiło się mojej przyjaciółce. Trafiła do Kazachstanu. Nigdy jej już
nie widziałam. A ja dobrnęłam do domu. Jak już szłam szosą z Hajnówki do Białowieży, wydawało mi się, że ziemi nie dotykam, że skrzydła mam u ramion. Byłam w domu. Przeżyłam
katorgę, ale byłam już w domu. Poradziłam sobie. Wróciłam.
Wielu nie wróciło, ale wielu wróciło. Jak wróciliśmy z Niemiec, nigdzie nie było roboty.
Jeżeli wcześniej było gdzieś jakieś miejsce, na przykład w restauracji, zajęli je ci, którzy wrócili
przed nami. My powracali później, roboty nie ma i rób, co chcesz. Do Białowieży w czterdziestym piątym wróciłam na Boże Narodzenie i przez całą zimę robiłam na drutach, to skarpetki, to rękawiczki, to szaliki. Wiosną, jak zrobiło się cieplej, w szkółce znalazłam robotę sezonową, na kolejkach. No to całe lato czterdziestego szóstego roku tam robiłam. Jeździliśmy
po szynach wagonetką. Była to platforma gładka jak stół. Stawało nas na niej sześcioro. Kije
my takie brali, jak tyczki, i tymi kijami odpychali się. I tak jechaliśmy do roboty. Kilometry jechaliśmy. Tory wąskotorówki reperowaliśmy, żeby z Hajnówki chociaż ciuchcia mogła
przyjść do Białowieży. Popracowałam przez cały czterdziesty szósty. W siódmym znowu na
zimę nie ma roboty. Nie reperują torów. Spotkałam wtedy koleżankę z Zastawy. Ona mnie
namówiła. Zobacz, ulotki mamy, mówi, zapraszają na Zachód, jedźmy, roboty my tu nie
znajdziemy. Ludzie wyjeżdżają, jedźmy i my, na Zachód. Może tam znajdziemy jaką robotę.
Mówię, ja bym pojechała, ale pieniędzy nie mam. A ona mówi, że naskładała trochę pieniędzy. Dziadek mi dawał. Kupię ci bilet. Jedź ze mną. Z żadną bym nie pojechała, ale z tobą
pojadę. Przyszłam do domu i mówię, mamo, jadę na Zachód do roboty. Będę tam szukać, bo
tutaj nie mogę znaleźć. Z Oleśką z Zastawy jadę. A mama mówi, tyś zwariowała? Dopiero co
przyjechałaś i znowu do tych Niemiec jedziesz? A ja mówię, do jakich Niemiec? Tam jest
robota, a tu nie. Ludzie jadą, to i ja pojadę. Na Zachód. Poradzę sobie. Nie zginę. Jak już
objechałam i Rosję, i Krym, i Rzym, i czort wie co, to i na Zachodzie dam sobie radę. Popłakała mama, a ja razem z nią, no i pozwoliła, bo co miała robić. No to pojechałyśmy. To był
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czterdziesty siódmy rok. Pociągi już zaczynały pomaleńku chodzić. Wsiadłyśmy do pociągu
jadącego z Białowieży do Hajnówki. W Hajnówce przesiadka do Siedlec, w Siedlcach przesiadka na Warszawę. Jak przez Bug jechał pociąg, to tak pomalutku przez ten most jechał,
pomalutku. Ludzie niektórzy powychodzili, bo most był niebezpieczny. Ruszał się cały. A ja
nie pamiętam, czy wyszłam, czy nie wyszłam. Przejechaliśmy. Później czekałam, aż ludzie
powracają, bo zostali w tyle. Pociąg pierwszy poszedł, a ludzie na brzegu stali. I dopiero jak
powsiadali, pojechaliśmy dalej. Na Dworzec Wschodni w Warszawie przyjechaliśmy w nocy.
A teraz jak na Główny się dostać? Bo na Wrocław tylko z Głównego można było jechać. Cała
Warszawa zburzona była. Drogi nieoczyszczone. Nie wiadomo było, w którą stronę iść do
tego dworca. I dopiero ktoś tam mówi, że tu jest taki przewodnik, który za parę groszy przeprowadzi nas wszystkich. Kto idzie na Dworzec Główny, krzyczą, stawać tutaj. I wszyscy
postawali. Masa ludzi jechało. Przewodnik przyszedł i mówi: „Idziemy”. Każdy bagaż do ręki
i idziemy. Przez całą Warszawę trzeba było nocą przechodzić jakimiś gruzami, tunelami, czort
wie czym. Ścieżki tylko były porobione między gruzami. Nie pamiętam, czy ten dworzec stał,
czy też był w gruzach. Na Głównym kupiliśmy bilety, poszli na stację i dopiero tu dowiedzieliśmy się, który pociąg jedzie na Wrocław. Latamy od wagonu do wagonu. I bydlęce wagony,
i takie osobowe, załadowane było wszystko. Na dachach pełno ludzi z tobołkami. Oleśka się
pchała, ale nie mogła wejść. Mówię, Oleśka, ja tu wejdę pierwsza. Trzymaj moją walizkę.
Nawet tę walizkę mi dała, bo ja swoją w Niemczech zostawiłam i nie miałam co ze sobą
wziąć. Mówię, ja tu się zaraz wepcham i pociągnę ciebie. Tylko stój tu przy tym wagonie. I ja
tak złapałam się wagonu, wepchałam jedną nogą i mówię, posuń się pan dalej, przecież nie
będę tu wisząco jechać. I zaczęli się tak jakoś przesuwać i ja wlazłam. Trzymam się za brzeg
wagonu i mówię, teraz dawaj walizki tu. Ona mi podała walizki, a ja babie buch pod nogi.
Co pani pcha tutaj nam walizki pod nogi, baba krzyczy. Ja mówię, pani wsadziła swoją, to ja
też swoją chcę wsadzić. Człowiek już taki bezczelny robi się, bo jak nie jesteś bezczelna, to nie
dajesz sobie rady. Wsadziłam swoją walizkę i mówię do Oleśki, teraz dawaj swoją. Potem
mówię, a teraz dawaj tu rękę, stawaj tutaj na ten hak jedną nogą. Po chwili ją wciągnęłam.
I my się podsunęli dalej, i pojechali. Przyjechaliśmy do Wrocławia, ale nie wysiedli. Pytamy,
dokąd jedzie ten pociąg - do Jeleniej Góry. No to jedźmy do Jeleniej Góry - ja mówię. Mam
tam przyjaciółkę, taką jedną. U niej się zatrzymamy. I my pojechali do Jeleniej Góry. Nie
wysiedli z tego pociągu. Jedni powyładowywali się tu we Wrocławiu, pozatrzymywali się na
tych ziemiach, a inni pojechali jeszcze dalej. Przyjechaliśmy do Jeleniej Góry, wysiedliśmy.
Miałam adres koleżanki, bo ona pisała list do mnie, więc odszukaliśmy ją bez większych
kłopotów. Okazało się, że znalazła robotę jako administratorka budynków, bo była po siódmej klasie. Przyszliśmy do niej do domu, ale jej nie było. Była natomiast jej koleżanka, też
z Białowieży. Z widzenia ją znałam. My wszystkie dzieci znaliśmy się. Pytam się, gdzie jest
Zina. Ona mówi, że w robocie, ale poczekajcie chwilę, zaraz Zinka będzie, na pewno wam
pomoże. Zinka przyszła, zrobiła nam jedzenie, ale my nie spali u niej. Zaczęli my latać po
urzędach pracy. Dawali nam pracę, ale tylko w restauracji. Nie odpowiadało nam to. Poza
tym mnie Jelenia Góra nie podobała się i za nic nie chciałam tu zostać, a Oleśka z kolei bardzo chciała pracować w tkackiej fabryce. Powtarzała ciągle: „Szukajmy fabryki tkackiej”.
W Jeleniej Górze nie było takiej, tylko gdzieś pod czeską granicą, więc trzeba było jeszcze
jechać. Stwierdziła, że jeszcze pieniądze ma, więc jedziemy tam. Pojechali my. Człowiek jak98

by przeczucie miał, szukał swojego miejsca.
Trafili my do tej tkackiej fabryki, ale akurat
personalnego nie było, który przyjmował do
pracy. Pojechał na delegację i miał być za
dwa dni. A tu noc nadchodzi, trzeba gdzieś
spać. Przyszłyśmy na dworzec, siedzimy,
mieścina nieduża. Przyszedł jakiś zawiadowca i mówi do nas: Dziewczęta, na co wy czekacie? Mówimy, jak było, a on, chodźcie ze
mną. Mam tu na górze wolne pokoje. Prześpicie się, jak się należy. Mówię, że pieniędzy już
nie mamy, bo już wszystkie do grosza wydałyśmy. A on, ja nie żądam pieniędzy. Wiem, jak
jest, jak się podróżuje. Mówi, chodźcie, śpijcie.
Przyniosę wam jeszcze herbaty. Dał nam pokój. Były tam dwa łóżka. Przyniósł nam herbaty i po bułce. Jakiś solidny człowiek. Rano mu
podziękowałyśmy i poszłyśmy na dworzec,
a na rozkładzie jazdy czytamy: Świebodzice,
Świdnica… Oleśka miała kolegę w Świebodzicach. Pracował już i mieszkanie miał. Kiedy
jednak przeczytała: Świdnica, pomyliło jej się
i mówi, wiesz w Świdnicy mam kolegę. Wyciągnęła ostatnie grosze i kupiła bilety do Świdnicy. Z Jeleniej Góry pojechałyśmy do Wrocławia, potem do Jaworzyny Śląskiej, a tutaj
chłopaki, dwóch takich poznaniaków pociągnęło nas do wagonu: „Chodźcie dziewczęta
tutaj!” I poszłyśmy do tego wagonu. I w ten
sposób przyjechałyśmy do Świdnicy na dworzec Świdnica Miasto. Przez pomyłkę. Szukamy ulicy Kolejowej, na której ten kolega
miał mieszkać. Kolejowa jest, ale numeru
domu tego nie ma. Przyszłyśmy do meldunkowego, szukamy takiego i takiego człowieka. Nigdzie takiego w Świdnicy nie ma. Ani
nie był meldowany, ani zarejestrowany nigdzie. Noc nadchodzi, a my nie mamy co
z sobą zrobić. Nie mamy też grosza przy duszy. Patrzymy, idą chłopcy, kolejarze, młode
chłopaki z Poznania, nasi znajomi z pociągu. Mówią, dziewczyny, co, nie macie gdzie
nocować? Chodźcie, damy wam kwaterę do

Weronika Kozak - po lewej stronie,
Janina Kozak - po prawej

Weronika Kozak (z prawej) z koleżanką Martą
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spania. Mamy duże mieszkanie, znajdzie się
miejsce dla was. I zaprowadzili nas do siebie
z Rynku prosto pod górę – na Świerczewskiego, dzisiaj Grodzka. Była tam ładna duża kamienica. Mieszkanie mieli na drugim piętrze,
cztery umeblowane pokoje. Mieszkajcie tutaj
tak długo, jak chcecie. Spało już tam na łóżkach w jednym pokoju kilku chłopaków. Opalali ten pokój, żeby było im ciepło. Była jeszcze
zima. My przyjechałyśmy w marcu na Józefa.
Jeszcze śnieg leżał na ulicach. Dostałyśmy wolny
pokój, chłopcy spali w sąsiednim. Oleśka była przerażona. Tylu chłopów tutaj, mówi, a ty mieszkanie
chcesz sobie wziąć? Coś ty zwariowała? A ja pytam, to gdzie będziesz spać? Położyłam się do łóżka, ale Oleśka bała się, że nas pogwałcą, więc siedziała przy mnie i w fotelu zasypiała. Na drugi
dzień chłopcy powtórzyli, że możemy tu mieszkać i spokojnie szukać pracy. Byli to bardzo
grzeczni chłopcy. Dwóch chodziło z nami po
mieście i pokazywało, gdzie jest urząd pracy
i gdzie są te miejsca, do których nas wysyłano.
Weronika Kozak na motorze. Świdnica 1946 r.
Miasto było bardzo ładne i bardzo mi się podobało. Było dużo parków, a i w samym mieście mnóstwo drzew. Wszędzie było czyściutko. Na placu Grunwaldzkim, jak się szło do dworca, ścieżka
biegła, i dzisiaj, jak była, tak jest, tylko środkiem klomby były, kwiaty i ławeczki. Można było
posiedzieć. Naprzeciwko dworca, tam, gdzie sklep Jonatan dzisiaj i klub Bolko, do Budowlanej na wylot, to wszystko Rosjanie zajmowali. Był to jeden ciąg budynków aż do czytelni
na Żeromskiego. W klubie Bolko oficerowie mieli kuchnię i stołówkę. Koleżanka, ta Oleśka,
później u nich pracowała, więc zawsze coś tam do domu przyniosła, wędliny, ryby, co tylko
się dało. Od strony Łukowej stał jeszcze czerwony budynek, połączony z pozostałymi, była
też restauracja jakaś, chyba „Krokodyl” się nazywała. Polacy prowadzili tę restaurację. Wchodziło się do niej z ulicy, od chodnika rozbudowana była do samej ściany, gdzie teraz są sklepy
na hali targowej. Później, jak Rosjanie się stąd wycofali, zrobiono tu kino „Przyjaźń”. Od
parku na Armii Krajowej, wtedy Armii Czerwonej, cała dzielnica była zamknięta. Wałbrzyską nie przeszedł. To wszystko były koszary zagrodzone płotem wysokim, a przy bramach
stało wojsko i wpuszczali tylko swoje samochody do środka i wypuszczali. Pamiętam, że Rynek pięknie wyglądał. Dużo drzew było, naokoło wszędzie bruki. Ulice też tak samo, czy
Nowotki (obecnie Długa), czy Pułaskiego, wszystko brukowane było. W tym czasie, kiedy
przyjechałam, nowy most robili, ten duży na Westerplatte. Kładka tylko była i my chodzili
do pracy przez tę kładkę. Mostu nie było, był zrujnowany. Domy za to nie były zburzone1.
1

Według niektórych informacji most na ul. Westerplatte został odbudowany w 1953 r. Podczas bombardowań Świdnicy pod koniec II wojny
światowej uległy zniszczeniu nieliczne budynki.
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Nigdzie nie brakowało ani jednego. Na Westerplatte na przykład cały szereg domów połączony był jeden z drugim i nie było ani jednego rozbitego. Dopiero potem powaliły się. Komuna nie dbała o to. Remonty trzeba było robić, ale nikt nic nie robił. Pierwszy rozwalił się na
Nowotki, koło kościoła niedaleko, gdzie obecnie jest sklep „1001 drobiazgów”. A on początkowo był cały, tylko podniszczony. Jeszcze ludzie tam mieszkali. I później on się rozwalił.
Tam akowcy się zagnieździli. Jak ja do Świdnicy przyjechałam, zaczęłam pracować, to szukali tych akowców. Mieszkałam wtedy na Nowotki naprzeciwko kościoła, w takim starym budownictwie pokój jakiś znalazłam. Koleżanka rzuciła robotę na wsi i przyjechała do mnie.
W fabryce rękawiczek dostała pracę. I siostra też przyjechała do mnie. We trójkę spałyśmy na
jednym łóżku, bo nic nie miałyśmy. Koleżanka, taka robotnica, co ze mną pracowała, mówi:
„Ja mam w piwnicy łóżko poniemieckie, bardzo dobre. Przyjdź i weź je sobie”. Poszłam z siostrą. Przyniosłyśmy to łóżko, materac był, sprężyny były. Płaszczami się przykrywałyśmy, bo
nie miałyśmy ani prześcieradła, ani niczego innego. I żeśmy tak spały. A pół podłogi w tej
chałupie nie było, to cegłami powykładałam. Piecyk żelazny wstawiłyśmy i ogrzewały. I pamiętam, w nocy stuka ktoś. No i mówi: „Milicja”. Ja no to: „A co milicja chce?” Oni: „Niech
pani otworzy!” Dziewczyny mówią, nie otwieraj, bo cholera wie, kto to jest. Jakieś bandziory
może, gwałciciele albo kto. Oni na to: „Jak pani nie otworzy, to my wywalimy drzwi”. To ja
najpierw okno otworzyłam, bo pomyślałam, że w razie jakiegoś napadu to chociaż ratunku
będziemy wołały. Okna wychodziły na Nowotki. W drzwiach nie było żadnego zamknięcia,
więc taką siekierką za klamkę zaczepiałam w środku, żeby drzwi zamknąć. A siekierkę znalazłam gdzieś w jakimś magazynie. I tak stanęłam w drzwiach z tą siekierką, w koszuli nocnej
i w szlafroku. Weszło ich pięciu czy sześciu i od razu łaps mnie za rękę. „Co pani robi?” A ja:
„Nic, trzymam siekierkę dla obrony”. „To jest milicja, nic pani nie zrobimy”. No i zabrali mi
tę siekierkę. Przepytywali nas na temat akowców, ale my o niczym nie miałyśmy pojęcia.
Pośmiali się, że nie mamy przykrycia na łóżku. Zabrali się i poszli. Niech pani się zamknie
teraz. No to zamknęłam.
Po przyjeździe do Świdnicy spałyśmy u chłopaków tylko jedną noc. Rano obudziłyśmy
się, chłopaki nam śniadanie zrobili i poszłyśmy na Łukową do biura pośrednictwa pracy. No
i gdzie szukać roboty? Dają nam robotę, ale też w restauracji, a i mieszkania nie ma. Gdzie
tu czego szukać? Gdzie mieszkać? Mówię do Oleśki: „Wiesz co? To chyba my pójdziemy na
wieś. Zameldujemy się do pierwszego lepszego gospodarza jakiego, porobimy z rok, poznamy ludzi w mieście, wtedy się przeniesiemy”. Ona mówi: „Może masz rację”. Przyszli my
do pośrednictwa pracy, wzięli skierowanie do wsi, która jest najbliżej. No, jest Pszenno i jest
ładna wieś Wilków. Tam gospodarze są bogate i potrzebują pracowników. Ja mówię, ty bierz
do jednego gospodarza, a ja biorę do drugiego gospodarza. No i poszli my na wieś. Dali nam
Wilków. Ona na środek wioski trafiła, a ja poszłam do ostatniego domu. Mój gospodarz był
jakimś kierownikiem w PUR-ze. PUR był koło Poczty Głównej na placu Grunwaldzkim. Był
to taki urząd, do którego zgłaszali się repatrianci przyjeżdżający ze Wschodu. Tu przydzielano im gospodarstwa. A jak z Polski kto przyjechał, to martw się sam o siebie. Do Wilkowa
szli my na piechotę. Pokazali nam chłopaki, w którą stronę iść i wyszłyśmy na Wrocławską,
a ulicą jadą wozy. W mieście z rana gospodarze coś sprzedawali czy kupowali, a teraz wracali
do domu. Było już po południu. Zaczepili my jeden wóz i pytamy: „Do Wilkowa jedziecie?”
Jeden nie jechał, ale drugi jechał. Przychodzę, patrzę - ostatni dom. Gospodyni siedzi oparta
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o płot. Druga z drugiej strony oparta. Jedna z jednej strony płotu, druga z drugiej. Pytam:
„Która to pani taka a taka?”. Odzywa się jedna: „Ja”. A druga pani mówi: „Co za panienka
taka? Skąd pani przybywa?” Mówię: „Ja z pośredniaka jestem do pracy”. Ona: „Do pracy
pani, a nie wygląda. A co pani umie robić?” A ja byłam w płaszczu takim ładnym, z wojskowego szynela uszytym, beret na głowie, ładnie uczesana. Zawsze lubiłam ubrać się. „Co pani
umie robić?” Ja mówię: „Wszystko. Tylko krów doić nie umiem i chleba upiec nie umiem.
A tak, resztę wszystko potrafię”. Ona mówi: „Nie, no krowy wydoję sama, bo pani to by nie
dała rady, ciężkie do dojenia. My mamy parobka, który koło koni robi, a krowy to tylko
nakarmić trzeba. Wydoić to ja wydoję. No to proszę”. Bramę otworzyła i wpuściła mnie
na podwórko, zaprowadziła przez kuchnię do domu. „Tu jest kuchnia. Tutaj jest pokój”,
mówi: „Na tym łóżku ja śpię i córka, obie my śpimy. Tu jest kanapa i na kanapie pani będzie
spać” - mówi do mnie. „A na górze jak jest?” - zapytałam. „Niech mnie pani zaprowadzi na
górę”. Zaprowadziła. Tam jeszcze pokój był wolny, a w drugim chłopaki spały. Ona miała
dwóch chłopców i dziewczynkę. Z dziewczynką ona spała, a tych dwóch chłopaków tu spało i Władek, bo u nich pracował. Jej mąż przyjeżdżał z miasta pod krawatem w kapeluszu.
Przychodził do kuchni i zawsze pytał: „Jak ci się dziecko tu spało?” Byłam parę miesięcy
u nich, dopóki on był w tym PUR-ze. Jak go zwolnili stamtąd, przyszłam do gospodyni
i mówię, że odchodzę. Nie podobało mi się. Pracowałam u nich trzy miesiące. Płacili mi sto
złotych na miesiąc. I wyżywienie, i spanie było. Wcześniej Władek odszedł do cukrowni.
U jakiegoś kolegi mieszkał. Sto złotych. Ja na listy straciłam te sto złotych, koperty, papier,
znaczek. To tu pisałam, to tam pisałam, do domu, do koleżanek i sto złotych w miesiąc mi
poszło. Gospodyni stwierdziła, że do Władka idę, bo widziała, że mamy się ku sobie. Ale ja
przeniosłam się do drugiego gospodarstwa. Miało, jak i to pierwsze, ponad dwadzieścia hektarów. Tam wszyscy, co się wprowadzali pierwsze, to każdy jeden brał po tyle hektarów ziemi.
Gospodarkę zajmowali ci, którzy gospodarkę mieli w centralnej Polsce. Przyjechali, zgłosili
się do tego PUR-u i gmina tu ich osiedlała. Wszyscy gospodarze sadzili buraki. Nie było ani
jednego gospodarza, żeby nie uprawiał buraków cukrowych. Taka moda była; chyba wtedy to
narzucili. Plan taki był i każdy jeden gospodarz miał ileś hektarów tych buraków uprawiać.
Robiło nas przy nich prawie dziesięć osób. Nie liczę wozaka, tylko tych, co rwali i obrzynali
liście i na wóz ładowali. Z sąsiadów przychodzili do pomocy, później znowu my chodzili do
sąsiadów. No i ziemniaki były. Pszenica była. Żyta nie siali tutaj, bo na żyto ziemia była tu
za dobra. Później kukurydzę siali na paszę dla bydła, owies i jęczmień. Rzepak to już później
zaczęli siać, ale pierwsze lata nie siali rzepaku. Nie było w modzie.
W Wilkowie byłam ja rok i po roku uciekłam stamtąd. Z tej wioski od drugiej gospodyni
mojej to właśnie ten pierwszy gospodarz mnie zabrał. Kiedyś byłyśmy na zabawie w Wilkowie. Wziął mnie do tańca i mówi: „Ty, Weronka, ty nie możesz pracować tu w gospodarstwie,
żal ciebie”. Ja na to – „Poszłabym do miasta pracować, do fabryki, ale nie znam nikogo, nie
mam gdzie się zatrzymać”. A on mówi: „Ty głupia, idź dziecka pilnuj, tam później poznasz
ludzi, a ja ci dam takie do pilnowania, znam takich ludzi, potrzebują dziecko pilnować”.
I tak chyba przed Bożym Narodzeniem pojechałam z nim do miasta. Zaprowadził mnie
do sklepu na rogu księcia Bolko, tam gdzie później była restauracja „Stylowa”, a dzisiaj jest
„Arkadia”. I tam właśnie na samym rogu był sklep jarzynowy, owocowy; śmietanę i mleko miał. A gospodarz mój swoją śmietanę i mleko tam zawoził. Właścicieli znał dobrze.
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Małżeństwo sprzedawało. On ze wschodu,
a ona z Krakowa pochodziła. Mieszkali na
Wschodniej w bliźniaku. No i przyjęli mnie
z chęcią. Ja u nich byłam przez trzy miesiące
zimą czterdziestego ósmego roku. Miałam
u nich pokój swój, prywatny. A jak cieplej
się zrobiło w pierwszych dniach kwietnia,
wzięłam dziecko do wózka i pojechałam do
miasta. Powiedziałam gospodyni, że jadę na
spacer. Pojechałam z tym dzieckiem szukać
pracy w jakiejś fabryce. I dojechałam aż na
Westerplatte do „fabryki ogniotrwałej”, czyli
do Magnezytów. W kadrach zapytali mnie,
co chcę robić. A ja mówię - wszystko, jaka
praca by była, to ja będę robić. Dostałam
pracę w kuchni, a było nas tam sporo. Była
taka kucharka główna i nas było chyba tam
sześć. I ta kuchnia i stołówka zrobiona była
w świetlicy pod jedynką na Okrężnej, w podwórku. Świetlica ta stoi do dzisiaj. I tam
różne święta, uroczystości czy zabawy - to
wszystko tam robili. W tych latach to ludzie Weronika Kozak w magazynie Magnezytów.
przyjeżdżali samotni i stołować się nie mieli Świdnica, początek lat 50.
gdzie. Więc w fabrykach robili takie kuchnie, stołówki i karmili ich, a parę groszy potrącali później z poborów. I ja tam robiłam chyba rok. Wtedy właśnie zlikwidowali kuchnię,
a nas wszystkie rozrzucili po różnych działach. Mnie zapytali, czy potrafię czytać i pisać. Ja
mówię: „Po rusku i po polsku panu napiszę”. A on mówi, że to dobrze. Pójdzie pani do magazynu. No i właśnie kartoteki tam prowadziłam, wydawałam, przyjmowałam, wydawałam
ubrania. A później już znowu po jakimś roku rozdzielili nas. Techniczny magazyn poszedł
w inną stronę, a trzeba było prowadzić magazyn wyrobów gotowych. To pani, mówią, tam
pójdzie prowadzić, a tu kto inny będzie robić. I tak się zostałam w Magnezytach.
Do pracy nikt ludzi nie woził. Daleko czy blisko, z tej, czy z tamtej wioski, od gór, czy
jak na Dzierżoniów się jedzie, to wszystko szło, młodzi ludzie, wszystko szło na piechotę.
Kto miał rower, ten jechał, ale przeważnie to wszystko szło, kupa tych ludów, szło i śpiewało
całą drogę. Z Boleścina szli, z Grodziszcza, z Bystrzycy Dolnej dużo było, także z Górnej,
wszystko na piechotę. Autobusów nie było. Pamiętam, jak już miałam dziecko i mieszkałam na Wałbrzyskiej, chwilowo, to nosiłam dziecko aż na Bystrzycką do żłobka na rękach.
Wózka nie było. Dopiero zima jak przyszła, zimno było, to jakiś samochód gdzieś wykombinowali. Trzeba było być na godzinę koło Głównej Poczty i dopiero zabierał nas stamtąd,
pięć, sześć bab z dzieciakami. A niektórzy byli aż ze Wschodniej i nie mogli główną drogą
iść, tylko jakoś naokoło. Chodziło się, wszędzie się chodziło na nogach. Jak mieszkałyśmy
we wiosce, chłopaki chcieli na zabawę gdzieś iść, tak już po pracy. To wtedy na wieczór
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szli na tę zabawę daleko, gdzieś na trzecią
albo czwartą wieś. Czasem taki sołtys z żoną
przejeżdżał, wóz miał taki konny i nieraz
mówił: „Kto chce, niech siada do tyłu”. Ale
nikt nie chciał jechać. Mówią: „Jedź pan”.
Jak szli i śpiewali gromadnie, to po co by
było jechać. Wszystkich przecież nie mógł
zabrać. A jak szli gdzieś dalej na zabawę, to
wiadomo, wszyscy chłopcy i dziewczyny szli
razem. Było wesoło.
Już jak w fabryce pracowałam, wozili nas
na wycieczki. Na ciężarowy wóz nakładli
desek, siedzeń porobili i tak żeśmy jeździli
na te wycieczki. A drogi wkoło były piękne.
Szczególnie na wiosnę, kiedy drzewa kwitną. Wszystkie drogi były obsadzone. I polne, i główne. Obsadzone były owocowymi
drzewami. I jabłka, i gruszki, i wiśnie były.
Dużo bardzo było czereśni. Z Wilkowa do
Niegoszowa jak się jedzie, to cała droga była
Pierwsza od lewej Weronika Kozak.
obsadzona czereśniami. A tutaj na głównej
Świdnica, około 1951 r.
drodze, jak się jedzie na Wrocław, zaraz za
Marcinowicami, to były jabłonie i grusze.
Jak zaczęłam pracować w fabryce, to szukałam mieszkania. I z tej ulicy Wschodniej wynajęłam mieszkanie na Pułaskiego u takiej jednej baby, która ze Wschodu przyjechała. Miała
duże mieszkanie i wynajęła pokój. Mieszkałam tam z taką jeszcze jedną, która w fabryce u nas
zaczęła pracować, tylko ona na produkcji, a mnie do biura wsadzili. Jak ja tylko zaczęłam
w kwietniu pracować, to od razu napisałam do domu list, że już pracuję w fabryce i w maju
przyjechała do mnie siostra. Nie pytała o nic, tylko przyjechała i już. Łóżka jakieś niemieckie my pościągali, takie prycze i w jednym pokoju my spały. Ciasno nam jednak było i ja
myślę, że nie będę z Jaśką tu mieszkać przecież. No i zaczęłam szukać mieszkania. Najpierw
wynajęłam mieszkanie na Bystrzyckiej, zaraz tu, jak poczta była kiedyś, na rogu, tylko druga
brama. Pierwsza była do poczty. Mieszkanie było na pierwszym piętrze właśnie z tej strony na
Bystrzycką ulicę. Wprowadziłam się tam razem z Jaśką. Tam miałyśmy pokój, ucięty trójkąt,
a w nim kredensik, tapczan jeden, stół, czyli tyle, co było potrzeba. Wychodzenie było do
wspólnego przedpokoju, a ubikacja i łazienka była razem z gospodarzami. Oni mieli jeszcze
dwa pokoje. Długo tam nie mieszkałyśmy. Z Bystrzyckiej poszłyśmy mieszkać na Nowotki
naprzeciwko kościoła. Był to stary budynek. Chowali w nim ten powóz, co nieboszczyków
wozi. Na parterze kobieta z dziećmi mieszkała, a u góry były puste mieszkania i ja zajęłam
jeden pokój. Wtedy to właśnie i Oleśka do tego pokoju przyszła. Wszystkie trzy spałyśmy na
jednym łóżku. Później poszłyśmy mieszkać na Łukową. Narzeczony siostry był w szkole, tutaj jak teraz pogotowie jest. Tam była szkoła takich rzemieślników, hydraulików, elektryków
i on tam chodził jako hydraulik. On nam to mieszkanie na Łukowej wyszukał. Tylko trzeba
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pomalować. Mówi: „Dam wam malarza”. Przyprowadził kolegę swojego, który malowaniem
się trudnił. Tak pięknie nam wymalował te dwa pokoje i kuchnię. Kuchnia była ciemna,
bo na korytarz okno wychodziło. I żeśmy tam się przenieśli bez meldowania, bez niczego.
Dosyć długo tutaj mieszkałyśmy. Dopiero jak Jaśka wyszła za mąż i jak dostała mieszkanie
jako mężatka na Okrężnej, to ja poszłam z nią mieszkać. W tym czasie jej mąż był w wojsku.
Kiedy wrócił, to ja już się wyprowadziłam na Westerplatte koło rzeki, koło mostu. Stał tam
taki zapadnięty dom przy Magnezytach, zaraz przy portierni. Fabryka dała mi to mieszkanie.
W tym samym roku na urlop pojechałam do domu, do Białowieży, a tam Halina, młodsza
siostra, płacze, gdyż zdała maturę i roboty nigdzie nie ma. Wysyłają ją uczyć dzieci gdzieś
za Hajnówkę na wieś. Muszę najpierw do Hajnówki dojechać, a potem i na wieś dojechać.
Mama mówi: „To sidzi doma, znajdziesz potem jakąś robotę, nie od razu, powoli”. A ona już
chciała robić, bo nic nie miała. Mówię: „Nie płacz, pojedziesz do mnie i zaraz robotę znajdziesz, bo jesteś po maturze”. I przyjechała. Podprowadziłam ją do Magnezytów i mówię:
„Idź, dalej są Meble po jednej stronie, a na samym końcu Fabryka Wagonów”. I ona poszła
tam i tam ją przyjęli do zaopatrzenia. Mieszkała początkowo u mnie i dopiero jak wyszła za
mąż, on dostał mieszkanie z Wagonów i zamieszkali razem. Później dopiero ja się starałam
o mieszkanie. Już byłam mężatką i dziecko kilkuletnie miałam, jak powiadomiła mnie urzędniczka, że ktoś na Okrężnej się wyprowadził i mogę tam zamieszkać w kamienicy na trzecim
piętrze. W tym samym czasie mąż z Wagonów dostał mieszkanie na Westerplatte w nowym
budownictwie. Mała kuchenka, niskie okienka, balkon zaraz przy chodniku, bo na parterze.
Bałam się parteru i powiedziałam, że nie pójdę tam mieszkać. Jak zobaczyłam to na trzecim
piętrze, od razu mi się spodobało. Mówię, że tu chcę mieszkać. To mieszkanie takie wesołe,
słoneczne i wysoko. Tu mi nikt nie wejdzie przez balkon. A on mówi, że jak się podstarzejesz,
to dopiero poczujesz w nogach to trzecie piętro. A ja mówię: „eee..., kiedy to ja się zestarzeję,
teraz będę myślała, kiedy się zestarzeję?” No i w tym mieszkaniu się zestarzałam. Na trzecim
piętrze. Taki tutaj żywot mój był. Jeszcze tu sprowadziłam i mamę, i młodszego brata. Przez
parę lat z nami mieszkali. Tyle chałup nazmieniałam. Najpierw na Wschodniej mieszkałam,
potem na Pułaskiego, na Bystrzyckiej, Nowotki, Łukowej, Okrężnej, Westerplatte i znowu
Okrężnej. No, a mebli ile się nanosiłam, pościągałam... Do pierwszego domu to byle jakie,
po korytarzach stały. Jak zamieszkałyśmy w trójkę i w trójkę spałyśmy na jednym łóżku, to
za to łóżko poniemieckie z siatką dałam kobiecie tonę węgla. No i tam łachów nakładłyśmy
jakich i materac. To już spać miałyśmy na czym. Tylko nie miałyśmy koca ani kołdry. Płaszczami każda swoim się przykrywała, co chodziłyśmy do roboty. No, takie życie było. A później już z Nowotki pociągnęliśmy na Łukową. I tam znowu po kątach pozdobywaliśmy różne
graty. A później, jak z Jaśką pojechałam na Okrężną, to Jaśce całe umeblowanie oddałam, te
stare graty, bo dwa pokoje miała. A ja, jak weszłam na Westerplatte, znowu nie miałam nic,
znowu musiałam szukać sobie, wymieniać, płacić, kombinować. Krzyż pański przeszłam.
Mama mówiła, że sobie rady w życiu nie dam, a ja sobie radę dałam, dałam sobie radę jeszcze
lepiej jak która inna.
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Irena Kozłowska - primo voto Mester

Dwie ojczyzny

W roku 1992 napisałam do „Rocznika Świdnickiego” Wspomnienia świdniczanki z roku 1944.
Do roku 1944 byłam warszawianką z dziada pradziada. Moje wspomnienia dotyczą przeżyć
warszawiaków w czasie i po Powstaniu. Pisałam wtedy w trzeciej osobie, ale występująca tam
Irena to jestem ja. Mieszkałam wtedy na Okęciu blisko lotniska, samoloty bombardujące
Warszawę przelatywały nad moim domem. Mogłam policzyć wszystkie bomby, które spadły
na moje miasto. W dniu wybuchu Powstania wszyscy moi kuzyni i koledzy z Okęcia, także
mój mąż - członkowie AK poszli do Warszawy.
Okęcie nie było jeszcze jej dzielnicą. Ja z przyczyn zasadniczych nie brałam udziału w Powstaniu, byłam wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Łączność z miastem została przerwana,
nie miałam żadnej wiadomości od męża. Mieszkańcom Okęcia nie wolno było wychodzić
z domów. Niemcy mogli zastrzelić każdego, kto się znalazł na zewnątrz. Sama przeżyłam taką
sytuację. Musiałam pożyczyć becik dla dziecka od mojej kuzynki, która mieszkała niedaleko.
Tak to opisałam we „Wspomnieniach”: Irena dostała od Zochy becik i za pół godziny znowu
widać było na polu jej ciężką zniekształconą sylwetkę poruszającą się ostrożnie wzdłuż bruzdy,
żeby się nie potknąć. Właśnie zobaczył ją żołnierz niemiecki i strzelił. Nie trafił. Irena padła
w bruździe i za chwilę podniosła głowę szukając tego, kto strzelał. Nie zauważyła go. Może stał
za węgłem któregoś z pobliskich domów. Podniosła się, przeszła parę kroków, znów strzał. Znów
leży w kartoflach. Teraz czekała dłuższą chwilę. Kiedy podniosła się i schylona zaczęła biec, strzały się nie powtórzyły. Niemiec albo już odszedł, albo chciał ją zmusić do biegu. Wyglądało to zapewne szalenie zabawnie, jak nieforemna gruba baba z tobołkiem pod pachą biegnie niezdarnie
potykając się. Żołnierze niemieccy na Okęciu w owym czasie mieli niewiele rozrywek.
Może ktoś się dzisiaj dziwi, że mężowie, synowie, ojcowie zostawiali w takiej chwili swoje
rodziny i szli walczyć. Potrzebowała ich Ojczyzna, to było normalne, oczywiste. Hasłem
Polaków było: „Bóg, honor, Ojczyzna”. Patos? Nie. Tak byli wychowani ci, którzy poszli i ci,
którzy zostali.
Mój mąż nie zginął w Powstaniu. Znalazł się w obozie w Niemczech w Górach Hartzu.
Nie byłam pewna, czy wróci do Polski. Wielu powstańców zrezygnowało z powrotu. Ci,
którzy wracali, byli narażeni na represje. Ja zostałam z dzieckiem i musiałam radzić sobie
sama. Znałam w dostatecznym stopniu angielski, zaczęłam udzielać prywatnych lekcji. Pod
koniec maja 1945 roku spotkałam na ulicy moją nauczycielkę języka angielskiego p. Klarę
Jastroch, autorkę pierwszych podręczników języka angielskiego. Zainteresowała się moim lo106

Zezwolenie na nauczanie języka angielskiego napisano na odwrocie kartki p. Klary Jastroch. W 1945 roku
większość ważnych dokumentów pisano ręcznie na skrawkach papieru, które właśnie były pod ręką.

sem i stwierdziła, że mogę uczyć angielskiego w szkole na poziomie podstawowym. W owym
czasie - zdaje się - nikt z młodzieży nie znał tego języka na poziomie wyższym. Obiecała,
że da mi odpowiednie zaświadczenie. Kazała mi przyjść do siebie na Pragę jak najprędzej,
bo wkrótce wyjeżdżała do Stanów. Miała obywatelstwo amerykańskie. Otrzymałam piękne
zaświadczenie, z którym na drugi dzień zgłosiłam się w kuratorium warszawskim. Sam pan
kurator Wojeński podał mi rękę, przywitał się bardzo uprzejmie, przyniósł mi krzesło z drugiego pokoju (tak zadziałało nazwisko osoby protegującej), a potem spytał, gdzie chciałabym
uczyć. W Warszawie było to jeszcze niemożliwe, otwarto za mało szkół. Wybrałam Garwolin,
bo blisko Warszawy. Poza tym uczył już w tamtejszym gimnazjum nasz znajomy, przedwojenny wicedyrektor gimnazjum Górskiego, jednego z najlepszych w Warszawie.
W Garwolinie uczyłam rok. Miasto było spalone. Mieszkałam w drewnianej chałupie bez
kanalizacji i bez elektryczności. Warunki spartańskie, ale czułam się tam dobrze dzięki ludzkiej życzliwości. W szkole zorganizowałam samorząd uczniowski i pierwszy w tym mieście
hufiec harcerski. Młodzież uczyła się chętnie, chociaż w bardzo prymitywnych warunkach.
Ławki i tablice robiliśmy własnoręcznie, a kredę chłopcy przynosili z pobliskiej kopalni.
Uczyliśmy na trzy zmiany od 7.00 do 23.00.
Mój mąż wrócił z niewoli w styczniu w 1946 roku. Jego ojciec, Jan Mester z żoną wyjechali na Ziemie Odzyskane, do Świdnicy. Ten pomysł wyjazdu powstał w głowie żony
teścia, macochy mojego męża. W Świdnicy Jan Mester został dyrektorem Powiatowej Szkoły
Ogrodniczej i Prezesem Towarzystwa Ogródków Działkowych. W tym czasie bardzo wielu
ludzi wyjeżdżało na „Zachód”, jedni, aby się osiedlić, inni po prostu na „szaber”. Ja w przeciwieństwie do nich nie miałam tego w planach i twierdziłam stanowczo, że nigdy na Ziemie
Odzyskane nie pojadę, nawet nie chcę ich oglądać. Mąż jednak, widząc w jakich warunkach
mieszkałam w Garwolinie, postanowił, że i my przeprowadzimy się na Zachód. On wyjechał
pierwszy. Zamieszkał u ojca i czekał na przydział mieszkania. Pracowałam w Garwolinie do
końca roku szkolnego. Dyrekcja, Komitet Rodzicielski, młodzież lubili mnie i nie chcieli
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mnie puścić. Czułam się tam dobrze, ale zgodnie z łacińską maksymą „Ubi tu Gaius ego
Gaia”, zdecydowałam, że pojadę za mężem. Oczywiście oboje uzgodniliśmy, że będziemy
tam tylko przez jakiś czas, a potem wrócimy do Warszawy. W lipcu dostałam od niego list,
w którym pisał, że mamy czteropokojowe mieszkanie na pl. Włodzimierza Lenina 13, a na
drugi dzień depeszę od jego ojca: „Mietek w szpitalu, przyjeżdżaj natychmiast”. Przyjechałam
i zostałam do tej pory. Wtedy nie wiedziałam, że żegnam się z Warszawą na bardzo długo.
Ciągle wierzyłam, że kiedyś wrócę.
Dostałam pracę w Liceum dla Dorosłych, a poza tym uczyłam angielskiego w Liceum Pedagogicznym i Liceum Spółdzielczym. Mąż leżał w szpitalu, stwierdzono gruźlicę, której nabawił się
w stalagu (a w tym czasie u nas była to choroba nieuleczalna). Potem był w sanatorium i znowu
w szpitalu… Leczyłam go na własny koszt, bo pracował za krótko, aby mógł korzystać z ubezpieczalni, a żona w owych czasach nie miała prawa utrzymywać męża. Zmarł we wrześniu 1947
roku, został pochowany w rodzinnym grobie w Raszynie pod Warszawą. Wracając z pogrzebu
zatrzymałam się we Wrocławiu, aby zdać egzamin wstępny na anglistykę. To były studia stacjonarne. Dojeżdżałam do Wrocławia cztery razy w tygodniu przez przeszło cztery lata, ucząc jednocześnie w dwóch szkołach w Świdnicy. Wtedy już wiedziałam, że zostanę tu dłużej.
Kiedyś próbowałam wrócić do Warszawy, ale okazało się to niemożliwe. Warszawa była
zamknięta, zwłaszcza dla byłych mieszkańców, których Niemcy wypędzili z miasta. W kuratorium warszawskim przyjęto mnie z radością, bo brakowało anglistów, ale zapytano ostrożnie, czy mam meldunek warszawski. Oczywiście nie miałam, mimo że urodziłam się w Warszawie. Dla mnie moje miasto było zamknięte, chociaż obywateli z Grójca, Wołomina czy
Piaseczna meldowano w jego murach bez problemu. Władza nie chciała mieć kłopotliwych,
podejrzanych obywateli w stolicy. Plakaty przedstawiające karykaturę powstańca z napisem:
„Zapluty karzeł reakcji” jeszcze długo wisiały na ulicach.
Świdnica w pierwszych latach była prężnym ośrodkiem kultury. Już w październiku 1945
roku odbyło się pierwsze przedstawienie w teatrze świdnickim. Przyjechali aktorzy z Jeleniej
Góry. Grał w tym przedstawieniu Adam Hanuszkiewicz. W tym samym roku w listopadzie
nastąpiło otwarcie Teatru Miejskiego. Był to wspaniały teatr. Grano tu sztuki klasyków polskich i europejskich, których dzieła świetnie się prezentowały w sali o pięknym barokowym
wystroju. Wielu znanych aktorów zaczynało w nim swoją karierę, np. Stanisław Zaczyk,
Saturnin Żórawski, Józef Pieracki. Przenieśli się potem do Warszawy. Mniejszymi ośrodkami
kultury były „salony” prywatne, np. państwa Jarzynów czy państwa Słobódzkich. Spotykali
się w nich przedstawiciele miejscowej inteligencji, aktorzy, nauczyciele, dziennikarze. Dyskutowaliśmy o sztuce, literaturze, czasem nawet o filozofii. Dla rozrywki grywaliśmy w bridge`a. Już we wrześniu 1945 r. otwarto Szkołę Podstawową nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące
oraz Liceum dla Dorosłych pod kierownictwem Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.
Mieszkańcy Świdnicy garnęli się do wiedzy i do kultury. Nauczyciele wykształceni
w przedwojennych uczelniach, a przede wszystkim w seminariach nauczycielskich, dobrze
wychowywali przyszłych obywateli. Dodatkowe lekcje wyrównujące poziom wiedzy, kółka
zainteresowań, orkiestry, chóry szkolne, koła teatralne - nie były zajęciami dodatkowo opłacanymi, a istniały we wszystkich szkołach.
Opisałam szczegółowo atmosferę kulturalną miasta, w którym przyszło mi żyć wbrew
mojej woli, ale właśnie ta atmosfera złagodziła moją frustrację. Od zawsze interesowałam się
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teatrem. Już jako dziecko bywałam regularnie na przedstawieniach dla dzieci. Później chodziłam do teatru co miesiąc.
W liceum kupowało się roczny abonament teatralny na 12 spektakli i co miesiąc całe
klasy szły na przedstawienie. Głównie były to dramaty z lektury szkolnej w wykonaniu najlepszych polskich aktorów. Miałam wtedy szczęście widzieć Solskiego, Węgrzyna, Osterwę
i wielu innych w „Weselu”, „Kordianie”, „Dziadach”, czy w „Zemście”.
W czasie okupacji przez rok studiowałam w tajnej szkole aktorskiej, którą prowadził znany reżyser Iwo Gall. U tego profesora uczył się trochę później Andrzej Łapicki, a zaraz po
wojnie Barbara Kraftówna. Bakcylem teatralnym zaraziłam się na dłużej. Ucząc już w Świdnicy, wystawiłam kilka sztuk z uczniami. Jeździliśmy nawet z naszymi przedstawieniami do
okolicznych wsi. W Liceum im. Kasprowicza były nawet obszerne fragmenty dwóch sztuk
w języku angielskim: „Deep Are the Roots” (Korzenie sięgają głęboko) amerykańskiego autora (niestety nie pamiętam nazwiska) oraz „Pigmalion” G. B. Shawa. Ta sztuka była wystawiona w Teatrze Miejskim 19 kwietnia w 1974 roku. Pan Franciszek Jarzyna odnotował to
wydarzenie w „Kronice miasta Świdnicy”: Wizyta delegacji pedagogów z Loebau (NRD) w II
LO. Goście obecni byli na uczniowskim przedstawieniu „Pigmaliona” G. B. Shawa w języku
angielskim (reż. Irena Kozłowska)... W I Liceum już w 1948 r. uczniowie grali „Antygonę”
Sofoklesa w reżyserii Ireny Wnęk-Wasylowskiej. Stefania Krzyżanowska wystawiła „Zaczarowane koło” L. Rydla z zespołem uczniów Liceum Spółdzielczego. Przede wszystkim działał
już teatr amatorski przy Klubie PSS pod kierunkiem p. Franciszka Jarzyny.
W mieście powstawały liczne instytucje i organizacje kulturalne: Biblioteka Publiczna,
Biblioteka Nauczycielska, Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego, Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej (później Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej); po roku 1956
Klub Młodej Inteligencji, później Klub Inteligencji Katolickiej.
W „Kronice miasta Świdnicy” na str. 79 pod datą październik 1957 r. czytamy: W październiku nastąpiło założenie samokształceniowego „Koła Polonistów” – nauczycieli szkół średnich. Zebrania Koła odbywały się co tydzień, początkowo w Klubie Młodej Inteligencji, później
w mieszkaniach prywatnych. Tematem pierwszego zebrania był wieczór autorski młodego poety
wrocławskiego Jerzego Jankowskiego. Koło Polonistów istnieje do dziś. Właśnie obchodziliśmy
55 rocznicę naszej działalności. Teraz zbieramy się co dwa tygodnie. Do tej pory odbyło się
1137 zebrań. Jest to bardzo dziwna organizacja, działa bez prezesa, statutu, składek i stałego
lokalu. Łączą nas mocno wspólne zainteresowania. Przestaliśmy być kołem samokształceniowym, tematyka naszych zebrań jest różnorodna. Piszemy referaty i dyskutujemy o literaturze, historii, filozofii, omawiamy wydarzenia kulturalne w Polsce i na świecie, bywają tematy
z nauk ścisłych, fizyki, astronomii. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy
m.in. Olgę Tokarczuk, prof. Andrzeja Szubę, prof. Jerzego Miodka, prof. Jerzego Stelmacha.
Wszyscy lubimy podróżować, a potem zdajemy sprawozdanie z tych wypraw na zebraniu
Koła. Opowieści są ilustrowane filmem lub zdjęciami. W ten sposób poznaliśmy wszystkie
kontynenty, „byliśmy” na Alasce, w Meksyku, w Libanie, na Karaibach, w Las Vegas, a raz
bardzo dawno temu nawet w Korei Północnej.
Tak w skrócie przedstawiłam życie kulturalne w Świdnicy. A teraz może trochę o samym
mieście. Zmieniało się ono bardzo w czasie odkąd tu mieszkam. Powstały nowe osiedla na
polach, gdzie niegdyś rosła pszenica. Osiedle Młodych, Osiedle Zawiszów, Osiedle Słowiań109

skie. Zbudowano nowe domy na miejscu starych, nieraz zabytkowych, które popadły w ruinę
nie remontowane (bo przecież wrócą tu Niemcy – takie panowało powszechne przekonanie
w pierwszych latach). Bywały również ciekawe eksperymenty. W latach siedemdziesiątych
zalano asfaltem wszystkie wspaniałe bruki na jezdniach, również w Rynku. Asfalt był lichej
jakości, powstawały wyrwy i trzeba było go zerwać. Kiedyś „genialny decydent” nakazał
wyburzenie budynku przelegającego do wieży ratuszowej, w wyniku czego wieża runęła na
początku stycznia 1967 roku. Dzisiaj już jest lepiej. Bardzo pięknie wygląda Rynek. Odnowiono zabytkowe kamienice, wieczorem są pięknie iluminowane.
Z funduszu Unii Europejskiej wyremontowano niektóre ulice. Nareszcie rozwiązano
problemy komunikacyjne na placu Świętej Małgorzaty poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej i wysepek. W ciągu dwóch lat, również przy pomocy funduszy europejskich,
odbudowano wieżę ratuszową, na wzór poprzedniej, której uroczyste otwarcie nastąpiło
17.11.2012 r.
Powstało wiele supermarketów, nawet jedna Galeria Handlowa, w której jest kilka sal
filmowych. Nie ma za to już starego kina „Gdynia”, nie ma Domu Nauczyciela. Zmieniają
swoje funkcje dworce: autobusowy i kolejowy. W trakcie realizacji jest projekt dworca przesiadkowego i szybkiego połączenia kolejowego z Wrocławiem.
Mamy wiele banków na każdej niemal ulicy, a obok liczne „Ciuchlandy” czyli sklepy
z używaną odzieżą i apteki. Świdnica nia ma stałego teatru, tzn. budynek jest i w nim wyremontowana pięknie sala teatralna, ale tylko od czasu do czasu można obejrzeć spektakl,
monodram jakiegoś aktora czy posłuchać koncertu, przeważnie w wykonaniu przyjezdnych
artystów.
Starałam się przedstawić obraz miasta w sposób obiektywny. Trudno mi powiedzieć, że
to jest moja „druga” ojczyzna. Moja ojczyzna jest jedna, nie zmieniłam kraju zamieszkania,
nie zmieniłam obywatelstwa. Jestem Polką, mieszkam cały czas w Polsce. A „mała ojczyzna”
miejsce urodzenia, miejsce skąd pochodzę, gdzie spędziłam dzieciństwo i wczesną młodość
to Warszawa. Dla mnie jest zawsze najważniejsza.
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Ze Lwowa - przez Wrocław
do Świdnicy
Lwów to miasto moich korzeni. Od najmłodszych lat mieszkałem przy ul. Lwowskich Dzieci
30 niedaleko pl. Unii Brzeskiej. Jest ona prostopadłą do ul. Leona Sapiechy, gdzie przy zbiegu z ul. Gródecką stoi piękny kościół Świętej Elżbiety z trzema strzelistymi wieżami. Właścicielami domu, w którym mieszkaliśmy, byli Żydzi.
Dziś w tym miejscu stoi budynek wybudowany przez Rosjan po roku 1950. W pobliżu
naszego domu sobór Świętego Jura oraz położony nieco niżej ogromny pawilon cyrku, obok
kościół Świętej Anny. Przy Teatrze Opery i Baletu, kończy się ul. Gródecka - główna ulica
lwowskiej Dzielnicy Gródeckiej, nazywanej kiedyś Gródkiem. Za Teatrem Wielkim słynny
lwowski bazar, który tutaj nazywano „Krakidałami”. Kierując się w stronę przeciwną ulicy
Gródeckiej, idąc cały czas prosto, można by dojść do samego Krakowa, mijając Sądową
Wisznię, Gródek Jagielloński, gdzie król Władysław Jagiełło zakończył życie, i Mościska.
Niedaleko znajdował się słynny kolejowy Dworzec Główny ze szklanym dachem, pierwszymi w Polsce przejściami podziemnymi i krytymi przeszklonymi peronami.

Rok 1939, sierpień
W ostatnich dniach tego pamiętnego miesiąca z mamą i bratem odprowadzamy ojca
do punktu mobilizacyjnego, którym była szkoła im. Henryka Sienkiewicza (ta, która była
pierwszą placówką obrony Lwowa w 1918 r.). Pierwszy wrześniowy nalot lotniczy - to była
pewnego rodzaju atrakcja. Dopiero po kilku dniach przyszedł strach i lęk. Popłoch, krzyki, dziwne ludzkie zachowania, powtarzające się ucieczki do piwnicy, która była schronem
przed nalotami, to wszystko sygnalizowało, że dzieje się coś niedobrego. Ojca nie było, mną
i młodszym bratem Jerzym opiekowała się mama. Pewne rzeczy znieśliśmy do piwnicy, aby
było na czym siedzieć w nocy (kołdry, koce, krzesła, lampy, świece). Towarzyszyły nam potworne ryki samolotów, które miały zainstalowane specjalne syreny włączane podczas nalotu
nurkowego. To był chwyt psychologiczny mający na celu budzenie wśród ludzi strachu i grozy. W piwnicy było początkowo znośnie, rozmowy, różnego rodzaju opowiadania, z których
niewiele wówczas rozumiałem, raptem następowała grobowa cisza, wszyscy zamierali i wy111
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czekiwali na najgorsze, uderzą, trafią, a może nie. Potem syreny odwołujące alarm i powrót
do swoich mieszkań. Było gorzej, kiedy alarmy ogłaszano nocą, a mama budziła nas ze snu.
Zdarzył się przypadek, że w pośpiechu włożyłem obie nogi do jednej nogawki i o mały włos
nie spadłbym ze schodów, gdyż ubierałem się w biegu. Pewnego wrześniowego dnia stojąc
przed bramą z kolegami, zauważyliśmy nadlatujący samolot. Huk był tak okropny, a lotnik
strzelał w budynek, w chodnik, a tuż obok nas zakłębił się kurz i posypały się odpryski kamieni. Z bramy wybiegła matka z krzykiem i uderzeniem w pupę sprowadziła mnie do równowagi. 22 września 1939, po uprzednim przekroczeniu wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, do Lwowa wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Na ulicach pojawili się żołnierze,
których nazywaliśmy „czubarykami”. Na murach budynków pojawiły się plakaty z hasłami
witającymi wojska radzieckie oraz inne „opluwające” Polskę burżuazyjną. Niebawem powstała anegdota pod Tońka i Szczepka: „Patrz Tońku, z naszego Lwowa zrobili Betlejem - gwiazda
świeci, a po ulicach chodzą pastuchy”. Rozpoczęła się dwuletnia okupacja radziecka. Już na
początku 1940 roku nadszedł czas masowej wywózki Polaków na Sybir, dla wielu rozpoczął
się prawdziwy koszmar. Pamiętam te nocne czuwania, nadsłuchiwania, czy jeżdżące ciężarówki nie podjeżdzają pod dom. Ojciec wrócił z frontu. Wzięty do niewoli przez wojska radzieckie cudem zdołał uciec z transportu jadącego w głąb Rosji. Później odnalazł dokumenty,
z których wynikało, że byliśmy na liście do wywózki na Sybir. Przed tym losem uratowały nas
wydarzenia, które wkrótce nastąpiły. W dniu 22 czerwca 1941 r. nastąpił najazd hitlerowski
na ZSRR. Już 30 czerwca Lwów został zajęty przez wojska niemieckie. W tym dniu paliły
się budynki więzienne przy ul. Kazimierzowskiej, na Wałach Hetmańskich, płonął pomnik
Stalina. Ludzie rabowali sklepy, szabrowali koszary wojskowe. Przejeżdżając tramwajem koło
więzienia na Łąckiego, trzeba było zatykać nos i usta chusteczką - taki ział odeń odór tru112

pi. Rozpoczęła się okupacja hitlerowska, a wraz z nią nowy krwawy terror, brak żywności
i opału. Pamiętam, jak w domu produkowaliśmy makagigi, które następnie sprzedawałem
na pl. Unii Brzeskiej, albo koło kina „Roxy”. Przypominam sobie taką oto sytuację. Przy ul.
Mikołaja Kopernika prowadzącej do więzienia stało wielu ludzi, a wśród nich ja z matką.
Środkiem jezdni prowadzono Żydów do mycia więzienia i sprzątania trupów. Byli pokrwawieni i bici przez Niemców. Pierwszy raz w życiu widziałem, jak Niemcy otaczali ludzi na
targu, zapędzali do ścian domów i tam roztrzeliwali przywiezionych zakładników. Trupy
zabierano i życie na placu powracało do okupacyjnej normy. Tragiczne chwile przeżywali ludzie przy likwidacji getta. Niemcy rozstrzeliwali także ciężarne Żydówki. Widziałem też inną
dramatyczną scenę. Na ul. Potockiego ukraińscy policjanci prowadzili Żydówkę z dziewczynką około pięcioletnią, która bardzo płakała. Matka ją pocieszała: „Nie płacz kochanie,
zaraz nasza bieda się zakończy”. Wprowadzili je do pobliskiego komisariatu i tam zapewne
ich cierpienia się zakończyły.
W wyniku kolejnych klęsk Niemców w 1943 r., w lutym pod Stalingradem i latem na
Łuku Kurskim front wschodni w szybkim tempie przesuwał się na zachód, a wskutek jesienno-zimowej ofensywy 1943/1944 roku około połowy kwietnia zatrzymał się na linii KowelBrody-Tarnopol. Wiele miast kresowych, w tym Lwów, znalazło się w zasięgu radzieckiego
lotnictwa bombowego. Pamiętam, zbliżały się Święta Wielkanocne. Byłem w mieszkaniu kolegi Jerzego, nastąpił wieczór, gdy w jednej chwili zrobiło się na dworze bardzo jasno, niemal
jak w dzień. Okazało się, że rozpoczęły się ataki radzieckich bombowców na Lwów. Część
miasta została oświetlona przez specjalne świece zrzucane na spadochronach, używane przez
lotnictwo jako wstępna faza przed bombardowaniem miasta. Wtedy zaczęło się przerażające
wycie, detonacje i silne podmuchy. Zniszczenia byłe ogromne, najbardziej ucierpiały obiekty
cywilne. Jesteśmy wszyscy w piwnicy, towarzyszy nam ogromny huk, dudnienie i kołysanie
całym budynkiem. Tuliliśmy się do siebie i czekaliśmy w napięciu czy trafi w nas. W jednym momencie nastąpił tak straszliwy huk, że dziś po latach nie sposób tego opisać. Fala
powietrza wdziera się do środka piwnicy, zapiera dech w piersiach. Ktoś straszliwie krzyczy,
że górne piętra ogarniają płomienie. W tym momencie znika nasz ojciec. Potem opowiada:
Kiedy znalazłem się na I piętrze, nasze mieszkanie na II piętrze było w ogniu. Wrócił do
piwnicy i oświadczył, że wszyscy przechodzimy do sąsiedniej kamienicy. Na nasz budynek
spadła bomba fosforowa. Rozbiwszy zamurowane przejście znaleźliśmy się w sąsiednim budynku, gdzie mieszkała moja koleżanka Janka Szczepanowska. Był to pamiętny dzień 1 maja
1944 r. – dzień dramatyczny dla wszystkich mieszkańców naszej kamienicy. W jednej chwili
straciliśmy wszystko – cały dorobek dotychczasowego życia naszych rodziców. Wszystko co
mieliśmy, spaliło się niemal na naszych oczach – nasza bezsilność nie miała granic. Bardzo
dobrze pamiętam pijanych własowców, którzy na gruzach i cudzym nieszczęściu szukali okazji do grabieży. Wówczas brakowało dosłownie wszystkiego, a przede wszystkim żywności.
Na szczęście mieliśmy możliwość znalezienia dachu nad głową w mieszkaniu brata mojego
ojca przy ul. Nabielaka. Kończył się czas okupowanego od 1941 r. przez Niemcy hitlerowskie
Lwowa, czas panoszenia się „wyższej rasy”. Niemcy szykowali się do ewakuacji, likwidowali
po sobie „maszynę śmierci” - lwowskie getto. Obok ul. Brajerowskiej ludzie rozbili magazyny, wynosili wszystko, co się w nich znajdowało, głównie żywność, mąkę, marmoladę.
Rozpoczęły się zacięte walki między żołnierzami niemieckimi a atakującymi ich Rosjanami.
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Z ustawionego karabinu maszynowego strzelali nie tylko do nadchodzących Rosjan, ale po
domach, oknach, gdzie popadło. Ruscy nie mogli wyjść z czołgów, zawracali i ponownie
atakowali Niemców. Podczas tych walk zostali zabici i ranieni także Polacy. Po całodobowej walce 27 lipca 1944 r. Lwów przeszedł w ręce „wyzwolicieli” - zaczęła się ponownie era
„czerwonej gwiazdy”, przypieczętowana na początku 1945 r. postanowieniami Konferencji
Jałtańskiej, ustalającej nowe granice państw. Osamotnieni w tragedii Polacy musieli opuścić
swój Lwów. Zdołaliśmy poznać prawdziwe oblicze rosyjskiego, a ściślej stalinowskiego komunizmu - bezprawie, miażdżącą przemoc i krwawą zbrodnię. Enkawudziści szybko i sprawnie przystąpili we Lwowie do eliminacji i likwidacji „wrogów ludu” i wprowadzania władzy
radzieckiej. Coraz częściej ludzie znikali bez śladu i bez powodu. Nadszedł ponownie czas
wywożenia mieszkańców „na białe niedźwiedzie”, a także czas niszczenia i „wyparowywania”
dóbr polskiej kultury – dewastowanych i burzonych często z polecenia Moskwy. W ich obronie wystąpił w oficjalnym liście do władz prof. Mieczysław Gębarowicz – wybitny humanista
i znawca sztuki i późniejszy znany działacz polonijny we Lwowie. Twierdził, że jesteśmy
państwem sprzymierzonym, a nie pokonanym wrogiem, którego można ogołacać z dóbr
kultury. Nie mogą też one być traktowane jako zdobycz wojenna Związku Radzieckiego. List
ten bardzo nie podobał się Wandzie Wasilewskiej, która nakazała go zniszczyć. Nie ziściły
się też jej marzenia o włączeniu Polski do ZSRR jako kolejnej republiki. Prof. Gębarowicz
położył też ogromne zasługi w kwestii odzyskiwania polskich dóbr kultury. Oprócz oficjalnych działań przekazywał przez osoby podróżujące do kraju poukrywane w piwnicach o.o.
dominikanów i bernardynów dokumenty Armii Krajowej, archiwa lwowskich metropolitów
Józefa Bilczewskiego i Józefa Teofila Teodorowicza, rodzinne archiwa Pruszyńskich, Massalskich, Fredrów. Niestety, nie wszystkie przesyłki docierały do kraju. Z tytułem profesorskim i olbrzymim dorobkiem naukowym do 1949 r. pracował w Ossolineum lwowskim jako
młodszy bibliotekarz. W 1962 r. otrzymał stopień zawodowy starszego bibliotekarza, ale
równocześnie został zwolniony i przeszedł emeryturę. Zmarł we Lwowie w 1984 r. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Duch prof. Gębarowicza snuje się po salach Lwowskiej Galerii Sztuki, czego przykładem jest działalność prof. Borysa Woźnickiego, któremu
też zawdzięczamy ocalenie i zabezpieczenie wielu lwowskich dzieł sztuki. Otwierając wystawę
na Zamku Królewskim w Warszawie w roku 1999, na której pokazano ocalone przez niego
precjoza, profesor Woźnicki mówił: „Kiedy Polacy opuszczali Ukrainę Zachodnią w 1946
roku, pozostawili 400 kościołów, 20 lat później w okolicach Lwowa było ich zaledwie cztery... Mam bujną wyobraźnię, ale nigdy nie myślałem, że dzieła sztuki ze zniszczonych kościołów i cmentarzy będę mógł pokazywać na Zamku Królewskim w Warszawie”. Oficjalnie
zniszczono we Lwowie wiele polskich pamiątek, a Cmentarz Orląt rozjechano buldożerami
i niemal zrównano z ziemią. Tak umierał Lwów Łukaszewicza, Grottgera, Baczyńskich, Herberta, Lema i Ulma. Bolesław Bierut w trakcie rozmów ze Stalinem w Moskwie uzyskał jego
zgodę na zwrot Polsce znajdującej się we Lwowie Panoramy Racławickiej. Polscy towarzysze
z lęku przed Moskwą unikali tematu Lwowa jak ognia. Jak to możliwe, żeby miasto stracić
równie łatwo jak odrąbać kończynę - to moje przemyślenia wieku podeszłego. Ulica Gródecka, będąc traktem wylotowym, zmusza do pożegnań. Tutaj i ja żegnałem się z miastem mojej
młodości... Oto zbliża się odjazdu czas. Opuszczałem więc ulicę patrząc tak, jak wszyscy to
miasto opuszczający, na oddalające się wieże kościoła św. Elżbiety, tej pięknej neogotyckiej
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świątyni lwowskich kolejarzy. Kościół ten przypomina mi wciąż pozostawione miasto, z którym ostatecznie żegnałem się na słynnym Dworcu Głównym. Lwów opuściłem wagonem
bydlęcym wraz z całą rodziną jesienią 1945 roku jako tak zwany repatriant, jak większość
obywateli tego miasta. Do dziś pamiętam tę podróż, całodzienne oczekiwanie w wyjątkowej
słocie na podstawienie wagonów, niekończące się rozmowy z najbliższymi krewnymi i znajomymi, którzy jeszcze zostawali. Rozmawiano o wszystkim, co nas ominęło i co nas czeka
w najbliższej przyszłości. W 1945 r. Lwów podobnie jak inne miasta, osiągnął najwyższy
stopień zubożenia. Był obrabowany i straszliwie zniszczony, panowała w nim złowieszcza
atmosfera. Polacy chcąc nie chcąc wyjeżdżali bojąc się rabunków i morderstw, które zdarzały
się coraz częściej. Nie należał ten wyjazd do dobrowolnych, czuliśmy się do niego zmuszani,
a ponadto, kto chciał zostać, musiał przyjąć ukraińskie obywatelstwo. Tak to miasto, które
przez wieki było symbolem wielkości Rzeczypospolitej i Polaków, gdzie na każdym kroku
przemawia nasza wielka historia – odebrano Polsce.
Do Wrocławia, który był celem naszej podróży pociąg nasz jechał prawie dwa tygodnie.
Co kilkadziesiąt kilometrów zatrzymywał się, przeważnie w polu, skąd dało się słyszeć strzały,
nawoływania, płacz, panowała atmosfera strachu i niepewności.
Do świdnickich Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej M-9 zostałem skierowany nakazem pracy w 1953 roku po ukończeniu we Wrocławiu Technikum Mechanicznego. Taka
była moja droga ze Lwowa przez Wrocław na Ziemię Świdnicką. Świdnica na długie lata stała
się moją drugą „małą ojczyzną”. Od 2002 roku realizuję swoje wspomnienia, które są ściśle
związane z miłością i tęsknotą do Lwowa i Ziemi Kresowej w Towarzystwie Miłośników

Autor wspomnień, stoi pierwszy z prawej, na obozie Służby Polsce na pustyni Błędowskiej
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Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. Przypominam historię i kulturę mieszkającym tu
Kresowianom i związane z tym wartości młodemu pokoleniu. Na ile to możliwe, staram się
popularyzować nadawanie szkołom imion patronów o rodowodzie kresowym, a także nazwy
ulic przypominające miasta kresowe.

Autor wspomnień przed dworcem Głównym we Lwowie
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Joanna Michel

Wspomnienia babci Moniki
Babcia Monika przyszła na świat w marcu 1924 roku w malowniczo położonej wsi - Inwałd
w powiecie wadowickim, oddalonej 5 km od Wadowic. Otaczające Inwałd góry, łąki, lasy,
a przede wszystkim czyste i zdrowe powietrze sprawiały, że życie płynęło przyjemnie i beztrosko. Rodzice zajmowali się gospodarstwem i wychowywali siedmioro dzieci. Spokojne życie zostało przerwane we wrześniu 1939 roku, w dniu wybuchu II wojny światowej.
Gdy wybuchła wojna, babcia miała 15 lat. Dla młodej dziewczyny, jak i dla jej rówieśników, osób, które urodziły się w wolnej Polsce i nie doznały krzywd wyrządzonych I wojną światową czy zaborami, ten dzień 1 września 1939 roku był wstrząsający
i niewytłumaczalny: „Byłam przerażona,
nie wiedziałam czym jest wojna, wiedziałam tylko, że moje życie nigdy nie będzie
już takie samo. Wraz z mamą długo modliłyśmy się, aby wszyscy z rodziny przeżyli”. Zaczęto zamykać szkoły i instytucje
państwowe. Kto miał możliwość, uciekał
w nieznane, drogi były pełne ludzi, którzy
ratowali siebie, swoje rodziny i część dobytku. Malowniczy krajobraz Inwałdu został naruszony przez bombardujące okolice
samoloty. W czasie nalotów na gospodarstwo rodziny spadły 3 bomby. Schronienie
odnaleźli w stodole. Jedna z bomb spadła
niedaleko miejsca schronienia, wtedy to
ojciec babci Moniki został ranny.
Po pierwszych ciężkich dniach września,
aż do grudnia życie babci i jej rodziny upływało w miarę spokojnie. Babcia w tym czasie wiele razy odwiedzała kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Inwałdzie, gdzie
modliła się do Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Inwałdzkiej z Dzieciątkiem; chwile Monika Michel. Świdnica 1948 r.
117

spędzone przed obrazem dawały jej spokój
i ukojenie w tych ciężkich dniach.
Grudzień 1939 roku, to przykry okres
dla rodziny, ponieważ rozpoczęto przymusowe wysiedlanie ludności. Przed samymi
świętami Bożego Narodzenia około trzeciej
w nocy przyjechali Niemcy. Rozkazali natychmiast się ubierać, pozwolono wziąć zaledwie kilka rzeczy. Wysiedlani mieli pół godziny na opuszczenie domu. Przewieziono
rodzinę do dużej sali w wadowickiej szkole, a nazajutrz razem z innymi zostali przetransportowali pociągiem do Generalnego
Gubernatorstwa, na kielecczyznę. Rodzina
została rozdzielona, każde z rodzeństwa trafiło do innego gospodarstwa. Wszyscy byli
bardzo zdziwieni widokami jakie zastali,
znacznie różniły się od rodzinnych stron,
np. domy były kryte słomą. Babcia znalazła
się w Jędrzejowie. Przyjął ją do siebie kierownik mleczarni, pan Mróz, gdyż jego żona Piotr Michel. Świdnica 1948 r.
szukała kogoś do opieki nad trójką dzieci.
Tam, z obcymi ludźmi musiała przeżyć całą wojnę. Bardzo pokochała swoich podopiecznych. Często odwiedzała swoich rodziców i rodzeństwo, jednak musiała poruszać się wyłącznie polami, gdyż chodzenie szosą było zbyt niebezpieczne ze względu na „łapanki”. Państwo
Mrozowie wielokrotnie ukrywali babcię Monikę, gdy gestapowcy przychodzili nocą, by zabrać ją na roboty. W listopadzie 1944 roku do domu państwa Mrozów przyjechali funkcjonariusze gestapo - tym razem dla babci nie było ratunku, została zabrana na przymusowe
roboty i skierowana do pracy przy kopaniu okopów. Miejsce pracy znajdowało się w pobliżu
Jędrzejowa. Babci, jak i innym ludziom pracującym zabierano Kennkarty, aby nie uciekli.
Praca była ciężka i wyczerpująca. Babcia podjęła odważną decyzję o ucieczce do rodziców,
straciła tym samym jedyny dokument tożsamości. Pomógł jej sąsiad rodziny Mrozów. Niestety ludzi, u których mieszkała już nigdy nie udało jej się zobaczyć, czego żałuje do dnia
dzisiejszego. Ucieczka z robót zbiegła się w czasie ze zbliżającym się końcem wojny. Niemcy
zaczęli masowo uciekać przed zbliżającym się frontem i wojskami radzieckimi. Wtedy to
robotnicy przymusowi i przesiedleni decydowali się na powrót w rodzinne strony. Tak też
uczyniła babca z rodziną. Widok, który zastała, był niewiarygodny, nikt nie spodziewał się aż
takich zniszczeń. Niestety przez wieś przechodził front. A ponadto w okolicy powiatu wadowickiego była granica pomiędzy III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. Cały dobytek
gromadzony przez rodziny został zniszczony lub skradziony. W obejściach nie było zwierząt,
domy były bez dachu i szyb w oknach, nie pozostawiono nawet jednej łyżki. Nie było mowy
o zamieszkaniu w takich warunkach. Cała rodzina była zmuszona zamieszkać u swoich krewnych. Tymczasem ojciec babci zajął się odbudową i remontem, by dom choć trochę nadawał
118

się do użytku. W maju 1945 roku starszy
brat Tadeusz wraz z kuzynem postanowili
wyjechać na Dolny Śląsk - na Ziemie Odzyskane. W rodzinnych stronach nie było
żadnych perspektyw na znalezienie pracy.
Centrum Polski zaraz po wojnie borykało
się z przeludnieniem, szczególnie występującym na wsi. Przeludnienie niosło za sobą
problem głodu. Żeby temu zapobiec, starano
się, aby jak największa liczba ludzi wyjechała
„na Zachód”. Czas powojenny zmuszał do
tego, aby wbrew własnej woli zmienić oto- Monika i Piotr Michel. Świdnica 1948 r.
czenie, w którym się przeżyło tyle lat, opuścić je i wyruszyć w nieznane. Brat i kuzyn
trafili do Świdnicy i szybko otrzymali pracę; brat w fabryce rękawiczek, a kuzyn na poczcie.
W szybkich tempie wszędzie przyjmowano pracowników. Z braku innych możliwości babcia
także musiała przyjechać na Zachód. Początkowo starała się o pracę w Świdnicy, jednak tu
nie było już miejsc, gdyż Świdnica była atrakcyjnym miejscem dla nowo przybyłych osadników. Babcia, mimo braku wolnych etatów w Świdnicy, nie załamała się i wyruszyła do
Świebodzic. Tam poszczęściło się jej i otrzymała posadę telefonistki. Szybko odnalazła się
w nowym miejscu pracy, była pracowita i sumienna, zwróciła na siebie uwagę kierownictwa.
W niedługim czasie została wysłana służbowo na uzupełnienie wykształcenia do Wrocławia,
a po skończonej nauce oddelegowana do pracy w wymarzonej Świdnicy. Niedługo potem,
gdy osiedliła się w Świdnicy, poznała swojego przyszłego męża, Piotra.
Z poznanych miast na Dolnym Śląsku to właśnie Świdnica najbardziej spodobała się
babci. Wspomina, że tętniła życiem i zapełniała się ludźmi z dnia na dzień. Wciąż się rozwijała i rozbudowywała w szybkim tempie. Świdnica zachwycała swym urokiem, gdyż nie
została dotknięta działaniami wojennymi. Większe szkody miastu wyrządzili wyzwoliciele.
Żołnierze radzieccy, uważając Ziemie Odzyskane za podbite, dokonywali grabieży i dewastacji zastanego mienia. Miasto najbardziej urzekło ją oczywiście świdnicką katedrą z wieżą,
która górowała nad miastem, rynkiem otoczonym przepięknymi kamienicami, obok których
w czasie spaceru po starówce nie można było przejść obojętnie, no i ratuszem, który był trzecią wizytówką miasta w tamtym czasie. Szczególną uwagę Moniki zwrócił fakt, że Świdnica
była naprawdę czystym i zadbanym miastem, pełnym parków, zapewniających miejsce do
spacerów, czy to brzegiem Bystrzycy, czy po prostu alejkami otoczonymi piękną roślinnością.
Pomimo, bądź co bądź przymusowej zmiany życia, babcia nie żałuje swojej drogi życiowej, która zaprowadziła ją do Świdnicy. To w tym mieście odnalazła pracę, dom, miłość
i szczęście.
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Ewa Sikorska

Mój Tata – Zygfryd „Maciek”
Sikorski (1927 – 2000)
Pragnę podzielić się z państwem wspomnieniem o moim tacie. Od czego zacząć? Kiedy
mrużę oczy, aby przywołać jego obraz, widzę jak zmarzniętymi rękami zapina mi moje
pierwsze narty, sznuruje zaśnieżone buty
i pokazuje zasady jazdy pługiem na stoku
w Rzeczce.
Kiedy mrużę oczy, widzę jak w pośpiechu
rozbijamy namiot, aby szybko wskoczyć do
wody i ponurkować w poszukiwaniu muszli
i jeżowców w ówczesnej Jugosławii.
Kiedy mrużę oczy, widzę tylko te szczęśliwe czasy dzieciństwa i młodości, kiedy jeszcze
cała rodzina była razem.
Bywały takie chwile, kiedy pytałam rodziców o ich dzieciństwo, o młodość, o to jak się
poznali i jak to się stało, że wylądowaliśmy właśnie tu, w Świdnicy.
Tata był gawędziarzem, zawsze imponował mi swoją znajomością historii, przyrody, geografii.
Potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania świata, ale na niektóre, te dotyczące okresu wojny
i okupacji odpowiadał niechętnie albo enigmatycznie. Powtarzał: „Trzeba zapomnieć, było i już
nie wróci, po co ci ta wiedza, to nic nie zmieni”. Dużo czasu musiało upłynąć, żebym dowiedziała
się, dlaczego tata nie jada kaszy (bo w więzieniu jadł ją z... robakami), dlaczego miał sztywny palec
(bo miał przestrzeloną rękę), dlaczego miał bliznę na karku (bo był bity kolbą od karabinu).
Tato urodził się w listopadzie 1927 roku w Częstochowie. Większą część swojego dzieciństwa i młodości spędził w rodzinie swojego wuja – piłsudczyka, akowca i wielkiego patrioty.
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To właśnie za sprawą wuja, jako kilkunastoletni chłopak trafił do partyzantki AK, za co po
wojnie był przez władze komunistyczne więziony, najpierw w Radomiu, a potem w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich. W sumie prawie cztery lata – to te lata, o których
chciał zapomnieć. Po powrocie z więzienia nie mógł pozostać w Częstochowie. Restrykcje
dosięgnęły również wuja, który przez wiele miesięcy pozostawał bez pracy. Okazało się, że
w całej Częstochowie nie ma dla taty miejsca w żadnej szkole. Za namową wuja wyjechał
na Ziemie Odzyskane, do Wrocławia. Matura w technikum budowlanym, studia i praca,
a potem sport - narty i tenis, stanowiły treść jego życia. W 1953 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W tym samym
roku rozpoczął pracę w Biurze Projektów Mechanicznej Przeróbki Węgla we Wrocławiu.
Kiedy wspominał tamte czasy, z uśmiechem dodawał, że czasem zapominał wrócić na
egzamin ze zgrupowania kadry narciarskiej. Opowieści o karkonoskiej „Samotni”, o tatrzańskim „Murowańcu” sypały się jak z rękawa, również wtedy, kiedy po latach razem
wracaliśmy w te góry.
Jeden z narciarskich obozów w Karkonoszach zakończył się połamaniem obu nóg. I tu
zaczyna się drugi rozdział mojej rodzinnej sagi. Otóż przewieziono młodego sportowca na
leczenie i rehabilitację do jednej z wrocławskich klinik, gdzie poznał Marię, laborantkę rentgenowską, która wkrótce została jego żoną. W maju 1954 roku przyszła na świat moja siostra
Iwonka. Zaczęły się problemy mieszkaniowe. Służbowy pokój z ciemną kuchnią, był przyczyną studiowania ogłoszeń o pracy dla architekta. I tak, jak to w życiu często bywa, przypadek sprawił, że pojawiło się ogłoszenie o wakacie na stanowisku architekta w Świdnicy.
Decyzja zapadła - przeprowadzka do Świdnicy na jakieś dwa, no, góra trzy lata. Pobyt jednak
się przedłużył i trwał 46 lat.

Podczas remontu kamienicy „Pod Orłami”. Zygfryd Sikorski pierwszy z prawej

121

Jaką Świdnicę wspominali moi rodzice?
Mimo wszystko wesołą - bo byli młodzi, ciekawą - bo byli pełni energii, przyjazną - bo
mieli mnóstwo przyjaciół.
Tamta Świdnica, oprócz pochodów, czynów społecznych i manifestacji „ku czci”,
to także kino „Przyjaźń”, restauracja „Krokodyl”, kawiarnia „Casanova”. To spotkania
z rodziną Gaertnerów, którzy z córką Katarzyną mieszkali w Rynku nad księgarnią, to
wernisaże prac Antoniego Brade i Mariana
Ruszkiewicza, to wspaniałe spektakle w TeZygfryd Sikorski (z prawej) z pierwszym
atrze Miejskim.
architektem Świdnicy Kazimierzem Brengnerem
Tamta Świdnica - to budowanie i przerabianie tego co było na to, co zgodne z duchem czasu. Z dzisiejszego punktu widzenia wiele decyzji i rozwiązań architektonicznych
wydaje się złe i błędne. Pamiętać jednak należy o tym, jakie wówczas panowały normy, przepisy, dyrektywy i standardy. Symbolem tamtych czasów, nie tylko w Świdnicy, ale w całym
PRL-u było budownictwo z tzw. „wielkiej płyty” oraz budownictwo jednorodzinne typu
„kostka”. Ładne czy brzydkie? Dzisiaj znamy odpowiedź na to pytanie, ale wówczas były to
jedyne możliwe rozwiązania.
Dzisiaj Świdnica jest inna, ale nie mam pewności, czy kiedyś moje wnuki przechodząc
koło Galerii (naszej dumy), Tesco lub Lidla nie zapytają; co takiego pięknego w tym mieście
widzieli nasi dziadkowie?
Tata pracował na stanowisku architekta miasta i powiatu świdnickiego do 1982 roku. Po
zawale serca przeszedł na rentę, ale wciąż pracował na pół etatu w Wojewódzkim Wydziale
Architektury w Wałbrzychu. W okresie jego aktywności zawodowej zrealizowano kilka ważnych dla świdniczan projektów:
• powstała Fabryka Domów i rozpoczęła się budowa Osiedla Młodych,
• powstał zbiornik wodny w Złotym Lesie i Zalew Witoszówka,
• zbudowano most przy ulicy Śląskiej (którego historia została opisana w artykule A.
Dobkiewicza, www.mojemiasto.swidnica.pl 19.05.12 r. )
• powstały osiedla domów szeregowych przy ul. Kątnej oraz Osiedle Zwierzynieckie,
• rozpoczęła się budowa kościoła pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych,
• rozbudowano bazę wypoczynkową ZHP w Niesulicach.
Mój tato był pionierem narciarstwa w Górach Sowich, miłośnikiem przyrody, ale przede
wszystkim życia. Zmarł nagle w 2000 roku, podczas przygotowań do kolejnego sezonu narciarskiego.
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Hermina Słowińska

Echo moich wspomnień
Urodziłam się na Kowieńszczyźnie, w rodzinie ziemianina; pochodziliśmy z tzw. szlachty zaściankowej. Ojciec, Józef Tendziagolski, wielki patriota i działacz, był z wykształcenia polonistą. Uczył dzieci polskie na tajnych kompletach i jako katecheta przygotowywał je do pierwszej komunii świętej, ponieważ w tamtych czasach w naszej okolicy nie było polskich księży.
Dzieci przystępujące do komunii świętej miały tylko przypięte symboliczne białe kokardki do
ciemnych sukienek. Taka to była w tamtych czasach konspiracja, gdyż Litwini zaciekle tępili
wszelkie przejawy polskości. Mój śp. ojciec prowadził walkę z litewskimi nacjonalistami. Jako
dziecko pamiętam w naszym domu częste rewizje, a przed narodowymi świętami Litwinów
z zasady „profilaktycznie”, na 48 godzin zamykano go w areszcie. Jednak ojciec tym nie
zrażał się.
Jako prezes „Pochodni Polskiej” na Litwie organizował życie kulturalne: świetlicę z imprezami, teatr, w którym sam grywał indywidualnie. Uczestniczył także w zespole pieśni i tańca, miał ładny głos, śpiewał solo w chórze oraz w kaplicy przy akompaniamencie organisty.
Spotykał się z Prezydentem RP Ignacym Mościckim, któremu zdawał sprawozdanie ze swojej
działalności prowodzonej w bardzo trudnych warunkach politycznych. Ja, jako dziecko nie
rozumiałam tych wszystkich zawiłości, a mój ojciec przy byle okazji każdemu opowiadał
o swojej misji i bardzo mądrym Prezydencie RP, który doceniał jego działalność.
Mieliśmy trzydziestohektarowe gospodarstwo wraz z majątkiem. Na roli pracowali najemni robotnicy, a pastuch z koniuszym zajmowali się końmi i trzodą. Ojciec zajmował się
gospodarstwem, ale sam fizycznie w nim nie pracował. Moja matka, Helena Tendziagolska,

Ojciec z polskimi dziećmi z tajnego nauczania

Ojciec jako katecheta z dziećmi przystępującymi
do pierwszej komunii
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Wodewil „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”
w reżyserii ojca autorki

Szczęśliwe lata w majątku na Litwie

Rodzice, Helena i Józef Tendziagolscy
oraz autorka z bratem Tadeuszem
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z domu Juszkiewicz prowadziła dom i wychowywała dzieci. Było nas dwoje: ja i mój
brat Tadeusz. Przez nasz dom przewijała się
masa ludzi. Ojciec w tej osadzie jako jedyny
miał radio na baterie. Sąsiadami byli ludzie
o różnym stopniu zamożności, przeważnie
średniacy, ale także i rodziny niezamożne.
Jedynie nasza sąsiadka, wdowa, pani Helena
Grabowska z dwoma synami, Leonardem
i Aleksandrem, była osobą zamożną. W tej
okolicy mieszkali sami Polacy, lecz w następnych wsiach Litwini, Żydzi, Rosjanie,
Łotysze. Mieliśmy swój duży sad, dom otoczony pięknymi drzewami: jodłami, klonami, dębami, topolami, brzozami. Na wiosnę
kwitły duże krzewy bzów, akacji, jaśminu.
Wśród tych kwitnących krzewów stał wysoki drewniany misyjny krzyż, który został
postawiony przez ojca, lecz nic więcej o nim
nie wiem. Przed domem był duży klomb obsadzony konwaliami i sezonowymi kwiatami.
Dalej znajdował się staw porośnięty tatarakiem, w którym pływały karasie, żaby, kijanki. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne
były bardzo uroczyste. Jako trzyletnie dziecko
pamiętam, jak chodził z drzewkiem (choinką) św. Mikołaj, płonęły świeczki z wosku, a
papierowe łańcuchy, jabłka, pierniki, cukierki
zdobiły cudowną choinkę mego dzieciństwa.
Na Wielkanoc, w stołowym przygotowywano stół nakryty białym obrusem uwojonym
mszakiem. Na stole pośrodku leżał upieczony
prosiak z jajkiem w pysku, pieczona w cieście chlebowym szynka, indyk, mazurki,
baby, różnego rodzaju ciasta, bardzo dużo
pisanek. Nam, dzieciom dawano pisanki do
„toczenia”. Z takiej podwyższonej „skoczni”
toczyło się jajo i jeżeli trafiło w drugie – stawało się własnością gracza, który w nie trafił.
Przyjeżdżał ksiądz – Litwin, zaprzyjaźniony
z ojcem, który święcił stół i zasiadaliśmy do
niego wraz z zaproszonymi gośćmi, spożywając poświęcone potrawy.

Moje szczęśliwe dzieciństwo zostało naznaczone tragicznymi wydarzeniami. Wybuchła II wojna światowa, a w następnym
roku, 15 czerwca do Kowna weszli Rosjanie.
Pamiętam umęczone wojsko, bosych żołnierzy, karabiny na sznurkach, wśród nich
wielu skośnookich Azjatów. Idąc przez wioski, zabierali ludziom inwentarz żywy, jedzenie, kury, wędzone mięso, obuwie, od razu
zrobiło się strasznie. Zabrakło natychmiast
wszystkiego. Wprowadzono system kartkowy – przydział – dżem buraczany, który Ostatnie zdjęcie wykonane w naszym majątku
na Litwie; wysłane ojcu do łagru
w słoiku w oczach „rósł” i czarną, grubą,
brudną sól. A przecież Litwę przed wojną
nazywano „małą Ameryką”. Z uwagi na nadprodukcję żywności, słoninę, mięso, zboże topiono w rzece Niemen. Każdy mieszkaniec Kowna i innych miast musiał obowiązkowo od
rolników kupić gęś. Przyjechali wojskowi Rosjanie wraz z żonami, które zachwycone zaopatrzeniem w Kownie, w nocnych koszulach przychodziły do kina lub teatru myśląc, że są
to suknie balowe. W jednej chwili wszystko znikło. Ludzi pędzono do kopania okopów –
mego ojca też. Każdy przed okupantami chował co mógł, zakopywał do ziemi. Powstawały
litewskie organizacje tzw. „Zieloni”, którzy tułali się po lasach, raz po raz walcząc z Armią
Czerwoną; ginęli ludzie. Rosjanie zaczęli tworzyć przymusowo kołchozy. Co wybrali nowego
przewodniczącego kołchozu, to przez „Zielonych” został zamordowany w brutalny sposób,
jak np. w chlewie żywcem ukrzyżowany. W nocy działała litewska partyzantka, a w dzień
NKWD. Rok później Litwę zajęli Niemcy.
Po zakończeniu II wojny światowej Litwa znalazła się znów pod okupacją sowiecką.
W 1946 roku ojciec wyrobił papiery repatriacyjne do Polski, ale matka nie chciała wyjeżdżać – żal jej było zniszczonego już majątku. Ojciec słuchał obcych stacji radiowych, które
nawoływały, aby nie poddawać się komunistycznej zarazie. No i ludzie, w tym i mój ojciec,
uwierzyli, że przyjedzie generał Anders na białym koniu i uwolni Litwę i inne państwa od
nowego okupanta. I tu popełnił wielki błąd, nie wyjeżdżając z wieloma swoimi znajomymi
do Polski. Najpierw ojca przymusowo zwerbowano do urzędu gminy Czekiszki – wydawał
radzieckie dowody osobiste – sam obywatelstwa radzieckiego z rodziną nie przyjął. Następnie
oddelegowano go, jako osobę wykształconą, na stanowisko księgowego do TOM-u. Biura
mieściły się w dworku - w Pobolach, którego właściciela w 1940 r. Rosjanie zesłali na Syberię.
Przed tym budynkiem stał duży postument z Panem Jezusem, dźwigającym krzyż. Sekretarz
partii dał ojcu polecenie, aby zlecił traktorzystom zburzenie pomnika. Ojciec powiedział:
„Teraz Jezusa chcecie zburzyć, a przyjdzie czas, że będziecie mu stopy lizać”.
Odtąd zaczął się dramat całej rodziny. Naszą ziemię zabrano do kołchozu, bo rodzice nie
oddali jej „dobrowolnie”. Matka nie chodziła do pracy w kołchozie, była może kilka razy
i powiedziała, że jest chora i nie będzie tam pracować. Pod koniec wojny poszłam do litewskiej szkoły (ponieważ polskich nie było) od razu do drugiej klasy. Do nauki nie musiałam
się mocno przykładać, w środowisku tym ludzie rozmawiali kilkoma językami. Ja i brat do
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komunii świętej przystępowaliśmy oddzielnie. Ksiądz Litwin, rozmawiał po polsku, pochwalił mnie, że jestem dobrze przygotowana do katechezy. Miałam białą sukienkę, uszytą ze spadochronu, nie było żadnych prezentów ani przyjęć. Zaproszono mnie z ojcem na plebanię,
gdzie poczęstowano nas ciastem z kakao. Tak było też później i z moim bratem Tadeuszem.
Ja chodziłam do czwartej klasy szkoły podstawowej, a brat do pierwszej w Jatowtach. Uczyły
nas dwie nauczycielki – Litwinki. Dla nas i one, i litewskie dzieci byli mili, natomiast dzieci
polskie z tzw. „nizin” miały trudny żywot, po prostu wyśmiewano je, że są Polakami. Ojciec
mój w tym momencie zachowywał się niepedagogicznie. Stale mnie pytał, czy ktoś mnie nie
zaczepia z tego powodu, że jestem Polką, bo jeżeli tak, to do teczki między książki należy
włożyć kilka kamieni i „kto cię ruszy, to go w łeb”. Do żadnych scysji jednak nie dochodziło,
przyjaźniliśmy się, razem chodziliśmy do szkoły. Pewnego razu mój brat coś tam w szkole
„przeskrobał” i miał zostać w „kozie”, a ja jako starsza siostra poszłam mojemu braciszkowi
w sukurs. Nauczycielce powiedziałam, że muszę z nim wracać razem do domu, bo tak rodzice mi kazali, a za zwolnienie z kary przyniosę pani kurę na rosół. Nauczycielka uśmiała się,
brata zwolniła z kary, a ja w domu mamie powiedziałam: „Pani kazała przynieść do szkoły
oskubaną kurę na rosół”. Wszyscy w domu byli zdumieni żądaniem nauczycielki, ale kiedy
sprawa wyszła na „światło dzienne”, bardzo długo opowiadano ją jako świetny kawał, zresztą
świadczący o moim sprycie. Pamiętam też takie zdarzenie, kiedy ojciec z listem wysłał mnie
do hrabiego, p. Leśkiewicza. Mama moja przed wyjściem udzieliła mi wskazówek: „Ładnie
powiedzieć dzień dobry, dygnąć, siedzieć na krześle prosto, mało mówić i obowiązkowo niczego nie jeść, a jak będę częstowana, podziękować”. No i wypaliłam następne głupstwo,
kiedy zaproponowano mięso z pieczonego indyka, powiedziałam: „Bardzo państwu dziękuję,
indyka pieczonego jadłam na Wielkanoc”. To było następne zdarzenie, które ubawiło sąsiadów.
Doniesiono do NKWD, że mój ojciec nie wykonał polecenia, aby obalić pomnik Pana
Jezusa. W nocy przyszło do nas chyba z dziesięciu uzbrojonych funkcjonariuszy, mamę, mnie
i brata postawili pod ścianą, ojca pod drugą, zabraniając rozmawiać miedzy sobą. Zaczęła
się rewizja. Szukano ulotek, tajnych dokumentów, ale tego nie było w naszym domu lub
my, dzieci nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Dom został przewrócony do góry nogami.
Pamiętam, jak niszczono obrazy, wyrywano z ram. Mieliśmy dużą, ładną bibliotekę, a w niej
dzieła klasyków: Mickiewicza, Słowackiego, Syrokomli, Krasickiego, Żeromskiego,
Orzeszkowej i wielu innych znanych pisarzy. Enkawudziści „brali” każdą książkę oddzielnie na bagnet i potrząsali nią szukając
bibuły. Wyrwane kartki zaścielały podłogę,
a mój ojciec stał w milczeniu i patrząc na
ten wandalizm – płakał. Ten straszny widok
głęboko pozostał w mojej pamięci. Nic nie
znaleźli, a ojca aresztowano i pod konwojem
wyprowadzono z domu. Moja matka z rozpaczy kazała mnie i bratu uklęknąć przed
Mama wraz siostrami, Leontyną i Teklą
„starsziną” i błagać, aby nam nie zabierano
oraz ciocią Anią
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ojca. Ojciec podszedł do mnie, zdjął z palca ślubną obrączkę, podał mi, pożegnał się z nami,
raz jeszcze obejrzał się i... wyprowadzono go. Matka jeździła do Kowna, woziła paczki, widzeń nie było. Sytuacja stawała się coraz bardziej zaogniona, władze radzieckie robiły „czystkę”, wielu ludzi wywieziono na Syberię, aresztowania były nagminne. Ja uczęszczałam wtedy do siódmej klasy szkoły podstawowej w Czekiszkach. Czasy były bardzo trudne, mamie
pomagały dwie siostry, które były niezamężne i mieszkały w Kownie. Jedna z nich, Anna
Juszkiewicz, moja chrzestna zawiozła mnie do Arcykatedry Kowieńskiej, gdzie przyjęłam
sakrament bierzmowania, na imię dano mi Anna. Potem na Syberii na co dzień wśród Rosjan używałam tego imienia. Ojca osądzono. Jako więzień polityczny został skazany na 10
lat pozbawienia wolności, 10 lat pozbawienia praw obywatelskich i 10 lat pobytu w łagrze
w okręgu świerdłowskim w miejscowości Tawda - Vostuzlager, gdzie przebywał od 9 lipca
1951 r. do 23 maja 1956 r. Wrócił na Litwę do sióstr matki jako ruina człowieka. Nękany,
represjonowany, prześladowany przez oprawców łagru, chciał nawet odebrać sobie życie, ale
przy pomocy znacznie młodszych ludzi przetrwał ten trudny czas.
Przyszła kolej i na naszą rodzinę. 2 października 1951 r., w nocy około godz. 3, zapukali
do drzwi i okien naszego domu funkcjonariusze NKWD. Odczytano wyrok, że jako wrogowie Związku Radzieckiego i przeciwnicy budowy socjalizmu, jesteśmy zesłani na Sybir.
Mamy wziąć trochę rzeczy osobistych i prowiant na czas podróży, no i w ciągu godziny „być
gotowi do drogi”. Nie mieliśmy chleba, bo był przygotowany zaczyn na następny dzień do
wypieku. Moja mama poprosiła mnie, żebym poszła do sąsiadów, państwa Pawłowiczów
i poprosiła o jeden bochen na drogę. Spojrzała na mnie i odczytała z mojego wyrazu twarzy,
że mam zamiar uciec, powiedziała: „Nie rób tego, bo cię zastrzelą”. Do sąsiada pędził mnie
pod konwojem enkawudzista z karabinem wysuniętym do przodu, czułam lufę na moich
plecach. Była pełnia księżyca, który świecił bardzo jaskrawo, oświetlając drogę do sąsiadów,
a ja myślałam, że to jakiś zły sen – koszmar i że wszystko jest nieprawdą. Gdy wróciłam do
jeszcze naszego domu, było dużo naszych sąsiadów. Przyszli się z nami pożegnać, jedni dawali
pieniądze, drudzy żywność na drogę, wędzone kiełbasy, szynkę. Ludzie płakali, funkcjonariusze przyglądali się, a nawet uprzedzili, aby brać ciepłe rzeczy, bo tam, dokąd jedziemy, na
pewno będą przydatne. Załadowano nas na samochód ciężarowy i wywieziono do Kiejdan,
gdzie stał zestaw bydlęcych wagonów, do których ładowano ludzi. Kiedy jechałam przez
miasteczko, gdzie uczęszczałam do szkoły, był ranek, dzieci szły do szkoły na zajęcia. Jak mnie
zobaczyły, od razu domyśliły się dokąd jadę, stały w milczeniu jak skamieniałe, niektóre płakały. Więcej nigdy z tej klasy nikogo nie spotkałam w moim życiu. Ząb czasu zrobił swoje,
wszyscy poszli swoją drogą. Do bydlęcych wagonów załadowano około 70 osób. Część siedziała na narach, tam też i ludzie spali, inni przebywali na brudnej podłodze. Toalety w ogóle
nie było. Potrzeby fizjologiczne załatwialiśmy do dziury w podłodze. To miejsce zesłańcy
sami zasłaniali prześcieradłem, aby choć trochę zachować intymności. Wody nie było, więc
brudni podróżowaliśmy około trzech tygodni. Raz dziennie podczas postoju dawano wrzątek
„kipiatok” i trochę chleba, który przypominał glinę. Rano, gdy obudziłam się po pierwszych
godzinach naszej podróży, spojrzałam na moją mamę. Była siwa jak przysłowiowy gołąb.
W wagonie panowała duchota, okna były zabite deskami i okratowane drutem kolczastym.
Mężczyźni w wagonie wybili deski, aby było choć trochę świeżego powietrza. W ciągu dnia
przynoszono jeden raz zupę, tj. liść kapusty, zgniły ziemniak, burak przemysłowy. Ponieważ
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każdy miał jeszcze swój prowiant, więc korzystaliśmy tylko z wrzątku. Minęliśmy góry Ural,
a pociąg pędził dalej dzień i noc przez pustkowia. Jeżeli stawał, to tylko na bocznicy i nocą,
aby nikt wywożonych ludzi nie widział. Wszy nas potwornie obsiadły, z sąsiednich wagonów
zmarłych wyrzucano do rowów bez pochówku. Tym transportem przeważnie jechali starzy
ludzie, kobiety i dzieci. W czasie podróży przeziębiłam się, gdyż spałam i siedziałam przy
oknie. Lekarza ani pielęgniarki nie było, ktoś dał mi kilka tabletek przeciw gorączce, na
szczęście jakoś udało mi się infekcję pokonać. Miałam długie warkocze, a na każdym włosie
oprócz wszy, gnid było tyle, jak koralików. Nocą przywieziono nas do Tomska. Na nadbrzeżu rzeki Ob stały dwa duże statki, na każdy załadowano ok. 500 osób i popłynęliśmy rzeką
w kierunku tajgi. Pierwszy statek z zesłańcami uległ awarii i zatonął. Uratowały się tylko 4
młode Litwinki, prawdopodobnie studentki AWF, przepłynęły potężną, szeroką syberyjską
rzekę. Był to już koniec października, woda lodowata, bo był początek zimy, a tym dziewczynom udało się uratować. A reszta poszła na dno. I cisza. O tym zdarzeniu nie wolno było
nikomu mówić, jednak jakieś echa dotarły do sióstr mamy, że zginęliśmy w rzece Ob w czasie
transportu. Jak wielka była ich radość, kiedy dostały od nas pierwszy list świadczący o tym, że
żyjemy. Przypłynęliśmy po trzech dobach do miejscowości Parabel i nocą wysadzono nas na
brzeg, pozostałych ludzi powieziono gdzieś dalej. Rano załadowano nas na kutry i rzeką Kiet’
popłynęliśmy dalej. Koniec października zwiastował srogą zimę. Kiedy obudziłam się, moje
warkocze były przymarznięte do ściany kutra. Mama szarpnęła mnie za warkocze i w ten
sposób uwolniła od lodowatej ściany. Po następnej dobie przypłynęliśmy nocą do „posiołka”
Ałatajewo. Po jego drugiej stronie znajdowało się jezioro, a dalej droga, która szła przez bezkresną tajgę. Pozostawiono rodziny na brzegu i powiedziano: „Tu będziecie mieszkać, radzić
macie sobie sami”. Było zimno, ciemna noc, rozpaliliśmy ogniska, bo drzewa na brzegu nie
brakowało. Moja mama kazała nam z bratem pilnować rzeczy, a sama nocą poszła do osady
szukać jakiegoś schronienia. Mój braciszek zaczął płakać, ciemna noc, ziąb potworny, mama
długo nie wracała i my, dzieci wystraszone siedziałyśmy bezradne wypatrując swojej mamy.
Ktoś tam odezwał się, że na pewno matka z rozpaczy postradała zmysły i nas porzuciła.
Siedzieliśmy oboje przytuleni do siebie, nie wiedząc, co dalej robić. I nagle... z ciemności
wynurzył się „pojazd” – wół zaprzężony do bryki, a obok szła nasza mama i mężczyzna.
Okazało się, że był to zesłany w 1939 r. Niemiec z Powołża, który na stałe zamieszkał ze
swoją dziewięcioosobową rodziną w tej osadzie. Załadowaliśmy swój niewielki dobytek i już
mieliśmy odjeżdżać, kiedy przed tym człowiekiem uklękła Litwinka z trójką dzieci, błagając,
żeby ją też przygarnął pod swój dach, bo ona nie poradzi sobie sama. Dobry człowiek i ją zabrał. Tak dobiegł kres naszej podróży. Zamieszkaliśmy w jednej izbie – w kąciku na podłodze
my, w drugim kącie Litwinka z dziećmi, a w trzecim stało łóżko schorowanego dziadka tej
niemieckiej rodziny. Trzeba zauważyć, że ci ludzie, którzy nas przygarnęli, mieli tylko dwa
pomieszczenia, na dole przy piecu, który zajmował pół izby, spała cała rodzina. Nam wstawiono blaszany piecyk, tzw. „kozę”, w którym paliło się przez całą dobę, bo w przeciwnym
przypadku mogliśmy zamarznąć. Dostaliśmy sienniki ze słomą, zaprowadzono nas do łaźni
zwanej „banią”, ścięto mi warkocze, głowę całą wysmarowano naftą, potwornie byliśmy zawszeni, brudni, zmęczeni.
Tu rozpoczął się nasz nowy etap życia. Po wodę chodziliśmy z nosidłami na plecach około kilometra do jeziora. W tym jeziorze ludzie latem prali, kąpali się, poili bydło i używali
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wody jako pitnej do potrzeb gospodarczych.
Tubylcy byli przystosowani do warunków
surowej syberyjskiej zimy, nosili rękawice
i „szuby” ze skór. Hodowali psy, potem je
zabijali i szyli z ich skór odzież. My chodziliśmy ubrani w kufajki, watowane spodnie
i walonki. Miejscowi głównie zajmowali się
rybołówstwem i myślistwem. Pierwszy rok
był dla nas bardzo trudny; teren bagnisty,
komarów całe roje, a latem dokuczliwe małe
„meszki” - owady, które bardzo cięły; cho- Młodzież pracująca na Syberii
dziliśmy więc opuchnięci. Nogi i ręce od
tych ukąszeń ropiały. Trzeba było nosić na
głowie stare rybackie zniszczone sieci, namoczone w dziegciu. Właśnie ten zapach odstraszał dokuczliwe owady. Nocą nękały nas
pluskwy. Rozpanoszyły się w całym domu.
Trzeba było sobie jakoś radzić, przystawialiśmy więc pod nogi żelaznego łóżka puszki
po konserwach z naftą, żeby te insekty nie
dostawały się do naszego posłania, ale one
szły po ścianach i z sufitu spadały wprost na
nas podczas snu. Całą noc w pokoju w misce paliły się suche krowie odchody, to było
z kolei „zabezpieczenie” przed komarami.
I tak w tej monotonii i walce o przetrwanie
toczyło się nasze życie.
Poszliśmy z bratem do szkoły, ja cały rok
przesiedziałam w siódmej klasie, nie rozumiejąc ani jednego słowa po rosyjsku. Nie
wiem, jakim sposobem, ale po roku oboje
płynnie rozmawialiśmy w tym języku. Mnie
posadzono w jednej ławce z największym Z przyjaciółką Litwinką w szkole pielęgniarskiej
w Tomsku
chuliganem i rozrabiaką z klasy, który bez
przerwy mi dokuczał i robił niewybredne
kawały. Nie wiedział jednak, na kogo trafił. Czasem potrafiłam być bardzo zadziorna. Pisaliśmy atramentem i kiedy już mnie bardzo wkurzył, dostał kałamarzem w łeb. Cały ociekający
atramentem osłupiał, klasa też. Nigdy więcej mnie nie zaczepił, wychowawczyni posadziła
go samego w ostatniej ławce, on w dziwny sposób od tego momentu wyciszył się i przestał
terroryzować wszystkich w klasie. Incydent ten przeszedł bez echa.
Chodziłam po wodę, niosąc dwa wiadra na nosidłach z jeziora do domu i kiedyś, kiedy byłam już blisko swego mieszkania, banda wyrostków, tubylców wyskoczyła zza rogu
domu, podstawiając mi pod nogę kij. Upadłam wylewając wodę. Takie zdarzenia często się
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powtarzały. To była moja zmora. W końcu
zebrali się chłopcy-zesłańcy różnych narodowości, zaczaili się, a mnie kazali iść z wodą
„na przynętę”. Gdy tamta zgraja wyrostków
mnie dopadła, wtedy wyskoczyli „nasi” i takie im spuścili lanie, że sprawa znalazła się
u władz posiołka. Zwołano zebranie i powiedziano, że za takie bójki wywiozą nas do
tundry na białe niedźwiedzie. Wtedy zabrała
głos moja mama i powiedziała, że my nikogo nie zaczepiamy, lecz musimy się bronić,
jeżeli na nas napadają. Brat mój też poradził
sobie z chuliganami, jednemu z nich siekierą odrąbał ucho. Niestety, był to syn naszego gospodarza, dokuczał, więc też dostał za
swoje. Rodzicom nie przyznał się, bo nie był
bez winy. Z biegiem czasu „zadomowiliśmy
się” i nikt nas nie prześladował. Zesłańcy
zbierali się razem i odprawiali modlitwy
majowe, jednak władze zabroniły nam praktyk religijnych, grożąc karami i więzieniem.
H. Słowińska na praktyce w szpitalu w Tomsku
Mama wysłała brata latem z tubylcami do
tajgi zbierać z drzewa orzechy cedrowe. Kiedy po miesiącu wrócił z lasu, matka nie poznała własnego syna, wisiały na nim strzępy ubrania, włosy sklejone żywicą, urósł i wychudł...
Ponieważ mama miała złoto, dała w łapę „komu trzeba” i popłynęłam statkiem do Tomska. Tam zdałam egzamin do szkoły pielęgniarskiej, która istniała przy największym szpitalu psychiatrycznym w Związku Radzieckim, obliczonym na ponad 5 000 chorych. Można
opisywać całe tomy z moich praktyk, zamieszkiwania w internacie i naukę w tej szkole. Raz
do roku przyjeżdżałam do mamy i brata, bo koleji nie było, a rzeki zamarzały. Uczyłam
się bardzo dobrze, aby mieć skromne stypendium, bo nikt mi nie pomagał. W ten sposób
o chlebie i wodzie ukończyłam szkołę i rozpoczęłam pracę w tym szpitalu. Po skończeniu
szkoły sprowadziłam do Tomska również brata, lecz naszej mamy władze nie wypuściły. Brat
dorastał w szkole średniej, miał w głowie różne figle i pomysły, więc poszłam do dyrektora
szkoły prosząc, aby go latem ze szkołą zabrano do prac polowych. W tym okresie wyszło
zarządzenie, które objęło tylko mego brata, że może powrócić na Litwę. Jedna z sióstr mamy
– Tekla Juszkiewicz przyjechała na Syberię, aby zabrać Tadeusza do Kowna. Mój brat w tym
czasie był jednak na pracach, gdzieś w głębi tajgi syberyjskiej. Wsiadłam więc bez biletu do
zatłoczonego pociągu, bo tam prawie wszyscy jeździli na gapę. Całą noc jechałam stojąc na
jednej nodze, rano wysiadłam, a po paru godzinach okazało się, że do miejsca pracy brata
znajdującego się 50 km od stacji, na którą przybyłam, nie ma żadnego dojazdu. Udało mi
się jednak uprosić szefa ambulansu pocztowego, żeby mnie podwiózł, a potem pieszo 5 km
przez tajgę dotarłam do brata. Na następny dzień jechał wóz ciężarowy do Tomska, który
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nas zabrał. Moja ciocia była przerażona i nie mogła się nadziwić, że taka jestem zaradna
i tyle trudów potrafiłam pokonać. Z Tomska zadzwoniłam do gminy w Ałatajewie prosząc,
aby pracująca tam Rosjanka – moja znajoma, powiadomiła mamę o przyjeździe jej siostry.
Moja matka bez zezwolenia przypłynęła do Tomska, a tu na brzegu czekali na nią funkcjonariusze NKWD i natychmiast aresztowali. Przesiedziała w areszcie 48 godzin. Ciotka poszła
do władz i załatwiła sprawę – mamę wypuszczono. Pożegnaliśmy ciocię i brata, odjechali
do Kowna. Działo się to po tzw. „odwilży”, kiedy w 1953 roku zmarł J. Stalin. Już nas tak
ostro nie pilnowano, dlatego ja mogłam uczyć się w szkole pielęgniarskiej, ale inna młodzież
w moim wieku pracowała w tajdze przy wyrębie lasu. Dzięki zaradności naszej mamy, oboje
z bratem poszliśmy do szkół. Mnie pokazywano przedstawicielom Czerwonego Krzyża jako
dowód „humanitarnych” postępowań z zesłańcami, że możemy „realizować swoje marzenia”.
Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej rozpoczęłam pracę w szpitalu psychiatrycznym w Tomsku. Pracowałam tylko 3 miesiące. Kuzynka ojca Krystyna Franckiewicz przysłała dokumenty, na podstawie których, jako Polacy mogliśmy w ramach repatriacji wrócić do Polski.
W Związku Radzieckim, na podstawie amnestii, zwolniony został z łagru także nasz ojciec. Wrócił na Litwę, potem wraz z bratem przyjechali do nas na Syberię i całą rodziną po
tygodniu byliśmy już na punkcie repatriacyjnym w Terespolu. I tu chyba przeszłam pierwsze
„sanepidowskie namaszczenie”. Kiedy wszyscy powracający do Polski – 2 października 1956
roku spaliśmy, przyszedł dezynfektor i śpiących obsypał azotoxem; to była taka procedura
„odkażania”. Mama zerwała się i równo faceta objechała, mówiąc, że przecież jesteśmy ludźmi, a nie bydłem.
Na dworcu w Warszawie, stojąc na peronie, czekaliśmy na pociąg do Jaworzyny Śląskiej,
gdzie mieszkała kuzynka ojca. Ojciec stał ze łzami w oczach i cieszył się, że nareszcie po
strasznej mordędze, jaka nas dopadła w życiu, znalazł się w swojej ukochanej Polsce, dla
której tyle wycierpiał na Kresach. A my wracaliśmy ubrani biednie, ze skromnym w ręku
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bagażem. Ojciec miał na głowie ruską czapkę uszankę. Podeszła do niego grupa polskich
wyrostków, zaczepiła mówiąc: „Patrzcie, Malenkow do Polski przyjechał”. Mnie też nie poskąpiono „komplementu”: „O, panna Jadzia z Koziej Wólki do stolicy zawitała”. Mama powiedziała ojcu: „No i masz powitanie twojej ukochanej Polski”. Dla mnie był to nowy szok.
Inni ludzie, ubiór, mowa. Czułam się w tym świecie zagubiona. Brat powiedział, że tu nie
ma fajnych kolegów, wszystko inne, obce i nie będzie chodzić w wąskich spodniach. U cioci Krystyny w Jaworzynie Śląskiej w przytulnym domku naprzeciwko dworca kolejowego
mieszkaliśmy przez 3 miesiące. Jej córka, Hanka, uroczy podlotek z figlarnymi ognikami
w oczach, bardzo przypadła mi do gustu. Ona była w siódmej klasie, ja miałam 19 lat i od
razu między nami zawiązała się nić sympatii. Jaworzyna Śląska wydawała mi się oknem na
świat; siadałam z Hanką na parapecie i kiedy wychodzili pasażerowie z pociągu, my rzucałyśmy w chłopaków przez okno ziemniakami. Raz trafiłam w nauczyciela Hanki, który
z kolegą zapukał do drzwi i poskarżył, że ktoś w przechodniów przez okno rzuca kartoflami.
Nasza ciocia nas wybroniła, nawet nie przypuszczając, że mogą tak robić dobrze wychowane
panienki. Ojciec pojechał do Świdnicy rozejrzeć się i spotkał tam swego kolegę z gimnazjum,
Adolfa Tołłoczkę, który był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Świdnicy. Bardzo ucieszyli się z takiego spotkania. Dzięki niemu dostaliśmy mieszkanie w Świdnicy, a ja
pracę w Wydziale Zdrowia w Zespole Pediatrycznym. 2 stycznia 1957 roku rozpoczęłam
swój nowy etap życia. Była zima, a ja do pracy przyszłam w sukience – najlepszej jaką miałam
na Syberii. Pracownicy urzędu oglądali mnie, pod byle pretekstem wchodząc do biura, gdzie
siedziałam. Dostałam plik ustaw na biurko, żeby zapoznać się z pracą, a dla mnie po prostu
to była „dżungla”, nie rozumiałam nic z tego. Wróciłam do domu załamana i zniechęcona.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy z dyr. H. Osińskim.
Autorka siedzi trzecia od lewej
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Ciocia Krystyna najpierw mnie ubrała, dała
spódniczkę, bluzkę, sweterek, kupiono buty.
Ojciec wybrał dla mnie płaszcz, którego nie
lubiłam i powiedział krótko: „Nie wydziwiaj, na Syberii chodziłaś w waciaku”.
Muszę wspomnieć o pierwszej wigilii
u cioci Krystyny. Tego roku na kolacji było
chyba ze 20 osób. Powrócili z Workuty jej
dwaj bracia i siostra, my „świeżo przyjezdni”
i jej liczna rodzina. Co mi na talerz nałożono, to zjadłam. Moja mama zwróciła uwagę
na to, by nie dawać nam tyle jedzenia, bo się Z rodzicami na moście Grunwaldzkim
rozchorujemy. A ja za pierwszą moją pensję we Wrocławiu
kupiłam pół siatki bułek, paprykowej słoniny, poszłam do parku i na ławce to wszystko zjadłam z takim apetytem, że dostałam rozstroju
żołądka. Ojciec powiedział, żeby w pracy nie opowiadać nic o Syberii, bo to już nie ta Polska,
a komunistyczna. Gdy mnie pytano, jak tam było, odpowiadałam: „Dobrze”. Patrzono na
mnie jak na dziwoląga. Nie mogłam nadziwić się, że dzień pracy zaczynano od picia kawy,
śniadania itp. Powoli zaczęłam pojmować nowe przepisy i uwarunkowania. Koleżanki i koledzy w pracy byli życzliwi, pomagali, służyli radą. Po roku czasu całkowicie zaadaptowałam
się. Zaczęłam uczęszczać do Liceum dla Pracujących w Świdnicy. Nie miałam koleżanek,
ojciec poszedł ze mną na Sylwestra, przyplątało się od razu jakichś tam paru wielbicieli, ale
mi się nie podobali. W Liceum poznałam nowych kolegów i koleżanki. Dużo zawdzięczam
wspaniałej pedagog Pani profesor Irenie Kozłowskiej. Po roku pracy w Wydziale Zdrowia
doktor Henryk Osiński zaproponował mi pracę w Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w oddziale epidemiologii, gdzie pod jego kierownictwem przeszłam wszystkie etapy
i awanse w Inspekcji Sanitarnej. To był najwspanialszy etap w moim życiu. Po ukończeniu
Liceum dla Pracujących rozpoczęłam studia zaoczne na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Sanepidzie awansowałam na kierownika oddziału epidemiologii, a potem na vice-dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Świdnicy.
Łącznie w Inspekcji Sanitarnej przepracowałam 46 lat.
Cztery lata uczyłam języka rosyjskiego w Liceum dla Pracujących. Proponowano mi pracę
w oświacie, ale mój szef, doktor Henryk Osiński zatrzymał mnie i tak do końca zostałam
na swoim stanowisku. Po powrocie do Polski spotkaliśmy się z naszymi sąsiadami z Litwy
– Heleną i Leonardem Grabowskimi. To było przemiłe i niezapomniane spotkanie u nich
w Kłodzku.
Brat ukończył Politechnikę Wrocławską, ożenił się, ma dwie córki, jedna jest wykładowcą
na Uniwersytecie Wrocławskim, z tytułem doktora nauk uzyskanym na Akademii Rolniczej
we Wrocławiu, druga ukończyła Wydział Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu.
Ja 21 września 1968 roku wyszłam za Dominika Słowińskiego. Dzieci nie mieliśmy. Zwiedziliśmy wiele krajów. Świdnica stała się moim drugim domem, a Polska przyjazną ojczyzną.
Wtopiłam się w nową społeczność, zostałam w środowisku przyjęta i zaakceptowana przez
życzliwych ludzi. Dla mnie okres mojej pracy w inspekcji sanitarnej był najlepszym czasem,
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który wspominam z łezką w oku. Nie sposób
wszystkiego przelać na papier, bo życie moje
było bardzo barwne; były i dobre i złe chwile. Poznałam nowych wspaniałych ludzi, do
których zaliczam Urszulę Pawłowską, Danutę Lis, Teresę Przybył. Mogę wymieniać
jeszcze wiele osób, ale wtedy powstałby spis
książki telefonicznej.
Obecnie jestem na emeryturze. Rodzice i mąż nie żyją. Społecznie, od siedmiu
lat pracuję w Zarządzie Koła Sybiraków
Autorka z przyjaciółką Urszulą Pawłowską
w Świdnicy jako wiceprezes. Na samotność
i nudę nie narzekam. Świdnica jest moim
ukochanym miastem, a nowych przyjaciół, których poznałam i w pracy i na studiach śmiało
mogę zaliczyć do swojej Rodziny. Takimi właśnie osobami i dobrymi aniołami w trudnych
dla mnie życiowych chwilach są Urszula Pawłowska i Danuta Lis. Żałuję tylko, że mój śp.
Ojciec nie doczekał tych historycznych przemian w Polsce. No cóż, czas przemijania jest
nieubłagany.

Zarząd Koła Sybiraków Ziemi Świdnickiej
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Janina Turkowid

Z ziemi polskiej do...Polski
U Niemców grozi śmierć fizyczna,
tu jest śmierć ducha i ciała
Mieczysław Braun
Urodziłam się w Krakowie w roku 1929, zaś
od 1948 roku jestem mieszkanką Świdnicy.
Te dwa miasta stanowią klamrę, która spina burzliwe losy zarówno moje, jak i moich
najbliższych. Przyszłam na świat w średniozamożnej rodzinie inteligenckiej. Ojciec Wincenty Momot - to żołnierz Piłsudskiego, odznaczony, między innymi Krzyżem
Legionów i krzyżem za wojnę polsko-bolszewicką. Rodzina Momotów zawsze okazywała
swą patriotyczną postawę. Świadczyć mogą
o tym słowa ojca: W roku 1914, zgodnie z nakazem chwili, rodzina moja posiadany zapas
kosztowności oddała na Fundusz Narodowy,
a w roku 1919 z mojej inicjatywy złożyliśmy
do spółki z moją siostrą, obecnie wdową po
śp. poruczniku Wojska Polskiego, z naszych
oszczędności kwotę 10 tysięcy koron na Pożyczkę Narodową.
Ojciec do wybuchu II wojny światowej
pracował w Polskich Kolejach Państwowych
na stanowisku asesora, matka zaś – Józefa Wincenty Momot z Janiną i Zdzisławem
z domu Zawada - zatrudniona była na posadzie księgowej w gmachu Poczty Głównej w Krakowie. Zajmowaliśmy mieszkanie w najładniejszej, jak na owe czasy, dzielnicy Krakowa, przy ulicy Krasińskiego, w pobliżu Plant.
Dzieciństwo wspominam jako czas beztroski i szczęśliwy, bezpieczny i przepełniony rodzi135

cielską miłością. Trwało to do 29 czerwca 1940 roku, kiedy to cała rodzina została wywieziona w głąb Rosji. Najpierw była Syberia, potem Kazachstan, a jeszcze później Uzbekistan.
Jak do tego doszło?
W sierpniu 1939 roku ojciec przywiózł mnie i młodszego o trzy lata brata Zdzisława do
swej siostry Antoniny Cichackiej mieszkającej w oddalonym o siedem kilometrów od Lwowa Sichowie, gdzie ciocia pracowała jako kierowniczka szkoły. Od kiedy pamiętam, część
wakacji spędzaliśmy w Rabce, ze względu na chorobę brata, a obowiązkowe dwa tygodnie
w Sichowie. Była to bardzo urokliwa wieś. Do dziś pamiętam pewne zdarzenia związane
z pobytem u cioci. Do jej córek, Marii i Idalii (czyli Basi i Nusi), a były one wtedy już
dorosłymi pannami, często ze Lwowa przyjeżdżali koledzy. Najczęściej młodzi przebywali
na szkolnym podwórzu, gdzie znajdowały się ławki i stół. Ja koniecznie, jako 12 – letni
podlotek, chciałam uczestniczyć w tych spotkaniach i posłuchać, o czym ze sobą rozmawiają. Niestety, przez starszych byłam traktowana jako „małolata” i najzwyczajniej w świecie
odpędzana. Nie mogłam wówczas zrozumieć, dlaczego mi to robią. Pamiętam też kapliczkę
w Sichowie, do której z bratem zanosiłam zebrane na łące polne kwiaty. Jednak najbardziej
utkwił mi w pamięci zapach i smak prostego jedzenia: razowego chleba, kwaśnego mleka
i placków ziemniaczanych. Gosposia cioci bardzo nam dogadzała, ale my, często wywołując
zakłopotanie domowników, chodziliśmy do chłopskich chat, gdzie byliśmy częstowani niezwykłymi dla nas potrawami. W Krakowie takich „rarytasów” nie mieliśmy.
Na początku września 1939 roku przyjechali do nas rodzice razem z wujem Jankiem i gosposią. Ich podróż z Krakowa, rozpoczęta 4 września, była bardzo uciążliwa i, jak się okazało,
szalenie niebezpieczna. Uciekając przed Niemcami, jechali na zakopiańskiej furce z jakimiś
góralami, gdyż o podróży samochodem nie było mowy. Już wtedy na Wołyniu i na ziemi
lwowskiej Ukraińcy rozpoczęli „oczyszczanie” terenów z „polskiego elementu”. Napadali na
Polaków. Spotkało to też moich rodziców. Aby ocalić życie, „wykupili” się częścią złotej biżuterii, dzięki czemu udało im się szczęśliwie dotrzeć do Sichowa. Niedługo potem w domu
cioci pojawili się przedstawiciele NKWD tłumacząc, że przybysze muszą się zarejestrować
w urzędzie, bo istnieje możliwość powrotu do Krakowa. O gościach doniósł władzom pewien „gorliwy” Ukrainiec mieszkający w Sichowie.
Piekło, które spotkało mnie i moich najbliższych, zaczęło się 29 czerwca 1940 roku.
W nocy przed dom cioci podjechały samochody. NKWD dało nam godzinę czasu na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Wiedziałam, co się dzieje, miałam już wtedy 11 lat. Samochodami przywieziono nas do Lwowa na dworzec na Zamarstynowie. Tutaj załadowano
wszystkich do bydlęcych wagonów i transport ruszył w nieznane. Tego dnia podobny los
jak Momotów spotkał wiele innych polskich rodzin. Tak zdarzenie to w swoich dziennikach
zarejestrował Franciszek Jarzyna – późniejszy zięć Antoniny Cichackiej: 29 VI sobota. Chyba
kilkanaście tysięcy osób (uchodźców) opuściło dzisiaj Lwów. Rano o 6-ej, zaraz po wyjściu
z domu, natknąłem się na furmankę załadowaną bagażami, na której siedziała rodzina złożona z 5 osób pod strażą dwóch funkcjonariuszy NKWD z bagnetami. Z okien tramwaju widziałem sceny załadowywania rzeczy i ludzi na wozy, a pod szkołą Marii Magdaleny cały tabor. Widocznie mieścił się tam punkt zbiorczy, jeden z wielu, jak się potem przekonałem. Na
Żółkiewskiej u wjazdu na dworzec towarowy około 9-tej zrobił się olbrzymi zator pojazdów
wszelkiego rodzaju, aut i furmanek, gęsto obstawionych strażą. Hałas, płacze, krzyki. Wy136

glądało to okropnie i wstrząsająco. Nie od razu znalazła się dostateczna ilość wagonów i cały
ten tłum obozował przez szereg godzin przy torach kolejowych w upalnej spiekocie, czekając
na odjazd. Żołnierze pilnujący porządku patrzyli przez palce na dostarczanie wyjeżdżającym
wody, papierosów i prowiantów, niektórzy nawet szli do studni po wodę, gdy ich o to proszono. Na dworcu Persenkówka było niestety zupełnie inaczej... Ogółem z Podzamcza w ciągu
przedpołudnia odeszły co najmniej trzy pociągi. Jeszcze o 1-ej w południe zwożono ostatnie
transporty na dworzec, przeważnie Żydów. Sklepy z naszej okolicy błagały o większy niż
zwykle przydział chleba, ludzie wykupowali go momentalnie i nosili na dworzec.
Losu naszej rodziny nie podzielił wuj Janek. Jako człowiek sędziwy i schorowany został
uznany za niezdolnego do tak dalekiej podróży. Pozwolono mu pozostać w Sichowie.
Podróż na Sybir trwała około dwóch tygodni w warunkach, jakie trudno wyrazić słowami. Dzieci spały na deskach wagonu, dorośli zaś mogli z racji ciasnoty tylko siedzieć (w każdym wagonie znajdowało się po około 50 osób). Transport zatrzymywał się raz dziennie
w szczerym polu. Wypuszczano nas wówczas, abyśmy mogli załatwić potrzeby fizjologiczne.
Dziennie dostawaliśmy dwie kromki czarnego chleba na osobę i wodę. Wielu podróżujących
zmarło po drodze. Trupy wynoszono w czasie postojów i pozostawiano na poboczu. Umierali
przeważnie starcy i chorzy. W tak makabrycznych warunkach dojechaliśmy do Semopalatyńskiej Obłaści Nowolalińskiego Rejonu, do przysiółka Ism Łobwa. Później dowiedziałam się,
że pod ten adres rodzina wysyłała 300 rubli miesięcznie oraz paczki z żywnością i ubraniami.
Niestety, nic do nas nie dotarło; wszystko zaginęło gdzieś po drodze. W przysiółku czekały
na nas prowizoryczne pomieszczenia. Zamieszkaliśmy w jednej izbie, gdzie były jedynie:
piec, stół, ława i sienniki do spania. Ojca od razu zatrudniono w lesie przy wyrębie drzew,
a mamę w kuchni w przedszkolu. Myła naczynia, nosiła ciężkie skrzynie z jedzeniem. Nie
wolno jej było wejść do sali, gdzie przebywały dzieci, a przed wyjściem do domu poddawano
ją kontroli, czy przypadkiem czegoś nie wynosi. Z narażeniem życia nocami chodziliśmy na
pola uprawne kraść marchew, rzepę i ziemniaki. Wszystko to dlatego, by przeżyć, bo głód
był okropny.
Potem rodzinę moją przesiedlono do Kazachstanu. Późną jesienią 1941 roku zarówno do
nas, jak i do wielu łagrów, przysiółków i chutorów dotarła wiadomość o amnestii dla Polaków, będącej wynikiem porozumienia pomiędzy rządami Polski i ZSRR. Dowiedzieliśmy
się o mającej powstać na południu kraju polskiej armii. Na własną rękę rodacy zaczęli przemieszczać się w tym kierunku z nadzieją, że polskie wojsko i generał W. Anders będą naszymi wybawcami. My również udaliśmy się w kierunku Uzbekistanu. Pamiętam, jak w czasie
podróży przez niekończące się stepy nocami podchodziły do nas stada hien i szakali.
Gdy dotarliśmy do Uzbekistanu, spadł na nas ogromny cios - śmierć ojca. Zmarł w listopadzie 1942 roku na którąś z chorób tak licznie dziesiątkujących sponiewieranych, wynędzniałych Polaków. Nikt wtedy nie stawiał indywidualnych diagnoz. Najczęściej jako przyczynę
śmierci podawano zapalenie płuc oraz tyfus plamisty lub brzuszny. Nie wiem, gdzie ojciec
został pochowany. Na pewno w jakiejś zbiorowej mogile, kryjącej szczątki wielu Polaków,
którzy na zawsze spoczęli na „nieludzkiej ziemi”. Choć ojciec wyraził chęć walki w armii
Andersa, to jednak udziału w niej nie doczekał.
W Uzbekistanie przynajmniej my, dzieci, odetchnęliśmy z ulgą. Było tu o wiele cieplej
niż na północy. A i jedzenie lepsze. Rozlokowano nas w domach zbudowanych z gliny i sło137

my. Warunki były fatalne, tym bardziej, że
mieszkaliśmy przy cmentarzu i codziennie,
czy tego chcieliśmy, czy też nie, musieliśmy
oglądać pogrzeby. Zmarłych wynoszono
w prześcieradłach, bo brakowało trumien.
Od naszych sąsiadów Uzbeków, ludzi życzliwie do nas nastawionych, od czasu do czasu
dostawaliśmy coś do jedzenia, bywaliśmy też
zapraszani na „czaj” i placki pieczone w specjalnym piecu.
Józefa Momot przy wodospadzie Nilu
Pewnego dnia, a nie zapomnę tego do
końca życia, przyszedł do naszego domu
delegat z polskiej ambasady. Ponieważ ojciec
wyraził chęć służenia w polskiej armii, więc
my, jako jego najbliżsi, mieliśmy szansę wyrwania się z sowieckiego piekła. Po załatwieniu formalności przepłynęliśmy przez Morze Kaspijskie z Krasnowodska do perskiego
portu w Pahlevi (obecnie Bandar–e Anzali).
Tam przeszliśmy trzymiesięczną kwarantannę (odwszawianie, leczenie, nowe ubrania,
odżywianie). W stosunku do tego, co przeżyliśmy po 29 czerwca 1940 roku, to był raj.
Z Persji rodziny polskich żołnierzy wyjechały m.in. do Libanu, Meksyku, Nowej
Zelandii, Kanady, Indii. Ja z mamą, bratem
i przybraną siostrą znalazłam się w Afryce,
w Ugandzie, nad Jeziorem Wiktorii w miejscowości Koja. Obóz, do którego trafiliśmy, mieścił się niedaleko stolicy państwa
Kampali. Ostatni odcinek drogi do miejsca
nowego osiedlenia wiódł przez las. Korony drzew rosnących po obu stronach drogi
tworzyły istny tunel. Każda z rodzin przybyJanina i Zdzisław Momot w Afryce
łych na miejsce otrzymała do zamieszkania
własny domek. Cały obóz składał się z domków bardzo podobnych do siebie. Pobielone wapnem – lśniły w promieniach słońca. Ich
wyposażenie, choć dosyć skromne, było jednak wygodne. Pamiętam łóżka z moskitierami
chroniącymi podczas snu przed plagą komarów. Po miesiącu w naszym obozie powstała szkoła, w której przez pierwsze pół roku intensywnie uczyliśmy się jedynie języka angielskiego.
Szkołę powszechną z prawdziwego zdarzenia utworzono nieco później. Tu właśnie w roku
1947 zdałam małą maturę. Nauczyciele polscy i angielscy organizowali nam wspaniałe wycieczki do Kampali i wzdłuż jeziora. Jako największe na kontynencie, przypominało mo138

rze. Brzegi porastały palmy, akacje, mimozy
i oleandry. Wspaniała pogoda zachęcała do
kąpieli w jeziorze. Była ona jednak bardzo
niebezpieczna, bo żyły w nim krokodyle
(jeden z kolegów taką kąpiel przypłacił życiem). Polscy nauczyciele założyli w obozie
drużynę harcerską. Organizacja ta nie tylko
wyrabiała w nas poczucie patriotyzmu, ale
też uczyła współżycia zespołowego i niesienia pomocy potrzebującym. Pamiętam jedno zdarzenie z okresu mojej przynależności
do harcerstwa. Zorganizowano nam rajd do
murzyńskiej wioski leżącej nad brzegiem
jeziora. Mieliśmy oglądać jakieś rytualne
tańce. Tymczasem rozpętała się straszna
burza. Lejąca się z nieba woda zalewała ziemię, z której podnosiła się tak gęsta mgła,
że zasłaniała cały świat. Najgorsze były jednak wyładowania atmosferyczne. Pioruny
z ogromną mocą uderzały w taflę jeziora,
Janina Momot z koleżanką w Afryce
a ich odgłosy i wywołane nimi echo tworzyło niekończący się huk. Było to niesamowite
zjawisko, choć takie anomalie pogodowe w tym miejscu zdarzają się bardzo często. Przeżyta
nad Jeziorem Wiktorii nawałnica sprawiła, że do dzisiaj boję się wyładowań atmosferycznych. Podczas burzy wchodzę do łóżka i nakrywam się kołdrą.
W 1948 roku ostatnim transportem wyruszyliśmy w kierunku Polski. Po przybyciu do
Mombasy, egzotycznego dla nas miasta na wschodnim wybrzeżu Afryki, statkiem pod włoską banderą dotarliśmy do Genui. Pobyt w tym mieście trwał trzy miesiące, gdyż różnice klimatyczne spowodowały, że musieliśmy przejść kwarantannę. Cały czas opiekowały się nami
władze włoskie i angielskie. Polskie służby okazały zainteresowanie dopiero tuż przed wyjazdem do kraju. Podróż odbywaliśmy pociągiem. Wagony, choć osobowe, pozostawiały wiele
do życzenia ze względu na panujący w nich brud. Muszę jeszcze nadmienić w tym miejscu,
że drogę do kraju odbywaliśmy w towarzystwie przedstawicieli „bezpieki”. I to było nasze
pierwsze spotkanie z nową Polską.
Swój pobyt w Afryce odbieram jako wielką przygodę. Po okresie życia na sowieckiej, nieludzkiej ziemi, nadszedł czas rekompensaty za utraconą część dzieciństwa i wczesnej młodości. Afrykańscy tułacze, jak byliśmy określani, utworzyli w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie klub „Pod Baobabem”. Na cyklicznych zjazdach spotykali się ludzie z różnych stron
świata. Pomysł zgromadzeń dotarł w latach osiemdziesiątych również do Polski. Co dwa lata
odbywały się spotkania we Wrocławiu i Karpaczu, gromadzące uczestników nie tylko z kraju.
Wspaniała atmosfera panująca na nich zbliżała ludzi, sprawiała, że wspomnieniom nie było
końca. Żałuję, że zjazdy już się nie odbywają. Czas robi swoje. Dzisiejsi „afrykańscy tułacze”
są ludźmi w podeszłym wieku, a wielu już nie żyje.
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W lipcu 1948 roku wraz z matką i bratem przyjechałam do Krakowa. Niestety, budynek,
w którym kiedyś mieszkaliśmy, teraz zajmował ośrodek zdrowia. Zamieszkaliśmy więc u babci w jednym pokoju z kuchnią razem w siedem osób. I wówczas nadszedł list od Barbary
Przyborowskiej ze Świdnicy, zapraszający mnie i brata do przyjazdu na Dolny Śląsk. Barbara
Przyborowska w swoim dzienniku pod datą 10 września 1946 roku zanotowała: Ciocia Ziunia z Ninką i Zdzichem znajdują się w Afryce, a wujcio Wicek nie żyje. Bardzo chciałabym,
żeby do nas przyjechali. Dzieci uczą się w szkole, a ciocia pracuje. Chorują na malarię i może
powietrze świdnickie dobrze by im zrobiło.
Do Świdnicy przybyłam w sierpniu 1948 roku. Urzekło mnie to miasto od samego początku. Znalazłam w nim wiele podobieństw do rodzinnego Krakowa. Przede wszystkim
piękne kamienice, brak wojennych zniszczeń, funkcjonujące instytucje. Kino „Gdynia”,
w którym spotykaliśmy się z rówieśnikami, i rozległe, zadbane parki, gdzie umawiałam się
na pierwsze randki, również z moim późniejszym mężem. Rozpoczęłam naukę w Liceum
Pedagogicznym. Miałam duże problemy z językiem polskim, gdyż w Afryce na jego naukę
przeznaczano jedynie dwie godziny tygodniowo. Wielką pomocą służyła mi wtedy kuzynka,
Idalia Jarzynowa, polonistka z wykształcenia. Basi zawdzięczam jeszcze jedno - to ona wyswatała nasze małżeństwo. Mąż, Bronisław, był rodowitym lwowianinem, uczniem Barbary,
który do Świdnicy z rodzicami przybył tym samym transportem co Basia i jej matka.
W 1950 roku zdałam maturę, a następnie podjęłam pracę w szkole podstawowej. W zawodzie nauczycielki przepracowałam 36 lat. Wyszłam za mąż. Miałam kochającego męża,
mam wspaniałe dzieci i życzliwą rodzinę. To moja wielka satysfakcja i radość, że mogę żyć
w otoczeniu tak wspaniałych ludzi.
Czerwiec 1940 – lipiec 1948. Osiem lat i jeden miesiąc. Tyle czasu błąkałam się po obcych krajach. Choć mówi się, że czas jest najlepszym lekarzem i zabliźnia rany, to jednak
trudno mi nawet dzisiaj, po tak wielu latach, zapomnieć o dramatycznych przeżyciach tułaczej młodości.
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Moje dwie ojczyzny
Moja mama, Monika Pięta, obecnie Krawczyk oraz jej rodzeństwo Franciszek, Stanisław
i Józef urodzili się w podrzeszowskiej wsi Bratkowice. Dziadek Jan był legionistą Piłsudskiego i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Ustawą z 1920 roku rząd Polski przyznawał
ziemię i fundusze na zagospodarowanie się i osiedlenie na Ukrainie zasłużonym w walkach
żołnierzom walczącym o wolność Polski.
I tu zaczyna się historia wędrówki moich bliskich i znalezienia swojego miejsca na polskiej
ziemi, wśród swoich. Miejsce urodzenia opuścili w 1937 roku. Rodzina stanęła przed nowym
wyzwaniem. Celem było objęcie gospodarstwa w miejscowości Stawki w powiecie Zaleszczyki. Była to nowa wieś z nowymi murowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
Miejscowość tę zamieszkałą przez byłych legionistów w 1937 roku przemianowano na Poniatową. Ziemia była tam bardzo urodzajna,
tzw. czarnoziem. Uprawiano na niej głównie
kukurydzę, pszenicę, proso, jęczmień i ziemniaki. Lata były wtedy upalne z częstymi burzami. Dzieci w wieku przedszkolnym miały
zapewnioną opiekę w ochronce. Rodzeństwo
mamy przebywało w przedszkolu do 1939
roku, a mama i jej najstarszy brat uczęszczali do
szkoły w Uchrynkowcach. Dorośli całkowicie poświęcili się pracy na roli oraz hodowli trzody chlewnej,
bydła i koni. Tak więc byt rodziny się poprawiał,
a wyniki pracy były widoczne na każdym miejscu.
Dziadkowie zakupili maszyny rolnicze, założyli sad,
wyposażyli dom w nowe meble i sprzęt gospodarczy
ułatwiający pracę. Zapowiadało się, że całej rodzinie będzie się wiodło coraz lepiej. Stało się inaczej. Był rok 1939, 1 września wybuchła wojna.
Dziadek Jan został powołany do wojska. Po zakończeniu kampanii wrześniowej dostał się do niewoli
Obrazek św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus,
niemieckiej, w której przebywał do 1944 roku bez
przed którym na Syberii modliła się rodzina
kontaktu z rodziną. Pobliskie wsie Błyszczanka,
pani Moniki Krawczyk
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Teklówka, Uchrynkowce zamieszkałe były
prawie w całości przez Ukraińców. Działo
się tam wiele złego. Ukraińcy wymordowali
wiele rodzin polskich.
Mama przeżyła również trudne chwile.
Ukrainiec zobaczył ją w mundurze harcerskim,
obciął przerażonej dziewczynce wszystkie guziki, lilijkę z beretu i zapowiedział, że będzie
z nią źle, jeżeli zobaczy ją jeszcze raz w mundurze. Nie przestraszyłam się – opowiadała
Pani Monika Krawczyk z braćmi i mamą.
Wszyscy przebywali na Syberii
mama: „Do późnej nocy przyszywałam lilijkę
i guziki, by na następny dzień pomaszerować
w mundurze do szkoły”.
Nadszedł 17 września 1939 roku. Do wsi Poniatowa wkroczyły radzieckie czołgi i wojsko różnych jednostek. Spieszyli się, aby opanować szosę zaleszczycką, którą w tym czasie
wycofywały się oddziały wojska polskiego do Rumunii. Obowiązki gospodarskie musiała
przejąć babcia. 10 lutego 1940 roku, około godziny czwartej nad ranem pojawili się w naszym domu przedstawiciele nowej władzy ukraińskiej i dwóch żołnierzy radzieckich. Oficer
odczytał postanowienie władzy radzieckiej o przeniesieniu rodziny do innych miejscowości.
Załadowali wszystkich na sanie i zawieźli na stację w Garwolince. Tam dowiedzieli się, że
zostaną wywiezieni na Sybir. Na stacji Szymałowka załadowano wszystkich do wagonów towarowych. Okna były zabite deskami, które pozwolono oderwać dopiero za Uralem. Otwory
w podłodze służyły za ubikacje, brakowało jedzenia i wody. Dzieci z pragnienia lizały szron
ze ścian. W takich warunkach dojechali do stacji Aban. Była to stacja rozdzielcza, z której
rozwożono ludzi do różnych obozów w tajdze. Naszą rodzinę zawieźli do miejscowości Kalucze nad rzeką Pojmą (miejscowość znana z filmu „Syberiada polska”). Zakwaterowano ich
w barakach zbudowanych z nieociosanych sosen, ocieplonych mchem. Pod ścianami stały
prycze. Panowała tam epidemia czerwonki i tyfusu, moja mama i jej brat również zachorowali. Kilka kilometrów od Kaluczy znajdowały się osady myśliwych, gdzie można było zdobyć
pożywienie, lecz nie wolno było nikomu oddalać się z obozu. Dokuczały komary bagienne,
muszki, od których umarło wiele dzieci. Ci co pracowali nosili siatki ochronne lub smarowali się dziegciem. Mama z bratem pracowali przy ścince sosen. Głównym pożywieniem był
dziki czosnek, pokrzywy, jagody, grzyby. Dzieci dostawały 20 dkg chleba, pracujacy 50 dkg.
Czasem udało się złowić rybę.
Na wiosnę 1941 roku wywieziono rodzinę do Toporka. Zakwaterowano w barakach
po jeńcach, byłych białogwardzistach, które nie były przystosowane do potrzeb życia codziennego, rodzinnego. Brakowało m.in. pieców. W takich warunkach przetrwali
zimę. Następnie, po ogłoszeniu amnestii dla Polaków rodzina pojechała do miejscowości
Haryk, powiat Kujtun, województwo Irkuck. W 1942-43 roku wujka Franka osadzono w więzieniu Aleksandrowa koło Irkucka, gdyż nie chciał wstąpić do radzieckiego
wojska i przyjąć rosyjskiego obywatelstwa. Uznano go za sabotażystę. Rozpacz rodziny
nie miała granic. Mojej babci udało się dotrzeć do Wandy Wasilewskiej, która pomogła w uwolnieniu wujka. Pod koniec pobytu na Syberii mama trafiła do szpitala w Tu142

birkuloznej Klinice w Irkucku z powodu
gruźlicy stawu kolanowego po kontuzji
przy ścince drzew w tajdze. Lekarz, który
mamę leczył, sam był pacjentem polskich
lekarzy we Lwowie. Był im wdzięczny za
mądrość i opiekę medyczną i wysoce Polaków cenił. Dzięki temu lekarzowi mama
zachowała nogę.
W Irkucku rodzina przebywała do 1946
roku, do powrotu do Polski. Specjalny Władysław Krawczyk w stolarni
transport skierowano do Stargardu Szczecińskiego. W Poznaniu przesiedli się do pociagu jadącego do Rzeszowa, by spotkać się z ojcem. W rodzinnej wsi Bratkowice mieszkali
rok. W 1947 roku udali się na Dolny Śląsk do miejscowości Kostrza w powiecie świdnickim.
Mama natomiast zamieszkała w Świdnicy, aby uczyć się zawodu krawcowej. Tutaj poznała
swojego męża, Władysława Krawczyka, którego losy rzuciły do Świdnicy, a to dzięki zaproszeniu kolegi przybyłego do miasta znacznie wcześniej. Także brat ojca – Jan zamieszkał
w Świdnicy. Prowadził sławną w owych czasach piekarnię przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego. Jego pieczywo cieszyło się wśród świdniczan wielkim powodzeniem. Ślub rodziców
odbył się w kościele św. Stanisława i św. Wacława, a udzielił go ksiądz Stanisław Marchewka.
Urodziło się im dwoje dzieci – syn, który po roku zmarł i ja. Choroby, które dotknęły mamę
na Syberii, dały o sobie znać, musiała wcześnie przejść na rentę, a potem na emeryturę.
Ojciec pracował w Świdnickiej Fabryce Mebli. Był wzorowym, cenionym pracownikiem.
Nazywano go „złotą rączką”. Meble, które robił cieszyły się dużym uznaniem.
Od redakcji:
Pani Monika Krawczyk należy do Związku Sybiraków; w 1995 roku odznaczona została Honorową Odznaką Sybiraka. Obecnie
mieszka z córką Anną Zalewską, która spisała
te wspomnienia. Anna stworzyła własną rodzinę, ma troje dzieci: Małgorzatę, Justynę
i Łukasza oraz czworo wnucząt. Wszystkie
dzieci ukończyły studia wyższe i mieszkają
w Świdnicy. Anna i jej córki od lat związane
są z harcerstwem, aktywnie uczestniczą w życiu Hufca ZHP w Świdnicy. O przeżyciach
swojej mamy często opowiada zuchom i harcerzom, uczy ich szacunku do historii naszego
narodu.
Monika Krawczyk podczas składania kwiatów
przy pomniku na pl. Grunwaldzkim w Świdnicy
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Drużyna piłkarska i członkowie KS Polonia Świdnica, 1945 r.
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