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Opowieści  te są prawdziwe,  

może nieco zbyt subiektywne,  

ale zapewniam, że ciekawe  

– a dla osób z mojego pokolenia  

nieraz wzruszające… 
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Wszechświat jest zawsze i wszędzie.  

Granice to iluzja wyobraźni,  

istnieją w naszych głowach.  

Jednak energia myśli,  

obrazy tworzone przez umysł  

urzeczywistniają się   

w zbiorowych emanacjach  

i w zbiorowych percepcjach,  

dlatego możemy opowiadać  

o rzeczywistości  

tak jakby była rzeczywista  

- malując krawędzie klatek   

do których chowany się  

przed światem...  

 

 



Miejsce na Ziemi 

Wilczków to nasza mała wioska - ma zaledwie 52 numery. Przedtem, przed wojną 

nazywała się Wiltschau. Znajduje się niedaleko Wrocławia i jest położona na granicy 

gmin: Żurawiny i Kobierzyc 1. Od południa płynie rzeczka Sławka, która ma swój 

początek  w okolicach Domaniowic, a koniec w Ślęzie większej rzece mijającej naszą 

wioskę od strony wschodniej i wpadającej do Odry w Lesie Pilczyckim w północnej 

części  Wrocławia. Od północy też płynie rzeczka mająca swój początek w 

kobierzyckim parku, nazywana jest Czarną Sławką. Na zachód, może kilometr od 

wioski, wśród pól na horyzoncie rysuje się kępa drzew i krzewów. Otaczają one starą, 

przedwojenną cegielnię, położoną w odkrywkowej kopalni gliny, teraz zalana jest 

wodą - nazywamy to miejsce „Jeziorko”2.  

Ziemia w okolicy jest urodzajna, chłopi sieją tu pszenicę, buraki cukrowe i sadzą 

ziemniaki. Wśród pól są małe zagajniki, w nich rosną krzewy i drzewa, dwa w 

kierunku Magnic, jeden niedaleko gorzelni, jeden w kierunku Kuklic, tam rosną 

wysokie drzewa, i trzy malutkie otaczające łąkę. Przy drodze przez wioskę rosną 

dorodne jesiony pomalowane na biało wapnem, żeby w nocy odbijało się światło 

przejeżdżających pojazdów i żeby było bezpieczniej jechać przez wieś.  

Mieszkają tu dobrzy ludzie, mówią sobie „Dzień dobry”, młodsi kłaniają się starszym. 

Dzieci czują się bezpiecznie, wszyscy się znają i wiedzą o sobie nieraz aż za dużo…   

Po wojnie zostało tu tylko kilka rodzin z dawnych przedwojennych mieszkańców, 

większość tutejszych Ślązaków wyjechała stąd do „faterlandu” czyli do Niemiec, a na 

ich miejsce przyjechali Polacy, których Stalin nakazał przesiedlić z Wołynia. Także z 

Centralnej Polski zjechali tu do pracy w Państwowym Gospodarstwie Rolnym młodzi 

ludzie, chcąc zaznać lepszego życia, usamodzielnić się, znaleźć swoje miejsce na 

Ziemi.  Powstała tu prawdziwa różnorodność, różne zwyczaje, tradycje, przekonania 

a nieraz zachowania. Można tu spotkać różne akcenty polskiej mowy i trochę 

niemieckich słów. Ale wszędzie jest dużo życzliwości, gotowość pomagania sobie 

nawzajem. Wszyscy są w jakiś sposób dotknięci traumą wojny, która skończyła się 

kilka lat temu i może dlatego gotowi nieść innym ulgę w cierpieniu…    

To Dobre  Miejsce na Ziemi ! 

                                        
1 50°58'02.36"N  16°59'07.28"E  
2 50°58'33.46"N  16°57'39.94"E 



Znakomite by przeżyć tu dzieciństwo i młodość, a może też i całe, bogate w 

doświadczenia i pogodne życie…  

 

 

Stara Dusza   (grudzień 1953)  

Jestem starą duszą. Wiem już  gdzie się chcę urodzić. Jest taka rodzina, w której 

mogę zdobyć potrzebne mi doświadczenia. Matka urodziła już dziesięcioro dzieci, ma 

44 lata i jest mądrą kobietą. Ostatnio przeżywa poważny kryzys emocjonalny. 

Ogarnia ją niepokój, chwilami jest to lęk – bliżej nieokreślony, a czasem taki 

konkretny: „starzeję się, jestem nikomu nie potrzebna”. Jej organizm zaczyna się 

zmieniać.  Pojawiają  się uderzenia gorąca, niespokojny sen, coraz częściej ogarnia ją 

zmęczenie, a przecież mówiono o mnie: „żelazna baba” – myśli tak o sobie. Zauważa, 

że ma serce, przedtem wiedziała, że ma serce, a teraz czuje, że je ma  i w tedy 

ogarnia ją lęk i oblewa zimny pot na szyi.  Często chodzi rozdrażniona  albo smutna, 

a czasem to nawet chce jej się płakać… I sama nie wie, o co w tym wszystkim 

chodzi. Jeszcze do niedawna wszystko było takie normalne, każdy dzień zapraszał do 

życia. Tyle jest rzeczy do zrobienia w domu, w ogrodzie, na polu i z dziećmi  

porozmawiać - jak zechcą. A teraz jest wszystko inaczej, przyszła jakaś niepewność. 

„Może przyjdzie umierać” – myśli zatroskana kobieta i składa ręce jak do modlitwy i 

zaplata palce. Co tu robić, gdzie szukać rady, sama tyle razy radziła innym. Gdzie 

szukać ratunku? 

Ojciec, jej mąż,  jest od niej o siedem lat starszy, ale ciągle jest to przystojny, dość 

wysoki, szczupły, pełen wigoru,  energiczny brunet. Czesze się do tyłu, ma niewielkie 

zakola po obu stronach czoła, ale nie jest łysy. Ma wyraźne, krzaczaste brwi nad 

ciemnymi oczami, zgrabny nos, odrobinę za wąskie usta ale dość wyraźne. Na 

wszystko patrzy trochę z góry, z pewnym dystansem, choć czasem dyskretnie się 

uśmiecha, gdy obserwuje swoje dzieci, gdy się bawią albo kiedy odrabiają lekcje.  

Ona ze swoimi zmartwieniami udała się do lekarza i dokładnie opowiedziała, co się z 

nią dzieje. A lekarz zapytał tylko: ”To ile Pani dzieci urodziła?” , gdy powiedziała mu 

że dziesięcioro, on popatrzył na nią z podziwem, a potem dodał: ”jak nie chce Pani 

skończyć w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, 

inaczej mówiąc w psychiatryku, to musi Pani urodzić jeszcze jedno dziecko, bo to 



rozwiąże wszystkie Pani problemy”. Trudna sprawa – pomyślała kobieta - jak  mam o 

tym powiedzieć mężowi. Całą drogę powrotną z Przychodni Rejonowej w Żórawinie 

rozmyślała o tym jak to będzie z tym kolejnym dzieckiem, jak sobie poradzi, czy 

wystarczy jej sił na ciążę i na wychowywanie dziecka. Wtedy przypomniała sobie, jak 

jej matka często powtarzała: „Dziateczki, bez Boga ani do proga” i przyszła do niej 

taka myśl: „a może Bóg tak chce, nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko jest po 

coś, niech będzie jak Bóg da”. I szepcząc zaczęła odmawiać swoją ulubioną modlitwę 

różańcową, część pierwszą – radosną, o Zwiastowaniu.  

Pojawiła się dla mnie, starej duszy, szansa na nowe poczęcie na Ziemi  i na 

spełnienie mojego projektu. Jeśli urodzę się w tej rodzinie, to zdobędę potrzebne mi 

doświadczenia i wypełnię moja kolejną misję. 

Po powrocie od lekarza, nie zastanawiając się zbyt długo powiedziała mężowi, że 

chce mieć jeszcze jedno dziecko i że dla niej do bardzo ważne.  

„A co ty babo, zwariowałaś? Nie wystarczy  ci, że już dziesięcioro dzieci urodziłaś?” – 

powiedział do niej wyraźnie zaskoczony i wyszedł z mieszkania zajmować się 

gospodarstwem. Nie zdążyła mu nawet powiedzieć, że ta ciąża to zalecenie lekarza, 

że to jak lekarstwo na receptę, a jej zdrowie przecież też jest ważne i dzieci są 

jeszcze małe i musi sobie poradzić ze swoimi emocjami, jeśli ma się nimi opiekować.  

„Po co jej to kolejne dziecko – rozmyślał – wybierając do wiklinowego kosza w 

piwniczce kartofle do gotowania w parniku, żeby przygotować jedzenie dla świń.   

Sam zrobił ten kosz, potrafił wyplatać z wikliny różne przedmioty, ale głównie   

różnej wielkości koszyki z uszami albo z pałąkiem - przydatne w gospodarstwie. Kosz 

z ziemniakami chwycił za uszy i przeniósł do studni, zaczął pompować wodę, ta 

spływała po ziemniakach i wypływała poza kosz do kanału, kilka razy potrząsnął 

koszem, polał wodą i uznał, że kartofle są już umyte  i można je wsypać do parnika. 

To metalowe urządzenie jest połączeniem pieca i kotła równocześnie. Na spodzie jest 

palenisko, gdzie rozpala się najpierw drewno, a potem dokłada węgiel, a tuż nad 

paleniskiem znajduje się zaokrąglone, wypukłe w stronę paleniska dno kotła. Do 

kotła  wkłada się specjalną wkładkę - jest to okrągła blacha z dziurami ze 

stożkowatym, ażurowym „kominem”. Do kotła wsypuje się  pyry, zalewa wodą, 

mocuje się szczelną pokrywę, dociskając ją mocno do kotła. Woda gotując się 

zaczyna parować i to właśnie ta para wodna przez otwory w tej wkładce dociera 



wszędzie równomiernie i tak wygląda gotowanie na parze. Jeśli ciśnienie w kotle jest 

za duże, otwiera się zawór bezpieczeństwa i  trochę pary wodnej ucieka na zewnątrz. 

Kocioł  jest na zawiasach i po ugotowaniu ziemniaków można go przechylić, wylać 

pozostałą wodę do wiadra i wysypać ziemniaki do  jakiegoś dużego gara, w którym 

drewnianym tłuczkiem rozgniata się kartofle i  miesza się dosypując „śrutę” , 

zmielone na drobniutkie kawałeczki ziarna zbóż, żeby pasza była treściwa i by 

świnkom smakowało i by świnki ładnie rosły. Jednak  pomimo  tego absorbującego 

zajęcia, myśli o tym nowym dziecku, o którym powiedziała mu żona, nie dawały mu 

spokoju. Nie  był jeszcze zdecydowany. Nie miał pewności, czy to dobry pomysł. Ale 

już w nocy ten chwilowy opór ustąpił miejsca pragnieniu bliskości i rozkoszy, i stara 

dusza mogła wrócić na Ziemię w kolejnym poczęciu.  

 

Pod sercem matki   (marzec 1954) 

Pod sercem matki jest mi wygodnie i bezpiecznie. Ta niezwykła kobieta ciągle coś 

podśpiewuje, układa słowa i wymyśla natychmiast melodię i cichym, łagodnym 

głosem śpiewa sobie… Najlepiej jej to wychodzi, gdy szyje na starym Singerze, 

nawleka nitkę, nawija nici na bębenek i przerabia stare spodnie po wujku Jakubie na 

całkiem nowe, dla swoich synów, łącząc od nowa kawałki materiału mocnym 

ściegiem. Jej myśli są  spokojne, łagodnie wibrują i docierają do mnie w postaci 

obrazów, to tak jakbym widział świat jej wzrokiem. Ojciec wszedł do mieszkania, 

usiadł przy stole i odpoczywa. Po tylu latach wspólnego życia ona nadal patrzy na 

swojego męża z miłością, podziwem i wdzięcznością. On chyba się domyśla, że ona 

najzwyczajniej w świecie ciągle go kocha. Te jej uczucia wypełniają całą przestrzeń 

naszego domu. Też już  tu jestem i to także mój dom i jej uczucia są też moimi. 

Czasem odczuwam jak mateńka wysyła strumienie energii daleko w przestrzeń, 

domyślam się, że wtedy się modli, w takiej chwili cała jest wdzięcznością. A czasem 

prosi o zdrowie dla swoich dzieci i o Niebo dla wszystkich zmarłych. Jest w niej wtedy 

tyle ufności i nadziei, że i mnie napełniają te wzruszenia i jest mi wtedy błogo. Często 

rozmawia ze swoim Aniołem Stróżem, ale nie w swojej  sprawie, prosi Go aby 

zachęcał Aniołów Stróżów jej dzieci, męża i krewnych do starannej opieki nad nimi 

wszystkimi.  



Któregoś dnia zauważyłem, że Matka stoi przed lustrem i przygląda się sobie. Lustro 

wisi w kuchni na haku, po prawej stronie drzwi do małego pokoiku. Jest dość duże,  

w brązowej drewnianej, mocnej ramie.  Jest „poniemieckie” jak wszystko, co zastali 

tu przesiedleńcy z Wołynia. Od razu widać, że jest kryształowe, bo kilka centymetrów 

wokół szkło jest  lekko skośne, i czasem jak pada światło na te krawędzie, to w tych 

skosach widać malutkie kolorowe tęcze.  

Patrząc w to lustro matka myśli o mnie, zastanawia się jak to będzie znów zajmować 

się niemowlakiem. Pewnie, że sobie poradzę, ta ciąża przecież dodała mi sporo życia, 

mam o wiele więcej energii i wszystko na nowo nabrało kolorów. Życie ma sens. 

„Bardzo bym chciała, aby chociaż jedno  dziecko było podobne do mnie” – myśli 

kobieta i uważnie ogląda swoją twarz w lustrze. Kiedyś usłyszała, że kobieta w ciąży 

powinna patrzeć na rzeczy piękne i unikać szpetoty, by przez zapatrzenie nie narazić 

dziecka na problemy. Kiedyś jakaś kobieta będąc w ciąży pojechała do ZOO, bardzo 

ja zaciekawiły małpy i potem urodziła córkę, trochę podobną do małpki na twarzy,  a 

na dodatek skórę dziecka pokrywały drobniutkie, gęste, jasne włoski…  

Więc teraz myśli sobie, że może to prawda i że jak tak się na siebie zapatrzy, to 

dziecko będzie do niej podobne. Przecież to nie jest nic złego - myśli sobie i zagląda 

w swoje niebieskie oczy w lustrze…  

 

Urodziny   (19 września 1954) 

Otworzyłem swoje niebieskie oczy. Wrześniowa niedziela, wiejska i cicha stała się 

pierwszym dniem mojego krzyku, gdy babka Makusycha (żona Makusa) dała mi 

tęgiego klapsa w moje śliskie pośladki. Widocznie byłem uprzywilejowany, skoro w 

dniu moich urodzin, w chwili, w której otworzyłem oczy i uszy - kościelne dzwony 

wzywały wszystkich mieszkańców wsi na sumę. Wiejska akuszerka odbierała mój 

poród i gdy już przyszedłem na świat, popatrzyła na mnie i powiedziała: „To 

chłopczyniatko, samo prawitse, to-to bude ksiądz”. Nie wiedziałem wtedy, że to jej 

proroctwo może mieć wpływ na moją przyszłość.  

Zrobiło mi się trochę smutno. Nie umiałem przecież chodzić, a chętnie bym się im 

wszystkim pokazał, żeby wiedzieli, że ja już jestem – ostatnie, jedenaste dziecko w 

zacnej rodzinie mojego Ojca.  



Trochę byłem niezadowolony z tego, że zawiązano mi pępowinę zwykłym sznurkiem, 

który po godzinie mojego kopania rozluźnił się. Byłem bliski śmierci, kiedy najstarsza 

siostra postanowiła mnie obejrzeć. Pływałem w kałuży krwi ciepłej i krzepnącej. 

Wszystko wokół mnie stawało się coraz mniej wyraźne, prawie nic nie widziałem. W 

końcu było mi już nawet obojętne, czy przeżyję ten krwotok z pępowiny. Byłem 

jednak dzielnym chłopcem. Jakiś wewnętrzny głos nakazywał mi nie poddawać się, 

nie rezygnować – „masz jeszcze tyle życia przed sobą, bądź spokojny, warto poznać 

to, co cię jeszcze może w życiu spotkać, zapewniam cię, że przeżyjesz”.  

Z moich wewnętrznych walk wyrwała mnie babka Makusycha. Przebiegła pół wioski, 

żeby mnie ratować. Zdyszana jeszcze, wiązała moją pępowinę od nowa, tym razem 

jakąś mocną tasiemką. Babka była starą i zniszczoną kobietą. Nie należała z 

pewnością do ludzi miękkich i słabych. Dalekie jej były wszelkie sentymenty. Jeszcze 

zbyt świeżo pozostawały w jej pamięci obrazy z wojny, która skończyła się przed 

kilku laty. Zabrała jej ta wojna dużo, prawie wszystko, ale o tym chyba nigdy nie 

mówiła.  

Zdziwiłem się trochę, gdy już po wszystkim, kiedy leżałem zawiązany od nowa, 

umyty i zawinięty, patrzyła na mnie bladą twarzą, a w oczach miała resztki 

przerażenia. Przez chwilę poczułem się dumny, że to ja – zwykły niemowlak – 

zdołałem poruszyć tę twardą kobietę. A więc stworzyłem wyjątkową sytuację… 

Mnie też te wrażenia zmęczyły nieco, wiec postanowiłem porządnie się wyspać. 

 

 

W tym domu się urodziłem. 



Zapalenie uszu   (styczeń 1955) 

Odruch ssania mam chyba za bardzo rozwinięty. Mama karmi mnie piersią. Z jej 

sutków płynie smakowite mleko i jest go dużo, czasem usypiam przy piersi. Śpię i 

śnię i nadal ssę pierś. Jest mi ciepło w policzek, na języku mam smak mleka. Wtedy 

jestem szczęśliwy. Czuję się bezpiecznie. Mama karmi mnie kiedy tylko zechce mi się 

jeść. Właściwie to nie wiele mam zajęć. Zajmuję się ssaniem piersi, potem spaniem a 

czasem jak się obudzę głodny, albo z mokrą pieluchą, to troszeczkę płaczę, żeby dać 

znać, że mam jakieś potrzeby. Wtedy mama sprawdza co nowego w pieluszce, 

czasem musi mnie szybko umyć, a potem jak już jestem zawinięty w świeżą pieluchę 

i skrępowany w tym okropnym beciku podnosi mnie do swojej piersi i karmi. I tak w 

kółko to samo. Pewnym urozmaiceniem jest kąpiel w ciepłej wodzie, ale jak mydło 

dostanie się do oczu to jest okropnie szczypiące i wtedy zaczynam beczeć i wierzgać 

nogami rozpryskując  wodę z wanienki. Kąpiel nie trwa długo,  po namydleniu ciała, 

kiedy jeszcze leżę na stole na ręczniku obok wanienki z ciepłą wodą, po sprawdzeniu 

łokciem, czy woda nie jest za gorąca – mama wkłada mnie do wanienki z wodą, 

opłukuje mydło, delikatnie, przyjemnie masuje moje całe ciało prawą dłonią, bo na 

lewej, powyżej poziomu wody, leży moja głowa, żebym się nie utopił, albo nie 

nałykał wody z mydlinami. Następnie mama podnosi mnie z wody i owija ręcznikiem, 

zaczyna wycierać ale ręcznik jest dość szorstki i to nie jest zbyt przyjemne. Potem 

pudrem – zasypką  pudruje mnie pod pachami, w pachwinach, na szyi, żeby skóra się 

nie zaparzyła, bo to bardzo bolesne. No i zostaje ubieranie w kaftanik, wiązany na 

plecach troczkami, potem zakładanie pieluchy i śpiochów, zapinanych na guziki od 

góry.  A na koniec wiązanie becika. To taka podłużna kołderka w poszewce, którą się 

zagina jak naleśnik, tak by koniec sięgał mojej szyi i mocno się zawiązuje. Trzy pary 

długich troków wiąże się ciasno  na podwójne kokardy. W beciku jest cieplutko, ale 

ten przymus leżenia na wznak,  gapienia się w górę i liczenie zmarszczek na suficie 

jest czasem denerwujący. I kiedy widzę jak wokół mnie wszyscy chodzą na dwóch 

nogach, to mam nadzieje, że ja też kiedyś nauczę się chodzić i wtedy wszystko się 

zmieni w moim życiu…   

Od tygodnia doprowadzam wszystkich do szału. Przez ten czas darłem się bez 

przerwy. Czułem, że mam zapalenie uszu. Co z tego, skoro jeszcze nie umiem mówić. 

I nikt nie wiedział co mi jest. W końcu Ojciec zaprzągł konia do sań, Matka okutała 



mnie z betem w duży kożuch i pojechaliśmy do lekarza. Był to spory kawał drogi. 

Całą drogę nie zmrużyłem oka, bo bolały mnie uszy. W kożuchu było mi ciepło i 

wygodnie – gdyby nie te cholerne uszy. Przez szparę obserwowałem jak uciekają 

wierzchołki przydrożnych drzew i byłem pewien, że jedziemy w przeciwnym 

kierunku. Wreszcie dotarliśmy do lekarza. Zbadał mnie, zapisał lekarstwa i stwierdził, 

że nic mi nie będzie, tylko że trzeba uważać na uszy przy kąpielach. Wróciłem z tej 

wycieczki bardzo zadowolony, a pod wpływem nowych wrażeń zapomniałem trochę o 

bólu. 

 

Pierwsze urodziny    (19 września 1955) 

Nikt nie pamiętał o moich urodzinach. Pomyślałem, że to nie szkodzi. I tak sobie dam 

radę, bez udawanej troski i życzliwości. Musze być jak najszybciej samodzielny. 

Żebym tak już umiał chodzić. Pokazałbym im wszystkim na co mnie stać. A tak, 

muszę cierpieć w kojcu. Wcale nie lubię zabawek. Wszystkie wyrzucam poza kojec. 

Nie domagam się, aby mi je ktoś podawał.  

Najczęściej opiekuje się mną jedna z sióstr. Nie lubię jej, bo mnie czasem bije. Nie 

mocno. Nie chodzi mi o ból fizyczny. O ten akt przewagi raczej i brak zrozumienia. A  

przecież mogłaby być bardziej wyrozumiała. Mam też swoje sposoby, aby jej 

dokuczyć. Na przykład bez powodu zaczynam płakać. Wtedy mnie uspokaja, a ja nic, 

płacze nadal. Płacz bywa fajny.  Jak się tak czasem rozpędzę, jak po policzkach 

ciekną mi łzy, to zaczynam się wzruszać własnym płaczem, rozżalam się i zaczynam 

szlochać. Tak że w końcu siostra jest na mnie wściekła, no bo to wstyd nie umieć 

zabawić dziecka. Bierze mnie wtedy na ręce, kołysze, przytula coś do mnie gada, 

chce odwrócić moją uwagę, jakoś mnie uspokoić, zabawić. A mnie wcale nie jest 

potrzebne jej zabawianie. Wole sobie pomyśleć o życiu, porozważać swoją sytuację i 

pomarzyć o tym, co będę robił jak będę duży.  

 

 

 

 



Indyk    (lato 1956) 

Włóczę się po gospodarstwie. Zaglądam do wszystkich zakamarków. Jest gorąco. 

Siostra zabiera się do gotowania obiadu. Mniej już ją interesuję. Myśli, że dam sobie 

radę. Mruczę sobie coś pod nosem. Jestem zadowolony. Nauczyłem się już mówić. A 

z tą nauką mówienia to było fajnie. Każdy mnie zagadywał, wszyscy by chcieli 

wiedzieć co myślę.  

Często zastanawiam się nad językiem, którym dorośli i starsze rodzeństwo  zwracają 

się do dzieci. Jest w nim pełno dziwacznych słów, których oni w rozmowach między 

sobą w ogóle nie używają.  Na przykład „dzi-dzi”, siostra często używa tego słowa i 

mówi  mi żebym je powtarzał. Ma ono oznaczać mnie czyli małe dziecko i wcale mi 

się to nie podoba. Albo słowo  „be”, to taki okropny zakaz, abym nie brał czegoś do 

buzi – czy ci dorośli nie wiedzą, że dla mnie poznawanie rzeczy za pomocą smaku 

jest bardzo ważne. Przecież widzą, że jak mi coś nie smakuje to szybko wypluwam. 

Czasem podobną rolę spełnia słowo „fe” lub „fu”. Zazwyczaj wszystko, co leży na 

podłodze lub na ziemi, jest „be, fe i fu”. Wyrazem dezaprobaty we wcześniejszym 

niemowlęctwie było słowo „si”. Znowu zrobił „si” do pieluchy mówiła zdegustowana 

siostra i wcale nie śpieszyła się z tym, by mnie wybawić od nieprzyjemnej wilgoci 

miedzy nogami i pod pośladkami w obawie, że nie tylko „si” się zdarzyło. Dość 

skomplikowane znaczenie ma słowo „zia-zi” albo „zia-ziu”. Może oznaczać 

niebezpieczeństwo takie jak gorące drzwiczki od pieca, czy rozgrzany pogrzebacz 

albo też ostry nóż. Może też dotyczyć skutków kontaktu z niebezpiecznymi 

przedmiotami na przykład oparzone dłonie albo skaleczony palec zawinięty białą 

szmatką i przewiązany nitką.  

W końcu sam zacząłem mówić, ale mówiłem byle co, ot tak ku uciesze wszystkich, 

swoje zaś myślałem.  

Włóczę się po tym gospodarstwie, aż dotarłem w okolice ogrodu. Wszystko mnie 

strasznie ciekawiło, szczególnie kurnik. Małe kurczaki biegały wokół kwoki. Chciałem 

jednego złapać, ale kwoka mnie przegoniła tak, że uciekając upadłem i zdarłem sobie 

skórę na kolanie. Trochę piekło, nawet mi łzy pociekły, raczej ze złości, że upadłem 

niż z bólu, ale nie dałem za wygraną. Wyszukałem odpowiedni, długi patyk na 

drewutni i wybrałem się z powrotem do kwoki. Ale uciekła w gęste, kolące  krzaki 

starego agrestu. Wyrzuciłem niepotrzebny patyk.  



Wkrótce natknąłem się na indyka. Nie wiedziałem, że indyk nie lubi czerwonego 

koloru, a ja miałem czerwoną chustkę na głowie. To taka ochrona przed złym 

spojrzeniem. Zazdrosne, złe spojrzenie może sprowadzić chorobę na dziecko. Ludzie 

w to wierzą. Jaskrawy kolor przyciągał uwagę i spojrzenie najpierw padało na 

chustkę,  a potem na dziecko i wtedy już nie było takie złe. Zupełnie inaczej miała się 

sprawa z indykiem, po krótkim, hałaśliwym koncercie zaatakował mnie ten indyk. 

Zdążyłem tylko osłonić głowę rękoma. Upadłem na ziemię. Uderzył mnie kilka razy 

skrzydłami po plecach. Darłem się okropnie. Siostra tym razem bardzo szybko 

wybawiła mnie z opresji. Miałem na plecach kilka siniaków. Byłem tak przerażony, że 

nawet zapomniałem przeżyć wstyd z powodu zwycięstwa indyka… 

 

Październik 1957  

Wczoraj nad ranem był przymrozek i na trawie był bialutki szron. A dzisiaj od rana 

pada deszcz, taki drobniutki i sprawia, że w powietrzu wisi zimna, lepka wilgoć. 

Wszyscy mówią, że to już jesień przyszła.  A miała być kolorowa, złota i miła. Może 

jeszcze będzie słonecznie i w powietrzu będą płynąć niesione  delikatnym wiaterkiem 

długie nitki babiego lata. Ale dzisiaj jest ponuro, zachmurzone sine niebo. Do domu 

też zakradła się ta jesienna  ponurość, ale nikt nie zapala światła, bo żarówki ciągną 

prąd i potem trzeba za to płacić jak przychodzi inkasent z elektrowni.  Pewnie bym 

włączył światło, ale przełącznik jest za wysoko i by go dosięgnąć musiałbym 

przysunąć stołek, ale na stołku koło pieca właśnie siedzi mama. Zamyślona, dłonią 

podpiera głowę i patrzy przed siebie tak daleko, że chyba jeszcze dalej. W kuchni 

oprócz nas nie ma nikogo. To dobry moment by podejść do niej i napić się trochę 

mleka z jej piersi. Od jakiegoś czasu moje starsze rodzeństwo próbuje mnie 

zawstydzać widząc jak ssę pierś. Toteż wole to robić jak nikt nie patrzy. Z  sutka 

płynie smakowite mleko, nic nie jest tak smaczne i przyjemnie, a jeszcze jak mój 

policzek jest wtulony w mamę, to z każdą sekundą rośnie we mnie poczucie 

bezpieczeństwa, błogości, jest mi przyjemnie i cały zewnętrzny świat przestaje 

istnieć. Kiedy tak stoję przytulony do matki i piję słodkie mleko, jest mi najlepiej na 

świecie. Działa jakaś magia. Nie ma ponurej jesieni, nie ma żadnych pór roku. Jest 

dobrze, bezpiecznie, smacznie i przyjemnie. Trochę żal,  że mama ma coraz mniej 

mleka… 



Pierzajki  (styczeń 1958) 

 

Darcie piór 

Jest sroga zima. Napadało dużo śniegu i jest spory mróz. Jutro u nas zaczyna się 

darcie pierza. Mama zawsze hodowała kury, gęsi, kaczki i indyki. Ptactwo znosiło 

jaja, cześć jaj wysiadywało i wylegały się małe kurczaczki, kaczuszki, gąski i indyki.  

Drób był bardzo pożyteczny. Ptaki znosiły jajka, z których można było robić 

jajecznicę, używane były też do ciasta, które każdej soboty w piekarniku piekła 

mama. Pióra z  gęsi i kaczek nadawały sie na pierzyny, poduszki, a nawet puchowe 

kołdry. Najgorzej miały gęsi, którym gospodynie późną wiosną podskubywały 

większość puchowych piór, które zimą dobrze trzymały ciepło i pewnie dlatego 

używano ich do puchowych kołder.  Śmiesznie wyglądały takie wyskubane gęsi, z 

gołymi brzuchami. Pióra przechowywane były w papierowych workach i czekały do 

zimy, kiedy to w długie zimowe wieczory zbierały się gospodynie na wspólne  darcie 

pierza.  

Spotykały się przez kilka dni w jednym domu, gdzie rozsiadały się na krzesłach i 

odrywały z piór  części nadające się na pierzyny czyli promienie i przypiórka od 

stosiny i dudki, takiej stwardniałej części pióra. Na koniec było uroczyste 

zakończenie, a następnego dnia ta żmudna praca zaczynała się w domu u kolejnej 

gospodyni.  

Często bywało, że mężowie gospodyń też się spotykali, siadali przy stole w drugim 

kącie izby i grali w karty. Najczęściej grali w „durnia”. Sporo było przy tym śmiechu, 

a jak komuś karta nie szła, i zostawał durniem kilka razy z rzędu, to nie było mu do 

śmiechu. Wieczorem dzieci powinny spać i nie przeszkadzać dorosłym, aby mogli 

sobie swobodnie o wszystkim rozmawiać. Czasem udawało mi się schować w kącie 

między ścianą a kredensem i siedząc cichutko jak trusia podsłuchiwać opowieści 

dorosłych, a były nieraz niezwykle, niewiarygodne, tajemnicze i groźne.  Wszystkie 

dotyczyły życia na Wołyniu, przed wojną. Mogłem sobie to wszystko wyobrażać i 

przeżywać tak, jakbym tam z nimi kiedyś był, a przecież nie byłem.  

 

 

 



Hreczuszki. 

Dzisiaj u nas będzie darcie pierza. Zawczasu przygotowałem sobie stanowisko. 

Przymocowałem do miotły  fartuch mamy, tak żebym mógł się nim trochę zasłonić. 

Kobiety zebrały się już gotowe do pracy. Były tam Marynka, Tofilka, Heronka, 

Antośka i oczywiście Bronka - moja mama jako gospodyni. Zajęły dwie trzecie 

kuchni. Rozsiadły się wygodnie na stołkach, wcześniej dla wygody podkładając na 

siedzenia  wełniane jaśki. 

Niespostrzeżenie schowałem się kącie za fartuchem. Miałem tam też malutki 

drewniany stołeczek, który niedawno zrobił ojciec,  wiec mogłem  sobie wygodnie 

siedzieć. 

W pewnej chwili  Tofilka powiedziała, że dzisiaj rano zapachniały jej hreczuszki, takie 

placuszki, pieczone na patelni, zrobione z mąki gryczanej. Tak jej się zachciało tych 

hreczuszków, że postanowiła zrobić na obiad i do nich gulasz wołowy. Dzieciom i 

wnukom nawet smakowały. Ale jak sama spróbowała, to okazało się, że mają 

całkiem inny smak, niż te na Wołyniu. W ich rodzinnych stronach chłopi na wsiach 

uprawili grykę, proso, len, żyto, jęczmień, owies a nawet pszenicę.  

A Marynka zapytała, czy zastosowała starą recepturę, bo jak nie - to nic dziwnego, że 

miały inny smak. Tofilka zapewniła, że wszystko robiła jak kiedyś w domu.   

Na to włączyła się Heronka i powiedziała tam wszystko inaczej smakowało i było 

lepsze i że tutaj nic już nie będzie takie jak dawniej…  

Pomyślałem, że te kobiety muszą bardzo tęsknić za swoim przedwojennym życiem, 

za wszystkim, co zostało gdzieś daleko za Bugiem. I nawet te poniemieckie 

murowane niby wygodne domy, nie były tak mile sercu, jak drewniane chaty kryte 

słomą, z bocianim gniazdem obok komina, ze stadem jaskółek, które lepiły swoje 

gniazda pod strzechą. Jakże niezwykły musiał być ten Wołyń, który swoją nazwę 

zawdzięczał temu, że chłopi  hodowali woły, zaprzęgali w jarzmo i używali ich do 

uprawy ziemi tak jak koni.   

 

Ciotka wzywała Bronkę telepatycznie 

A ja wam opowiem – powiedziała moja mama -  o mojej ciotce. Ona mieszkała na 

drugim końcu naszej wioski. Nasza wieś to Rudnia Stryj, sioło powstałe po 

wykarczowaniu lasu. Ciocia Władzia była bardzo dobrą kobietą. Prowadziła dom, 



wtedy nie miała jeszcze swoich dzieci, jej mąż zajmował się uprawą roli, mięli parę 

hektarów ziemi uprawnej, trochę łąk z których zbierali siano i spory kawałek lasu, tak 

że nie brakowało im nigdy drewna na opał. Trzymali dwa woły, kilka krów, świnki, 

sporo drobiu, głównie kurki nioski, zielononóżki, ale też kilka gęsi i starego pawia. 

Władzia posiadała niezwykły dar. Potrafiła pomimo dużej odległości, myślami 

ściągnąć osobę, z którą chciała coś załatwić.  Ja miałam wtedy może dziesięć lat 

mógł  to być 1919 r. Nagle poczułam, że muszę pójść do cioci Władzi. Powiedziałam 

swojej mamie, że czuję się jakoś dziwnie, bo myślę o ciotce i muszę do niej pójść, bo 

może się coś stało. Na co mama powiedziała bez zastanowienia: „No to idź”. 

Zawiązałam  tylko chustkę na głowę i pobiegłam truchcikiem do ciotki. „ O, jak to 

dobrze, Bronka, że już jesteś, bo właśnie myślałam o  tobie i chciałam, żebyś 

przyszła mi pomóc, bo zrobiłam wielkie pranie i muszę nakrochmalić pościel, a samej 

jest niewygodnie”. Pomogłam jej w pracy, ona dała mi drożdżówkę posypaną cukrem 

i cynamonem. Bardzo smaczną i odesłała mnie do domu: Idź już, bo twoja mama 

może się niecierpliwić, że tak długo u mnie zabawiłaś. Jak wróciłam, mama tylko 

zapytała, do czego byłam ciotce potrzebna… 

Kobiety skubały pierze w zamyśleniu, zadumie i wtedy Heronka zapytała: a często 

Was tak wzywała ? Młodsze osoby, jak się zwracały do starszych to używały formy 

Wy, bo to wyrażało szacunek, taki był zwyczaj.  Mama odpowiedziała, że kilka razy w 

roku. 

Zastanawiałem się jak to jest możliwe, żeby myślą przywoływać  kogoś. Nawet 

wpadłem na pomysł, żeby spróbować, czy ja tak nie potrafię. Wiedziałem, że nasz 

kot Maciuś śpi na łóżku w sypialni i widziałem że drzwi do sypialni są lekko uchylone. 

Zacząłem w myślach przywoływać kota, ale widocznie spał głęboko i nie przyszedł do 

mnie. Za to mnie jakoś zachciało się spać… 

 

Złoto się suszy 

To już kolejny wieczór z piórami na środku kuchni. Chłopy siedzą pod ścianą przy 

stole przykrytym ceratą w brązowe wzory. Jest mój ojciec, Stary Rogowski mąż 

Filomeny, Franek mąż Heronki, mojej matki chrzestnej. Władek Jaworski mąż Tofilki, 

chrzestnej Romka. W szklankach stojących w złotego koloru aluminiowych 

uchwytach, podobnych do sprężyny, zakończonych zgrabnie wygiętym uchem, mają 



mocno osłodzoną  herbatę z cytryną. Wyciśnięte łyżeczkami plastry cytryny leżą na 

dnie szklanek. Taka herbata  jest jak lekarstwo, rozgrzewa organizm. Jest jeszcze 

szklany dzbanek dwulitrowy, z przeźroczystego  pośledniej jakości szkła prawie pełny 

porzeczkowego wina, które ojciec ścignął ze szklanego pojemnika - różnie jest 

nazywany: butla, butel, balon, gąsior, dymion - za pomocą czerwonego gumowego 

szlaucha. To jest po prostu gumowa rurka z otworem o średnicy jednego centymetra, 

długości ok. jednego metra. Wystarczy jeden koniec rurki włożyć do dymiona, 

zanurzyć w winie  a przez drugi zassać powietrze i wino zacznie lecieć do dzbanka.  

Dzbanek musi być poniżej poziomu wina w dymionie. Takie są prawa fizyki. We wsi 

niemal wszyscy robią wino z owoców. W dużym butlu można zmieścić ze dwadzieścia 

litrów śliwek, wiśni, malin lub porzeczek, i trzeba  wsypać kilka kilogramów cukru, tak 

by przykrył owoce „białą czapą” i by owoce puściły sok, dodaje się jeszcze  drożdże 

winne i zatyka korkiem przez który przechodzi szklana  rurka. Musi być odpowiednio 

wygięta, aby tworzyła syfon. Do rurki wlewa się  wodę, dzięki temu do cukru i 

owoców nie dostają się owady, głównie owocówki, nazywane też „kwaśne muszki”.  

Kiedy owoce zaczynają fermentować, tworzący się w dymionie gaz wypycha  wodę  i 

wydostaje się na zewnątrz. Słuchać wtedy pojedynczy odgłos bulgotania. Znaczy to, 

że gąsior pracuje. Ponieważ woda z rurki paruje w temperaturze pokojowej, należy ją 

uzupełniać co jakiś czas. Kiedy po kilku miesiącach  kończy się fermentacja, rurka nie 

bulgocze, a jeśli wsypano odpowiednią ilość cukru to wino nie jest kwaśne. Wychodzi  

z tego ciemnoróżowy rozweselający napój. Ojciec właśnie nalewa wina do  

podłużnych  kieliszków ma cienkiej nóżce, mają u góry złoty pasek. Nalewa dokładnie 

to tego paska i podaje gościom. Kobiety drą pierze, nie pija wina, zajmują cześć 

kuchni bliżej pieca i jest im cieplutko.  Stół stoi przy ścianie od małego pokoiku, 

blisko okna. Od dawna jest już ciemno. Na dworze przez cały dzień padał śnieg, a 

teraz jest spory mróz. Wieczorem śnieg skrzypiał pod butami. Chłopy  piją wino 

powoli. Tylko Franko wytrąbił na dwa łyki. Ale  i tak musi czekać na następna 

kolejkę, bo poza kolejką nikt mu nie naleje wina. Grają w karty w „durnia” , to taka 

gra, grają we czwórkę, ale nie parami, każdy dla siebie i przy każdym rozdaniu ktoś 

zostaje durniem. Wtedy pozostali cieszą się głośno i mówią : „o, a ty znowu durak”. 

Ale to tylko zabawa i nikt się nie  obraża. Po kilku rozdaniach, po kilku kieliszkach 



wina porzeczkowego przerywają grę i zaczynają się wspomnienia. Ktoś zaczyna 

opowiadać o dawnych czasach, jak było kiedyś, za młodu.  

„Na  Wołyniu wszystko było inaczej” - powiedział stary Rogowski. Rogowscy to bardo 

dalecy krewni naszej rodziny. Czasem przychodzili na „wieczórki”. I mówił dalej: Jak 

w Starej Hucie3 zaczęli budować szkołę, to trzeba było  zrobić głęboki wykop pod   

piwnicę. Chłopaki kopali już kilka dni. Aż młody Pepluch uderzył o coś łopatą, myślał 

że to jakiś kamień, a okazało się, że to garniec złota, gliniana makutra z pokrywką, 

wypełniona po brzegi złotymi rublami.  Rada w radę, było ich trzech, podzielili skarb 

na trzy równe części i postanowili nikomu o znalezisku nie mówić. Zanieśli swoje dole 

do domów by starannie ukryć. Dopiero na krótko przed wojną Szachniewicz, 

opowiedział mi o tym i pochwalił się, że wstawił sobie złote zęby.”  

„Jest  wiele opowieści o złocie zakopywanym w ziemi, którego właściciele poumierali 

a złoto w garncu zostało i czeka na swojego znalazcę.” – powiedział mój ojciec i 

dodał: ”Mówią, że kiedy zakopane w ziemi „złoto się suszy” - wtedy nad ziemią 

unoszą się malutkie, pełgające ogniki. Zdarza się to nie często i tylko przed 

wieczorem, kiedy z lasu trzeba wracać do domu. Na  takim miejscu koniecznie należy 

zostawić jakąś swoją rzecz. Coś własnego. Wtedy łatwiej będzie znaleźć to miejsce 

następnego dnia i wykopać garniec, który będzie na ciebie czekał. Tak zawsze mówili 

starzy ludzie. Ale czy to prawda?...”  

 

Szpały i Czarnobrody 

Za młodu ja trochę zajmowałem się handlem - powiedział ojciec. Współpracowałem 

ze  starym Żydem, on miał na imię Herszko. Dostarczałem mu dębowe kłody, które 

nazywano szpały4, robione  z nich  były podkłady kolejowe.  Herszko sprzedawał je z 

zyskiem dla Kolei Państwowych, ode mnie kupował taniej, a ja jeszcze mniej płaciłem 

drwalom, którzy ścinali drzewa i wykonywali te szpały. Musiały być odpowiedniej 

                                        
3 http://wolyn.ovh.org/opisy/huta_stara-03.html 

4 
https://www.google.pl/search?q=szpa%C5%82y+kolejowe&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjCsdaSlt_JAhVL1xQKHX4hBUoQ_AUIBygC#imgrc=8KCG0VmSYABO4M%3A )  
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długości, układano je na nasypie kolejowym i do nich były mocowane żelazne szyny 

kolejowe. Drewno, aby je zakonserwować, pokrywane było z każdej strony 

dziegciem. Drwale, którzy sprzedawali mi zaimpregnowane dziegciem szpały 

kupowali go od smolarzy, którzy strzegli swojej tajemnicy wytapiania dziegciu z 

odpowiedniego drewna i kory drzewnej. Wszystkim się to opłacało i każdy miał przy 

tym trochę pracy. Herszko zdobywał zamówienia, ja namawiałem drwali do 

współpracy i negocjowałem cenę, drwale kupowali od smolarzy dziegieć, a wszystko 

po to by kolej w Polsce się rozwijała i by ludziom żyło się lepiej i wygodniej. 

Kiedyś miałem spotkanie z grupką drwali w sprawie sporego zamówienia na szpały. 

Siedzieliśmy pod dachem drewnianej wiaty przy leśniczówce, paliliśmy machorkę, taki 

tytoń własnej produkcji, zwijany w formę papierosa. Rozmawialiśmy o rożnych 

sprawach, i wtedy jeden drwal powiedział, że on nie wierzy w rzucanie uroków, bo to 

zabobon jakiś, i zajmowanie się tym to nawet jest grzechem. Wtedy inny chłop z 

czarną jak smoła brodą i mocno ciemnymi krzaczastymi brwiami, o przenikliwym 

spojrzeniu czarnych oczu powiedział:  

Nie wierzysz? To popatrz, przed leśniczówką są trzy kury, jedna biała i dwie brązowe. 

Za chwilę ta biała upadnie na ziemię, zatrzepoce skrzydłami, w konwulsjach przez 

chwilę poruszy  swoimi kurzymi łapkami i będzie po niej.   Po  czym skupił swoją 

uwagę na tej białej kurze. Patrzyliśmy z niedowierzaniem. Nagle biała kura wydała  z 

siebie przeciągłe koooko, koookodak, zaczęła biec wkoło z rozczapierzonymi 

skrzydłami, za chwilę upadla, potrzepała skrzydłami i łapkami i pozostała w 

bezruchu. Niedowiarek poszedł z biska zobaczyć kurę, kiedy ją podniósł, jej głowa z 

niedużym czerwonym grzebykiem  bezwładnie zwisała. Zanieś ją do żony leśniczego, 

niech zrobi z niej dobry rosół – powiedział Czarnobrody, i dodał: Człowieka też 

można podobnie pozbawić życia albo sprowadzić na niego groźną chorobę. 

Pomyślałem, że z takimi jak on nie warto wchodzić w jakiekolwiek spory i konflikty, 

byłoby to zbyt niebezpieczne otrzymać takie złe spojrzenie…  

A mama powiedziała po wysłuchaniu tej opowieści, że są sposoby, aby się obronić 

przed  złym urokiem. Kiedy  ktoś obcy zbytnio zwraca na nas uwagę, wpatruje się w 

nas, coś  cichutko szepce i zaczynamy odczuwać niepokój, czuć się nieswojo - trzeba 

zrobić odpowiednią mudrę, równocześnie z obu dłoni:  połączyć kciuk z małym 



palcem, pozostałe trzy skierować w stronę tej podejrzanej osoby, która mogłaby 

rzucić na nas zły urok, i wypowiedzieć kilka razy: „na twoja głowę” . Ta mudra 

zamyka dostęp do dłoni i zła energia nie przeniknie do ciała, a trzy palce skierowane 

w kierunku tej osoby wzmocnione myślą „jeśli chcesz mnie skrzywdzić, niech twój 

urok wróci na twoją głowę” odeślą złą energię do nadawcy, poczuje się bezsilny i 

zostawi nas w spokoju.   

 

Banderowcy I 

Matka Boska okryje nas swoim płaszczem 

Kiedyś spotkałam kobietę, młodszą ode mnie – zaczęła Bronka. Czekałyśmy na 

dworcu autobusowym we Wrocławiu siedząc na ławce naprzeciwko stanowiska z 

którego miał za godzinę odjechać nasz autobus.    Opowiedziała mi swoją historię. 

Przed wojną mieszkała na Wołyniu, w polskiej wiosce. Była wojna, a ona właśnie 

urodziła swoje pierwsze dziecko, córeczkę. Maż był też bardzo młody i nie był jeszcze 

zabrany na wojnę. W tamtych dniach głośno było o rzeziach dokonywanych na 

Polakach  przez „banderowców”. Palili domy, mordowali starców, kobiety i dzieci i 

wszystkich, którzy nie uciekli przed nimi do lasu. Domy były drewniane, kryte 

strzechą, więc łatwo się paliły. Tamtego dnia, kiedy nadjechali „banderowcy” nie 

zdążyliśmy uciec z wioski. W sąsiednich domach było słychać wrzaski, wołanie o 

pomoc, o litość. Za chwilę Ukraińcy przyjdą do naszego domu. Mój mąż był 

przerażony. Ja trzymałam małe dzieciątko na rękach podtrzymywałam w dłoni 

maleńka główkę i tuliłam maleństwo do piersi. Zginiemy, zabija nas tutaj, powiedział 

mąż, drżącym głosem. Ja byłam jakaś spokojna. Powiedziałam: schowajmy się pod 

łóżkiem. A on powiedział: To nic nie da. Nie ma ratunku. Wtedy ja stanowczo 

powiedziałam: Właź pod łóżko. Nie gadaj tyle. Matka Boska uchroni nas, okryje nas 

swoim płaszczem. On wlazł pierwszy, bliżej ściany, podałam mu dziecko i sama się 

wgramoliłam pod łóżko. Wzięłam dziecko, przytuliłam mocno do serca. I tak 

czekamy. Ja w myślach odmawiam modlitwę do Matki Boskiej – „Pod Twoja obronę”. 

Mąż leży i czuję jak drży. Córeczka wtulona nie płacze. Żeby tylko  nie zapłakała, bo 

mogła by  zdradzić naszą obecność. Słyszę kroki, do sypialni wpada rozjuszony 

bandyta, bagnetem uderza o łóżko. W pewnym momencie ostrze niemal dotknęło 



mojego policzka. I wtedy słyszę jak drugi chłop mówi: „Hody, tut nikoho wuże  ne 

maje”.  Buty, które widzę przy łóżku odwracają się i słyszę kroki jak  się oddalają. 

Wyszli. Długo leżymy pod łóżkiem. A właściwie pod Płaszczem Matki Bożej. Mąż 

niemal sztywny ze strachu, a ja spokojna spokojem ufności. Przecież zawierzyłam 

Bożej Matce. Ona przecież wie, co czuje matka jak ma maleńkie dzieciątko. Ona też 

wie, co to niebezpieczeństwo, zagrożenie, uciekała przecież do Egiptu. Wie Pani, 

zwraca się do mnie kobieta. Teraz nie raz słychać jak ludzie mówią, że nie ma Boga, 

że nie wierzą  w cuda. A ja miałam dowód na cud, na istnienie Matki Bożej. Życie jest 

cudem. A naszą rodzinę uratowała  moja wiara i modlitwa. Jedna  Matka zrozumiała i 

pomogła młodej matce. Kobiety ze wzruszenia na chwilę przerwały skubać pierze. 

Heronka zaczęła wycierać fartuchem łzy napływające jej do oczu. Tak, tak, - dodała 

Bronka, jak mawiali starzy ludzie: „Bez Boga ani do proga”… 

 

Banderowcy II 

Filomena  

Sama wam mogę opowiedzieć o „banderowcach” powiedziała Filomena Rogowska. 

To była zbieranina ukraińskich chłopów, u których wyzwolone zostały najgorsze 

instynkty bezwzględnych zabójców. W grupie działali ze zdwojoną pasją, bo bali się 

że któryś z nich doniesie na sąsiada do wyższych władz, że nie jest dość gorliwy. 

Niektórzy prześcigali się w okrucieństwach. Zabijanie dzieci na oczach matek. Dużo 

by opowiadać. Ale po co? To już i tak niczego nie zmieni. Za tych co nie żyją, 

pomordowanych, można się tylko pomodlić. Kiedy podczas rzezi w naszej wiosce 

stanął przede mną z bagnetem młody „banderowiec” w oczach miał przerażenie, ale 

gdy zamachnął się tym bagnetem, by wbić mi go w pierś, chwyciłam ostrze w dłonie. 

Wtedy on  obrócił tym bagnetem w moich dłoniach, zdzierając wnętrza dłoni do 

kości. Poczułam przeszywający, trudny do wypowiedzenia ból. W tym momencie 

drugi „rezun” powiedział: zostaw ją, jej mąż dawał nam jedzenie jak dzieci były 

głodne. To dobra kobieta. Kiedy opuścił bagnet, odwrócił się i poszedł dalej szukać, 

kogo by tu jeszcze zamordować, zobaczyłam jak z moich dłoni obficie kapie krew, 

wiszą strzępki skóry i jak zamiast dłoni mam czerwone mięso, jak wołowina rozbita  

na bitki. Natychmiast weszłam do mieszkania, żeby zrobić sobie jakiś opatrunek. Na  



szczęście ścięgna ocalały a rany powoli się zagoiły. Został mi po tym lekki przykurcz 

palców. Kończąc to bolesne wspomnienie, podniosła do góry ręce, jak do 

błogosławieństwa i pokazała  kobietom wnętrze swoich przykurczonych dłoni 

pokrytych grubymi zrostami… 

 

 

Bandera jeszcze raz 

Bardzo  często  rozmowy Wołyniaków schodziły na temat banderowskich rzezi. 

Przejmująca jest historia Staśka Śledzińskiego, w czasie wojny był  młodym 

chłopcem. Banderowcy napadli na ich wioskę znienacka. Trudno było wymknąć się z 

otoczonej przez napastników wioski, uzbrojonych także w broń palną. Kilka osób 

próbujących ucieczki do pobliskiego lasu padło ofiarą ukraińskich strzelców.  We wsi 

było słychać krzyki i lament mordowanych kobiet i dzieci. Co tu robić – myśli Stasiek i 

patrzy na drzwi do obórki.  Nagły pomysł,  nałożę krowom  słomy do żłobu i 

schowam się. Nie żałował im słomy, nałożył dużo, więcej niż zwykle.  A potem sam 

zagrzebał się w słomie na dnie żłobu. Krowy zachowywały się spokojnie, Stasiek w 

żłobie pod słomą wcale im nie przeszkadzał, przecież to on często dawał im jeść, a 

czasami pasł na zielonej łące pod lasem. Pomimo że twardo, to w żłobie było nawet 

wygodnie, podłożył sobie trochę słomy pod głowę i leżał tak, czekając na to co 

będzie. Starał się oddychać po cichu. Słyszał szelest słomy, którą przeżywały krowy. 

Żeby tylko nie zjadły całej słomy i żeby go nie odsłoniły, bo wtedy to już będzie z 

nim koniec. Bał się umierać w męczarniach. Dobrze wiedział z opowiadań starszych, 

co robią banderowcy z bezbronnymi kobietami i dziećmi. I tej chwili grozy  zaczął 

odmawiać modlitwę do Matki Bożej:  

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz się 

troszczyć w potrzebach naszych i od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi 

swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.  Amen.”  

Już w trakcie modlitwy usłyszał hałasy, wrzaski na podwórku. Jeszcze bardziej skulił 

się w sobie. I już za chwilę usłyszał w obórce głosy dwóch Ukraińców:  



Nikto tut ne maje, tilki hudoba – powiedział jeden, a drugi na to: zaczekajte, choczu 

baczyt sołomu u kriw – odpowiedział drugi. 

No to już po mnie  pomyślał Stasiek i jeszcze gorliwiej od nowa w myślach zaczął 

odmawiać modlitwę. Już blisko, usłyszał sapanie banderowca i nieprzyjemny dźwięk 

metalu uderzającego o kamienny żłób. W pewnej chwili usłyszał i nawet zobaczył 

ostrze bagnetu obok swojej skroni. Kilka milimetrów i byłaby szybka śmierć. I wtedy 

ten pierwszy powiedział: nu, baczytie, jaż kazaw wam szo nemaje żadnoj ludiny.”  

Stasiek jeszcze bał się, że nastąpi kolejny, celny cios bagnetem w środek czoła, 

byłaby szybka śmierć, ale usłyszał oddalające się kroki, a potem niezrozumiałe głosy 

na podwórku. Jeszcze trzeci raz odmówił modlitwę „Pod Twoją obronę…” . Przez kilka 

godzin leżał w bezruchu i nasłuchiwał, by wiedzieć co się dzieje w okolicy. Aż w 

końcu usnął. Śniło mu się że pasie krowy pod lasem, są tam koledzy, włożyli do 

popiołu w ognisku kartofle do pieczenia. Niektóre już się upiekły, mają smakowity 

zapach. Już miał zacząć jeść swojego kartofla i nagle poczuł na policzku szorstki, 

mokry język Krasuli, która go właśnie postanowiła obudzić, bo słomy w żłobie 

zaczynało brakować… 

 

 

Jeden zwykły dzień   (marzec 1958)   

Mam trzy i pół roku.  Życie jest fajne w ostatecznym rozrachunku.  Dzieje się wiele w 

naszym gospodarstwie. Sporo osób pojawia się codziennie, ale najwięcej uwagi 

zwracam na mamę. Właściwie to ciągle za nią chodzę i bracia wyśmiewają się  ze 

mnie, że trzymam się „maminej spódnicy”, nie bardzo wiem o co im chodzi, ale  

wyczuwam, że ma to być obraźliwe, więc udaję, że mi jest przykro z powodu ich 

gadania i dąsam się na nich, i nie odzywam się do nich przez godzinę albo i dłużej. 

Budzę się rano  jak mama wstaje doić krowy, ale nie wstaję  z łóżeczka, bo jest mi w 

nim ciepło, przyjemnie i bezpiecznie. Mam swoją poduszkę  z prawdziwych gęsich 

piór i puchu i swoją małą pierzynę. Opatulony cieplutką pierzynką wyleguję się 

leniwie i rozmyślam o rożnych sprawach. Pomyślałem, co będę dzisiaj robił i nie 

bardzo wiedziałem, co mogłoby mnie zainteresować i sprawić przyjemność. W końcu 

nic nie wymyśliłem, i zdecydowałem że dzisiaj będę towarzyszył  mamie. Chwilę po 

siódmej wstali Januszek i Romek, jak zwykle hałaśliwi i w pośpiechu przygotowujący 



się do szkoły. Zaspani pąkują książki i zeszyty do tornistrów, szukają swoich 

szmacianych worków z kapciami, tak jakby nie mogli sobie wszystkiego spokojnie 

przygotować wieczorem poprzedniego dnia, jak nieraz podpowiada im mama. Potem 

myją twarze  i ręce w misce, która stoi w  na drewnianym, kwadratowym taborecie w 

kuchni obok drzwi do małego pokoiku. Najpierw nalewają do tej miski gorącej wody z 

dużego sagana z ciężką żeliwną pokrywką, który stoi na płycie i służy wyłącznie do 

podgrzewania wody. Widocznie tatko już wcześniej napalił w piecu i woda  w saganie 

jest teraz gorąca. A potem dolewają niebieską kwartą trochę zimnej wody z wiadra, 

żeby do mycia była odpowiednia, czyli nie za gorąca. To wiadro stoi na krześle i 

zawsze jest w nim zimna woda z naszej studni. Wodę pompuje i przynosi rano tatko, 

a w dzień to zazwyczaj Januszek dba o to, by w kuchni zawsze była w tym wiadrze 

woda. Jest to emaliowane wiadro w środku białe a ma wierzchu ciemno niebieskie. 

Chłopcy myją się zgodnie, razem w jednej misce, najpierw twarze, a potem ręce i 

starannie szczoteczką do rąk myją palce u dłoni, by nie było brudu pod paznokciami 

– w szkole nauczycielki często sprawdzają, czy dzieciaki mają czyste ręce i brudasów 

odsyłają do szkolnej umywalni, gdzie w zimnej wodzie trzeba dłonie doprowadzić do 

porządku. A to przecież wstyd przed całą klasą być nazwanym brudasem. Po myciu 

wycierają się osobnymi ręcznikami, pamiętają bowiem, jak mama powiedziała, że jak 

jednocześnie będą się wycierać tym samym ręcznikiem, to niechybnie wkrótce się 

pokłócą. Po porannej toalecie zasiadają do śniadania. Zazwyczaj jest to zupa 

mleczna. Mama lubi robić gęste zupy, żeby były pożywne. Gęsta ryżowa, manna albo 

z makaronem domowej roboty. Wszyscy lubimy jak w tej zupie znajdzie się choć 

kawałek „mlecznego kożucha” – podczas gotowania mleka na powierzchni tworzy się 

zagęszczona masa, przypomina cieniutki naleśnik i jest to smakowity kąsek. Dzisiaj 

jest pyszny makaron na mleku, nie przepuściłem okazji i zjadłem z braćmi śniadanie, 

siedząc przy stole w  nocnej lnianej koszuli, długiej do kostek. Po śniadaniu chłopcy 

ubierają szkolne granatowe fartuchy z białymi przypinanymi kołnierzykami. 

Kołnierzyki szybciej się brudzą od spoconej szyi i trzeba je częściej prać, dlatego są 

przypinane i nie trzeba od razu prać całego fartucha. Jak jest chłodno to ubierają na 

wierzch kurtki, zakładają na plecy tornistry, w rękach trzymają worki   z kapciami, w 

korytarzu wkładają  buty, zawiązują sznurówki  i wychodzą do szkoły. Lekcje w 

szkole zaczynają się o godzinie ósmej. Do szkoły idzie się nie więcej jak piętnaście 



minut. Po ich wyjściu w domu robi się cicho, w kuchni w pobliżu pieca słychać tylko 

jak syczy sagan z grzejącą się wodą, i jak czasem strzelają polana suchego drewna 

palące się w piecu. Kot Maciek wrócił z nocnych rejsów, wypił już mleko, którego 

Romek rano nalał mu do miseczki, i teraz śpi zwinięty w kłębek na ławce przy oknie. 

Po śniadaniu mama pomogła mi się ubrać. Najtrudniej jest  wcisnąć się w rajtuzy. 

Podkoszulek i sweterek sam potrafię ubrać. I dobrze że mam sandałki zapinane na 

sprzączkę, bo bez problemu je wkładam na nogi i zapinam. Gdybym miał buty ze 

sznurówkami, to bym sam sobie nie poradził. Mam takie sznurowane, brązowe  

trzewiki nawet wygodne, ale  żeby je nosić muszę prosić mamę albo braci lub siostry, 

żeby mi buty zawiązywali. Jest to dla mnie trochę niezręczna sytuacja. Bardzo lubię 

być niezależny, a w takich razach czuję jak bardzo jestem nieporadny. Już wystarczy, 

że muszę sobie radzić z tym okropnym faktem, że jestem najmłodszy w rodzinie i 

najmniejszy, i mam najmniej siły – i na dodatek jeszcze te przeklęte sznurówki, to 

trochę ponad moją cierpliwość. 

Właśnie przyszła do mamy sąsiadka, wdowa Marynka Jaworska, chwilę posiedziała, 

w końcu powiedziała po co przyszła. Chciała pożyczyć drożdży. Dzisiaj jej syn Henio 

ma wrócić ze szpitala i ona chce mu upiec  drożdżówki ze słodkim serem, które on 

tak bardzo lubi. Na szczęście mama miała zapas drożdży i chętnie pożyczyła 

sąsiadce. Pomyślałem, że dobra z niej matka, będzie dla niemal dorosłego już syna 

piekła smakowite drożdżówki. Heniek czasem odwiedza moją siostrę Franię, oni 

bardzo się lubią, chyba się przyjaźnią. Jest wysoki, wygląda na wysportowanego i 

ładnie się uśmiecha ale jest ciężko chory. Sąsiadka powiedziała mamie, że wie od 

lekarza, że on ma powiększone narządy wewnętrzne: wątrobę, śledzionę i serce. 

Mama powiedziała że on ma naprawdę dobre, wielkie serce i że może Bóg da i 

wyzdrowieje… Sąsiadka poszła do swojego domu robić ciasto. 

Wyszliśmy z mamą z mieszkania, na podwórku było zupełnie pusto. Mama nabrała z 

z worka stojącego w stodole pszenicy do konewki, może ze trzy kilo i poszliśmy na 

skraj ogrodu do kurnika,  to taki mały murowany z cegieł domek na planie 

prostokąta, z płaskim, lekko spadzistym, krytym papą dachem – mieszkają w nim 

kury, kwoka z kurczakami i trzy indyczki ze starym indorem. Na noc kurnik był 

zamykany, żeby się do niego nie zakradła kuna albo łasica i nie zabiła ptactwa. Te 



dzikie gryzonie potrafiły przeciąć kurze tętnicę szyjną , wypić krew i zostawić 

martwego ptaka. Ale odkąd kurnik był szczelnie zamknięty nie zdarzały się już te 

okropne morderstwa. Mama otworzyła zamykane na kłódkę drzwi od kurnika i 

powiedziała, żebym zaczął karmić kury. Nabierałem garstkami pszenicę z konewki  i 

rzucałem na ziemię przed kurnikiem. Kury natychmiast rzuciły się do zbierania ziarna, 

które szybko znikało w ich wolach i trzeba było znów  sypać pszenicą. Poczułem się 

ważny, że mogę karmić kury i że pomagam mamie.  Mama pozbierała kurze jaja w 

gniazdach i włożyła do swojego fartucha i zapytała, czy mogę odnieść konewkę do 

stodoły i postawić koło worka ze zbożem. Chętnie się zgodziłem, a pusta konewka 

nie była wcale ciężka. Zauważyłem, że o wiele chętniej coś robię, na przykład 

zamiatam miotłą podłogę, jak mnie ktoś starszy poprosi, a nie nakazuje robić. Wtedy 

się nie butuję, nie mówię, że nie mam czasu, tylko od razu biorę się za zadanie. 

Siostra Frania specjalizuje się w nakłanianiu mnie do pomagania. A jak coś zrobię, to 

zawsze mnie pochwali. Mówi  coś w tym stylu: „jak się cieszę, że mi pomogłeś, na 

ciebie zawsze można liczyć, jak ty to szybko zrobiłeś” i jeszcze więcej różnych 

pochwał. Bardzo lubię jej pochwały, i nawet jeśli jest to mistrzostwo jej manipulacji, 

to i tak jest mi wtedy bardzo miło.  

Wróciliśmy z mamą do kuchni, mama ostrożnie włożyła zabrane z kurnika jajka do 

specjalnej makutry stojącej w kredensie na półce i po chwili zabrała się do mycia 

naczyń, zebrało się ich trochę  od wczoraj i z dzisiejszego śniadania. Najpierw 

opłukuje talerze i sztućce i wodę z płukania zbiera do wiadra, wrzuca jeszcze do tego 

wiadra skórki z chleba i zeschnięte kromki, wlewa wczorajszą zupę buraczkową z 

ziemniakami, której już nikt i tak by nie jadł. Tak powstają pomyje, karma dla 

świnek, którą one szybko zjadają głośno ciamkając. Patrzę jak świnki jedzą z koryta, 

do którego mama właśnie wlała pomyje.  W chlewiku jest ostry zapach świńskiego 

moczu i brudnej słomianej ściółki. Nie lubię  tego zapachu i szybko wychodzę  z 

chlewika. 

Wracamy do kuchni. Mama podkłada do pieca grube drewniane polana, tatko narąbał 

drzewna na drewutni. Jest tam duży, gruby pieniek, wysoki na pół metra. Na tym 

pniu ciężką, ostrą siekierą tatko rąbie drewno, rozkłuwa niewysokie kłody na coraz 

mniejsze kawałki, muszą być niezbyt długie, by się zmieściły do pieca. Drewno 



przynosi w wiklinowym koszu,  mającym dwoje uszu jako uchwyty i wysypuje na 

podłogę przy piecu. Pod piecem jest puste miejsce i pomagam tacie poukładać tam 

drewno. Drewno  leżąc pod ciepłym piecem, jeszcze trochę dosycha i potem dobrze 

się w piecu pali.  

Mama mówi, że dzisiaj na obiad ugotuje kartoflankę i na drugie danie zrobi ruskie 

pierogi. Zabiera się do szykowania obiadu. Ja siedzę na ławce przy oknie, na której 

ciągle śpi kot. Patrzę na drogę. Z okna widać podwórko Marynki Jaworskiej, kawałek 

drogi z kocich łbów, wielką, bezlistną o tej prze roku, smutną akację koło domu Pani 

Rudnickiej, dalej widać ich ogród graniczący z ogrodem Łosia Walentego. Na dworze 

ani żywego ducha.  Zrobiło się pochmurne przedpołudnie, może nawet niedługo 

będzie padał deszcz. 

Ktoś puka do drzwi. Mama mówi proszę. I do kuchni wchodzi krępy mężczyzna, w 

skurzanej kurtce i z kaskiem w ręku. Mama pokazuje mu krzesło stojące pod 

wiszącym lustrem on siada i wtedy przyglądam się jego twarzy. Jest pogodny, ma 

grube ciemne brwi, czarne jak węgiel oczy, ma śniadą cerę jakby był mocno opalony. 

Jak się uśmiecha widać równe, białe zęby. Jest jakiś inny, nawet ma ładna twarz i 

mówi po polsku ale z jakimś śpiewnym akcentem. Mama go już zna i mówi, dobrze 

że Pan przyjechał. To Grek z Wrocławia. Przyjechał kupić żywność. Najbardziej mu 

zależy na kurach, ale chce aby były oskubane i wypatroszone. Tym razem chce kupić 

trzy kury. Rozmowa o cenie za sztukę trwa dłuższą chwilę, Grek potrafi się targować, 

ale mama też się zna na negocjacjach. W końcu dobili targu i mama mówi, że za 

chwilę, jak tylko nastawi na piecu kartofle, marchewkę i pietruszkę na zupę – pójdą 

wybrać kury. 

Wychodzą z mieszkania i idą w kierunku kurnika a ja za nimi. Po drodze mama 

nabrała z worka w stodole miseczkę pszenicy i posypuje ją na progu kurnika i w 

środku. Głodne kury wchodzą do kurnika. Tam łatwiej je złapać.  Mama łapie dwie 

kury i trzymając za nogi podaje je Grekowi. On mówi, że chciałby jednego kogutka. 

Mama się zgadza ale pod warunkiem, że dopłaci jeszcze piec złotych. No niech tak 

będzie - mówi Grek i już się cieszy na myśl o pysznym rosole z koguta. Mama trzyma 

koguta za nogi, a ten trzepoce skrzydłami, jakby się chciał wyrwać. Teraz idą w 

kierunku drewutni, obok stodoły. Mama przykłada głowę koguta na pieńku i sprawnie 



jedną ręka uderza ostra siekierą. Głowa z pięknym kogucim grzebykiem spada za 

pieniek. Mama jeszcze chwile przytrzymuje koguta szyją w dół a potem kładzie go 

obok pieńka. Tak samo robi z kurami, mówi nam jeszcze, żebyśmy nie patrzyli na 

zabijanie i nie żałowali tych ptaków, bo będą się męczyć i długo umierać… 

Na ganku wkłada kury i koguta to dużego gara i wlewa  na nie gorąca wodę z 

sagana. Gorąca woda pomaga  w skubaniu  piór,   łatwiej dają się wyrywać z 

rozparzonej skóry.  Potem jeszcze opala gołe kury nad ogniem z małego ogniska ze 

starych gazet. A na koniec rozcina brzuchy i sprawnie wyjmuje wnętrzności, płucze w 

ciepłej wodzie,  zawija w szary papier o oddaje Grekowi, a on chowa swoją żywność 

do torby przymocowanej  do bagażnika jego motocykla.  Jeszcze Grek dostaje 

podroby, trzy serca i trzy żołądki. Grek płaci zgodnie z umową jakieś papierowe 

pieniądze i jeden pieniądz jest metalowy z rybakiem. Kłaniając się, mówi do 

widzenia, uśmiechnięty wsiada na motor i ostrożnie wyjeżdża z podwórka na drogę. 

Mama też się cieszy z zarobionej gotówki. Będzie na chleb i na zeszyty szkolne dla 

chłopców… 

Właśnie przyszła Jola, córka Pani Celnerki, jak zwykle z papierosem w ręku. To 

bardzo ładna dziewczyna z ciemnoblond fryzurą z gęstymi lokami, ma duże niebieskie 

oczy,  w sukience w kwiaty  widać jej zgrabną figurę. Mówi głośno „Dżeń dobry” i 

dodaje że chce kupić cztery jajka. Mama prosi bym wyjął z makutry i podał jej te 

jajka. Jola podaje mamie jakieś drobniaki, mówi „Do widżenia” i wychodzi. Ona 

trochę przekręca polskie słowa, urodziła się tutaj w przed wojną, jak jeszcze 

mieszkali tutaj Niemcy i w domu ze swoją mamą rozmawia po niemiecku. Ma córkę 

Reginę ale wszyscy wołają na nią Renia. Jest ode mnie starsza o rok. Czasem 

przychodzi do mnie się pobawić, ale nie trwa to długo, bo  ja nie mam lalek, a ona 

nie lubi kopać mojej twardej kauczukowej piłki…  

Romek już wrócił ze szkoły, zrobił sobie kromkę chleba ze śmietaną i z cukrem. 

Nawet mnie zapytał, czy nie chcę takiej kromki, ale powiedziałem że nie chcę. 

Poszedł do pokoju chłopaków i zaczął czytać jakąś książkę. Jadzi nie ma w domu, bo 

uczy się w szkole farbiarskiej we Wrocławiu i mieszka w internacie.  Frania poszła 

jakiś czas temu do Kobierzyc, ma tam pracę w gospodzie  jako kelnerka. Gospoda ma 

trzy pomieszczenia, zaraz za wejściowymi drzwiami  są wysokie okrągłe stoliki przy 



których stoją chłopy i pija piwo z ciężkich z grubego szkła litrowych lub półlitrowych 

kufli. Pod ścianą jest lada i oszklona zamrażarka w której są śledzie, kanapki z 

jajkiem i galaretka drobiowa. Na lewo jest sala ze stolikami  z krzesłami, i tam można 

zjeść kotleta schabowego z kapustą i ziemniakami, i popić na dobre trawienie „setką” 

wódki. A trzecie pomieszczenie to kuchnia, gdzie kucharka przygotowuje zamówione 

przez klientów posiłki. Frania nie jest dużą dziewczyną i ta praca wcale nie jest lekka. 

Najgorzej jest pod wieczór, kiedy chłopy są już podpite i marudzą…  

Mama ugotowała już zupę, dodała przypraw, a teraz lepi ostatnie pierogi i będzie je 

wrzucać na wrzątek. Właśnie przyszedł Januszek ze szkoły i mama prosi go żeby 

zawołał ojca, który coś robi w gospodarstwie, żeby przyszedł na obiad. Mama nalewa 

zupę do talerzy i podaje do stołu. Siedzę na ławce obok Romka, ale nie mam 

opuszczonych nóg jak wszyscy, tylko siedzę na swoich pietach i za stołem wyglądam 

na wyższego niż jestem. Czuje się lepiej, jakbym bardziej pasował do innych. Tatko  i 

Januszek siedzą na krzesłach. Mama podała łyżki i zaczynamy jeść obiad. Ona nie je 

z nami, mówi, że jak się nawącha jedzenia w kuchni to nie chce jej się jeść. Potem 

coś zje. Zupa jest bardzo gorąca, ale tatko stawia swój talerz na lewej dłoni, podnosi 

wysoko, blisko ust i je tą gorącą zupę szybko machając łyżką. Januszek patrzy z 

niechęcia na swój talerz.  W końcu wyławia łyżką pływające w zupie skwarki i wrzuca 

Romkowi do talerza. On nie lubi skwarek. A przecież one dodają zupie smaku. To są 

drobno pokrojone kawałki słoniny, podsmażone na patelni na brązowy kolor.  

Chłopcy nabierają do łyżek zupę i przed podaniem do ust dmuchają żeby troszeczkę 

ostygła. A ja czekam aż zupa w talerzu już przestanie być gorąca. Tatko śmieje się ze 

mnie i mówi, że jak mam   wiater  pod nosem to mogę sobie zupę ostudzić, jak nie 

lubię gorącej. Mama przynosi do stołu pierogi na półmisku i stawia też kubek gęstej 

śmietany. Nie chcemy osobnych talerzy do pierogów, bo te po zupie też są dobre by 

jeść z nich pierogi. Po co niepotrzebnie brudzić następne talerze. Mama mówi żeby 

jeść te pierogi, jak tylko smakują, bo ona właśnie gotuje następną porcję i nikomu 

nie braknie jedzenia. Po obiedzie wszyscy odpoczywają. Tatko leży na swoim wielkim 

tapczanie, na którym w nocy śpią z mamą. Kładę się obok niego na wierzchu 

pierzyny i po chwili zapadam w popołudniową drzemkę. Mama przykryła mnie kocem, 

żebym nie zmarzł. Jak ktoś śpi odkryty, to może zmarznąć i nawet się przeziębić.  



Po południu nic ciekawego się nie dzieje. Mama siedzi przy oknie i wyszywa jakieś 

makatki z kwiatami. Używa kolorowych nitek nazywanych kordonek.  Nawet ładnie 

wyglądają te kwiatki na czarnym suknie. Nawet listki zielone potrafi wyszyć nitką. 

Siedzi wygodnie na krześle i po nosem nuci sobie stare piosenki. Jedna o Podolance 

która posłuchała podstępnego chłopaka i otruła swojego brata, a on wtedy jej 

powiedział, że jej nie chce za żonę,  bo skoro tak postąpiła z bratem to z nim też 

mogłaby tak zrobić. Smutna to pieśń ale też pouczająca...  

Na kolacje każdy sam sobie bierze coś do zjedzenia wtedy kiedy jest głodny. Dla 

mnie mama zrobiła jajko sadzone i dała kromkę chleba i kubek ciepłego kakao. 

Białko jest ścięte ale żółtko nie, można w nim zamoczyć kawałek chleba i taki kęs jest 

smakowity, trzeba tylko uważać, żeby nie kąpało na ubranie. Zajadam swoją 

kolacyjkę i popijam słodkim kakao. Życie jest piękne! 

W małym pokoiku tatko włączył radio, ono się nazywa „Pionier”, jest nieduże, z 

przodu ma gałki do nastawiania długości fal, a z tyłu widać stojące szklane lampy, 

dopóki się nie nagrzeją, to radio nie gra. Ale już po chwili słychać muzykę, solo na 

trąbce gra Louis Armstrong, ulubiony przez mojego ojca czarny trębacz. Za chwilę 

tatko kręci gałkami tego radia i szuka stacji. Słychać bulgotanie i piski, bo stacja jest 

zagłuszana. To jest Radio Wolna Europa. Głos faluje, a nawet czasem zanika, wtedy 

tako przykłada ucho do głośnika, ale kiedy glos wraca to sam go przycisza gałką 

potencjometru. Jest ostrożny i nie chce by ktoś pod oknem podsłuchał go, jak on 

słucha tej nielegalnej stacji  i by nie doniósł do władz, bo byłyby kłopoty, a może 

nawet areszt. Mama przykazała mi, żebym nigdy nikomu nie mówił, że ojciec słucha 

Radia  Wolna Europa. I wiem, że to bardzo ważna tajemnica i że musze jej 

dochować. 

Za oknem jest już ciemna noc, robię się śpiący, siostra Frania prowadzi mnie do 

łóżeczka, pomaga się rozebrać i wkłada mi przez głowę nocną koszulę, układa w 

łóżeczku, opatula pierzyną, siada na stołeczku i cichym głosem śpiewa kołysanki. 

Najbardziej mi się podoba ta kołysanka: 

Idzie niebo ciemną nocą, 

ma w fartuszku pełno gwiazd. 



Gwiazdki błyszczą i migocą, 

aż wyjrzały ptaszki z gniazd. 

 

Jak wyjrzały, zobaczyły, 

to nie chciały dłużej spać. 

Kaprysiły, grymasiły, 

żeby im po jednej dać. 

 

Gwiazdki nie są do zabawy, 

bo by nocka była zła. 

Jak usłyszy kot kulawy, 

śpijcie ptaszki, aaa… 

  

Oczy mi się zaczynają kleić do snu, kołysanka oddala się i już jej nie słyszę. 

Przychodzi sen, we  śnie idziemy z mamą na odpust. Przed kościołem stoją stragany 

pełne świecidełek. Podoba mi się kolorowy zegarek na gumce, można go włożyć na 

rękę każdego dziecka, bo gumka się rozciąga. Ten zegarek jest na niby. Ale ja lubię 

świat na niby. To jest bardzo potrzebne w zabawach. A czasem po to by poczuć 

zadowolenie, że się coś ma nawet jeśli się nie ma.  Udawanie, aktorstwo, 

wyobrażenia, to wszystko dodaje koloru  do szarości, bogactwa do codziennej biedy, 

radości do smutnej i złośliwej chandry – czyż nie wszyscy mamy złudzenia ? 

Wskazówki tego zegarka są namalowane i nie da się go nakręcać. Ale proszę mamę 

by mi go kupiła. Wkładam go na rękę i czuję się w tym zegarku ważny. Co chwila na 

niego spoglądam by sprawdzić, która jest godzina, chociaż doskonale wiem, że nie 

znam się na prawdziwym zegarku i nie mam pojęcia co to jest godzina, ile to czasu… 

Jeszcze mama kupuje mi słodką cukrową watę na patyku i teraz to już jestem w 

pełni szczęśliwy. Nagle we śnie uświadamiam sobie,  że to tylko sen z tym zegarkiem 

i z tą watą, jestem rozczarowany i zastanawiam się, czy kiedykolwiek ten sen się 

spełni?   

 

 



Uparty dzieciak    (maj 1958)  

Mam już ponad trzy lata. Wszyscy twierdzą, że jestem bardzo upartym dzieckiem i to 

ponoć po Ojcu. Raz Matka zabrała mnie ze sobą na pole. Okrutnie się nudziłem 

siedząc na starym worku, przygotowanym na ziele dla świń. Matka z siostrą plewiły 

buraki. Nie mogłem już z nudów wytrzymać i aby zwrócić na siebie uwagę, zacząłem 

celować w nie małymi grudkami ziemi. Z mojego punktu widzenia zabawa była 

interesująca. Mogłem uczyć się celności w rzucaniu.  Ale fakt, że one były rozebrane 

do opalania, to każdy celny rzut, grudka ziemi spadająca na gołe plecy, to bardzo je 

drażniło. 

Zaczęto mnie straszyć laniem. Cieszyłem się tym zainteresowaniem moją osobą i po 

krótkiej przerwie, znów podjąłem realizacje mojego planu. 

Tego już ponoć było za wiele. W końcu Matka poszła do rowu, przy którym rosły 

różne krzaki, wyłamała cienką rózgę i gdy wróciła, zapytała czy będę rzucał. Pytanie 

wydało mi się dziwne. Odpowiedziałem, że będę. 

No to zobaczymy – powiedziała Matka. Nie przejmując się rózga, rzucałem dalej. I 

stało się wtedy to, o co mi najbardziej chodziło. Zostawiono robotę i zajęto się mną. 

Szkoda tylko, że troska o mnie stała się przyczyną mojego nowego cierpienia. Matka 

zsiekała mnie tą rózgą na kwaśne jabłko. Wszystko mnie okropnie bolało. Oczywiście 

płakałem z żalu, że tylko tak się mną zainteresowano. Jeszcze kilka razy rzuciłem 

grudą w kierunku siostry. Już nic nie widziałem przez łzy i płacząc usnąłem na worku 

przygotowanym na ziele dla świń. Siostra zmartwiona, abym się nie przeziębił, 

zaniosła mnie do domu.  

 

Rusałka   ( lipiec 1958 ) 

Wyobrażałem ją sobie jako piękną kobietę, z wiankiem na głowie, uplecionym z białej 

i różowej koniczyny, z falistymi, długimi, jasnymi włosami ubraną w  letnią powiewną 

sukienkę w kolorowe kwiaty, pływającą w powietrzu, tuż nad ziemią. Mieszkała w 

dojrzewającej pszenicy, zbierała chabry na bukiet. Ale jej głównym zajęciem było 

porywanie małych dzieci, które zbytnio oddalały się od swoich opiekunów. Różne 

były opowieści o tym, co robi z porwanym dzieckiem. Ma swoje sposoby by 

odciągnąć dziecko od opiekunki. Posyła kolorowe motylki, które zwracają na siebie 

uwagę i dziecko chce złapać i pooglądać z bliska ale sprytnie odfruwają kawałek dalej 



i ponownie czekają i tak w koło, zabawa trwa, a dziecko jest coraz dalej i jak nikt nie 

widzi, Rusałka chwyta dziecko i odpływa tuż nad ziemią, unosi je do swoich ukrytych 

siedzib, zakątków, zakamarków. Najpierw się bawi z dzieckiem, pokazuje mu swój 

kolorowy świat ale jak się znudzi chowa je w wodzie w rowie pod mostkiem i dziecko 

przechodzi do innego świata, może wszystko widzieć z poprzedniego życia, jakby 

przez szybę, ale nie może się z nikim skontaktować, czasem tylko pies albo kot 

wyczuwa je i dyskretnie daje znać że wie, że tu jest, ale nic poza tym. Starsze dzieci, 

które muszą opiekować się maluchami, chętnie opowiadają o Rusałkach i straszą 

maluchy, którym wyobraźnia podpowiada niezwykłe, nieraz piękne, ale zawsze pełne 

grozy obrazy z  imaginacji.   

Choć ciekawiła mnie ich uroda i ten niezwykły sposób pływania nad ziemią,  zawsze  

bałem się tych Rusałek. Nie oddalałem się zbytnio od siostry, która się mną 

zazwyczaj opiekowała. Mogła przecież któraś zakraść się do naszego ogrodu i  

czatować w malinach albo za krzakami porzeczek.  W takich chwilach, gdy 

przypominałem sobie o Rusałkach - lepiej nie ryzykować -  myślałem sobie i 

rozglądałem się, czy siostra jest w zasięgu wzroku, bo pamiętałem, że skuteczne 

porwanie może się zdarzyć tylko wtedy, gdy nikt  nie widzi, co robi piękna Rusałka… 

 

Flirt   (1958 ) 

Sobota to dzień sprzątania w całym domu. W małych pokojach deski są pomalowane 

olejną farbą koloru jasny orzech. Wystarczy wilgotną szmatę owinąć na miotle i 

przetrzeć podłogę dwa razy i już jest czysto. Sprzątaniem zajmują się Frania (ale 

wymyśliła sobie żeby mówić do niej Basia) i Jadzia, czasem pomaga im Janusz. W 

kuchni deski podłogi nie są pomalowane, a przez tydzień zadeptane i brudne. Trzeba 

się namęczyć przy myciu. Najpierw trzeba tą podlę porządnie namoczyć, potem 

posypać tanim proszkiem do prania, nie należy brać proszku  „IXI”  bo jest zbyt drogi 

i za bardzo się pieni. I dopiero teraz zaczyna się szorowanie szczotką ryżową na kiju. 

W naszym sklepie który jest ogólnogospodarczy i spożywczy wszystko można kupić: 

wiadra, szczotki ryżowe, miotły, szmaty do zmywania podłóg, kolorowe pasty do 

podłóg i nawet foremki do wycinania ciastek w różnych kształtach takich jak 

gwiazdki, rybki, misie i zajączki. Szczotkę i kij kupuje się osobno. Na szczotce na 



wierzchniej stronie jest otworek do wstawienia kija. Kij trzeba odpowiednio 

zastrugać, wcisnąć do otworu i z boku po skosie przybić gwoździkiem, żeby szczotka 

nie spadała. Tym montażem zawsze zajmuje się ojciec. A siostry często potrafią 

namówić Januszka do szorowania podłogi. Basia mówi wtedy  do niego przymilnym 

gasikiem: „ Braciszku, proszę pomóż nam troszkę w sprzątaniu”, wtedy on pyta, a co 

mam robić i wtedy dowiaduje się, bo Basia mówi do niego: „wiesz, bo Ty to najlepiej 

potrafisz wyszorować podłogę, nikt z nas tak nie umie”. I wtedy on szoruje tą 

szczotką te deski, a ona przemywa je wodą. Za trzecim razem, kiedy pot z jego czoła 

kapie na podłogę deski są czyściutkie, że aż żółte. Patrzę na to wszystko siedząc na 

ławce i podziwiam logistyczne talenty siostry Basi i sprawność fizyczną Januszka.  W 

dużym pokoju podłoga jest pomalowana, ale  to pokój dziewczyn i tam zawsze jest 

czyściutko. W sobotę przeciera się tam tylko kurz i pastuje się pastą bordowego 

koloru. Jak pasta przeschnie, to trzeba podłogę wyfroterować żeby była lśniąca. 

Najlepsze są flanelowe szmatki ze starej koszuli złożone we czworo. Można na nich 

jeździć jak na łyżwach i czasem  ja dostaję to zadanie. Posadzka we wielkiej  sieni 

jest betonowa i najpierw trzeba ją starannie pozamiatać a potem umyć wodą z 

proszkiem, ale nie zawsze trzeba ją szorować szczotką ryżową.  Trzeba tylko szmatą 

namaczana we wiadrze  nanieść sporo wody na beton, a potem zbierać tą wodę 

ściągając w okolice wiadra, płukać i wykręcać szmatę. Za drugim razem posadzka 

zazwyczaj jest już czysta i znacznie jaśniejsza. Ja mam nie przeszkadzać, nie robić 

śladów na mokrych podłogach i najlepiej jak wtedy siedzę na ganku albo bawię się 

na podwórku. Do sobotniego sprzątania należy jeszcze zamiatanie podwórka oraz 

drogi i chodnika na odcinku na którym graniczą z naszym gospodarstwem  Śmieci są 

różne, słoma i siano które spadają z wozu przy transporcie, liście z drzew które wiatr 

nanosił. Tym zamiataniem zajmuje się zazwyczaj  ojciec i Januszek. Ojciec późną  

jesienią zrobił miotły z brzozowych bezlistnych gałązek i nawet dobrze się nimi 

zamiata. 

Pod wieczór do Basi przychodzą koleżanki Franka Rudnicka i Zosia Bagińska. A 

czasami pojawia się Henio syn Marynki Jaworskiej, naszej sąsiadki oraz inne chłopki. 

Siedzą przy okrągłym stole, piją herbatę, a czasem winko porzeczkowe i grają 

specjalnymi kartami we flirt. Na kartach jest pełno różnych zdań, które można by  

powiedzieć drugiej osobie, na przykład nieśmiały chłopak pięknej dziewczynie. 



Podaje jej wtedy kartę i mówi pod jakim numerem jest zdanie które chce aby 

przeczytała, na przykład może tam być: „podobasz mi się” a potem czeka na 

odpowiedź. I może się dowiedzieć: „też mi się podobasz”. I taki dialog nieraz może 

zaprowadzić do ślubu… 

 

 

Skakanie ze stołu   (sierpień 1958) 

Mam już prawie cztery lata. Jestem małym, złośliwym, upierdliwym, wszędobylskim 

kurduplem. Dziwię się jak znoszą mnie moi bracia i siostra. Ciągle im przeszkadzam, 

wchodzę im w drogę albo łażę za nimi. Opędzają się ode mnie jak od natrętnej 

muchy.  A ja mam setki pytań w stylu: a co to? a po co?  a dlaczego nie mogę ? I na 

dodatek wielokrotnie w tej samej sprawie, bo ciągle zapominam o co pytałem… Z 

takim natrętem to można oszaleć. Żywe srebro, wszędzie wlezie i robi się 

przemądrzały. No bo jak siostra mnie wygania ze swojego pokoju i zamyka drzwi, to 

drę się pod drzwiami, że powiem mamie, że ona mnie bije. I zobaczy, że teraz mama 

się z nią porachuje. A siostra ma już dość pilnowania mnie. Pewnego razu znalazłem 

w jej pokoju w szafce duży brązowy słój  do połowy wypełniony tabletkami. Były jak 

czerwone draże powlekane słodką, twardą polewą. Pod polewą były nie smaczne, 

nawet trochę gorzkie. Ale polewę można było smoktać dopóki tabletka nie zrobiła się 

biała i gorzkawa. Zepsułem w ten sposób kilkadziesiąt tabletek, zepsułbym zapewne 

wszystkie, ale siostra przyłapała mnie na przestępstwie, naskarżyła mamie i 

musiałem wysłuchać reprymendy od mamy, która obiecała, że następnym razem za 

takie szkody to na pewno dostane tęgie lanie od ojca.  

Przyszła do mnie w odwiedziny Ewa , ona też ma cztery lata, mieszka dwa domy 

wcześniej ma w domu kilka sióstr i ani jednego brata, chciała się pobawić. Najpierw 

ona powiedziała, że można się kręcić w kółko, jak nakręcany bąk i wtedy wszystko 

wokół wiruje. I rzeczywiście już po kilku obrotach wokół własnej osi - mnie zaczynało 

się kręcić głowie, traciłem równowagę, przewracałem się na podłogę i jeszcze przez 

dłuższą chwile byłem w bardzo dziwnym, wcześniej nie znanym mi stanie. Było mi 

przyjemnie, świat wirował przed oczami. I nie od razy można było wstać z podłogi. I 



tak po kilka razy nakręcaliśmy się  jak wirujące bąki, smakując odmienne stany 

świadomości.  

A potem wymyśliliśmy nową  fajną zabawę, w kuchni wchodziliśmy na krzesło, z 

krzesła gramoliliśmy się na stół i zeskakiwaliśmy ze stołu i zaznaczaliśmy patyczkami  

kto dalej doskoczy. Raz udało mi się doskoczyć dalej od niej. Zabawa była 

emocjonująca ale nie trwała zbyt długo, bo nadeszła mama i przegoniła nas z kuchni, 

mówiąc, że to niebezpiecznie jest skakać z wysokości, bo można złamać mogę, rozbić 

głowę albo nabawić się przepukliny. Nie wiedzieliśmy z Ewą co to jest ta przepuklina 

ale już samo słowo brzmiało groźnie i tajemniczo, i  ucieszyliśmy się z Ewą, że nie 

udało nam się nabawić tego paskudztwa. Potem łaziliśmy po ogrodzie, w kolących 

krzakach agrestu można było znaleźć jeszcze resztki owoców agrestu, były bardzo 

dojrzałe i ledwie dotknięte spadały z gałązek, ale były niezwykle słodkie. Pod 

jabłoniami trafiło się jabłko. Opadały robaczywe, ale można było je ostrożnie 

obgryzać by nie zjeść robaka, który mieszkał w środku w komorze nasiennej. Takie 

jabłka czasem były słodkawe i można je było smakować. Ewa powiedziała, że musi 

iść do domu, bo jej mama może się martwić, bo nie wie z pewnością gdzie ona 

poszła. Powiedziała, że jeszcze do mnie przyjdzie któregoś dnia. Pobiegliśmy przez 

ogród na podwórko. Ja usiadłem na ganku a ona poszła przez furtkę, ścieżką przy 

płocie  do swojego domu. Pomyślałem, że ona jest ładną dziewczynką, ładnie się 

uśmiecha, jest wesoła i nie zadaje za dużo pytań.  Nawet byłem zadowolony z tych 

odwiedzin, fajnie spędziliśmy pół dnia.  

  

Chlebowy piec w domu   (październik 1958) 

Nasz dom jest dość duży. W małym pokoiku na lewo od kuchni jest sypialnia 

chłopców. Mamy tam łóżka, Januszek, Romek i ja. Siostra Jadzia ma swój pokój na 

górze i z okna ma widok na kurnik i   stary poniemiecki ogród z jabłoniami, gruszami 

i śliwami. W pokoiku z wejściem z kuchni na prawo jest sypialna rodziców. 

Południowy pokój, nazywany dużym, do którego jest wejście z sieni pełni funkcję 

pokoju gościnnego. A  ten pokój na prawo od jakiegoś czasu jest magazynem, 

rupieciarnią, składem nieużywanych mebli i domowa piekarnią, bowiem na lewo od 

drzwi wejściowych w kącie, przytulony do dwóch ścian stoi długi na ponad dwa 



metry i szeroki prawie na półtora metra pomalowany na jasny błękit  chlebowy piec, 

który postawiła mama. Ona mówi, że piec się stawia a nie buduje.  

Czasem o tym opowiada, jak to było: „Waszego Ojca zabrali na wojnę, a ja z 

dziećmi: Jasią, Bolkiem, Olkiem, Julkiem, Basia i Jadzią i krową Myńką  musiałam 

zabrać skromny dobytek i wsiąść do towarowego pociągu, który miał przewieźć 

Polaków z przedwojennej Polski z Wołynia na Ziemie Odzyskane, gdzieś pod 

Wrocław. Końcowa stacja to był Wrocław-Brochów - plątanina torów. Podróż trwała 

długo, tygodniami. Pociąg więcej czasu stał niż jechał. W tych przerwach na  postoje  

można było wyprowadzić Myńkę na trawę, żeby się trochę najadła. Ta krówka to było 

zbawienie dla nas. Nie było  co jeść,   a ona jak podjadła nieco trawy i chwastów 

dawała nam mleko. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem  doiłam krowę. I wtedy 

moje dzieci i kilkanaścioro innych z najbliższych wagonów cierpliwie czekało, aż 

Myńka zostanie wydojona i będą mogli dostać po kubku świeżego, jeszcze ciepłego 

mleka. Dziękowałam Bogu za tą krowę”  – mówi mama.”Pomagała nam opędzać głód 

w tej koszmarnej podróży na Zachód. A jak już zajęłam dom i gospodarstwo,  to ta 

biedna krowa była zaprzęgana do pługa i jeszcze jak wół roboczy pracowała w polu. 

We wsi był młyn, należał do gospodarstwa położonego na skraju wioski, pierwszej 

siedziby od strony Pełczyc, zajętej przez Walentego Łosia. Można by było zdobyć 

mąkę i na zakwasie zamiesić ciasto na chleb ale potrzebny był piec chlebowy. 

Poprosiłam Olka i Julka żeby rozejrzeli się po gospodarstwie i po okolicy w 

poszukiwaniu materiałów budowlanych, niezbędnych do postawienia pieca 

chlebowego. Chłopcy naprzynosili sporo cegieł, a wiele z nich to były cegły 

szamotowe, popielatego koloru i znacznie dłuższe od czerwonych cegieł z działającej 

tu przed wojną cegielni.  Piasek można było ukopać na polu za ogrodem, pod cienką 

warstwą czarnej ziemi  najpierw był żwir, a potem jasno żółty sypki piach. Potrzebna 

była jeszcze glina. W kącie starego ogrodu, gdzie rosła kępa śliw węgierek tuż przy 

płocie wyznaczającym granice z gospodarstwem Marynki Jaworskiej była jama, gdzie 

zawsze zbierała się woda, i gdzie kaczki i gęsi chodziły się kąpać. Pomyślałam, że 

muszę sprawdzić, czy dno tej jamy przypadkiem nie jest z gliny, bo nie przepuszcza 

wody i okazało się, że zaraz pod powierzchnią czarnego mułu jest prawdziwa glina, 

którą można było szpadlem kroić jak masło. Piasek zmieszany z gliną i niewielką 

ilością wody był znakomitą zaprawą do murowania chlebowego pieca. Po dwóch 



dniach piec był gotowy. Teraz trzeba było poczekać, aż budowla wyschnie. Palenisko 

i zaokrąglony strop były zbudowane z cegieł szamotowych, ognioodpornych. 

Podstawa pieca, jego boczne ścianki były zbudowane z czerwonej cegły. Na składzie 

żelastwa Olek znalazł blaszane drzwiczki, które nadawały się do tego pieca i 

zamocowałam je tam na glinianej zaprawie.  Po kilku dniach schnięcia, piec został 

otynkowany zaprawą zrobioną  z gliny, piasku i wody. Tynk wygładzony i 

pomalowany białym wapnem rozpuszczonym w wodzie do którego dodałam farbkę – 

ultramarynę w proszku, która służyła do płukania białej pościeli, żeby biel była 

ładniejsza. Postawiłam ten piec przy ścianie w której znajdował się przewód 

kominowy, i do komina polączenie było pod stropem wnętrza pieca. Chłopcy 

nazbierali chrustu, kawałków suchych gałęzi i  odbyło się pierwsze palenie w piecu. 

Ogień  nie mógł być za duży, żeby konstrukcja pieca nie popękała. Próba okazała się 

udana, cug w piecu był odpowiedni, a ponadto można go było regulować metalową 

zasuwką, zmniejszająca lub zwiększającą światło otworu łączącego piec z kominem. 

Po nagrzaniu pieca, żar ze spalanego drewna należało rozgarnąć na boki i zamknąć 

zasuwkę żeby ciepło nie uciekało z pieca.  

Jutro upieczemy chleba i wreszcie wszyscy najemy się do syta - powiedziałam do 

dzieci. Wy nazbierajcie chrustu, a ja zajmę się przygotowaniem ciasta na chleb. 

Bolek, jako najstarszy zorganizował wyprawę po chrust do lasku koło Magnic. 

Poszedł z Olkiem i Julkiem, zabrali ze sobą kilka linek potrzebnych do powiązania 

składanych w pęczki suchych gałęzi. W lasku na polance płożyli swoje linki na ziemi, 

równolegle w odległości około pół metra i zaczęli zbierać wśród drzew suche gałęzie, 

wybierali odpowiedniej długości około jednego metra, bo takie mieściły się w piecu. 

Suche gałęzie łatwo przełamać, wystarczy oprzeć o ziemie i nacisnąć butem, i już  

patyk pęka. Zebrany chrust powiązali linkami w taki sposób, żeby jeszcze z tych linek 

mieć uchwyty do założenia na ramiona. Bolek pomógł  chłopcom założyć wiązki 

gałęzi na plecy i włożyć ramiona w pętle zrobione z na końcu linek. Sam też zarzucił 

sobie na plecy swoją wiązkę i ruszyli do domu. Najlepszą pozycją do niesienia tych 

patyków było pochylić głowę i plecy do przodu, wtedy ciężar rozkładał się równo na 

plecach i linki nie wrzynały się w barki. Tylko trzy razy odpoczywaliśmy – powiedział 

Bolek. A ja pochwaliłam dzielnych synów i powiedziałam, żeby złożyli chrust w 



szopie, bo jakby w nocy padało, to drewno zamoknie i nie będzie się nadawało do 

palenia  piecu.  

Wstałam wcześnie rano i zamiesiłam ciasto na chleb, Drewnianą nieckę przywiozłam 

z Wołynia. Zrobił ją wasz dziadek – opowiada mama. Dłutem wydłubał ją w sporym 

klocu drewna. To chyba był jesion. Długa  była na prawie metr a szeroka na 

czterdzieści centymetrów. Ciasto rosło w niej powoli i gdy było gotowe formowałam 

bochenki chleba i wkładałam do specjalnych  plecionych z owsianej słony podłużnych 

foremek.  Napaliłam w piecu tak by był dobrze rozgrzany a potem przełożyłam 

wyrośnięte bochny na specjalną drewnianą płaską łopatę na długim uchwycie i 

poukładałam we wnętrzu pieca. Żarzące się kawałki chrustu ułożyłam wokół 

bochenków i szybko zamknęłam piec.  Jeszcze tylko znakiem krzyża pobłogosławiłam 

moja pracę, usiadłam na krześle przy oknie i cierpliwie czekałam na wypiek.  Przyszły 

dzieci. Były głodne, pytały kiedy w końcu będzie ten chleb, może już upieczony… Ale 

trzeba było jeszcze trochę czasu poczekać. Wstałam z krzesła by sprawdzić czy chleb 

upieczony. Otworzyłam drzwiczki od pieca i cała gromadka dzieci zaglądała do pieca 

łakomie patrząc na pachnące już bochny. Patyczkiem nakłuwając bochen chleba 

sprawdziłam czy w środku jest wypieczony. I na gorącym jeszcze chlebie od spodu, 

nożem zrobiłam znak krzyża i zaczęłam kroić kromki i podawać dzieciom.  Każde 

dziecko miało już swój kubek mleka z rannego udoju i teraz wreszcie wszyscy mogli 

się najeść do syta.  Byłam z siebie zadowolona, że przepędziłam głód z naszego 

domu… 

A Marian długo nie wracał z wojny. Był ułanem w 22 Pułku Piechoty i był adiutantem  

Rotmistrza. Po demobilizacji znalazł wolne gospodarstwo z domem, obórką i stodołą, 

gdzieś w Sudetach, w górzystym terenie. Zjawił się w domu w 1946 roku.  Ale 

stanowczo powiedziałam mu, że nie chcę mieszkać w górach”. 

 

Ojciec się goli    (listopad 1958) 

Ojciec ma długi szeroki skórzany wojskowy pas z mosiężną klamrą z dwiema 

szpilami. Przy końcu pasa są dwa rzędy otworów, do których  przy zapinaniu 

wchodzą szpile klamry i pas dobrze się trzyma. Ojciec nigdy nie użył tego pasa do 



bicia dzieci. Ja w każdym razie nie pamiętam. Pas służy do ostrzenia brzytwy. Ojciec 

do golenia używał swojej ostrej brzytwy. Przed każdym goleniem ostrzył tą brzytwę 

na tym pasku. Miał swoje ulubione krzesło, na którym zasiadał do golenia. To było 

ładne krzesło z jakiegoś mocnego drewna. Ramiaki i nogi miały ozdobne rowki i 

wgłębienia. Miało dwa górne ramiaki, ten niżej plaski z wyrzeźbionym kwiatem, 

podobnym do róży, a ten górny był w kształcie frezowanej okrągłej  poprzeczki z 

wielokrotnie zmieniająca się średnicą. Tylne nogi krzesła były lekko wygięte na planie 

prostokąta, a przednie też były frezowane, zaokrąglone u dołu cieńsze i coraz 

grubsze u góry. Siedzenie było wewnątrz  ażurowe, plecione ze specjalnej 

wytrzymałej trzciny. Na górną poprzeczkę krzesła Tatko zaciągał swój wojskowy pas 

przekładając wolny koniec przez sprzączkę. Trzymał ten koniec w lewej ręce, a w 

prawej brzytwę i wprawnie pocierał ostrze brzytwy pod odpowiednim kątem o skórę, 

odwracając raz jedną raz dugą stroną.  Trwało do chwilę, potem chuchał na ostrze. 

Jak brzytwa była ostra, to para wodna która osadzała się na ostrzu szybko znikała. 

Tatko miał zwyczaj golić się raz w tygodniu w niedzielę rano, na długo przed 

pójściem do kościoła na Mszę Święta. Ceremoniał zawsze  był taki sam. Na stole 

stawiał wiadro pełne wody. To była woda przynoszona ze studni i służyła do picia 

oraz do gotowania zup, które Tatko bardzo lubił. Najbardziej krupnik. Zdejmował z 

haka kryształowe lustro w drewnianej ramie i opierał je pod kątem o to wiadro. 

Mydło do golenia w brązowym, plastikowym, zakręcamy  pojemniku, pędzel i sztyft 

(kawałek ałunu do tamowania krwi, jakby się zaciął tą ostrą brzytwą) wyjmował z 

szafki i ustawiał przed lustrem. Przynosił w porcelanowym kubeczku gorącą wodę z 

sagana. Przystawiał swoje krzesło do stołu, siadał na nim, na kolanach kładł ręcznik, 

odkręcał mydelniczkę, namaczał pędzel w gorącej wodzie, namydlał go i pędzlem 

mydlił twarz tak długo, aż na twarzy spod białej piany nie było  widać jego czarnego 

zarostu. Mydlenie miało zmiękczyć zarost i ułatwić golenie. Następnie chwytał za 

brzytwę i ostrożnie, starannie przykładał przy krótkich baczkach przy lewym uchu i 

ciągnął brzytwą lekko po skosie. Kiedy na brzytwie było pełno ściętego zarostu i 

piany mydlanej, wycierał ją o kawałek gazety, którą wcześniej do tego celu sobie 

przygotował. Śmiesznie wyglądał, gdy golił zarost na szczęce. Wpychał wtedy język 

pod dolna wargę i wypychał ją do przodu. Był wtedy zupełnie nie podobny do siebie. 

Golenie trwało kilkanaście minut.  Tatko golił się dwukrotnie, raz z włosem, a drugi 



raz pod włos, bo jak już się golił to chciał być starannie ogolonym. Potem wycierał 

się ręcznikiem. Chował  swoje przybory do szafki, odnosił wiadro na miejsce, 

zawieszał lustro, nalewał do miednicy zimną i ciepłą wodę i starannie mył twarz. A na  

koniec nalewał na dłonie  kilkanaście kropli wody brzozowej i masował twarz. Ładnie 

pachniało. Tatko opowiadał kiedyś jak na Wołyniu, Mużyk (chłop) jak był w pobliskim 

miasteczku poszedł do fryzjera ogolić  kilkudniowy zarost. Golibroda postanowił golić 

go dość tępą brzytwą i niemal wyrywał mu włosy. Jak przyszło do płacenia, chłop 

wyjął z mieszka  pięć rubli w złocie i podał golibrodzie. To była bardzo wysoka 

zapłata. Golibroda zaprosił gościa, by ten jak następnym razem przyjedzie do miasta, 

to koniecznie niech zaglądnie  do niego. Kiedy Mużyk zaszedł do fryzjera gdy 

następnym razem był w  miasteczku to tym razem, golibroda licząc na jeszcze lepszą 

zapłatę, starannie namydlił zarost, wybrał najostrzejszą brzytwę i   delikatnie ogolił 

gościa. Jakże się zdziwił gdy ten podał mu papierowego jednego rubla. Widząc jego 

zdziwienie wyjaśnił. „Tym razem ja nic nie czuł, a i Ty się nie namęczył…” 

 

Zupa z gwoździa 

Któregoś dnia, nawet nie tak dawno temu, Tatko powiedział, że zupę można 

ugotować nawet z gwoździa – i  uśmiechnął się chytrze. Wystarczy nalać do garnka 

wodę, postawić na piecu by się zagotowała i wstawić do garnka dużego gwoździa – 

dodał. Już sobie wyobraziłem, jak woda w garnku zaczyna się gotować i gwóźdź robi 

się gorący. I nic więcej. Wtedy Tatko powiedział, jak to było z Cyganem, który 

powiedział gospodyni, że potrafi ugotować zupę z gwoździa. Kiedy woda się 

zagotowała, wrzucił do garnka dużego gwoździa, a następnie dodał łyżkę masła, dwa 

skrojone w kostkę ziemniaki, jedną całą cebulę obraną z suchej łupiny, dwie 

marchewki skrojone w talarki,  jedną pietruszkę przeciętą wzdłuż na cztery części, 

dwa liście laurowe, ziele angielskie, pięć łyżek pęcaku i tak sobie  gotował , aż kasza 

się dobrze ugotowała, a na koniec dodał   sól i pieprz do smaku i zupa z gwoździa 

była gotowa. Gospodyni spróbowała łyżkę zupy, popatrzyła z uznaniem na Cygana, 

uśmiechnęła się i poprosiła by podyktował jej jego przepis na zupę z gwoździa… 

Słuchaliśmy z bratem tej historii, i mnie nie wydawała się zbyt ciekawa.  

Powiedziałem, że ten gwóźdź  nie był  do niczego potrzebny. Wtedy Tatko popatrzył 



ma nas z pewną wyższością i dodał:  Pamiętajcie dziatki, w życiu liczy się dobry 

pomysł. Jak będziesz miał dobry pomysł, to nie będziesz chodził głodny! 

 

Historia z  krupniczkiem zdarzyła się naprawdę. 

Opowiedziała ją nam,  bratu i mnie,  mama: Nigdy nie lubiłam gotowania, sterczenia 

w kuchni przy garnkach, a potem jeszcze trzeba zmywać brudne naczynia. Wolałam 

pracować w polu, w ogrodzie. Uprawiać grządki, sadzić drzewa.  Wykopać gdzieś na 

rowie dziką gruszkę albo jabłonkę i posadzić w swoim nowym sadku. Jeszcze na 

Wołyniu wasz dziadek, mój ojciec, nauczył mnie jak szczepić drzewa owocowe i jak 

robić maść ogrodniczą do zabezpieczania świeżo zaszczepionych szczepek. Takie 

znalezione dzikie drzewka sadziłam w swoim ogrodzie, najlepiej jesienią, ale także 

można wiosną. A jak drzewko się przyjęło, żyło i wypuszczało listki, to  mogłam je 

wykorzystać jako podkład do szczepienia. To jest dość proste, z podkładem należy 

odpowiednio połączyć zrazy, czyli  gałązki z jakiegoś szlachetnego gatunku tego 

samego drzewa owocowego. Nie wolno na podkładzie  jabłonki szczepić zrazy 

pobrane z innego drzewa owocowego np. gruszki, czy śliwy, bo tego by  sama natura 

nie chciała. Podkład trzeba ściąć na odpowiedniej wysokości, lekko rozkłuć i  wstawić 

świeże zrazy, najlepiej dwa, posmarować maścią ogrodniczą, owinąć szmatką, 

przewiązać sznurkiem i gotowe. Dobrze jest porozmawiać z drzewkiem, powiedzieć 

mu z miłością i nadzieją, że z tym przycinaniem to tylko chwilowy ból, że potem 

urosną na podkładzie dwa piękne, wielkie konary, utworzą razem koronę drzewa, w 

tej koronie będą miały schronienie ptaki. Trzeba  poprosić, żeby na tych konarach 

było dużo kwiatów, które zapylać będą pszczoły i trzmiele, a wtedy będzie dużo 

owoców i będą dorodne i smakowite…  

Ale wracając do kuchni. Któregoś dnia wasz Tatko powiedział do mnie: 

„Nagotowałabyś jakiejś zupy.”  Zapytałam  jaka to ma być zupa? Powiedział że 

krupniczek bardzo mu smakuje. Zabrałam się do gotowania krupniku. Nastawiam na 

piecu wodę w garnku, i wrzuciłam do niej sporą wołową kość, obrałam warzywa 

marchewkę, pietruszkę i seler skrojone w podłużne kawałki, całą niedużą obraną 

cebulę, ząbek czosnku, o oczywiście siedem łyżek kaszy jęczmiennej, do tego 

dodałam jeszcze dwa suszone prawdziwki, po zagotowaniu dodałam soli i pieprzu do 

smaku. Gotowałam około półtorej godzinny na wolnym ogniu. Pod koniec gotowania, 



nie za wcześnie , żeby nie rozgotować ani nie za późno żeby się zdążyły ugotować 

dodałam skrojone w kostkę ziemniaki.  Jak przyszedł do mieszkania w porze obiadu, 

podałam mu talerz gorącej zupy i łyżkę. Lubił jeść bardzo gorące zupy. A gdy dzieci  

przy stole narzekały, że jakieś jedzenie jest za gorące, to zawsze mówił, że „trzeba 

mieć wiater pod nosem”. Widać było, że tym razem jadł krupniczek ze smakiem. Nie 

dodawał nawet żadnych przypraw, ani soli ani pieprzu. Poprosił nawet o dodatkową 

porcję zupy. Następnego dnia na obiad podałam taki sam smakowity krupniczek. 

Zjadł ze smakiem, podziękował. Na trzeci dzień  też był krupnik. Popatrzył na zupę, a 

potem  na mnie trochę podejrzliwie. Nic nie powiedział, zjadł całą porcję, ale nie 

poprosił o dolewkę. Kiedy na czwarty dzień postawiłam przed nim talerz pełen 

gorącego krupniczku – popatrzył na mnie i powiedział : „A co ty babo, zwariowałaś, 

znowu krupnik?”. Odpowiedziałam mu, że przecież bardzo lubi krupnik i że myślałam, 

że będzie zadowolony. Na piąty dzień, zanim zabrałam się do gotowania jakiejś zupy, 

on sam zaczął się krzątać przy kuchni i zobaczyłam, że sam coś gotuje. Okazało się, 

że była to zupa mleczna, z kaszą ryżową na dość gęsto. Nie przyprawiał jej niczym. 

Dopiero na talerzu sobie trochę posolił. Pamiętał bowiem,  że dzieci wolą zupę 

mleczną na słodko. A ja osiągnęłam swój cel. Więcej  nie zawracał mi głowy 

krupniczkiem. Nie za często zajmowałam się kuchnią. Każdy mógł sobie sam coś 

wziąć do zjedzenia.  Tylko na niedzielę i na jakieś święto gotowałam duży sagan 

smakowitego rosołu z kury albo kogutka, z kawałkiem wołowiny, żeby było smacznie 

i  uroczyście. Mięso z rosołu dzieliłam na porcje, żeby dla wszystkich starczyło. Sobie 

zostawiałam do wysmoktania szyjkę i poobgryzania kurze łapki, bo tego nikt nie lubił.  

Zawsze w sobotę prosiłam któregoś syna,  żeby złapał odpowiednią kurę albo 

kogutka. Nie było to całkiem proste. Trzeba było posypać garstkę ziarenek pszenicy i 

wtedy całe domowe ptactwo zbiegało się, żeby zjeść jak najwięcej, szybko dziobiąc 

ziarenka. Należało się przyczaić i szybko i mocno chwycić ptaka w obie ręce. Nie 

zawsze się to udawało, nieraz trzeba było  gonić za kurą, aż się zmęczyła. Złapaną 

kurę albo koguta trzeba sprawdzić czy nie ma za dużo pałek, tak nazywają się nowe 

pióra ledwie wystające ponad skórę, bo trudno je wyskubać. Zdarzało się, że przez te 

pałki kilku ptakom się udało i  nie straciły głowy.  Złapaną kurę   trzeba było chwycić 

za nogi i skrzydła równocześnie, przyłożyć głowę do pieńka na drewutni i ciuknąć 

siekierką po szyi blisko głowy. Następnie trzeba wrzucić kurę do pustego wiadra, 



żeby się wykrwawiła i nie bryzgała krwią dookoła.  Kiedyś kogutek po odcięciu głowy, 

rzucony za pieniek, zarwał się na równe nogi przebiegł kilkanaście metrów, tryskając 

krwią z tętnicy szyjnej, zanim padł w bezruchu. Starzy ludzie mówili, że jak się bez 

żalu zabija drób, to szybko umiera i nie męczy się długo. Potem trzeba było oskubać 

z pierza. Kaczki i gęsi oskubywano najpierw na sucho, żeby pierze mgło być 

wykorzystane na poduszki i pierzyny. Po wyskubaniu łatwo dającego się wyrwać 

puchu i pierza trzeba było sparzyć ptaka wrzątkiem, wtedy łatwiej było powyrywać 

pozostałe pióra. Potem jeszcze trzeba było opalić na ogniu ze słomy, lub gazety, 

starannie umyć w gorącej wodzie, wypatroszyć, poporcjować, a z podrobów zostawić 

tylko żołądek i serce.  W żołądku zawsze było sporo piasku, który potrzebny był do 

rozcierania na miazgę ziarenek zbóż. Fajna była rurka tchawicy, mona było na niej 

trąbić, a raczej wydobywać pierdzące dźwięki. Najlepsza była z gęsi albo z indyka bo 

była długa i wydawała głośniejsze dźwieki. Lubię patrzeć jak mama rozprawia się z 

kurą, a czasem jej pomagam, jak mnie o cos poprosi… 

  

Podarta książka     (wiosna 1959) 

W tym roku skończę pięć lat. Jakoś mi się żyje. Najgorsze utrapienie mam z dwoma 

braćmi. Jeden jest starszy ode mnie o cztery, a drugi o osiem lat. A siostra to chyba 

o dziesięć. Ale ona jest już za poważna. Bracia, których dopiero w ostatnim czasie 

częściej zacząłem zauważać, imponowali mi swoją samodzielnością, a także całym 

mnóstwem zajęć, do których ja ich zdaniem nie dorastałem. Zabraniali mi korzystać 

ze swoich książek. Więc walcząc o swoją pozycję, kiedyś dopadłem jakąś książkę i 

dokładnie ją potargałem na strzępy – nie dlatego, żebym nie wiedział do czego służy, 

ale ze złości i z żalu, że nie jest moja i że przez nią to oni uważają się za 

ważniejszych ode mnie, a ja chciałbym być przynajmniej równy wobec moich braci. A 

za tę książkę to sam Ojciec sprawił mi tęgie lanie. Wtedy to już nawet obiecałem, że 

nigdy im książek nie podrę. Złościł mnie tez mój niski wzrost. Byłem zawsze niższy od 

moich braci. I kiedy tylko mierzyliśmy się stojąc przy futrynie drzwi i zaznaczając na 

białej farbie kreskę ołówkiem – moja kreska była zawsze najniżej. Nieraz to kazałem 

po kilka razy zaznaczać, a bracia upominali mnie żebym nie stawał na palcach. Kiedy 

pytałem ich ile mam już tego wzrostu, to Janusz zazwyczaj odpowiadał, że „metr pięć 



w kapeluszu” i śmiali się obaj na głos, a  ja myślałem, że pęknę ze złości. Wtedy też 

wzywałem kogoś ze starszego rodzeństwa na świadka, prosiłem o ponowne 

sprawdzenie jaki jest mój wzrost - bo podejrzewałem, że bracia oszukują mnie, chcąc 

jeszcze bardziej pognębić… 

 

 

Kareta oraz ganek czyli niby sklep     (1959) 

Gospodarstwo Pan Dunala należy w naszej wsi do wzorowych. Idąc od Pełczyc jest to 

drugi dom po lewej stronie. Nasz jest czwarty. Od Dunalów oddziela   nas podwórko i 

dom wdowy Marynki Jaworskiej. A w pierwszym domu mieszka  Jadwiga Pielakowa, 

wdowa spokrewniona z rodziną Dunala. Ona ponownie wyszła za mąż i teraz ma 

nazwisko Nowicka i ma córeczkę Agnieszkę. Dom Stefana Dunala   stoi wzdłuż drogi i 

ma ładny ganek porośnięty dzikim winem, jesienią  liście tego pnącza mają niezwykle 

kolory od seledynu, ciemnej zieleni, jasnej żółci po róż, czerwień a gdzieniegdzie 

głęboki fiolet. Ganek ma dwie ławeczki. Jak pada deszcz można się bawić na ganku. 

Jak przychodzę do Ewy, żeby się z nią  pobawić  ona wynosi z domu swoje zabawki: 

drewniane kolorowe klocki, lalki i różne inne rupieci i bawimy się w sklep. Ewa jest 

oczywiście sklepową. W prawdziwym sklepie sklepowa to jak królowa, zarządza 

wszystkim, jest ważną osobą i może bezkarnie częstować się cukierkiem. Ewa ustala 

scenariusz zabawy. Mam stanąć na pierwszym schodku tego ganku i powiedzieć 

Dzień Dobry Pani. A wtedy ona odpowiada: Dzień Dobry Panu.  Zaraz Pana obsłużę 

tylko powykładam towary na półkach, bo przed chwilą była dostawa  z „geesu” to 

chyba oznacza że z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Kobierzyc. I wtedy 

ona udaje, że coś układa, albo przekłada w inne miejsca swoje klocki, lalki i trzy 

kartofle, które udają świeże chleby z piekarni. Mam być cierpliwy. W końcu sklepowa 

pyta: Co podać? A ja odpowiadam, że żona kazała mi kupić jeden chleb, kilogram 

cukru i dziesięć deko cukierków  dla dzieci. Ona podaje mi kartofla, który udaje 

chleb, i udaje że mi podaje kilogram cukru, chwyta   piąstką powietrze i niby stawia 

przede mną ten cukier w torebce na nieistniejącej ladzie i mówi, że musi mi teraz 

zważyć te cukierki. Odgrywa tą pantomimę z ważeniem i pakowaniem cukierków. 

Pyta, czy   może być dwa deko więcej? I podpowiada: masz powiedzieć że tak, może 

być. I jeszcze mam zapytać ile płacę? Wiec mówię dziękuję to już wszystko, Ile 



płacę?  A ona mówi , że zaraz podliczy i trzyma w ręku prawdziwy ołówek i udaję że 

pisze jakieś cyferki na niewidzialnej kartce, czyli w powietrzu.  I w końcu mówi: za 

wszystko płaci Pan szesnaście złotych i czterdzieści groszy. Wtedy ja mam urwać trzy 

liście z dzikiego wina, które udają pieniądze i jej zapłacić. A ona mówi, że nie ma 

drobnych żeby mi wydać resztę, i z malej kieszonki w fartuszku  wyjmuje prawdziwe 

dwa „Toffi” i podaje mi mówiąc, resztę dałam Panu w towarze i teraz wszystko się 

chyba zgadza. Ja ma podziękować i powiedzieć: Dowidzenia.   Siadamy teraz 

naprzeciwko siebie na ławkach  w ganku, rozwijamy powoli cukierki i z rozkoszą 

smoktamy klejącą się do podniebienia smakowitą słodycz… 

Często bywam u Dunalów. Na ich podwórko wchodzi się przez bramkę i wąską 

ścieżką między ścianami ich domu i sąsiadki trzeba przejść ostrożnie, bo zawsze  jest 

tam cień i wilgoć  i po deszczu stoi tam płytka ale rozległa kałuża. W rogu jest szopa, 

przy niej ogromny kasztan i  studnia. Bogusia, najstarsza córka Dunalów pracuje w 

gospodarstwie jak chłopak, nosi spodnie, i ma włosy zaplecione w gruby, długi 

warkocz – wszystko dla wygody. Tak starannie zaplatać warkocz potraf pani Stefania  

Dunalowa, matka dziewczyn. Ona zajmuje się prowadzeniem domu. Ma dużo pracy, 

ale dziewczyny jej sporo pomagają. A Bogusia to potrafi wszystko   zrobić, naprawdę  

wszystko w gospodarstwie i jest do tego bardzo pracowita. Kiedyś komuś się 

dostanie wspaniała gospodyni. Karmi, poi i doi krowy, wywozi obornik taczkami, 

nawet konie potrafi  ubrać w uprząż i zaprzęgnąć do wozu. Mają dwa zgrabne 

kasztany, taka maść koni, wyglądają jakby miały trochę arabskiej krwi.  Ładne te 

konie, żwawe ale słuchają jej i reagują na każde polecenie. Nie podchodzę do nich 

zbyt blisko. Zwierzęta wyczuwają jak ktoś się ich boi, a emocje mają swoje zapachy, 

lęk pachnie jak agresja i wtedy konie  albo psy mogą zaatakować i tak już 

przestraszonego człowieka. Bogusia ma kilka sióstr. Krysię, Lilkę, Halinkę, Ewę moją 

rówieśnicę i jest jeszcze mała Urszulka. Wszystkie są ładne, a najładniejsza Lilka, ma 

czarne włosy i zawsze miły uśmiech pełen białych perłowych równiutkich zębów. 

Lubię pompować wodę ze  studni jak Bogusia poi krowy. Wodę do żłobu nosi 

wiadrami, nie jest to daleko, bierze na raz dwa wiadra, po jednym do każdej reki, 

wtedy jest wygodniej niż iść z jednym wiadrem, bo nie trzeba się wychylać na bok do 

utrzymania równowagi. 



Pan Dunal  ma dwie stodoły, ta stara jest przedłużeniem domu, a ta druga jest  jak 

wielki magazyn, z płaskim dachem krytym blachą. Po prawej stronie podwórka, przy 

płocie  od Jaworskiej, przed gnojownikiem jest spory kawałek ziemi, a tam grządki i 

wszystkie potrzebne warzywa, marchewki, pietruszki, selery, kapusta, kalarepa, 

kalafiory, fasola szparagowa i fasola „Jasiek”, ogórki, dynie, kabaczki, nawet jarmuż, 

szpinak, cebula, czosnek i rzodkiewki. Poletka starannie odmierzone i wyplewione, 

żadnych chwastów, i równiutkie ścieżeczki i do wszystkiego dobry dostęp. Aż milo 

popatrzeć. Za  stodołą jest stary poniemiecki sad , są tam wielkie grusze i jabłonie i 

jeden włoski orzech. Po ogrodzie łażą gęsi, kaczki i kury i wielki kogut, którego często 

słychać  z naszego podwórka, jak rano pieje donośnym głosem, na dobrą pogodę.  

Po lewej stronie za stodołą jest kilka maszyn rolniczych, kopaczka do ziemniaków, 

kosiarka konna do zbóż, grabiarka do grabienia siana i układania w podłużne pokosy 

– na długiej osi zakończonej dwoma kołami są półokrągłe pręty  grabiące, ale jak się 

nogą naciśnie dźwignię, to się podnoszą i siano opada. Do tego urządzenia zaprzęga 

się jednego konika i sprawnie można zagrabić przeschnięte siano.  Potem te pokosy 

składa się na kupki siana na specjalnych drabinkach, pod drabinkami jest wolna 

przestrzeń, żeby siano lepiej schło, a potem trzeba je zwieźć do stodoły i na zimę jest 

smakowita pachnąca pasza dla krówek i koników. Niektórzy posypują to siano  

niewielka ilością soli, bo wtedy jest smaczniejsze i nie butwieje. Ale najważniejszą 

rzeczą pośród tych urządzeń za stodołą jest stara kareta, ma cztery koła na resorach 

i jak jest nas tam w środku kilkoro, oprócz Ewy i mnie jeszcze Marek, i Agusia, to 

możemy rozkołysać tą karetę tak mocno, że wydaje się mam że jedziemy nią przez 

świat i wszyscy którzy nas widzą zazdroszczą nam takiego pięknego, barwnego 

powozu…   

 

Proroctwo Romka  (kwiecień 1959) 

Na świecie jest coraz ciekawiej. Kiedy bracia są w szkole, a rodzice są zajęci czymś w 

gospodarstwie zostaję sam w naszym ogromnym domu. Nie jest to zbyt przyjemne, 

gdy myślę że jestem tu sam, bo nawet kot gdzieś sobie poszedł, a pies raczej spędza 

czas na podwórku. Przezornie nie wchodzę do sieni, z której schody w dół prowadzą 

do piwnicy, która znajduje się pod kuchnią. Na środku jest tam filar, na którym 



wspiera się strop kuchni, jest tak szeroki, że mogę się za nim schować.  W piwnicy 

stoi drewniana beczka z kiszoną kapustą i kamienny wysoki  na metr garnek, z 

kamienną ciężką pokrywką, która wpada  do środka i przyciska kiszone ogórki. Wokół 

jest gęsty wilgotny zapach kiszonej kapusty i kiszonych ogórków.  Nigdy sam nie 

byłem w piwnicy, pomimo tego, że można zapalić tam światło. Boję się tej piwnicy i 

ponurej ciemności na schodach w dół. Kiedy jestem sam w domu, staram się nie 

myśleć o tej piwnicy… 

I jak sobie znajdę jakieś zajęcie to jest nawet fajnie, bo nikt mi nie przeszkadza i nie 

mówi, że mam czegoś nie ruszać. Lubię szperać po pokojach, zaglądać do szaf, 

komód, szuflad, grzebać na pólkach. Staram się wszystko zostawiać tak jak było, 

żeby nikt nie poznał, że coś robiłem, ale to raczej mi się nie udaje i każdy by łatwo 

rozpoznał ślady moich poszukiwań. Najciekawsze rzeczy są w kredensie w dużym 

pokoju. Jest tam metalowa kasetka, chyba przedwojenna z szyfrowym zamkiem, 

gdzie trzeba było przekręcać cztery trybiki, by ustawić szyfr otwierania, ale na 

szczęście któryś z braci zepsuł ten system i mogłem zaglądać do tej kasetki bez 

ograniczeń. Są w niej ładnie poskładane papiery, jakieś ręcznie pisanie dokumenty o 

tym, jak mówiła mama, że na Wołyniu nasza rodzina miała przed wojną swoją 

ziemię. Pismo było staranne, pochyłe i te zapisane linijki nawet elegancko wyglądały. 

Ale najfajniejsze są papierowe pieniądze, mama powiedziała kiedyś, że to ruble, i że 

przed wojną miały sporą wartość, ale nie trzeba ich niszczyć, bo jeszcze mogą się 

przydać. Są tam różnej wielkości banknoty, na największym jest piękna kobieta w 

długiej sukni, siedzi dostojnie i patrzy przed siebie, to była jakaś caryca. Są też 

metalowe drobniaki – jakieś kopiejki. Czasem wyobrażałem sobie, że te wszystkie 

pieniądze są moje i że jestem bogaczem… 

Było jeszcze przed obiadem, jak Romek wrócił ze szkoły i powiedział: ”Chodź Marek, 

powróżę nam”. Poszliśmy do dużego pokoju, w którym na środku stał rozkładany 

okrągły stół, on siadł na krześle przy stole, a ja stałem obok. I wtedy on zaczął 

wróżyć. Na kartce, ołówkiem narysował kolo, potem je podzielił na kilka części i coś 

tam pisał. Zadał mi jakieś pytanie ale nie zapamiętałem o co pytał. A na koniec 

powiedział do mnie: „Ty Marek, kiedyś będziesz bardzo bogaty, a ja będę miał 

bardzo krótkie życie.” 



Ucieszyłem się z „mojego bogactwa”, a jego część wróżby  jakoś nikogo z nas 

zbytnio nie zmartwiła. Potem przyszła mama z ogrodu, coś tam robiła na grządkach. 

Teraz miała odgrzać obiad  ale najpierw chciała zobaczyć, co robimy, a my chcieliśmy 

zobaczyć kto przyszedł. I spotkaliśmy się w drzwiach z kuchni do małego pokoiku. I 

wtedy ja zacząłem wołać: „Mamo, mamo, Romek nam powróżył i ja będę bardzo 

bogaty.”  Mama widząc nieco smutnego Romka zapytała go: „A tobie co powiedziała 

wróżba?” „A nic takiego” – odpowiedział, bo pewnie nie chciał jej zmartwić. I wtedy 

powiedziałem prawdę, że on sobie wywróżył bardzo krótkie życie… 

 

 

Jadę rowerem    (lato 1959) 

Siostra Basia kupiła sobie taki rower dla kobiet, nazywany „damką”. Damka nie miała 

poprzeczki na ramie łączącej kierownicę z siodełkiem i przy wsiadaniu na rower nie 

trzeba było podnosić nogi i przekładać nad siodełkiem na drugą stronę roweru by 

postawić stopę na drugi  pedał. Chyba jeździła tym rowerem do pracy do Kobierzyc, 

gdzie pracowała w gospodzie. Całe moje rodzeństwo już umiało jeździć na rowerze. 

Tylko ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Ten rower był trochę za duży jak dla 

mnie. Ciągle miałem ok. jednego metra wzrostu. Było to latem, słoneczna pogoda. 

Nauką mojej jazdy na rowerze zajmował się mój starszy brat Janusz. Chyba go 

poprosiłem, żeby nauczył mnie jeździć na rowerze. Cierpliwie tłumaczył mi, że 

najważniejsze to utrzymać równowagę i nie przechylać się na boki na tym rowerze, i 

że jak się trzyma za kierownicę, to trzeba też kierować tym rowerem, żeby jechał 

tam gdzie ja chcę, ale żeby jechać to trzeba kręcić pedałami , a jak się je przekręci w 

drugą stronę, do tyłu, to wtedy można zahamować i zatrzymać rower. Trochę za 

dużo było tych instrukcji. A ja ciągle nie mogąc utrzymać równowagi, zacząłem się 

domagać by brat trzymał rower za siodełko, które było na wysokości moich ramion i 

by nie pozwolił mi się wywrócić. Więcej uwagi zwracałem na to, czy on trzyma rower, 

niż na to, czy w ogóle jadę. Ćwiczenia odbywały się na podwórku. Podwórko  jest 

dość długie, od drewnianych drzwi stodoły do metalowej bramy przy drodze, 

zrobionej z siatki i  metalowych krawędzi jest ze dwadzieścia metrów, a szerokie jest 

może na cztery albo pięć  metrów. Od połowy placu jest lekki spadek w stronę 



bramy, tak że rower sam jechał z „górki”.  Na ganku siedziała siostra i skrobała 

młode ziemniaki na obiad,  i czułem się niezręcznie, kiedy co chwila zeskakiwałem z 

roweru, żeby razem z nim nie upaść na ziemię, kiedy traciłem równowagę. Bardzo się 

złościłem na ten mój brak zdolności „złapania” równowagi na rowerze i gdy za 

którymś razem jak rower upadł, a ja zdążyłem zeskoczyć, postanowiłem , że nie 

będę się uczył tej jazdy na tym przeklętym rowerze. Też siadłem na ganku i 

zdruzgotany,  bezmyślnie gapiłem się na ten leżący rower, którego rozpędzone kolo 

ciągle się kręciło. Brat jednak nie dawał za wygraną, zachęcał mnie bym jeszcze raz 

spróbował. Powiedział mi, że już prawie umiem jechać, że muszę tylko patrzeć przed 

siebie i nie gapić się na boki, skupić się na jeździe. Dałem się namówić. Tym razem 

brat mocno trzymał rower za siodełko i jak dojechaliśmy do połowy podwórka, w 

miejscu w którym zaczynało się  z górki, wypuścił z ręki rower, tak że nawet tego nie 

zauważyłem. Jechałem! Patrzyłem przed siebie i jechałem. Złapałem równowagę i 

wtedy jak spod ziemi wyrosła przede mną brama, nie umiałem zahamować, ani nie 

zdążyłem skręcić i nie zdążyłem zeskoczyć. Trafiłem w bramę i spadłem z roweru. Nic 

mi się nie stało. Trochę się przestraszyłem. Pomyślałem tylko, że teraz zostało mi się 

nauczyć, jak zakręcać, żeby nie lądować na bramie. Moja zawziętość się opłaciła. 

Późnym popołudniem umiałem już zakręcać, a nawet robić wielką ósemkę na 

podwórku. To był fajny dzień, byłem szczęśliwy i dumny. Byłem też wdzięczny bratu 

za jego pomoc.  

 

Łąka      (sierpień 1959)   

Obok wioski w kierunku na południe wśród pól jest łąka. Jej powierzchnia to kilka 

hektarów. Magiczne miejsce, do którego prowadzą trzy polne drogi. Od nas z domu 

to będzie co najmniej półtora kilometra. Trzeba przejść przez mostek na Sławce 

potem polną drogą obok naszego pola nazywanego „na hektarze”,  aż do kolejnego 

kamiennego mostka na strumyku, który ciągnie się dalej wśród pól, aż z okolic wioski 

Kuklice i wpada do  Sławki. Podczas wiosennych roztopów ten strumyk wylewa i 

woda zajmuje sąsiadujące z nim zagony. Nasze pole bywa czasem zalane do połowy. 

Łąka zaczyna się za tym drugim mostkiem, po lewej stronie strumyka, po prawej jest 

lasek. Ten strumyk latem jest szeroki na kilkadziesiąt centymetrów i głęboki może na 



pół  metra. W połowie łąki przy lasku jest duża jama wypełniona wodą. Jest to wielki 

lej po bombie zrzuconej z samolotu podczas wojny. Latem, jak jest gorąco moi bracia 

Januszek i Romek chodzą na łąkę się kąpać  i czasem zabierają mnie ze sobą. 

Ponieważ ciągle jestem zbyt mały, to woda w tym bajorku sięga mi do piersi. Jeszcze 

nie nauczyłem się pływać toteż bracia upominają mnie bym nie szalał w tej wodzie i 

uważał by się nie zachłysnąć, bo mógłbym się wtedy nawet utopić. Romek uczy mnie 

pływać na strzałkę. Stoi obok i każe mi złożyć ręce jak do modlitwy, wyciągnąć nad 

głową, nabrać powietrza, zamknąć oczy , położyć się na wodzie i machać nogami. On 

podkłada ręce pod mój brzuch i podtrzymuje bym nie tonął w wodzie. Powietrza nie 

starcza mi na długo, dość szybko wynurzam głowę i staje na nogach. Dno jest 

gliniane i muliste, i śliskie, a ja muszę uważać, żeby się nie przewrócić. A Romek 

chwali mnie, że dobrze mi idzie, i że przepłynąłem więcej niż jeden metr, i dodaje że 

niedługo potrafię przepłynąć całą jamę. Męcząca jest ta nauka pływania i musze 

trochę odpocząć. W pobliżu są jeszcze dwa leje po bombach, znacznie mniejsze ale 

za to głębokie i bracia nie pozwalają się w nich kąpać. Siadam przy tym najbliższym, 

wygrzewam plecy w południowym słoneczku i obserwuję to naturalne akwarium. 

Wokół rośnie zielony tatarak, jest kępa ciemnozielonego sitowia wyrastającego 

wysoko ponad wodę, niektórzy nazywają tą roślinę oczeret. Na łodygach 

odpoczywają zmęczone lataniem ważki świtezianki, ich skrzydełka mienią się 

kolorami tęczy. Na wodzie pływają liście płoczyńca na wierzchu zielone, a od spodu  

purpurowe. Siadają na nich narciarze wodni, takie pająki ślizgające się po 

powierzchni wody. Jak czasem wejdą sobie w drogę, to jest od razu walka na 

wywracanki.  Pod wodą pływa kilka niedużych złotych karasi, pewnie wędkarze je 

tam wpuścili albo ptaki wodne przeniosły ikrę i teraz rosną sobie rybki w zalanym 

wodą leju bo bombie. Zauważyłem też kilka małych zielonych żabek leżących  na 

wodzie z lekko wystającymi łepkami, polujące na małe muszki. Niezmącona woda w 

tym oczku wodnym jest przeźroczysta, doskonale widać dno i młode podwodne 

roślinki. W powietrzu latają kąśliwe gzy nazywane też ślepakami. Potrafią 

niespostrzeżenie usiąść na skórze na plecach, i dopiero zaczyna boleć jak wbiją swoją 

ssawkę do picia krwi. Romek zawołał mnie na kolejna lekcje pływania. Podoba mi się 

ta zabawa i coraz dalej pływam na tą strzałkę. Chciał mnie jeszcze uczyć pływać w 

stylu nazywanym „na pieska”, ale tylko mi się wody do nosa nalało i szybko 



zrezygnowałem z ćwiczeń. Po kąpielach idziemy dalej przez łąkę wzdłuż strumyka. 

Kończy się zachodni lasek i zaczyna się druga łąka, tu strumyk jest trochę rozlany, 

szerszy i przedziela łąkę na dwie części. W tym strumyku  jest pełno pijawek i lepiej 

po nim nie brodzić, bo dość szybko przyczepiają się do łydek.  Łąka  jest rozległa, 

nieco podmokła, porośnięta trawami i pachnącymi ziołami. Rośnie tu w widocznych 

kępach sit rozpierzchły , my nazywamy tą roślinę „koźnik”.  Łodygi są obłe w środku 

gąbczaste, nie są kruche, możne z kilkunastu pędów wyplątać warkocze i wtedy jest 

bardzo fajna nahajka, nie do bicia ale do odpędzania gzów. Rosną  tu też ostre trawy 

tatko nazywa ją „osoka”, jak się taką trawę chwyci w dłoń i pociągnie - to przecina 

boleśnie skórę na palcach aż do krwi. Dopiero jak się ją skosi i  wysuszy na siano, to 

nadaje się do dokarmiania krów.    

Po prawej zachodniej stronie strugi jest jeden z trzech lasków otaczających pierwszą 

łąkę z trzech stron. Drugi jest od południa, a trzeci od wschodniej strony. Na północy 

łąka graniczy z polami uprawnymi. Właściwie te  laski  to są małe zagajniki, ten 

największy zachodni ma może pięćdziesiąt metrów szerokości i  sto pięćdziesiąt 

długości, za nim zaczyna się druga część łąki.  Rośnie w nim wiele rożnych drzew i 

krzewów. Są tam młode jesiony, kilka gatunków wierzby nazywanej też wikliną, albo 

łozą, graby i derenie, osiki, gęste kolące tarniny,  trafiają się krzaki kaliny, rzadko 

młode brzózki i w jednym miejscu są rajskie jabłuszka ale to raczej jest duży głóg.   

Drugi lasek , ten od południowej strony jest pełen olch. Nie są jeszcze zbyt wysokie, 

może mają po cztery, pięć metrów. Wygląda to tak jakby ktoś celowo zasadził te 

drzewska w kilkunastu równych blisko siebie rzędach. Jest tam też gęsta trawa i 

czasem rosną jadalne grzyby maślaki sitarze. Dzisiaj Januszek znalazł dwa takie 

grzyby i bardzo był z siebie zadowolony. 

Trzeci lasek jest malutki, nie całe sto metrów długi i tyleż szeroki. Rośnie w nim wiele 

różnych drzew ale jest tu też leszczyna i jesienią będą orzechy - jeśli wiewiórki nie 

pozbierają ich wcześniej. A teraz na skraju tego lasku rosną poziomki, chyba nikt 

tędy ostatnio nie chodził, bo poziomek jest całe mnóstwo i chodząc ostrożnie, żeby 

nie podeptać owoców zajadamy pachnące i smakowite poziomeczki.   

Trzeba wracać do domu, idziemy przez łąkę do mostku i słychać okropny wrzask 

latających nad naszymi głowami czajek.  Za chwilkę Romek woła nas byśmy podeszli, 



i pokazuje nam jak pod kępą koźniku chcą się ukryć dwa malutkie pisklaki na cienkich 

nóżkach. To są małe czajki. Bracia zabraniają mi je złapać do rąk. Mówią mi, że 

zapach człowieka, który na nich zostanie może spowodować to, że rodzice przestaną 

je  karmić, porzucą i małe umrą z głodu. Szkoda, że nie mogę potrzymać ich w 

dłoniach, ale już wolę by ich rodzice nie porzucili. Idziemy więc dalej i jak jesteśmy 

daleko, czajki przysiadają w miejscu w którym widzieliśmy pisklęta. Pewnie szukają 

swoich dzieci, by się nimi zaopiekować, nakarmić, zaprowadzić do gniazda…  

Droga powrotna bardzo mi się dłuży i jest męcząca. Siadam na czyjejś miedzy i 

odpoczywam, a bracia próbują mnie zachęcić bym wreszcie zaczął znowu iść, bo oni 

są już głodni i najchętniej to by pobiegli do domu.  W końcu Januszek się nade mną 

zlitował i wziął mnie na barana. Fajnie jest siedzieć na plecach starszego brata i bez 

większego wysiłku maszerować polną drogą. Musze uważać by nie ściskać go rękoma 

za gardło, bo mnie jeszcze zostawi na środku polnej drogi pół kilometra od domu… 

 

 

Tabor we wsi    (sierpień 1959) 

Przez wioskę jedzie tabor Cyganów. Uciekamy z ulicy i stoimy na podwórku za 

zamknięta bramką, patrząc z ciekawością na kolorowy cygański świat. Jedzie 

kilkanaście wozów przykrytych budami, w oknach są zasłonki w kolorowe kwiaty. 

Powożą wąsaci starzy Cyganie, chudawe koniki bardzo powoli ciągną te wozy. Koła 

hałasują uderzając metalowymi obręczami o granitowe kocie łby. Wokół taboru 

zwinnie poruszają się piękne młode Cyganeczki, z warkoczami na głowach,  ubrane w 

kolorowe, kwieciste, długie do kostek sukienki w towarzystwie starych brzydkich, 

pomarszczonych  Cyganich ubranych w brudne sukienki i wielkie, ciężkie złote 

kolczyki. Cyganki po dwie próbują wejść do domów, by prosić o jakieś dary, najlepiej 

jakieś jedzenie, a w zamian chcą wróżyć. Każda ma w ręku zgraną talię kart. 

„Powróżyć, powróżyć pani, karta prawdę ci powie”  – mówi ta starsza do mojej 

matki, a ta druga rozgląda się po kuchni, sprawnie oceniając wartość widocznych 

przedmiotów. Na polecenie matki przyniosłem z kurnika  pięć jajek i dałem tej 

młodszej Cygance, która ostrożnie włożyła je do swojego fartucha. Matka 



odprowadziła Cyganki do furtki, bacząc by wychodząc po drodze czegoś nie ukradły, 

a na koniec powiedziała: „Niech was Bóg prowadzi”. Tabor przejechał przez wioskę, 

starsi chłopcy powiedzieli, że Cyganie rozbili obóz kawałek za wsią, na łące, na 

brzegu rzeki Ślęza. Tam będą palić ogniska, jeść, pić i grać na skrzypcach i na 

gitarach i śpiewać swoje wzruszające, tęskne pieśni, a kobiety będą tańczyć. A  nam 

przykazywano, abyśmy „broń Boże” nie zbliżali się do taboru, bo Cyganie mogą 

małych chłopców ukraść i gdzieś sprzedać w wielkim mieście do jakiejś bezdzietnej 

rodziny. Chłopi we wsi zdecydowali, że tej nocy wartować będzie sześciu mężczyzn a 

nie jak zwykle dwóch. W nocy Cyganie mogą próbować ukraść komuś konia albo 

krowę i sprzedać kilka wiosek dalej na targu. Ta „warta” na wsi obowiązywała od 

końca wojny i miała chronić mieszkańców przed wszelkimi nieszczęściami. Każdy 

gospodarz musiał wystawić wartę, jak nie miał dorastających synów do pomocy to 

dogadywał się z sąsiadem. Symbolem warty była gruba, mocna, drewniana pałka, 

długa na półtora metra, którą po odbytej nocnej warcie, trzeba było zanieść do 

kolejnego gospodarza. 

Następnego dnia tabor wyruszył w dalszą drogę. Nikt we wsi nie zgłaszał żadnych 

strat. Może ci Cyganie, oni wolą jak się o nich mówi Romowie -  nie byli wcale źli, żyli 

w ciągłej podróży, a dobrzy wieśniacy obdarowywali ich jedzeniem. Przez kilka 

następnych dni marzyłem, że jadę z taborem, i że fajnie jest nie mieszkać w jednym 

miejscu… 

 

Mam 1 metr wzrostu     (początek września  1959) 

Robi się jesiennie, dzień jest pochmurny i nawet może zacznie padać deszcz. Ale na 

wsi pogoda nie zawsze ogranicza obowiązki. Po żniwach trzeba zaorać ściernisko po 

skoszonym zbożu. Ojciec wybiera się do pracy na polu, które jest przy drodze do 

„Jeziora”. Jeziorem nazywamy niewielką gliniankę, w której przed wojną Niemcy 

kopali glinę i wypalali czerwoną cegłę z napisem Wiltschau. Jeziorko było 

niebezpieczne, miejscami bardzo głębokie. Były tam wciągające pod wodę wiry i co 

jakiś czas ktoś się tam topił. Brat Olek mówił, że nawet  na czternaście  metrów jest 

głębokie, bo z chłopakami sprawdzali spuszczając cegłę na sznurku. A ja mam tylko  

metr wysokości, i wszyscy mówią, że  będę mały, nie urosnę bo jestem jakiś 



”wyskrobek” na którego zabrakło trochę materii. Nie bardzo wiem o co chodzi i nie 

bardzo się z tym zgadzam  i  wierzę że jednak kiedyś będę duży. 

Ojciec włożył na wóz mały pług do podorywki, zaprzągł konia do wozu, usiadł 

wygodnie na desce, która położona w poprzek wozu była dość wygodnym 

siedzeniem i zapytał mnie czy chcę z nim jechać na pole. Nie mam nic do roboty, 

przecież nie chodzę jeszcze  do szkoły, wiec chętnie się zgodziłem. Mama dała mi 

nawet ciepłą kurtkę, bo wiał chłodny wiatr. Usiadłem  na tej desce obok ojca, ale 

tyłem do kierunku jazdy i chyba trochę dumny mijałem kilku moich kolegów z 

naszego końca wioski, którzy w kucki siedzieli na poboczu drogi i coś patykami 

rysowali na ziemi. Ojciec był milczący. Nawet konia nie poganiał. Wszystko odbywało 

się w zgodnym rytmie  skrzypiących kół i głuchych dźwięków końskich kopyt 

stawianych monotonnie  na kocich łbach wioskowej drogi. 

Ledwie minęliśmy  trzy domy i już był koniec wioski, gdzie było skrzyżowanie, a 

droga na lewo, szutrowa prowadzi do Pełczyc, sąsiedniej wioski, ta na prawo to taka 

polna droga powstała po rozebraniu na złom torów kolejki wąskotorowej, która 

prowadziła  od młyna, poprzez pola i mostek na rzeczce Czarnej Sławce do Dużych 

Magnic, a ta środkowa, też polna, pełna głębokich kolein, w których po deszczu stały 

kałuże prowadziła do Jeziorka. Latem, woda w kałużach zawsze była cieplutka, aż 

miło było pochodzić  boso  po tych kałużach i bawić się w przepuszczanie wody z 

jednej koleiny do drugiej, albo w spuszczanie wody na pobocze. Potem trzeba się 

było umyć z tego błota przy studni na podwórku, z której woda była lodowata, ale 

kto by o tym pamiętał wabiony budową wodnych kanałów i błotnych tam, z 

twardniejącego błota  w głębokich do kolan koleinach polnej drogi. 

Nasz koń miał na imię Gniady, nie był już młody, niemal człapał swoim jednostajnym, 

usypiającym krokiem ale ciągle był bardzo silny. Po jakimś czasie dotarliśmy do 

naszego pola. Ojciec zatrzymał Gniadego przy miedzy porośniętej trawą i dzikim 

zielskiem, odpiął mu  wędzidło i pozwolił  poskubać trawy. Gniady ze spokojem i 

nawet dostojnie skubał trawę i jadalne zielska, umiejętnie omijając kolący oset. 

Ojciec zdjął z wozu pług i przygotowywał go do orki. Przypiął do pługa  drewniany 

 orczyk zakończony metalowymi okuciami z hakami do przypięcia postronków od 

końskiej uprzęży. 



Kiedy Gniady podjadł nieco trawy z miedzy, ojciec przypiął postronki do orczyka, 

wziął do ręki bat i rozpoczął podorywkę. Szedł za pługiem, przytrzymując go za dwa 

uchwyty i nieco przyciskał do ziemi, żeby lemiesz, taka zaostrzona cześć pługa 

odcinająca i odkładająca skibę,   zagłębił się  odpowiednio w ziemi. Pole było w 

kształcie prostokąta. Chwilę trwało, zanim wszystkie cztery jego boki zostały 

przeorane. Na początku chodziłem  za ojcem stąpając po powstałej bruździe, ale po 

jakimś czasie zaczęło to być nudne  i na dodatek zaczęły mnie boleć nogi. A Gniady 

ciągnął pług, który podtrzymywał ojciec i tak chodzili po tym polu i ścierniska powoli 

ubywało.  Dzień był ponury, chmury były tuż nad głową, sunęły z zachodu na 

wschód, ale deszcz nie padał. Nad przeoraną ziemią latały  skrzekliwie kraczące 

czarne ptaszyska, które wydziobywały ze świeżo przeoranej ziemi dżdżownice, które 

nie zdążyły przed nimi się ukryć.  Siedzę na tym ściernisku i patrzę jak ojciec pracuje 

a wokół wrony podskakują, podfruwają, głośno kłócą się  o jedzenie. Przez chwilę 

pomyślałem, że fajnie by było fruwać, unosić się nad ziemią, wzbić się wysoko i 

pooglądać  świat…   

Czarny pas przeoranej ziemi stawał się coraz szerszy i wtedy wpadłem na znakomity 

pomysł, żeby zmierzyć ile pola ojciec zaorał. Położyłem się na skraju przeoranej ziemi 

i za głową ręką zaznaczyłem dołek, potem stanąłem na tym dołku i znów się 

położyłem i znów za głową zrobiłem dołek i tak sześć razy, a umiałem już liczyć do 

dwudziestu. 

Podbiegłem do ojca i powiedziałem mu, że zaorał już pas ziemi szeroki na sześć 

metrów. A on zapytał, skąd to wiem. To mu powiedziałem że zmierzyłem. A jakim 

sposobem spytał. Wtedy  odpowiedziałem że sobą, bo przecież mam jeden metr 

wzrostu. Popatrzył na mnie z zaciekawieniem i uśmiechnął się przyjaźnie. 

 

Trembowla 

Krzyżówka, to ta cześć wioski, gdzie krzyżują się drogi przechodzące przez Wilczków. 

Główna droga prowadząca przez środek wsi  krzyżuje się z drogą łączącą Wrocław ze 

Strzelinem, a najbliższe wioski to na lewo Galowice a na prawo Pasterzyce i 

Jaksonów. Dalej przedłużenie drogi przez wieś prowadzi do części wioski  położonej 

na prawo - osady nazywanej Prywatką. Jest  tam kilka poniemieckich 

jednopiętrowych willi z  ogródkami, każda ogrodzona metalową siatką rozciągniętą na 



słupkach wysoką na półtora metra i z metalową, zamykaną na klucz bramką. 

Złośliwie ten rejon wioski nazywano „wysranówką”. A dalej droga ułożona z kocich  

łbów kończyła się i na nasypie była polna droga, z głębokimi do kolan koleinami, 

prowadziła do rzeki Ślęzy, a za rzeką była następna wieś – nazywana  „Trembowla”,  

a w rzeczywistości to były Żerniki Wielkie, taka wieś za rzeką. W Trembowli 

znajdował się działający młyn. 

Dzień był  ponury, niskie siwe chmury wisiały tuż nad koronami przydrożnych 

jesionów, widocznych z naszego podwórka. Chwilami nawet siąpił drobniutki 

deszczyk, a w wilgotnym powietrzu panował prawdziwy ziąb. Twarz i dłonie marzły 

najszybciej. Matka powiedziała, że skończyła się mąka i nie ma z czego upiec chleba 

ani bułeczek. A ojciec odpowiedział, że będzie musiał pojechać ze zbożem do młyna i 

zmielić je na mąkę. A do mnie powiedział, żebym mu pomógł nasypać do worków 

pszenicy. Wziął ze sobą dwa duże worki i poszliśmy do „dusiołkowej” komórki, gdzie 

stała skrzynia ze zbożem, otworzył wieko skrzyni, podniósł mnie i postawił na 

pszenicy. On trzymał rozwarty worek a ja miałem nabierać do specjalnego czerpaka 

ziarno i wsypywać do worka. Czerpak był metalowy, chyba z jakiejś nierdzewnej stali. 

Miał kształt przeciętej wzdłuż rury, z jednej stroni zakończonej ścianką a z drugiej 

ukośnie ściętej. Na środku w poprzek  umocowany był pałąk stanowiący uchwyt do 

trzymania czerpaka jedną ręką, a na tylnej ściance był uchwyt do trzymania czerpaka 

drugą ręką. Było to przydatne urządzenie do nabierania zboża i wsypywania do 

worka. Worek stał na pszenicy w rogu skrzyni i szybko udało mi się go napełnić. 

Ojciec mocno zawiązał worek sznurkiem, nieco przykucnął, przechylił worek na swoje 

plecy, podniósł się z workiem  i ruszył w kierunku schodów i na dół, by zanieść go na 

wóz, którym miał jechać do młyna. Szybko zeskoczyłem ze skrzyni i pomimo tego że 

powiedział mi bym tu na niego poczekał, bo on zaraz wróci, poszedłem dwa kroki za 

nim aż do wozu, na którym ojciec położył worek z pszenicą zsuwając go sprytnie z 

pleców.  Podobnie napełniliśmy drugi worek zbożem. Ojciec powiedział bym opuścił 

wieko skrzyni, bo ta musi być zamknięta przed myszami. Niezwłocznie zamknąłem 

skrzynię i ruszyłem za nim. Jak już był gotowy do wyjazdu do młyna, powiedział, że 

jak chcę to mogę z nim jechać. Chętnie się zgodziłem. Matka dała mi ciepłą kurtkę, 

czapkę i szalik. Zabraliśmy ze sobą jeszcze dwa duże płaszcze przeciwdeszczowe, 

którymi ojciec kazał mi przykryć worki, żeby pszenica nie zawilgła. Ojciec jeszcze 



zaprzągł Gniadego do wozu, matka otworzyła bramę wjazdowa oddzielająca nasze 

podwórko od drogi i wyruszyliśmy w podróż do Trembowli, do młyna. Jeszcze tam 

nigdy nie byłem. Jadąc przez wieś spotykaliśmy ludzi, młodsi pierwsi mówili ojcu 

„dzień dobry” a  starszych on pierwszy pozdrawiał. Przed krzyżówką ojciec zatrzymał 

wóz, popatrzył czy nie nadjeżdża jakiś pojazd i ostrożnie przejechał dalej. Tą 

poprzeczną drogą jeździły autobusy, traktory czasem jakieś auta albo motocykle i 

trzeba było być uważnym, by nie spowodować wypadku. Minęliśmy Prywatkę i dalej 

wśród pól jechaliśmy do młyna. Dojechaliśmy do mostu na Ślęzie. Most był 

drewniany, bez poręczy, w kilku miejscach miał niewielkie dziury przez które widać 

było płynącą pod mostem wodę. Po jesiennych deszczach poziom wody był dość 

wysoki a nurt wartki. Woda była zmącona, ciemnego koloru i zapewne zimna. Trochę 

się bałem jak jechaliśmy przez ten most. Pomimo tego, że miał nie  całe dwadzieścia 

metrów długości – przejazd przez most trwał całą wieczność… 

Po drugiej stronie rzeki rosły ogromne drzewa, były to czarne topole, grubsze i 

wyższe od jesionów rosnących u nas we wsi, a nawet od ogromnej rozłożystej akacji 

która rosła koło domu Rudnickich.  

Dalej droga była lepsza, z granitowej kostki i wóz który miał drewniane kola z 

metalowymi obręczami  robił sporo hałasu, gdy metal stukał o  kamienie. Młyn był po 

prawej stronie drogi, po tej samej która jechaliśmy, przed młynem była niewielka 

zatoczka, trzeba było na nią zjechać z drogi, by ustawić wóz przy rampie na którą 

stawiało się worki ze zbożem.  Na szczęście nie było dużej kolejki do młyna, przed 

nami stał jeden wóz, a gospodarz właśnie ładował nie niego swoje worki z mąką, 

które podwoził mu młynarz. 

Żeby dostarczyć worki do wsypu przy żarnach (kamieniach młyńskich) 

wykorzystywano specjalny wózek na dwóch niewielkich kołkach, z przodu miał 

szeroką na kilkanaście centymetrów listwę, trzeba ją było wsunąć pod stojący worek 

a następnie przytrzymać worek przy stelażu i przechylić wózek w swoja stronę. 

Zupełnie łatwo było przewozić worki tym wózkiem. Kiedy już worki stały przy wsypie, 

ojciec powiedział mi, żebym poczekał  na wozie i przypilnował konia, a sam  omawiał 

z młynarzem warunki usługi. Siedziałem na ławeczce na wozie, była to deska 

położona w poprzek wozu, oparta końcami o przybite do skrzyni wozu podpórki, żeby 



deska się nie zsuwała podczas jazdy. Po nie całej godzinie młynarz przywiózł  jeden 

worek maki i pomógł ojcu przełożyć z rampy na wóz. Ojciec pożegnał się z 

młynarzem i ruszyliśmy w powrotną  drogę. Okazało się, że z dwóch worków 

pszenicy był tylko jeden worek mąki. Ale to wystarczy na parę miesięcy. Cieszyłem 

się, że już jedziemy do domu. Przejazd przez most już nie był taki straszny, jak za 

pierwszym razem. Ojciec prawie nic nie mówił. Raz jeden odezwał się, mówiąc 

żebym popatrzył na dwa zające, które kicały  po łące kilkanaście metrów od drogi. 

Byłem zadowolony z tej wycieczki, bo byłem w nowym miejscu i będę mógł 

opowiedzieć o tym dzieciakom z naszego końca wioski, bo chyba nikt z nich nie był 

jeszcze w Trembowli.    

 

Odmienne stany świadomości    (wrzesień 1959) 

Mam pięć  lat. Z jakiegoś powodu rodzice ze mną wybrali się do kumy Tofilki 

Jaworskiej, która z mężem Władysławem i córką Felą z jej mężem Kazikiem  i ich 

dziećmi mieszkała  trzy domy dalej, po naszej stronie wsi. Ich podwórko było 

wspólne z podwórkiem rodziny Kuriatów. Kuriatowa to siostra Tofilki. Było już dość 

późno i dzieci musiały być w mieszkaniu. Kuma, tego określenia  używano do matki 

chrzestnej, a Tofilka była chrzestną mojego brata Janusza - krzątała się przy piecu. 

Rodzice siedzieli przy stole z Panem Władysławem.  Okazało się, że piekła na blasze 

w duchówce (u nas nazywano duchówką piekarnik)  pokrojone w grube kawałki 

ziemniaki mocno natarte czosnkiem. I kiedy dobrze się upiekły na żółto-różowo i 

złoto-brązowo, wszyscy zostali poczęstowani. Ziemniaki były znacznie smaczniejsze 

niż z ogniska, a przyprawione czosnkiem i posolone, jeszcze ciepłe posmarowane 

masełkiem były  wręcz wykwintne. Po tym poczęstunku dorośli zasiedli do stołu 

rozegrać partyjkę karcianej gry w „durnia”, a dzieci czyli Wiesia córka Feli starsza ode 

mnie o kilka miesięcy, jej brat Mietek młodszy od nas o rok i ja poszliśmy się bawić 

do małego pokoju. Mietek nauczył mnie jak rozpędzić bąka tak by się długo kręcił. 

Bąk był blaszany, pomalowany na wiele kolorów, kupiony na odpuście, wyglądał jak 

dwa głębokie talerze połączone brzegami, od spodu było stożkowate  zakończenie a 

od góry bąk miał rączkę do nakręcania, kawałek pręta skręconego w kształcie świdra  

zakończoną drewnianym łepkiem.  Trzeba było postawić bąka na podłodze i 



energicznie wcisnąć tą rączkę i szybko ją wypuścić. Wtedy bąk sam wirował i ładnie 

wyglądały jego kolorowe smugi. Chyba ten kręcący sie bąk był przyczyna naszego 

nowego pomysłu na zabawę, którą znałem wcześniej. Sami zaczęliśmy się kręcić jak 

bąki próbując, kto najdłużej utrzyma równowagę i najpóźniej upadnie na podłogę.  

Wystarczało kilkanaście sekund aby pojawiły się zawroty głowy i utrata równowagi i 

wtedy każdy musiał ostrożnie upaść na podłogę. Przez dłuższą chwilę nie można było 

wstać, bo w głowie się kręciło, pokój tańczył i  nie sposób było utrzymać równowagę. 

Był to dziwny stan, śmialiśmy się, że jesteśmy pijani, bo podobnie kłopoty z 

utrzymaniem równowagi mieli pijani mężczyźni, których czasem można było zobaczyć 

pod sklepem. Były to chyba nasze najwcześniejsze odmienne stany świadomości…  

 

 

Nie lubię piwnicy      (wrzesień 1959) 

Muszę opisać jak wyglądał nasz dom. Dla mnie wydawał się zawsze wielki i trochę 

tajemniczy. Przed wojną zajmował go weterynarz. Prowadził on lecznicę dla zwierząt 

gospodarczych. Zapewne pomagał przy odbiorze rodzących się cieląt, źrebaków i 

prosiąt, kastrował knury i byczki a także leczył, jak jakieś zwierzę zachorowało. W 

jednej z komórek na piętrze pełno było różnych skalpeli, szczypiec o dziwnych 

kształtach, różnej wielkości strzykawek, mnóstwo słoików i butelek z brązowego 

szkła, poopisywanych na etykietkach jakimś  dziwnym pismem, zawierający jakieś 

płyny, albo jakieś sypkie, podobne do grubej soli substancje. Buteleczki na półkach 

niewielkiego regału były ładnie postawiane, jak towary w sklepie. Wiedziałem  od 

rodziców, że te wszystkie substancje mogą być trujące i że nie wolno ich w żaden 

sposób używać. Bardzo rzadko zaglądałem do tej komórki, zazwyczaj z bratem, który 

umiał otwierać kłódkę przy drzwiach do niej.   

Nasz duży dom zbudowany był na planie prostokąta, ganek i główne wejście było od 

wschodu. Ganek jest spory, wchodzi się nań po dwóch ceglanych schodkach. Cały   

murowany z czerwonej cegły, wyprodukowanej przed wojną w tutejszej cegielni. Po 

obu stronach dużych, drewnianych, zdobionych rzeźbionymi listwami drzwi  były 

murki, na których można było posiedzieć, na każdym mogły się zmieścić po trzy nie 

za tęgie osoby. I jeszcze można było siadać na drewnianym progu, albo na 

schodkach jak się podłożyło konopny worek, żeby od zimnych cegieł „wilka nie 



złapać”. Ganek osłonięty był daszkiem krytym papą  wspartym na drewnianej 

konstrukcji z kantówek. Pionowe przytwierdzone były na śrubach do ściany, a 

odchodzące od nich ramiona, tworząc literę „y” wspierały  niewielki, drewniany strop. 

Daszek był dwuspadowy, ale o niewielkim spadku, tak że nie raz właziłem nań przez 

okienko z korytarza na piętrze domu. Do szczytu daszku przymocowana była na 

metalowym niewielkim wysięgniku lampa, w której żarówka była osłonięta 

przykręcaną, podobną do słoika szklana obudową i miała jeszcze  metalowy kołnierz 

wewnątrz  pokryty biała emalią, żeby odbijać światło. Pod daszkiem były zakamarki, 

w których nocowały wróble i czasem starszy brat chwytał jakiegoś, jak już było 

ciemno. Raz dał mi potrzymać, ale wystraszony wróbel przekręcił główkę i  tak 

mocno mnie szczypnął dziobem, że go wypuściłem z rąk. Przerażony fruwał po 

kuchni, aż obudził starego kocura „Maćka”, który próbował go złapać, na szczęście 

brat zdążył otworzyć okno i wróbel odleciał w noc. 

Przez duże dwuskrzydłowe drzwi z wielką metalową klamką, którą musiałem mocno 

nacisnąć, a nawet na niej zawisnąć, żeby je otworzyć jak były zamknięte -  wchodziło 

się do sieni. Na noc zamknięte były dodatkowo wielkim kluczem, który tkwił zawsze 

w zamku i jeszcze była tam w zamku zasuwka. Trzeba było przesunąć w lewo 

wystający od spodu metalowy języczek i wtedy bolec blokady przesuwał się do 

stalowej, mocnej objemki blokując drzwi.  Czasem zasuwka się zacinała i musiałem 

prosić dorosłych o pomoc.  

Kiedyś zimą, kiedy na szybach  okienek z sieni rozmieszczonych po obu stronach 

drzwi szron utworzył fantastyczne obrazy, pejzaże i kwiaty, i żeby coś zobaczyć przez 

te szyby trzeba było zeskrobywać ten szron albo chuchać ciepłym powietrzem by 

rozmrozić niewielkie kółko bez szronu, właśnie w takim dniu, jak byłem mniejszy – 

mój starszy brat Janusz powiedział mi, żebym dotknął uchwytu klamki językiem. 

Musiał być spory mróz. Bo mój język natychmiast przymarzł do tej klamki i nie 

mogłem go oderwać. W końcu z trudem go oderwałem, chuchając mocno, ciepłym 

powietrzem z płuc. Przez kilka godzin bolał mnie język, ale też miałem niezłą 

nauczkę, żeby nie ufać bratu i nie dotykać językiem  metalowych przedmiotów na 

mrozie. Bardzo źle się czułem z tym, że dałem się wkręcić w tą głupia zabawę, że 

byłem aż tak naiwny… 



Ta sień to był raczej niewielki hol z którego drzwi na wprost prowadziły do kuchni, te 

na prawo do dużego północnowschodniego pokoju, zaraz obok były drewniane 

schody na piętro, skręcające przy ścianie.  Miały wyślizganą poręcz  i ładnie toczone 

słupki balustrady.  

Czasem jak była ładna pogoda i rano świeciło słońce, to  kryształowe, kolorowe 

szybki w drewnianym „witrażu” nad  drzwiami, przepuszczały smugi  zielonego, 

fioletowego, pomarańczowego i złotego światła. Środkowa szybka, kwadratowa o 

boku co najmniej dziesięć centymetrów była złotożółtego koloru i miała szlif w 

kształcie promienistego słonka. Kiedy światło padało na tą szybkę w sieni pojawiały 

się magiczne smugi światła, w których „tańczyły” cząsteczki kurzu i pyłków krążące w 

powietrzu.  

Jak była brzydka pogoda to sień i schody były fajnym miejscem zabaw. Drzwi na 

lewo prowadziły do dużego południowowschodniego pokoju w którym przyjmowano 

ważniejszych gości. Przed wejściem do kuchni, po prawej stronie drzwi,  pod 

schodami na piętro, były osłonięte barierką i zamykaną na hak drewnianą furtką 

ceglane schody w dół do piwnicy. Starsze rodzeństwo straszyło mnie nieraz, że mnie 

zamkną w piwnicy, jak będę nieznośny i raz brat mnie tam zaniósł, postawi w piwnicy 

i zamknął metalowe drzwi.  Byłem przerażony, tłukłem kułakami w drzwi i darłem się 

przeraźliwie, wiec mnie dość  szybko wypuścił. Bałem się tej piwnicy, bo kiedyś 

miałem koszmary senne. Śniło mi się, że siedział tam w półmroku długowłosy, 

brodaty dziad z pałka, z wielkimi zębami i w tym śnie chwycił mnie jak przechodziłem 

obok schodów, przytrzymał pod pachą, i mimo że wierzgałem nogami, a rękoma 

starałem się wyswobodzić z silnego uchwytu, to zataszczył mnie do tej piwnicy i miał 

mnie tam zjeść i wtedy się obudziłem. Byłem przerażony, trząsłem się ze strachu i 

prędko pobiegłem do sypialni rodziców, która jest w pokoiku z kuchni na prawo, za 

drzwiami po dwóch schodkach w dół, i wcisnąłem się do ich łóżka. Nasza, chłopców 

sypialnia jest w pokoiku na lewo. Na piętrze są  dwa duże pokoje, okno z jednego 

wychodzi na północ a z drugiego na południe. W tym północnym mieszkała siostra 

jak była w domu, a południowy był gościnny. Są też cztery komórki, takie wąskie 

pomieszczenia,  na poddaszu z sufitami, które tworzył spadzisty dach domu. Z 

komórek widać   krokwie dachowe, laty i dachówki, ale jest też sporo zakamarków w 

tych komórkach i można tam natrafić na prawdziwe skarby. Jest tam także niewielkie 



pomieszczenie z małym metalowym okienkiem z dwiema szybkami. Takie same 

okienka po obu stronach dachu są wyżej na strychu, przez nie można wychodzić na 

dach i po poziomej desce dojść do kominów. Nigdy nie wchodziłem na dach. To było 

jak dla mnie za bardzo wysoko. Strych  był niezabudowany, były tam tylko dwa 

murowane i otynkowane na szaro kominy wystające ponad dach, kiedy mama paliła 

w kuchennym piecu to jeden komin był cieplutki. Na strychu była drewniana podłoga, 

z bardzo szerokich desek przybitych do grubych, drewnianych legarów. Jedną deskę 

z podłogi obok komina można było odchylić i leżał tam między legarami wielki 

poniemiecki bagnet, brat mi to  kiedyś pokazał i teraz czasem wyjmowałem ten 

bagnet. by go pooglądać, potrzymać w dłoni. Był duży i ciężki, długi chyba na 

czterdzieści pięć centymetrów, ostrze było nie zardzewiałe, lśniące, i bardzo ostre. 

Ciekawe, myślałem sobie, czy jakiś „szkop” zabił kogoś tym bagnetem podczas 

wojny? 

 

Proroctwo zaczyna się spełniać - Śmierć Romka   (listopad 1959) 

Siedziałem w kuchni na ławce przy oknie. Na dworze padało. Matka krzątała się przy 

piecu. Ojca nie było w mieszkaniu. Usłyszałem strasznie głośny huk, że aż szyby w 

oknie brzęczały. Nawet się przestraszyłem. Nie obserwowałem Matki, nie wiem jak 

zareagowała. Po niespełna pięciu minutach wpadł do mieszkania zdyszany starszy 

brat. Przerażony wykrztusił z siebie, że tamten młodszy zabity. Przez moment Matka 

zamarła. Do mieszkania wszedł Ojciec. Miał łzy w oczach. Dowiedział się pierwszy. 

Mnie też udzielił się niepokój rodziców. Wiedziałem już co to znaczy, że ktoś nie żyje, 

bo byłem na kilku pogrzebach i ludzi w trumnie na linach opuszczano do dołu i 

zasypywano ziemią. 

Żal mi się zrobiło mojego brata, kiedy pomyślałem, że jego też zasypią. Ojciec wziął 

mnie za rękę i szybkim krokiem, ja biegłem, udał się na miejsce wypadku. Na środku 

wioski, pomiędzy szkołą a sklepem, przy ruinach ewangelickiego kościoła stał 

ogromny dąb. Było tam już sporo ludzi. Widząc nas rozstąpili się na boki i 

zobaczyłem na ziemi dwóch chłopców. Ten drugi był przyjacielem brata i jeszcze się 

rzucał na ziemi. Widocznie nie mógł całkiem umrzeć. Brat leżał nawet spokojnie, 



policzkiem dotykał murawy, z ust wypływała mu trawa i ziemia zmieszane ze śliną i 

krwią. Palce miał głęboko wbite w murawę.  

Okazało się, że robili talerzówkę, taką minę przeciwczołgową, którą kilka dni temu 

ktoś wyciągnął ze stawu obok. Za chwilę nadeszła Matka. Była bardzo przejęta, ale 

nie płakała. Uspokajała nawet płaczące kobiety: stało się, cóż można poradzić. Bóg 

dał, Bóg wziął…  

Ojciec patrząc na zwłoki pochlipywał trochę, ale trzymał się dzielnie. 

Brat był bardzo zdolnym dzieckiem. Najlepszy był z matematyki. Nawet go chcieli 

przenieść w szkole o klasę wyżej. 

Zwłoki brata złożono w jednym z niezamieszkałych pokoi naszego dużego domu. 

Bardzo mnie zdziwiło zachowanie kota. Brat zawsze rano przy śniadaniu odlewał mu 

pół garnuszka swojego mleka. I teraz ten za wszelką cenę chciał dostać się do 

pokoju. Raz nawet tam wpadł. Zatrzymał się przy ciele w okolicy twarzy i zaczął 

przeraźliwie miauczeć takim niesamowitym głosem. Próbował łapką, delikatnie jakby 

obudzić śpiącego. 

Matka wyrzuciła kota za drzwi, ale ten nie dawał za wygraną. Na podwórku wskoczył 

na okno od pokoju, nerwowo łaził po parapecie i darł się okrutnie. W końcu starszy 

brat spuścił na niego psa z łańcucha. 

 

  

Pogrzeb  

Dzisiaj jest pogrzeb. W domu jest pełno ludzi. Niektórzy przychodzą pożegnać się z 

bratem. Trumna leży otwarta w największym pokoju. Lustro jest zasłonięte. Płoną 

świece i jest pełno kwiatów, głównie białych kalii. 

Zaraz przyjdzie ksiądz i będzie pogrzeb. Na mnie nikt nie zwracał uwagi, ale tym się 

nie martwiłem. W końcu ostatni raz interesowano się moim bratem. Nie czułem 

satysfakcji, jaką dawać mogła przewaga na zmarłym bratem. Było mi go żal. Byłem 

smutny.  

Później i mnie zauważono. Przy okazji poznałem nie znanych mi dotąd dwóch 

najstarszych braci i jedna siostrę. Musze być skupiony i nie wydziwiać – 

postanowiłem. Martwiłem się o Matkę, bo już od trzech dni czuwała przy nim, nie 



płakała. Była na wszystko głucha. Patrzyła tak dziwnie, że jeszcze jej takiej nigdy nie 

widziałem.  

Ksiądz pomodlił się przy zwłokach brata, i teraz kto chciał, mógł podejść do trumny i 

pożegnać Romka, dotknąć jego dłoni skrzyżowanych na piersi albo ucałować w 

policzek. Głowę miał opasaną wokół brody i czoła białą chustą, która przytrzymywała 

odciętą przez odłamki miny skórę głowy, by nie opadała do tylu. Potem mężczyźni 

przykryli trumnę wiekiem i ktoś młotkiem zaczął przybijać gwoździe do trumny. To 

był bardzo smutny moment. Słychać było ciche pochlipywanie zebranych w pokoju 

ludzi. Niektórzy ocierali łzy. Mężczyźni chwycili trumnę zaczęli ją wynosić nogami do 

przodu. W progu drzwi trzykrotnie opuszczali trumnę w dół i podnosili  do góry i 

wyszli z domu, na podwórku włożyli trumnę na ramiona i zaczął się ustawiać kondukt 

pogrzebowy. Jakiś mężczyzna niósł krzyż i dwóch starszych chłopaków niosło żałobne 

chorągwie pogrzebowe, na jednej był obraz Jezusa w cierniowej koronie a na drugiej 

Matki Boskiej Bolesnej. Potem szedł ksiądz w żałobnej pelerynie i ministranci, koledzy 

Romka  i czterech mężczyzn niosących trumnę. Za trumną rodzina i następnie 

przyjaciele, sąsiedzi. Zeszła się chyba cała wieś.  Śpiewano żałobne pieśni. Do 

kościoła był spory kawałek drogi. Chyba ze trzy razy zmieniali się mężczyźni niosący 

trumnę. W kościele odbyło się krótkie nabożeństwo żałobne. I przeniesiono trumnę 

do grobu, który był wykopany pod murem ogradzającym kościół od strony 

prezbiterium. W tym czasie dzwonił kościelny dzwon by oznajmić, że jeden z 

mieszkańców wioski opuścił ten ziemski padół łez. Jeszcze ostatnie modlitwy księdza 

przy grobie i na jego znak mężczyźni na linach  spuścili trumnę do dołu. Jeden z 

mężczyzn na łopacie podał księdzu ziemię wykopaną z dołu, a ksiądz wziął do garstki 

trochę tej ziemi i rzucił na trumnę. I wtedy mężczyźni zaczęli zasypywać grób. 

Pierwsze grudy ziemi spadające na wieko trumny zabrzmiały, zadudniły głucho, 

nieprzyjemnie. Ciężka ziemia przygniatała trumnę i ten ciężar kładł się na sercach 

rodziców, którzy utracili swoje dziecko…   

Jeszcze mężczyźni uklepali grób, wbili w świeżą ziemię krzyż z tabliczką z napisem 

kto, kiedy i jak umarł. Ludzie ubrali grób wieńcami i wiązankami kwiatów i powoli 

zaczęli się rozchodzić, wracać do swojego codziennego życia, na chwilę przerwanego 

myślą o śmierci, smutną pogrzebową ceremonią…  



W jakiś czas po pogrzebie, stałem na ganku i patrzyłem na drogę. Wtedy zobaczyłem 

brata, jak zamyka furtkę, wyglądał jakby normalnie, jak zwykle szedł do szkoły. 

Popatrzył na mnie z przyjaznym uśmiechem i zniknął… 

 

Świniobicie   (grudzień 1959) 

Zbliżają się Święta. Ojciec powiedział, że trzeba zabić na święta tą stara maciorę, 

która trochę już się upasła. Mama zgodziła się, że tak trzeba zrobić, bo maciora już 

jest stara. Ojciec był już u Pana Federa, etatowego „mordercy świń” we wsi, umówili 

termin na najbliższy czwartek.  

I rzeczywiście w czwartek przyszedł ten pan ze swoja torbą z narzędziami. Był 

większy od mojego ojca, ze sporym kilkudniowym zarostem wyglądał ponuro, a 

nawet groźnie. Weszli do świńskiego chlewika, świnie zaczęły hałasować, można by 

pomyśleć zaniepokojone tym co ma nastąpić.  

Ludzie mówią, że zwierzęta przeczuwają swoją śmierć. Na przykład krowy przed 

zabiciem plączą, z ich wielkich oczu płyną łzy. 

Zapytał ojca którą świnię bijemy? A następnie wskazanej maciorze zręcznie założył 

na tylną nogę pętle chyba trzymetrowej długości linki i zaczął wyganiać świnię z 

chlewika. Ta popiskując zupełnie radośnie szła na śmierć. 

Ojciec kazał mi iść do domu. Powiedział, że przyjdę później, że nie muszę teraz 

patrzeć na zabijanie. Udałem, że idę do mieszkania, a oni poganiali maciorę za 

stodołę. 

Byłem zbyt ciekaw świniobicia, by siedzieć w takiej chwili w domu. Kiedy już zniknęli 

za ścianą, podszedłem na skraj stodoły, przykucnąłem i zdążyłem zobaczyć jak ten 

silny chłop oddał ojcu linkę przywiązaną do świni i powiedział, żeby mocno trzymał. 

Energicznie wskoczył okrakiem na maciorę, chwycił za prawą przednia nogę, niemal 

błyskawicznie odwrócił ją na łopatki i długim żelaznym lśniącym szpikulcem 

zamaszyście uderzył pod lewą nogą świni wbijając go aż po drewnianą rękojeść. Ten 

szpikulec miał chyba ze czterdzieści centymetrów. Zaskoczona maciora wydała krótki, 

szybko cichnący jęk, jej całe ciało zadrgało i nagle zostało w bezruchu. 

Szlachciarz, bo jak się dowiedziałem zabijanie świń nazywano szlachtowaniem, wyciął 

ostrym nożem większą dziurę, a następnie metalowym kubkiem z uchem nabrał z 

wnętrza świni krwi i wypił parujący na zimnie płyn, otarł usta wierzchem dłoni i 



zaczął wybierać krew do przygotowanego sporego garnka. Było tego pewnie kilka 

litrów. Ojciec podłożył pod boki świni po jednej cegle, żeby się nie przewróciła na 

któryś bok. Patrzyłem na to wszystko jak zahipnotyzowany, dopiero matka, która szła 

zobaczyć, czy maciora już zabita, wyrwała mnie z tego stanu pytając, co ja tutaj 

robię. Jak zwykle odpowiedziałem, że nic. 

Razem z matką podszedłem do miejsca zbrodni. Matka zabrała garnek z krwią do 

domu, a mnie ojciec kazał podawać wiązki słomy, która leżała przygotowana obok. 

Na śniegu było sporo jasnoczerwonych śladów po rozlanej krwi. Martwą maciorę 

przykryto słomą a następnie podpalono. Było to przez chwilę nawet fajne ognisko, 

ale słoma spala się zbyt szybko. Wtedy ten Feder długim nożem zaczął czyść świnię, 

zdrapywał zwęgloną szczecinę i liczne pęcherze na skórze. Po czym jeszcze raz 

świnia została przykryta warstwą słomy i jeszcze raz było słomiane ognisko. A ten 

chłop powiedział, żebym nie patrzył na ogień, bo się w nocy zsikam do łóżka. 

Potem zrobił sobie takie słomiane wiechcie, podpalał je i wypalał szczecinę w 

zagłębieniach wokół świńskich nóg. Odchylał nogi, rude włosy spalały się skwiercząc, 

a może to było od przypalanej skóry i dało się odczuć swąd spalanych włosów i 

skóry.  

Matka przyniosła wiadro gorącej wody, kazała mi polewać wodą świnię a ona 

szorowała ją szczotką ryżową, taką jakiej używano przy myciu drewnianych podłóg. 

Świnia ponownie została przykryta warstwą słomy, przez którą zaczęły unosić się 

smużki pary zupełnie jak smugi dymu z papierosów, które palili ojciec z tym 

chłopem.  

Po kilku minutach ojciec uprzątnął wilgotną słomę z maciory i Fedor swoim wielkim 

nożem zaczął zeskrobywać z niej naskórek. Zauważyłem że dwa rzędy sutków były 

mocno przypalone. Potem znowu świnia została umyta gorącą wodą. Kiedy woda 

obciekła Szlachciarz rozciął świni brzuch i zaczął wyjmować wnętrzności i wkładać do 

przygotowanych misek i garnków. Do największej miski złożył kiszki i żołądek. A 

potem wyjął wątrobę, nerki, serce, płuca. Wypłukał wnętrze świni gorącą wodą, 

którą z kuchni znowu przyniosła mama. 

 

Następnie zabrał się za odcinanie głowy. Miał do tego zgrabny, mały toporek. Taką 

świnię bez głowy podzielił na dwie części rąbiąc toporkiem wzdłuż kręgosłupa, a 



potem jeszcze przeciął te polówki na ćwiartki i ze starej maciory zostało tylko mięso i 

słonina w czterech kawałkach i duży świński łeb.  

Mama zaczęła w kuchni smażyć na dużej patelni „świeżynę”, czyli kawałki mięsa i 

słoniny, żeby poczęstować mężczyzn. Naszykowała też kilka porcji mięsa i słoniny 

zawijając w szary papier, które pozanosiłem sąsiadom. Taki zwyczaj…  

 

  

Wigilia  (1959) 

Dzisiaj jest wigilia. Na Wigilię zawsze przyjeżdżają goście. Głównie starsze 

rodzeństwo, siostry i bracia. A najstarsza siostra to z mężem i dziećmi, które są w 

moim wieku, z Dzidką i z Alkiem. 

W dużym pokoju stoi rozkładany stół, przy którym może się pomieścić kilkanaście 

osób. Trzeba tylko poprzynosić krzesła z całego domu. To najładniejszy pokój w 

naszym domu, południowo - wschodni, jasny z pomalowaną na ciemno-czerwono 

podłogą, którą na wigilię wypastowała siostra i teraz mocno pachniało pasta. W kącie 

na prawo od głównych drzwi stoi ogromny kaflowy piec, w którym dzisiaj brat napalił 

i delikatne ciepło wisiało w powietrzu. Drugie drzwi są z małego pokoiku. Te główne 

się zamyka od środka na hak. Na kredensie stoją lśniące, kolorowe, kryształowe, 

poniemieckie kieliszki, które siostra Basia starannie umyła. 

Przy wielkim lustrze stoi choinka, i może się wydawać, że mamy dwie choinki. Wigilia 

jest tradycyjna, wołyńska, chłodnik rybny z grzybami – bardzo lubiłem te ugotowane 

prawdziwki, które suszone przysyłał z Olsztyna brat mamy – Wujek Felek albo jej 

siostry z Kopaliny niedaleko Oławy: Rózia, Bola i Władzia, bo w naszej okolicy nie 

było prawdziwego lasu. Zupa miała ciemny, brunatny kolor, tak że każdy wyłowiony 

łyżką grzybek był miłą niespodzianką. Był jeszcze karp panierowany, wędzone 

piskorze, których Olek z Julkiem nałowili w pobliskim rowie, który nazywa się Czarna 

Sławka i inne ryby, ciasta, kompot z suszonych śliwek i jabłka, z naszego sadu, które 

ojciec przechowywał w ukryciu od jesieni, były to złote renety i jeszcze takie duże 

żółto czerwone, które niemal rozpływały się w ustach. 

Z pokoju wigilijnego unosiły się różne zapachy, ale najsilniej i najprzyjemniej pachną 

pomarańcze, które z Wrocławia przywiozła siostra Jasia. Nie mogę się doczekać, jak 

już będzie je można jeść. 



Ale najpierw ktoś gasi światło, gdy ojciec zapala wysoką na pół metra świecę na stole 

i zaczyna modlitwę „Ojcze nasz”, po modlitwie dzielimy się opłatkiem i składamy 

sobie nawzajem życzenia. Dla mnie to trochę krępujące całować wszystkich w 

policzki i nie wiem co wymyślać w tych życzeniach, bo skąd mam wiedzieć czego kto 

sobie życzy.  

Po kolacji śpiewamy kolędy. Ojciec i Jasia mają ładne głosy, Basia i Jadzia wtórują 

nieśmiało, Julek trochę basuje, pozostali słuchają. 

Biedny ten Jezusek, myślę sobie, urodzony w marnej szopie, takiej stajence i 

położony w żłobie na sianie, i chyba mu zimno. 

Jeszcze ktoś wyciąga siano spod obrusa, by się dowiedzieć czy będzie mieć długie 

życie. Ale wiem, że mama wybierała długie źdźbła, by je położyć pod obrusem, bo 

bardzo chciała by wszyscy długo żyli. 

A pod choinką leżą dorodne pomarańcze, których niezwykły zapach raz do roku mogę 

ze wzruszeniem wciągać w nozdrza, rozkoszując się jak małe dziecko. 

 

 

Komórka ze skrzynią ze zbożem 

Idąc do góry po schodach, na piętrze zaraz po prawej stronie są drzwi do środkowej 

komórki z oknem w dachu a z tego pomieszczenia dodatkowo dwoje drzwi do 

kolejnych komórek. W jednej od zawsze stała drewniana skrzynia wypełniona 

pszenicą po żniwach. Ma drewniane wieko i jest zamykana na kłódkę. Kłódka jest  

okrągła, a właściwie elipsowata, ma otworek z bolcem, tam wkładany jest kluczyk, 

okrągła rurka z ząbkami do otwierania zamka. Kluczyk można było przyłożyć do ust i 

mocno dmuchając gwizdać na nim, dawał dość wysokie tony. Bardzo nie lubię tej 

części domu i sam nie przychodziłem tu nigdy. Powód był prosty. Miałem okropne 

sny związane z tym miejscem. We śnie spałem  na jakiejś kanapie i pojawiał się 

„dusiołek”, to była szmaciana kukła, właściwie tylko jej głowa, bez twarzy i włosów, 

wielkości piłki do szczypiorniaka, a zamiast szyi i ramion zwisały jakieś szmaciane 

kawałki jakby z końców zawiązanej chustki. Dusiołek sadowił się powoli na mojej 

klatce piersiowej, patrzył na mnie swoją pustą twarzą i robił się coraz cięższy. Ten 

sen odbywał się jakby w zwolnionym tempie. Zaczynałem się dusić, coraz trudniej 

było mi oddychać, z jakiegoś powodu ręce miałem schowane za plecami i nie 



mogłem ich wyciągnąć. Ogarniało mnie przerażenie, w końcu zaczynałem krzyczeć i 

kiedy ktoś dorosły wchodził zobaczyć co się dzieje, ten gałgan spadał ze mnie i sunął 

po podłodze do tej komórki na prawo i tam znikał. Patrzyłem za nim przerażony, czy 

nie wróci, żeby mnie udusić. I kiedy się budziłem,  widziałem że przecież jestem w 

swoim łóżku w sypialni na dole i że to był tylko senny koszmar. Ten lęk ze snu 

przychodził, kiedy tylko  byłem w tej komórce i dlatego nigdy sam się tam nie 

wybierałem.  

A w  tej skrzyni, ojciec przechowywał jabłka, zakopane w pszenicy. To właśnie te 

jabłka przynosił na Wigilię, w ten wyjątkowy dzień…  

 

Dzieci mojej siostry   (lato 1960) 

W okresie letnich urlopów z Wrocławia przyjeżdżała siostra Jasia z dziećmi na wieś. 

Zajmowali wtedy jeden z nieużywanych pokoi na parterze. Przed ich przyjazdem 

trzeba było zrobić wielkie sprzątanie w tym pokoju:  poomiatać  pajęczyny, pościerać 

kurze  ze starych poniemieckich mebli, wywietrzyć pierzyny, wymienić słomę w 

siennikach, wyprasować prześcieradła, poszwy i poszewki i dokładnie zamieść 

podłogę, a potem zmyć ją wodą  z proszkiem przy użyciu szczotki ryżowej i szmaty 

do namaczania podłogi i zbierania wody. Porządki robiła któraś z sióstr, a Basia 

zawsze mnie umiała zachęcić do pomocy. Do omiatania pajęczyn w kątach ścian pod 

sufitem służyło specjalne narzędzie, które zrobiła mama. Na długim, leszczynowym 

kiju obwiązała  kilka dużych, gęsich pór wyrwanych ze skrzydła ( z gęsi zabitej na 

niedzielny obiad) i była z tego fajna miotełka, którą łatwo było omieść nawet 

najbardziej oporne pajęczyny. Czasem przy tym omiataniu z sufitu na  długiej nici 

spuszczał się na podłogę pająk krzyżak, tak się nazywał, bo na odwłoku miał 

jaśniejszy rysunek w kształcie krzyża i szybko uciekał w bezpieczne miejsce pod jakiś 

mebel. Mama zabraniała zabijać pająki, mówiła że to może przynieść jakieś wielkie 

nieszczęście, a poza tym z krzyżakiem trzeba uważać bo może boleśnie ukąsić i 

wpuścić trochę jadu. Wszystko co mogło być jadowite budziło we mnie spory strach. 

Przy omiataniu pajęczyn tak się ustawiałem, żeby żaden pająk nie spadł mi na głowę 

albo wpadł za kołnierz. Zupełnie inna sprawa była z pająkiem, którego nazywaliśmy 

„kosi-noga” . Tych chyba nikt się nie bał.  Najwięcej ich mieszkało w oborze i w 



wychodku, tam w ich pajęczynach zaplątywały się muchy, a much było  pełno w tych 

miejscach. Pająki te miały bardo długie odnóża i malutkie odwłoki. Po oderwaniu 

takiej nogi od odwłoku, jeszcze przez dłuższą chwilę poruszała się konwulsyjnie i 

przybierała kształt kosy. Nie pamiętam, który ze starszych braci pokazał mi jak się 

odrywa pająkom odnóża a muchom jedno skrzydło. Mucha z jednym skrzydłem 

brzęcząc obracała się w koło i miała chyba nadzieję, że w końcu oderwie się od 

podłoża i poleci…     

Córka mojej siostry, Dzidka, jej tato nazywa ja „Budziorek”  jest młodsza ode mnie o 

trzy miesiące i jestem jej wujkiem, przez co czuję się czasem bardo ważny z tego 

powodu. Syn siostry ma na imię Alek, czasem jego rodzice nazywają go „Alura”, jest 

młodszy ode mnie o półtora roku, ale jest sprytny, wybiegany i odważny – nawet 

kwoki się nie boi. Bawimy się razem, najczęściej w stodole, łazimy po belkach i 

staramy się nie stracić równowagi, bo upadek z wysokości kilku metrów na twarde 

klepisko mógłby być bolesny i niebezpieczny. 

Już w pierwszym dniu po przyjeździe siostry z dziećmi  zdarzył się wypadek. Za  

stodołą stał wóz. Wspinaliśmy się na niego z Alkiem od strony dyszla, bo tak było 

łatwiej, stawaliśmy na krawędzi wozu i skalaliśmy – kto dalej doskoczy. Zabawa była 

fajna, Alek nawet daleko skakał. I podczas kolejnego skoku przegryzł sobie krawędź 

języka, miał pełne usta krwi, wycierał je dłonią i jak zobaczył krew z przerażenia 

zaczął płakać. Jego siostra jeszcze go nastraszyła, że mu „kiszki wylezą” i pewnie 

będzie z nim koniec. Musiałem prędko pobiec na pole za ogrodem i wezwać jego 

matkę a moja siostrę. Ta szybko wróciła z pola i po oględzinach zaczęła uspokajać 

swojego przerażonego synka. Krwotok z rany nie trwał długo. Język trochę bolał i 

trzeba było uważać, by nie urazić ledwo gojącej się rany. Potem było śledztwo. 

Dochodzenie do przyczyn wypadku. Dzidka naskarżyła, że skakaliśmy z wozu. Wtedy 

siostra popatrzyła na mnie surowym, karcącym wzrokiem i powiedziała, że przecież 

jestem starszy i nie powinienem wymyślać tak niebezpiecznych zabaw. Nie znała się 

na zabawach. Nigdy dotąd ani ja ani nikt z moich kolegów nie przegryzł sobie języka 

przy skakaniu…   

  



Po trzech dniach język Alka się na tyle zagoił, że mógł normalnie jeść i mówić. Wtedy 

nauczył mnie piosenki. Była to jedna zwrotka, która można było śpiewać przez 

godzinę, bo piosenka nie mogła się skończyć. Takie były słowa: 

 

Wlazł pies do kuchni i pożarł mięsa ćwierć, 

A jeden kucharz głupi, zarąbał go na śmierć, 

A drugi kucharz mądry, co litość w sercu miał,  

Postawił mu nagrobek i taki napis dał: 

Wlazł pies do kuchni i pożarł mięsa ćwierć, 

A jeden kucharz głupi, zarąbał go na śmierć, 

A drugi kucharz mądry, co litość w sercu miał,  

Postawił mu nagrobek i taki napis dał: 

 

Mąż mojej siostry był wojskowym. Przyjeżdżał na niedzielę i jak nie był zmęczony 

spędzał sporo czasu z dziećmi.  Nosił bardzo ładny żołnierski mundur i lśniące, 

wyglancowane brązowe buty. Miał też czapkę z daszkiem. A jak miał dobry humor, to 

pozwalał nam przymierzać jego czapkę. Stawaliśmy wtedy po kolei przed lustrem 

wiszącym na ścianie w kuchni, na stołeczku żeby móc siebie w tym lustrze zobaczyć, 

zakładaliśmy czapkę, ale zawsze spadla mi z uszu, pomimo tego, że moje uszy były 

mocno odstające i śmiesznie wyglądałem z połową głowy zakrytej czapką.   

Szwagier, bo tak nazywa się męża siostry wymyślał nam zagadki i za pierwszym 

razem musieliśmy zgadywać, a czasem nie było to łatwe. Pod jakim drzewem siada 

zając jak deszcz pada?  Jak nie wiedzieliśmy to nam podpowiadał, że pod mokrym. 

Albo inne pytanie. Jakich drzew jest najwięcej w lesie? I szybko mówił: okrągłych. 

Pytał też: jakich kamieni jest najwięcej w wodzie? I podpowiadał: mokrych. A czemu 

wrona siada na czubku drzewa? Bo wyżej nie może - mówił mój starszy brat, bo znał 

już te zagadki. 

Bardzo długo nie mogłem zrozumieć tego zdania, które Szwagier wypowiadał dość 

szybko. „Szedł chłop przez most i dziurbałsię” . Nie miałem pojęcia, co to jest to 

dziur banie…  

 

 



Gry, zabawy i chleb   

Coś trzeba robić przez cały dzień i na dodatek samemu wymyślać sobie zajęcia. Jak 

pada deszcz i jak jest chłodno, to trzeba siedzieć w domu i gapić się przez okno na 

drogę, czy tam coś ciekawego się nie dzieje.  Albo można się bawić w chowanego. 

Ale w domu nie ma wiele kryjówek. Najpierw wyliczanka, kto będzie krył bazę i 

szukał uczestników zabawy. Różne są wyliczanki: „Entliczek, pętliczek, czerwony 

stoliczek na kogo wypadnie na tego bęc; Ene due rabe, Zjadł Tadeusz żabę. Żaba - 

Tadeusza, w brzuchu mu się rusza; Ele mele dudki, gospodarz malutki, gospodyni 

garbata, a córeczka – smarkata; Entele, pentele, digi daj, rapete, papete - Knot!” 

Liczenie zaczyna się od najwyższego albo najniższego uczestnika zabawy. Czasem 

przechodzą letnie burze z błyskawicami i grzmotami, które słychać wcześniej, zanim 

zacznie padać deszcz. Starszy brat mówi, że „z wodą jadą”. Wyobrażam sobie wtedy, 

że gdzieś wysoko w chmurach jedzie drewniany wóz z wielką beczką na wodę, z 

kranem z tyłu i z niego tryska deszczówka, a metalowe obręcze kół iskrzą 

błyskawicami uderzając o kocie łby i tłuką się hałaśliwie. Gdy pada ciepły deszcz i jak 

jest ciepło, lubimy biegać w deszczu, przy drodze tworzą się kałuże  i wtedy 

ochlapujemy się wodą z tych kałuży, uderzając bosymi stopami w lustro wody pod 

katem kierującym wodę  na najbliższą osobę. Zdarza się że rozprysk wody sięga 

nawet głowy. Woda w kałużach jest brudna,  po takiej zabawie ubrania nadają się do 

prania.  Rozbieramy się do majtek i musimy się umyć lodowatą, ale czystą wodą ze 

studni. Siostra, która nadzoruje nasze mycie mówi, że  nas to zahartuje…  

Jak nie pada, to zabawy mogą być na podwórku. Czasem gramy w klasy, ale to 

bardziej dziewczyńska gra i trzeba skakać na jednej nodze i przesuwać do 

następnego kwadratu kawałek dachówki. Z Alkiem i z Dzidką gramy także w  dwa 

ognie, ale jest to inna wersja  gry bo nie ma dwóch drużyn. Losujemy kto wchodzi do 

środka, pozostałe dwie osoby stają na linii „matek”. Mamy gumową piłkę, którą 

trafiamy w środkowego. Jak oberwie piłką po gołej skórze to nieźle piecze. Ale jak 

środkowy złapie piłkę, to zamienia się miejscami z matką, która tak kiepsko rzucała,  

że mógł złapać piłkę. Matka musi mocno i celnie rzucać, by środkowy nie złapał piłki. 

A on musi robić uniki, szybko biegać i starać się złapać piłkę  w powietrzu.  

Jesteśmy już trochę zmęczeni tym bieganiem po podwórku. I z głodu burczy w 

brzuchu. Do obiadu zostało jeszcze trochę czasu. Idziemy do kuchni zrobić sobie coś 



do jedzenia. Najłatwiej zrobić sobie chleb z cukrem. Mamy krajalnicę do chleba na 

korbkę, można sobie ustawić grubość kromki. Ja kroję kromki, bo mam najwięcej 

praktyki. W kredensie stoją makutry z mlekiem, a na powierzchni  zebrała się już 

śmietana. Namaczamy jedna stronę kromki w tej śmietanie i kładziemy mokrą strona 

na płaskim talerzu na który  wcześniej nasypałem cukru z cukierniczki. Jak nie ma 

śmietany, to można kromkę zamoczyć w wiadrze z wodą, ale wtedy trzeba uważać, 

zrobić do bardzo szybko i nie za głęboko wkładać kromkę do wody,  żeby nie 

rozmoczyć chleba. Takie słodkie kromki są smakowite. Zajadamy z dużą 

przyjemnością to danie. Cukier przykleja się wokół ust i musimy go zlizywać językiem 

starając się wystawić język jak najdalej, niemal do czubka nosa. I już myślimy jaką 

następną zabawę wybrać po tej przekąsce… 

 

Młyn i papierosy   (sierpień 1961) 

Lato w pełni. Z Wrocławia przyjechała siostra Jasia i przywiozła Dzidkę i Alka. Mają 

zostać na kilka dni. Przyda im się pooddychać świeżym, czystym, wiejskim 

powietrzem. Alek jest młodszy ode mnie   i jestem jego wujkiem. Polubiłem  go,  bo 

miałem teraz kompana do zabawy. Wydawał mi się mądrym chłopcem, nie dlatego 

że umiał już czytać, czego ja jeszcze nie potrafiłem, ale raczej dlatego, że mnie 

słuchał i rozumiał że mam więcej od niego doświadczenia w sprawach wiejskiego 

życia. Na nasze podwórko przyszedł Marek, mój kolega starszy ode mnie o rok. On 

mieszkał po sąsiedzku w ostatnim domu, tak jak ja był najmłodszy w swojej rodzinie  

i miał liczne rodzeństwo: trzech braci i trzy siostry. 

 

Obok ich domu stoi wielki murowany, chyba trzypiętrowy młyn, najwyższy budynek 

we wsi, nie jestem pewien czy wieża kościoła sięga wyżej. Młyn nie był już od dawna 

używany do mielenia mąki, ale było tam pełno różnych urządzeń i zakamarków i 

świetnie tam można się było bawić w chowanego. Marek zabrał nas do ich młyna, 

trzeba sie było tam zakraść niespostrzeżenie, żeby dorośli nas nie zobaczyli, bo by 

była z tego awantura.  Poczekaliśmy chwilę za ścianą domu od tej strony, gdzie rosła 

wielka lipa, która już dawno przekwitła i w odpowiedniej chwili czmychnęliśmy do 

środka. Jakże ogromy był ten młyn, po prawej stronie od wejścia, przy ścianie, która 



graniczyła z niewielka stodółką na piętro prowadziły wysokie drewniane schody, 

którymi w ślad za Markiem wspięliśmy się na górę. Parter  nie budził większego 

zainteresowania, były tam głównie   jakieś silniki elektryczne, obudowane druciana 

siatką do której przyczepione były tabliczki z trupią czaszką i błyskawicą, i wiadomo 

było, że to ostrzeżenie przed prądem elektrycznym, który może zabić dorosłego 

człowieka, a tym bardziej dziecko.  

W naszej wiosce, w domu nad stawem, mieszkała  jedna kobieta, która jak była 

młodą dziewczyną dotknęła ręką przewodu linii wysokiego napięcia. Kawałek drogi za 

gorzelnią, gdzie  z kartofli produkowano spirytus, weszła na wysoki słup i chwyciła 

ręką za drut. W ułamku sekundy strąciła przytomność i spadła na ziemię. Jakiś 

pracownik gorzelni zauważył ją jak właziła na słup i jak spadła. Z kolegami przynieśli 

ją do gorzelni i kierownik zadzwonił po pogotowie ratunkowe.  Prąd spalił jej dłoń i 

nadgarstek prawej ręki, a po operacji w szpitalu został jej osmolony kikut wystający 

nieco od łokcia. Chowała go  przed ludźmi w rękawie sukienki, a pustą część rękawa 

zawijała do ramienia i przypinała agrafką. We wsi mówili, że  to wszystko stało sie  

prawdopodobnie z powodu jakiejś zawiedzionej miłości…  

Po  godzinie buszowania we młynie ogarnia nas nuda. Przez właz w płaskim dachu 

młyna, pokrytym papą,  weszliśmy na sam szczyt budynku i z wysokości oglądaliśmy 

okolicę. Ja z Alkiem siedzieliśmy przy włazie pełni lęku by nie spaść z tego dachu. 

Około kilometra na północ wśród pól rosły kępy drzew i krzaków, które otaczały 

Jeziorko, w którym pod „karą boską” nie wolno nam się było kąpać. A nawet nie 

powinniśmy tam chodzić by popatrzeć jak inni się kąpią. 

Marek swobodnie  chodził po dachu i pokazywał jaki jest odważny. W pewnym 

momencie położył się na dachu i podczołgał się do krawędzi, tak że głowa wystawała 

mu poza dach i mógł sobie patrzeć prosto w dół. Byłem przerażony, że jak spadnie to 

będzie wszystko na nas i zacząłem go prosić, żeby się nie wygłupiał i że już musimy 

wracać do domu. Zaczęliśmy schodzić, Marek puścił nas przodem, a sam staranie 

zamknął właz, żeby deszcz jak przyjdzie nie napadał do środka. Jeszcze na chwilę 

zatrzymaliśmy sie w   środku i zaczęliśmy szukać odpowiedzi na pytanie, co dalej 

będziemy robić. I wtedy Marek powiedział,  że powinniśmy spróbować jak to jest 

palić papierosy. Pomyśł wydał się ciekawy, przez chwilę bylibyśmy jak dorośli – 

pomyślałem. 



Natychmiast miałem gotowy plan działania. Szybciutko czmychnęliśmy z młyna pod 

lipę, przeszliśmy obok śliwek, które były ciągle zielone, mięliśmy wieki kasztan, taki 

gruby, że dwóch dorosłych chłopów by go nie objęło, minęliśmy studnię w ogrodzie z 

której wodę wyciągało sie  wiadrem zaczepionym na „kluczce”, takim długim na 

cztery metry drągu zakończonym odpowiednim zaczepem i do naszego podwórka 

było już blisko. Kazałem chłopkom poczekać, usiąść na ławeczce przy furtce pod 

krzakiem bzu, który już dawno przekwitł. Po cichu powiedziałem im , że idę do 

mieszkania po pieniądze. 

W kuchni w kredensie na najwyższej półce stała sosjerka z grubej poniemieckiej 

porcelany a w niej zawsze było pełno drobnych pieniędzy. Kiedyś mama powiedziała, 

że jak któreś z dzieci potrzebuje pieniędzy, to może samo wziąć, jak rodziców nie ma 

w domu, ale potem musi powiedzieć ile i na co. W domu nie było nikogo. Kiedy 

przysuwałem krzesło do kredensu, żeby dosięgnąć do pieniędzy, pojawiło się pytanie, 

co powiem matce w sprawie pieniędzy i szybko wymyśliłem, że mógł przecież jechać 

lodziarz przez wioskę i że kopiłem lody Alkowi i sobie. 

Byłem tak przejęty myślą o paleniu papierosów, że nawet nie pomyślałem, że właśnie 

zostałem złodziejem oraz zaplanowałem być kłamcą, biorąc z kredensu pięć złotych z 

„rybakiem” i dwa złote z „kłosami” na papierosy i zapałki. Wydawało mi się, że to 

wystarczy na zakupy.  

 

Teraz tylko trzeba przejść przez pól wioski do sklepu. Droga przez wieś była zrobiona 

z „kocich łbów”, tak nazywano granitowe, prostokątne, lekko wypukle kamienie, 

ułożone ściśle obok siebie, wzajemnie stykające się płaskimi bokami. W niektórych 

miejscach przy drodze, były chodniki z ubitej ziemi, oddzielone od drogi kamiennymi 

krawężnikami. Od domu Żurawskich (trzeci dom po prawej idąc od Pełczyc) aż do 

największego stawu po tej samej stronie drogi był dość głęboki rów, w którym 

zazwyczaj stała śmierdząca woda. Między domem Federa i Antka Bazylińskiego był 

mostek zrobiony z rury przepuszczającej wodę z rowu do największego stawku, który 

zaczynał się zaraz za płotem ogrodu przed domem Antka.  Przez mostek prowadziła 

boczna, szutrowa droga do tych domów, a dalej była to polna droga  między 

przydomowymi zagonami, która łączyła się szerszą też polną drogą ciągnąca się 

równolegle do  głównej wiejskiej drogi, od niej zaś, dalej na południe,  prowadziła 



kolejna droga przez mostek na rzeczce Sławka aż do łąk, gdzie chodziliśmy na 

poziomki, a także pokąpać się  w małych oczkach wodnych, z zawsze cieplutką wodą, 

jakie powstały w lejach po bombach.  

Po lewej stronie głównej drogi przez wieś też były małe stawki, porośnięte wokół 

tatarakiem. Pierwszy, najmniejszy był obok domu Borysa Ziółkowskiego, oddzielony 

od ich ogródka wąską ścieżką przy płocie. Następnie  była szutrowa droga od 

głównej do Nowickich i skręcała w kierunku równoległym do głównej. Wzdłuż tej 

bocznej drogi stało kilka domów: Stefana Bagińskiego, który mieszkał z matką 

wdową, Julka Łosia, który też mieszkał z matką  wdową  i  braćmi Gienkiem i 

Stachem, a dalej mieszkała kolejna wdowa Babka Ziółkowska z córka Hanką. Przed 

ich domem też było małe oczko wodne. Pomiędzy główną drogą a tą boczną były 

dwa  dość spore stawki. Po wodzie pływały stada gęsi i kaczek polując na małe 

karasie, których w tych wodach było zatrzęsienie. Siedliśmy na chwilę nad  

największym stawem tym koło starego Tomy i patrzyliśmy jak nurkują kaczki. 

Energicznie wyrzucały dzioby pod wodę i odpychając się łapami od wody podnosiły 

do góry i ustawiały pionowo swoje kacze kupry. Żeby się nie przewrócić poruszały 

łapkami i wyciągając szyje szybkimi dziobami przeszukiwały mętną wodę. Nie jednej 

udało się chwycić w ten sposób karasia i po wynurzeniu połknąć go, czasem z nie 

małym trudem, w całości.  

Zapatrzeni w kacze polowanie na karasie, na chwilę zapomnieliśmy   od naszym 

przestępczym projekcie palenia papierosów. Do sklepu już było nie daleko. Jeszcze 

trzeba minąć szkołę po lewej stronie drogi, po prawej ruiny ewangelickiego kościała 

na który spadły bomby, słynny już wielki dąb (przy którym zgięli chłopcy) i już jest 

plac przy sklepie.  

Było około południa, chłopcy usiedli na schodkach a  ja  wszedłem do środka. Jakaś 

kobieta kończyła robić zakupy, a „Oś-tuteńka” , takie miał powiedzenie sklepowy 

Nowicki Stefan, które przylgnęło do niego jak „ksywka”, wywijał kopiowym ołówkiem 

na szarej torebce na cukier i sumował koszty zakupów. Stałem przy ladzie, a moja 

głowa wystawała nieco ponad ladę. Układałem sobie w głowie co mam powiedzieć. 

Byłem przerażony, że zaraz zostanę zdemaskowany i będzie skandal na całą wieś. Co 

podać - powiedział sklepowy – i wyrwał mnie z mojej zadumy. Jąkając się nieco, 

powiedziałem, pa-papierosy, tatko pali Sporty. Położyłem na ladzie piątaka z 



rybakiem, a   on podał mi papierosy. Okazało  się , papierosy Sporty   kosztują 3 zł,  i 

jak zaczął wydawać resztę, to powiedziałem, że  jeszcze trzy lizaki, bo stały w 

pudełku przed moim nosem. Szybko schowałem papierosy do kieszeni i z lizakami 

podszedłem do Marka i Alka i kazałem im wybrać sobie po lizaku. Spiesznie 

odeszliśmy od sklepu. Chłopcy patrzyli na mnie z podziwem, gdy im pokazałem 

paczkę Sportów. A gdzie zapałki, zapytał Marek. I nagle cały mój sukces zamienił się 

w porażkę. Nie kupiłem zapałek. Co teraz zrobimy? Kto wróci do sklepu po zapałki ? 

Alek był za mały, Marek uchodził za urwisa, w końcu ja z duszą na ramieniu 

poszedłem po te zapałki. Ale udało mi się je kupić bez problemu, i nikt nie mówił że 

zapałki w ręku dziecka to pożar.  

Za domem Lizby Szpakowej (wcześniej Miedzińskiej), miedzy ruinami starych stodół 

była droga prowadząca do pól uprawnych na południowej stronie wioski. Ruszyliśmy 

tą droga, postanowiliśmy, że właśnie tą drogą, wśród pól z dala od ludzkich spojrzeń, 

dojdziemy do Jeziorka i tam gdzieś znajdziemy miejsce do palenia papierosów.  

 

Mieliśmy przed sobą spory kawał drogi, może nawet półtora kilometra pieszej 

marszruty. Właśnie mijaliśmy grządki Federowej gdy Marek zauważył nieśmiało 

dojrzewające pomidory. My z Alkiem przykucnęliśmy w trawie a on sprytnie, 

pochylony mocno, przebiegł przez grządkę i nazrywał kilkanaście pomidorów 

chowając je za pazuchę.  Oddał nam cześć i ruszył jeszcze raz bo zauważył ładnie 

wyrośnięte młode ogórki. Następnie starannie podzielił łupy na trzy części i by nie 

tracić czasu ruszyliśmy w drogę. Byliśmy już głodni. Podjadaliśmy pomidory, 

wygryzając dojrzalsze ich części i wyrzucając dość grube ogryzki na przydrożne pola. 

Ogórki też były nawet smaczne ale do nich wyraźnie brakowało soli. Kiedy zbliżyliśmy 

się do końca wioski, popatrzyłem na nasze podwórko oddalone o jakieś dwieście 

metrów, ale nikogo nie było widać. Toteż i nas nikt nie zauważył. Przekroczyliśmy 

pełczycką drogę i dalej wśród pól wlekliśmy się  już trochę zmęczeni do jeziorka. W 

końcu dotarliśmy na miejsce, obeszliśmy jeziorko dookoła wypatrując odpowiedniego 

miejsca, ale żadne nie wydawało się bezpieczne. W końcu weszliśmy w pole 

dojrzewającej, pegeerowskiej pszenicy może z pięćdziesiąt metrów od jeziorka, 

siedliśmy na ziemi, wygniatając w zbożu  spore kolo tak by nam nie było za ciasno. 

Siedząc na ziemi  nie byliśmy dla nikogo widoczni. Marek wziął ode mnie paczkę 



papierosów, rozpieczętował i podał nam po jednym papierosie, wziął też dla siebie i 

pierwszy zaczął zapalać swojego papierosa. Każdy z nas widział jak dorośli palą 

papierosy, więc i nam nie wydawało się to skomplikowane. Potem, kiedy już jego 

papieros się palił, zapalił zapałkę i podał mi ogień  a Alkowi sam zapalił jego 

papierosa i podął zapalonego. Paliliśmy papierosy. Nie umieliśmy się zaciągać 

dymem, wiec wciągaliśmy go tylko do ust i szybko wydmuchiwali. Palenie wcale nie 

było przyjemne, ale jakoś nikt z nas nie powiedział, że trzeba by  przestać już palić i 

wypaliliśmy całą paczkę, plując tytoniem, który właził do ust i w ogóle plując we 

wszystkie strony gorzką, piekącą  śliną . 

Na rezultat naszego nowego doświadczenia długo nie trzeba było czekać.  Nie 

zdążyliśmy wyjść z pszenicy, jak blady jak ściana Alek zaczął wymiotować 

niestrawionymi kawałkami pomidorów i ogórków. Widząc to Marek też zaczął 

wymiotować. Ja nie czułem się najlepiej ale nie wymiotowałem. Poszliśmy się umyć 

w Jeziorku, ale nie wchodziliśmy do wody głębiej niż do kolan. Siedzieliśmy na 

brzegu, trochę przytruci nikotyną, która z ust dotarła do żołądka. Podeszła do nas 

Grażyna, siostra Marka i zobaczyła, że jej brat jest bardzo blady i źle wygląda i 

zaczęła mu się przyglądać, a gdy zbliżyła się do jego twarzy poczuła zapach 

papierosów. I wtedy wszystko się zaczęło, powiedziała, że powie ojcu, że palił 

papierosy, i że Marek na pewno dostanie lanie. Marek nie powiedział jej, że my też z 

nim paliliśmy, a ona nie zwracała na nas uwagi. Kazała tylko Markowi natychmiast 

wracać do domu. Wlekliśmy się z powrotem do wioski, a ona poganiała Marka aby 

szedł szybciej. Rozstaliśmy się przy ich domu. Ja zaprowadziłem Alka  do domu, bo 

wydawał mi się chory i zmęczony, położyłem go w pokoju na górze, gdzie stały dwa 

łóżka jedno drewniane, a drugie metalowe, żeby sobie odpoczął – wybrał drewniane i 

dość szybko usnął.  Postanowiłem zobaczyć co się dzieje z Markiem, i wtedy 

zobaczyłem Grażynę jak z długim mocnym patykiem wraca z drewutni do ich domu. 

Egzekucja odbywała się w kuchni, z której małe okienko wychodziło na tą stronę 

gdzie rosła lipa i kasztan. Najpierw usłyszałem jakieś krzyki i schowałem się za 

kasztanem, a potem rozdzierające z bólu wrzaski Marka. Po każdym jego krzyku 

ciarki przechodziły mi po plecach, i kurczyłem mięśnie jakbym to ja miał dostawać to 

lanie. Po jakimś czasie przyszedł Marek, miał czerwone, zapłakane oczy, twarz 

nabiegła krwią i cały był roztrzęsiony. Pokazał mi plecy i widać było na nich sino 



czerwone pręgi sięgające pod jego krótkie spodnie i kończące się na gołych udach. 

Powiedział, że ojciec kazał bratu Mirkowi aby odmierzał mu razy , bo ojciec sam ze 

złości mógłby go zabić. A Mirek wpadł na szatański pomysł, że go oduczy palenia raz 

na zawsze, jak mu się każe zaciągać dymem z papierosa. Marek się dusił, krztusił, 

płakał i nie chciał wdychać  dymu, a wtedy brat co sił walił w niego tym kijem, co go 

Grażyna przyniosła. I wtedy zaciągał się tym rozdzierającym płuca dymem.   Trwało 

to kila minut, ale chyba w pamięci zostanie do końca życia… 

 

Matka Chrzestna 

Heronka Żygadło, jest moją Matką Chrzestną, jest zamożną kobietą. Jej mężem jest 

Franko mój daleki kuzyn, jego ojciec i mój to stryjeczni bracia. Nie wiele osób we wsi 

go lubi, przemądrzały, złośliwy, chyba trochę zakompleksiony. Często  się śmieje  

głośnym, wręcz hałaśliwym, nieprzyjemnym, szyderczym śmiechem. Koleguje się z 

Władkiem Rogowskim synem Filomeny oraz z Panem Wiktorem Chrzanem, 

kierownikiem gorzelni i często dostaje od niego butelkę gorzelnianego spirytusu, 

popija go wieczorami z mocno słodzoną herbatą. W ich domu władzę zawsze 

sprawowała Heronka. Mają dwie córki Grażynę i Małgośkę. Grażyna stateczna, 

solidna, może nieco flegmatyczna, ale  pracowita i staranna, często zamyślona. Jest 

młodsza ode mnie o kilka lat, i można powiedzieć że przyjaźnimy się. Małgośka to 

żywe srebro, wszędzie jej pełno, nie usiedzi na miejscu, ciągle roześmiana, ale jak się 

zezłości to niemal szalona i bezwzględna.  Franko umie się zakręcić w sprawach 

swoich interesów, swoje produkty: pszenice, ziemniaki, buraki cukrowe a także 

tuczniki zawsze sprzedaje po najlepszych cenach z dużym zyskiem. Szybko się 

wzbogacił, i inwestował w swoje gospodarstwo. Któregoś roku kupił kombajn do 

koszenia zbóż i w niedługim czasie koszt się zwrócił, bo ciągle zarabia na koszeniu 

chłopom pszenicy - a potem to nawet zaczął przynosić zyski. Jako jeden z pierwszych 

chłopów kupił sobie samochód, „Skodę Oktawię” – ta inwestycja też mu jest bardzo 

pomocna. Szybko i sprawnie załatwia swoje sprawy. Wszędzie może dotrzeć na czas, 

w Gminie załatwić korzystną kontraktację jakiejś uprawy, co daje gwarantowany 

skup. Heronka też jest zapobiegliwą i pracowitą kobietą. Karmi  świnie, doi  krowy, 

mleko zdaje do mleczarni w Kobierzycach, sprawnie pracuje w polu przy  pielęgnacji 

upraw i przy zbiorach. To z powodu małych dzieci postanowili z Frankiem zatrudnić 



pomoc domową.  Pojawiła się u nich Janka , która skończyła już podstawówkę ale 

nie wybrała się do żadnej szkoły i mogła pracować jako pomoc domowa. To bardzo 

sympatyczna i przyjazna dziewczyna. Uprzejmie odnosi się do dzieci. Starannie 

wypełnia powierzone przez Hernonkę zadania, sprząta mieszkanie, opiekuje się i bawi 

z dziewczynkami, czasem obiera ziemniaki do ugotowania na obiad. Posiłki sama 

przygotowuje moja chrzestna, potrafi   dobrze i smacznie gotować. Czasem jak 

jestem u nich w porze obiadu, to Matka Chrzestna zaprasza mnie na posiłek. Nie 

odmawiam,  bo nie traktuję ich jako obcych. Jej kuchnia jest rodem z Wołynia, co 

oznacza i dużo i smacznie. Czasem jak nie mam  nic do roboty to siedzę u nich. Lubię 

obserwować Jankę, to ładna i zgrabna dziewczyna. Lubi sukienki w kwiaty, ładnie się 

uśmiecha, ma duże  jasnoniebieskie oczy, ciemne brwi i gęste loki jasnych  włosów 

spadające na szyję. Jest energiczna ale porusza się z gracją. Jej ruchy są płynne, 

naturalne i zdecydowane. Przyjemnie jest na nią patrzeć. Czasem rozmawiamy, to 

zazwyczaj ona o coś pyta ale nie jest wścibska  ani natrętna.  Można się przy niej 

czuć swobodnie i bezpiecznie. Ma ładny, odrobinę śpiewny głos, używa zrozumiałych 

słów. Mówi starannie i nigdy nie podnosi głosu, nawet na tego urwisa i psotnika 

jakim jest Małgośka…  

 

Mleko, Mleczarz i mucha w zupie    (1960) 

Wielu gospodarzy w naszej wsi trzyma krowy, bo te sprytne, zazwyczaj czarno – 

białe czyli „łaciate” zwierzęta potrafią przerobić zieloną trawę na białe mleko. Mleko 

to podstawa wiejskiego żywienia. Bardzo smaczne jest mleko świeże, prosto od 

krowy. Czasem jak mama wieczorem doi krowy przychodzę z kubkiem do obory i 

czekam, aż mi z wiadra naleje takiego jeszcze ciepłego smakowitego mleka albo 

prosto z dójki udoi  do kubka. Nasz kot „Maciek” też czeka na porcyjkę mleka w 

swojej miseczce, która zawsze stoi w oborze we wnęce. Najwięcej mleka dają krowy 

zaraz po ocieleniu, pewnie dlatego, żeby wykarmić cielaka, który w pierwszym 

okresie życia odżywia się tylko mlekiem. Pierwsze mleko po ocieleniu nazywa się 

siarą, jest bardzo gęste i odżywcze. Czasem mama udoi takiego mleka i ugotuje dla 

nas pożywną zupę mleczną. Cielak przez kilka dni po urodzeniu dostawiany jest do 

swojej mamy i sam potrafi znaleźć wymię i dójki i pić mleko prosto od swojej mamy. 

Ale po kilku dniach  trzeba go nauczyć pić mleko z wiaderka , do którego należy 



nalać mleka włożyć do mleka rękę, palce udają dójki. Głodny cielak gdy natrafi 

mordką na palce w mleku zaczyna je ssać. Ma szorstki język i bardzo mocny odruch 

ssania i już za chwilę sam potrafi znakomicie pić mleko z wiaderka. Cielak dostaje 

tylko cześć mleka z udoju. Reszta mleka zużywana jest w domu. Mama nalewa mleko 

do glinianych garnków, stoją na najniższej półce w białym  kredensie. Dolne półki są 

zamknięte drzwiczkami. Taki garnek nazywany jest makutrą, mieści się w nim nawet 

piec litrów mleka. Po dwóch dniach na powierzchni zbiera się tłusta śmietana, można 

ja nabierać łyżką do słoika. Jak się jej nazbiera ze trzy lub cztery  litry z każdej 

makutry po trochu,  to wtedy można zrobić masło, taki tłuszcz do smarowania 

chleba. Śmietanę wlewa się do drewnianego pojemnika nazywanego maślnicą,  który 

jest  szczelnie zamykany pokrywą z otworem na środku. Przez ten otwór wystaje 

końcówka bijaka – jest to drewniany trzonek nieco cieńszy od kija do miotły 

zakończony okrągłą deską z dziurami. Jak się przyciska ubijak, to śmietana przepływa 

do góry a jak się podnosi ubijak, to wraca na poprzednie miejsce. Trzeba dość 

energicznie ubijać śmietanę i po jakimś czasie, za zwyczaj nie krócej jak pół godziny 

w maślnicy powstaje maślana gruda i odtłuszczony jasno seledynowy płyn nazywany 

maślanką. Nadaje się do picia, ale nie jest tak smaczna jak mleko. Masło zaś trafia do 

maselniczki i każdy może sobie posmarować nim kromkę chleba. Ja lubię jeszcze 

posypać cukrem i wtedy jest  najsmaczniejsze jedzenie. Można też robić ten chleb ze 

śmietana i z cukrem. A jak chleb jest czerstwy i nie ma śmietany, to wystarczy 

kromkę na pół sekundy zetknąć z wodą, a następnie mokrą stroną przyłożyć do cukru 

nasypanego na płaski talerz i już jest smakowity chleb z cukrem. Mleko w makutrze 

kwaśnieje, kwaśne nazywane jest   zsiadłym mlekiem, wtedy przestaje być płynem 

do nalewania, a staje się ciałem niemal stałym, można je nabierać chochelką do 

garnuszka, rozdrobnić łyżeczką i świetnie się nadaje do jedzenia z młodymi, 

gotowanymi kartoflami posypanymi drobno siekanym koperkiem, na których roztopiło 

się masło. Jak się nazbiera  trochę tego kwaśnego mleka w makutrach to się je 

przekłada do specjalnego woreczka do robienia sera.  Woreczek jest uszyty z bardzo 

gęstego materiału w kształcie  przypominającym stożek. Woreczek trzeba trzymać 

nad jakimś pojemnikiem, bo z tego zsiadłego mleka odsącza się kolejny płyn, 

nazywany serwatką. Chłodna serwatka najlepiej gasi pragnienie podczas upałów. 

Mama zawiązuje woreczek i wiesza go na lekko wysuniętej szufladzie kredensu, pod 



woreczkiem stoi pusta makutra do której kapie serwatka. Na drugi dzień w woreczku 

jest już ser. Trzeba jeszcze   woreczek położyć na blacie stołu przykrytego ceratą w 

kwiatki, na woreczku położyć deskę do krojenia, a na niej ciężką makutrę pełną 

mleka. Pod tym ciężarem ostatnie krople serwatki ściekają do makutry. A potem jak 

się zdejmie ostrożnie ten woreczek, to zostaje śliczny, biały ser w kształcie 

przypominającym serce. Można ten ser kroić i jeść z chlebem albo bez chleba. Mleko 

to bardzo przydatny produkt. Gospodarze trzymają po kilka krów. U nas są trzy dojne 

Krasula największa z wielkimi rogami, Myńka znacznie mniejsza - niedawno się 

ocieliła i Biała, bo ma mało ciemnych łatek, a także dwie cieliczki, one mają urosnąć i 

też dawać mleko.    

Świeże mleko z wieczornego i porannego udoju gospodarze wlewają do dużych 

metalowych baniek ze szczelnymi pokrywkami. Bańki są zazwyczaj  dwudziesto i 

dziesięciolitrowe. Na pokrywkach są inicjały właściciela. Bańki trzeba wystawić na 

chodniku przed domem jeszcze przed godziną siódmą. Rano bowiem Pan Markiewicz, 

nasz wioskowy mleczarz jedzie przez wioskę swoim drewnianym wozem zaprzężonym 

w jednego chudego konika i zbiera te bański na wóz, a potem sam siada na wozie  i 

jedzie do Kobierzyc do mleczarni. Tam pracownik mleczarni pobiera próbkę mleka z 

każdej bańki by sprawdzić jego czystość i zawartość tłuszczu. Od tego tłuszczu zależy 

cena skupu za litr mleka. Następnie wylewa z baniek mleko do wielkiej kadzi a Pan 

Mleczarz zabiera puste bańki, starannie ustawia na swój wóz i wraca do domu. Po 

drodze zdejmuje bańki i ustawia przy bramkach od podwórek gospodarzy zdających 

mleko do mleczarni. I musi uważać, żeby nie pomylić baniek i nie zostawić cudzych.  

Z bańkami trzeba zawsze uważać.  Trzeba je starannie myć ciepłą wodą i dobrze 

wypłukać, żeby mleko wlane do nich nie skwaśniało zanim trafi do mleczarni. Latem 

gdy są wysokie temperatury gospodarze chłodzą mleko wstawiając do dużej beczki z 

zimną wodą, stojącej w jakimś zacienionym miejscu.   

Jedna z naszych dalszych sąsiadek miała straszny wypadek przy myciu baniek. Wlała 

do bańki bardzo gorącą wodę i szczelnie zamknęła pokrywkę. Kilka razy potrzasnęła 

bańką i kiedy pochylona nad nią otworzyła ją,  to z bańki dosłownie wybuchła gorąca 

woda i para wodna i oblała jej szyje i klatką piersiową. Ponieważ miała na sobie 

sukienkę to zanim się rozebrała – gorąca para wodna zdążyła spowodować bardzo 



poważne oparzenia. Konieczne było leczenie szpitalne, potem zostały bolesne zrosty, 

widoczne na całej szyi. Nacierpiała się ta biedna kobieta, oj nacierpiała... 

Nasz mleczarz to bardzo skromny  i dość tajemniczy Pan. Jest niezbyt wysoki i raczej 

szczupły, lekko przygarbiony ale chodzi sprężystym krokiem i dość energicznie radzi 

sobie z wkładaniem ciężkich baniek z mlekiem na swój wóz. Któregoś dnia nas 

odwiedził, nie wiem o czym rozmawiali dorośli, może o cenie mleka za litr… Ale w 

pewnym momencie Pan Markiewicz wyjął z kieszeni kartkę zapisaną starannym, 

równiutkim, kaligraficznym pismem i zaczął czytać niezwykły poemat o zbyt słonej 

zupie i pływającej w niej musze, co było powodem poważnej kłótni męża z żoną. 

Widziałem, jak mama z uznaniem patrzy na autora, a ojciec uśmiechał się i kiwał 

głową. A na koniec powiedział: „i popatrzcie jak błahe mogą być przyczyny wielkich 

konfliktów…” 

 

Silnik do młockarni   (koniec sierpnia 1961) 

Młockarnię ustawia się zazwyczaj w stodole na klepisku, nazywanym też  boiskiem. 

To jest dość duże urządzenie mechaniczne na kołach, zablokowanych w czasie pracy, 

służące do młócenia  zboża zebranego w snopy i przechowywanego w stodole. Za 

pomocą pasa transmisyjnego napędza się młockarnię silnikiem elektrycznym,  

prądem o mocy 360 woltów (V)  potocznie nazywanym „siłą” . Chyba we wszystkich 

gospodarstwach w naszej wiosce  można znaleźć specjalne trzyfazowe gniazdo do 

prądu na „siłę”. Rodzice powtarzali wielokrotnie, że w takim gnieździe prąd jest tak 

silny, jak w przewodach na słupach wysokiego napięcia i z łatwością może zabić 

człowieka albo nawet zwęglić. 

Silnik do młockarni jest montowany na czymś podobnym do taczki, którą można 

podjechać w pobliże młockarni, odpowiednio zablokować, tak by za pomocą 

szerokiego na 15 cm pasa transmisyjnego  napędzać bęben młockarni i za pomocą 

odpowiednich przekładni zbudowanych z osi i trybów, wprawiać w ruch pozostałe jej 

elementy np. sita czy wiatrak do plew.  Trzeba bardzo starannie dopasować 

położenie silnika względem młockarni, żeby ten pas nie spadał z kół napędowych.  A 

dodatkowo, żeby się nie ślizgał i lepiej trzymał, smaruje się ten pas specjalną lepką 

substancją nazywaną  kalafonią. Końce pasa łączone są za pomocą specjalnej 



metalowej klamry, której  ostre zakończenia przebijają pas na wylot i następnie są 

zaginane. Czasem ta klamra nie wytrzymuje naprężeń i pas się zrywa. Istnieje też 

niebezpieczeństwo, że z powodu obluzowania się pas podczas pracy spada, a 

ponieważ obroty silnika są wysokie, to spadający pas może poranić  osoby  w  

pobliżu i trzeba się nimi zaopiekować. Wtedy też jest nieplanowana przerwa w pracy, 

a operator stara się naprawić szkody tak szybko, jak to jest możliwe. 

Praca przy młóceniu nie jest zbyt skomplikowana, ale dość ciężka. Zebrane w stodole 

snopy pszenicy trzeba podawać na stół młockarni, dopóki snopy są wyżej tego 

poziomu co stół, to nie jest tak ciężko, ale potem trzeba do góry dźwigać te snopy na 

widłach i to już jest męczarnia. Do tego potrzebne są dwie osoby, by snopki 

dostarczane były z właściwą częstotliwością i żeby pracownik wpuszczający snopy do 

wnętrza młockarni nie stał bezczynne.   

Snopy powiązane są sznurkiem przez snopowiązałkę. Podczas koszenia dojrzałego 

zboża jest ono mechanicznie wiązane w snopy i wyrzucane na ściernisko. Potem 

trzeba te snopy postawić w kupki i wtedy opiera się  o siebie po kilka snopów. Stojąc 

powiązane zboże dosycha i jak lato nie jest deszczowe, to suche zboże można  

drabiniastym wozem zwozić do stodoły, by zabezpieczyć przed deszczem.  

Na stole młockarni też czasem pracują dwie osoby, jedna podaje snopy odwracając 

je kłosami w kierunku  bębna. Pracownik wpuszczający  snop do bębna musi rozciąć 

sznurek i wpuszczając do bębna  rozdzielać snop na części by nie zablokować 

młockarni, musi też uważać, żeby za głęboko nie wkładać rąk, bo rozpędzony 

młócący bęben mógłby  je zmiażdżyć.  Ziarno ze snopów, po oddzieleniu od plew 

wiatrakiem,  przez ruchome sita opada na dół  i po pochyłej płycie zsypuje się do 

otworów, gdzie są  przytwierdzone  worki na ziarno.  Kiedy worek jest już prawie 

pełny ziarna należy zamknąć zasuwką otwór zsypowy i zawiązać worek sznurkiem i 

odstawić na bok, na jego miejsce mocowany jest następny, a zasuwka jest ponownie 

otwierana. Do pracy przy workach potrzebni są dwaj silni mężczyźni. Worek 

napełniony pszenicą waży ok. 70 kg, trzeba go zarzucić na plecy i zanieść do 

magazynu, zazwyczaj po schodach do góry, gdzieś na strychu domu. Jeden chłop we 

wsi jest bardzo silny i czasem popisuje się swoją siłą. Nachyla się nad napełnionym 

pszenicą workiem, chwyta go zębami i podnosi tak wysoko, że stoi wyprostowany. 



Wtedy wszyscy są pełni podziwu dla niego, a on ledwo może pomieścić w sobie 

swoją dumę…   

Jedna osoba zajmuje się  zbieraniem plew i przenoszeniem do sąsieka. I jeszcze dwie 

lub trzy osoby   do odbierania wymłóconej słomy i układania jej w stertę za stodołą. 

Wygodniej, gdy do młockarni podłączona jest prasa, która wiąże słomę w ciuki, takie 

sprasowane prostokątne kostki słomy, bo łatwiej przenosić i układać w stertę. 

Młockarnia pracuje bardzo głośno, a w jej pobliżu jest pełno kurzu.  Widać ten kurz 

na spoconych twarzach robotników żniwnych. Żeby sprawnie przeprowadzić omłoty, 

konieczna jest sąsiedzka pomoc, bo nie wiele jest rodzin, w których jest 

wystarczająca ilość rąk do pracy przy młockarni. 

Tego lata, kiedy młocka odbywała się u Dunala zdarzył się wypadek. Aguśka, córka 

Pielakowej a właściwie teraz to Nowickiej, siostry Dunala dotknęła czegoś przy silniku 

od młockarni i została porażona prądem. Ona ma chyba cztery lata.  Utraciła 

przytomność. Ktoś zadzwonił po pogotowie ratunkowe, ale z Wrocławia jedzie ono do 

naszej wsi co najmniej pół godziny.  

Wtedy ktoś podpowiedział, żeby ją zakopać do ziemi, to ziemia wyciągnie z niej prąd. 

Chłopi szybko wykopali spory dołek w ziemi, w ogródku kwiatowym i zakopali , gołą, 

jedynie w majtkach, nieprzytomną Aguśkę , zostawiając niezasypana twarz. Jej 

matka przerażona, głośno szlochała nad córka i godziła się na to wszystko. Ja byłem 

bardzo zdziwiony tym zakopywaniem w ziemi, ale pomyślałem, że skoro ziemia 

przyciąga pioruny podczas burzy, to może i ten prąd z niej wyciągnie i ona jakoś 

przeżyje… 

Szybko zebrał się spory tłumek sąsiadów. Kobiety zaczęły odmawiać modlitwy do 

Matki Boskiej, i kilka razy odmówiły  „Pod Twoją obronę…”, w intencji odratowania 

dziecka. W końcu przyjechało pogotowie. Lekarz nakrzyczał na wieśniaków, że z 

powodu jakichś przesądów i zabobonów  mogli doprowadzić do uduszenia dziecka 

pod ciężarem ziemi. Szybko zabrali dziecko i matkę do karetki i na sygnale pojechali 

do szpitala, do Wrocławia. Bardzo chciałem, żeby Aguśka nie umarła. Byłem też 

zdezorientowany po tym co powiedział lekarz i nie wiedziałem już, czy to 

zakopywanie w ziemi pomogło czy zaszkodziło.   



Po kilku dniach Aguśka wróciła do domu. Bardzo byłem ciekawy jak to zdarzenie 

mogło na nią wpłynąć ale  była całkiem taka sama jak wcześniej, nic jej ten prąd  nie 

zepsuł w głowie i tak jak dawniej bawiła się z nami, łażąc po  kałużach w czasie 

letniego deszczu…    

 

  

Ślęza   (lipiec 1961) 

Niebawem skończę siedem lat. Przestanę być małym dzieckiem. A tylu rzeczy jeszcze 

nie potrafię. Nie umiem czytać, ani pisać, ale za to ładnie opowiadam różne historie. 

Potrafię liczyć do stu i znam się trochę na dodawaniu i odejmowaniu na palcach obu 

rąk. Nie umiem też dobrze pływać. Nie daleko wioski jest glinianka, ale znowu jakiś 

chłopak z Magnic się  utopił i teraz nikt nie chodzi tam by się wykapać. Miejsce to  

już któryś raz  stało się wrogie i groźne dla mieszkańców okolicznych wiosek, czyli 

Wilczkowa, Pełczyc i Magnic. Krążą opowieści o wirach wodnych, które nagle i 

znienacka wciągają pod wodę i wtedy nie ma ratunku. Ciało topielca wypływa po 

trzech dniach. Ktoś opowiadał, że w Jeziorku występują zimne prądy wodne. Nagle 

pływak wpływa w pas bardzo zimnej wody i wtedy łapią go skurcze mięśni. Pół biedy 

jak tylko za jedną łydkę, ale dramat zaczyna się gdy równocześnie skurcz łapie też za 

biceps, wtedy już nie da się płynąć, ból jest koszmarny i pojawia się panika, łatwo się 

zakrztusić wodą i śmierć zagląda w oczy.  Nie na darmo woda należy do żywiołów. 

Nie wiem dokładnie, co to słowo oznacza, ale brzmi groźnie. Na szczęście z drugiej 

strony wioski na wschód w stronę Trembowli płynie rzeka Ślęza.  Z naszego końca 

wioski jest najdalej, ale tego lata  dzieci i młodzież chodzą się kąpać  do rzeki. Latem, 

jak nie występują ulewy rzeka nie jest głęboka, może na kilkadziesiąt centymetrów.  

W wielu miejscach woda sięga tylko do kolan.  Są też głębie ale trochę dalej w 

kierunku Galowic, tam są zakola i nurt w takich miejscach wypłukuje z dna piasek i 

powstają dość głębokie doły. Takie miejsca lubią większe ryby, głównie klenie i jazie. 

Najlepsze kąpielisko na Ślęzie jest przy tamie w Pasterzycach. Dla osób które potrafią 

pływać  poziom wody przed tamą jest dość wysoki, powyżej dwóch metrów. A dla 

takich jak ja pływaków, co pływają „po warszawsku”, czyli pupą po piasku - jest 

miejsce za tamą, tam jest płyciutko.  Wilczkowiacy chodzę kąpać się przy moście na 



Ślęzie przy drodze do Trembowli . Pod mostem dno rzeki jest wybrukowane trylinką, 

nurt jest wartki i jest tam  malutka kaskada, woda spadając wybiera z dna piasek i 

przy samym moście jest około metra głęboko ale kilka metrów dalej jest  płycizna, bo 

rzeka jest szersza i z piasku utworzyła się łacha, taki wał piasku na rzece i wody jest 

tam nieco powyżej kostek u nóg. Z pod mostkowej trylinki można wskoczyć do wody 

i nawet jak się nie umie pływać to  wartki nurt w kilka sekund wynosi pływaka na 

płyciznę. Januszek z kolegami właśnie wybiera się na Ślęzę i udało mi się namówić 

go by zabrał mnie i Marka Łosia, mojego kolegę. Długi marsz w słonecznej spiekocie i 

kurzu polnej drogi wcale nie jest łatwy i przyjemny, już sobie wyobrażałem jak będę 

się moczył w przyjemnie orzeźwiającej wodzie. Jak tylko doszliśmy do rzeki,  szybko z 

Markiem zbiegliśmy ścieżką po wysokiej skarpie do wody i zaczęliśmy się chłodzić 

ochlapując się wzajemnie. Na początku woda wydawała się zimna ale już po chwili 

bryzgi rzucanej garściami wody były bardzo przyjemne. Starsi chłopcy, którzy umieli 

pływać i byli dość odważni skakali z mostku do wody by polecieć kilka metrów w 

powietrzu i wpaść z pluskiem tam gdzie woda była najgłębsza. Staliśmy z Markiem na 

mostku gapiąc się na skaczących chłopaków, i wtedy Januszek ze swoim kolegą 

Edkiem Kuriatą chwycili mnie za ręce i za nogi, rozhuśtali jak worek kartofli i wrzucili 

do Ślęzy na tą głębszą wodę. Byłem przerażony. Wpadłem pod wodę, zacząłem 

machać rękoma i nogami, ale przypomniałem sobie lekcje pływania na strzałkę i 

szybko złożyłem ręce i wyciągnąłem przed siebie, nurt wyciągał mnie z głębiny, 

ledwie zacząłem machać nogami, a już za chwilę  brzuchem dotykałem pasku i głowa  

wystawała i ponad wodę. Po mimo strachu, złości i przerażenia uświadomiłem sobie, 

że przez chwilkę unosiłem się pod powierzchnia wody nie dotykając dna, czyli 

płynąłem, udało się. Teraz już sam się odważyłem skakać do wody i płynąć na 

strzałkę, ale nie robiłem tego z mostu, tylko z trylinki pod mostem, z poziomu lustra 

wody. Bardzo mi się to spodobało i  chyba wtedy poczułem, że w końcu potrafię 

pływać…     

 

 

Ostatni dzień wakacji    (1961) 

Jutro idę do szkoły. Mam już skompletowaną wyprawkę. Siostra była w Kobierzycach, 

tam jest siedziba  gminy i wieś jest dość dobrze zaopatrzona. Jest tam kilka sklepów i 



siostra kupiła dla mnie tornister, piórnik, obsadkę i kilka stalówek, komplet kredek, 

paczuszkę plasteliny,  trzy ołówki, temperówkę do której można używać żyletek 

takich samych jakie starsi bracia używali do golenia. Ojciec  golił się brzytwą, którą 

przed goleniem starannie ostrzył na skórzanym pasku zaczepionym o oparcie krzesła.   

Wcześniej w szkole można było kupić książki i siostra była tam, żeby kupić komplet 

książek do pierwszej klasy. Był tam elementarz opisujący życie Ali, Oli i Asa, 

ćwiczenia zimowe i wiosenne, w których były zostawione miejsca do wpisywania 

zadań. Ale ja przecież nie umiem ani pisać, ani czytać. Oglądam tylko obrazki. Była 

też książka do rachunków. Umiem już liczyć do dwudziestu, a może do więcej. Były 

także zeszyty, jedne są w kratkę do rachunków, te w cienkie linie do kaligrafii (tak 

powiedziała siostra i dodała, że kaligrafia to umiejętność ładnego pisania), a te 

całkiem czyste bez linii i kratek to pewnie  do rysowania.   

Trochę jestem zestresowany, bo do szkoły trzeba iść na ósmą  rano, a ja ostatnio 

wstawałem ok. dziesiątej. Wszyscy w domu mi powtarzają, że w szkole trzeba być 

grzecznym, słuchać nauczycieli i nie przynosić wstydu rodzicom i rodzinie. Nie bardzo 

wiem, jak  można by ten wstyd przynosić,  ale nie przejmuję się tym zbytnio. 

Oglądam swoje książki i zeszyty, ale po chwili nudzi mnie to, wkładam więc wszystko 

do mojego nowego tornistra zrobionego z lakierowanej na ciemnobrązowo, twardej 

tektury, zamykam górną klapę i zaciskam zatrzask. Jeszcze go sobie przymierzam na 

plecach, a siostra dopasowuje mi szelki, żeby by było wygodnie nosić. Mam też 

szkolny mundurek, czyli krótkie granatowe spodenki na szelkach. Najważniejsze, że 

w spodniach są dwie kieszenie, bo zawsze są potrzebne, można przecież w nich coś 

schować np. procę i parę kamyków.  I mama uszyła granatową rozpinaną bluzkę też 

z kieszonkami, a do tego białe, przypinane kołnierzyki.  

Myślę też o tym, że  w tej szkole to będzie pełno obcych dzieciaków i tylko niewielu 

moich nieco starszych kolegów z sąsiedztwa – Marek, Leszek, Józek, Zdzicho. Trzeba 

będzie być uważnym i nie wdawać się w żadne konflikty. 

W swoim przeżywaniu tego  jutrzejszego dnia mojego nowego szkolnego życia, tego 

wieczora byłem tak na zapas przejęty, że nawet bez przypominania odmówiłem 

modlitwę do Anioła Stróża.  

   

 



W szkole     (1 września 1961)  

Byłem w szkole. Pod szkołę odprowadziła mnie siostra i zostawiła pod drzwiami od 

głównego wejścia. W głównym holu, po lewej stronie od drzwi wejściowych jest 

szatnia dla chłopców. Trzeba przebrać obuwie  wyjąć z worka kapcie, a do worka 

włożyć buty, miałem wtedy nowiutkie, białe tenisówki i zostawić worek na wieszaku. 

Tyle dzieciaków na raz to ja jeszcze nie widziałem. Trochę błądziłem po korytarzu i 

chyba wyglądałem na  zagubionego,  bo jakaś Pani skierowała mnie na piętro i 

powiedziała, że pierwsza klasa jest na lewo od schodów długim korytarzem ostatnie 

drzwi na prawo. Nie miałem pewności, w którą stronę jest na lewo, w  która na 

prawo, ale jakoś szczęśliwie trafiłem. Rzeczywiście na białych drzwiach widniała 

tabliczka, a na niej jedna czarna kreska. 

W klasie były dwie znajome osoby, Ewa i Wiesia, ale to dziewczyny i one trzymają z 

dziewczynami. W naszej klasie są trzy rzędy ławek, chłopcy siedzą w środkowym 

rzędzie, a rzędy   od strony drzwi i  od okiem   zajmują dziewczęta. Ławki są 

dwuosobowe z jedną dziurą u góry po środku blatu na wspólny kałamarz pełen 

niebieskiego atramentu. Na początku pierwszej lekcji Pani (tak się należy zwracać do 

nauczycielki) rozsadzała dzieciaki w klasie i decydowała kto z kim i w której ławce 

będzie siedział i zapowiedziała, że przydzielone miejsca są na stale na cały rok 

szkolny. Naszą nauczycielką jest Pani Osmanowa, jej mąż też jest nauczycielem w 

naszej szkole. Od razu widać, że ona jest bardzo życzliwa wobec uczniów, uśmiecha 

się, słucha jak się do niej coś mówi ale też  widać, że jest stanowcza i nie warto się 

jej sprzeciwiać. Pani posadziła mnie   w drugiej ławce od końca w środkowym rzędzie 

od strony drzwi wejściowych do klasy, a od strony okna w mojej ławce siedział już 

jakiś chłopak. Od razu zrobił na mnie dobre wrażenie. Miał miłą, pogodną twarz, 

ciemniejsze niż ja włosy. Ja mam ciemny blond. Był ode mnie wyższy ale się nie 

wywyższał, prędko się okazało, że już umie czytać i jak się dowiedział ode mnie, że 

ja jeszcze nie umiem, przyznałem się do tego z pewnym zakłopotaniem, to 

powiedział mi, że chętnie mnie nauczy czytać, jeśli tylko ja tego zechcę. Zrobił to w 

taki sposób, że nie poczułem się od niego gorszy, a raczej odczułem jego szczerą 

chęć zakolegowania się ze mną.  On jest zdecydowanie bardziej pewny siebie niż ja. 

Powiedział mi też, że prenumeruje „Świerszczyka”, taki magazyn dla dzieci. Nie 

bardzo wiedziałem co oznaczało to „prenumeruję”, ani też nie mogłem sobie 



wyobrazić magazynu dla dzieci, bo od razu pomyślałem o naszym magazynie na 

zboże.  Zrozumiały był jedynie ten świerszczyk, bo natychmiast pomyślałem o dużym 

zielonym koniku polnym, a potem też  o mniejszych brązowych albo popielatych 

cykadach. Powiedział mi też, że jak się nauczę czytać to mi chętnie parę  

świerszczyków pożyczy. Wtedy już zupełnie zbaraniałem, bo nie miałem pojęcia jak 

mogą wyglądać i czym są świerszczyki do czytania.  Jednak nie dałem po sobie 

poznać mojego zakłopotania i odpowiedziałem mu, że chętnie kilka od niego przy 

okazji pożyczę. Byłbym zapomniał on ma na imię Jurek, a jego dziadek, „Stary 

Kućmierz” jest naszym kościelnym. Więcej bliższych znajomości w tym pierwszym 

dniu szkoły nie zawarłem. 

Tak myślę, że  będę miał już znacznie mniej czasu na mój pamiętnik. Tyle będę miał 

spraw na głowie…   

  

Mój Przyjaciel Jurek     (początek grudnia 1961)  

To był smutny dzień. Rodzice Jurka jakiś czas temu kupili dom w Krzeszowicach koło 

Krakowa i już wcześniej było wiadomo, że mój kolega ze szkolnej ławki wyjedzie z 

naszej wioski. Z Jurkiem obliczyliśmy, że razem przeżyliśmy sto dni roku szkolnego. 

Był to fajny okres, on był naprawdę dobrym kolegą, nie mieliśmy żadnych konfliktów, 

on dostawał prawie zawsze piątki, a ja przeważnie czwórki, ale to nie psuło naszej 

powoli rodzącej się przyjaźni. Kiedy już  jako tako zacząłem składać litery i moje 

„dukanie” podobne było do czytania, Jurek przyniósł do szkoły nowy numer 

„Świerszczyka” i położył na ławce. Popatrzyłem na kolorową gazetę i zacząłem 

literować nazwę tej gazety, i wtedy zrozumiałem o czym mówił Jurek na początku 

naszej znajomości. Tamtego dnia po szkole, zamiast wracać do domu, poszliśmy z 

Jurkiem do niego, bo chciałem pożyczyć od niego kilka starych numerów tej gazety 

dla dzieci. Trzeba było iść na druga stronę wioski, minąć kościół na niewielkiej górce 

następnie minąć kuźnię i dojść do krzyżówki, gdzie przecinały się droga przez wieś i 

droga z Pasterzyc do Galowic. Przechodząc obok kuźni przypomniałem sobie, że już 

tam kiedyś z ojcem byłem, i Pan Ignac, wujek Jurka podkuwał naszego konia, który 

zgubił podkowę. W kuźni było ciepło i pachniało palonym koksem, który żarzył się na 

palenisku, było tam tez wielkie i chyba bardzo ciężkie kowadło i kilka różnej wielkości 



młotków na dość długich trzonkach. A największy młot był pięciokilowy i ledwie go 

podniosłem oburącz do góry.  

Ich dom był wyższy od naszego. Jurek przedstawił mnie swojej mamie, a ona 

przekonana, że po szkole musimy być głodni, zrobiła nam pyszne kanapki z 

marmoladą. Jurek był najstarszym dzieckiem, miał jeszcze młodszych braci  i siostry. 

Jeden jego brat miał na imię Marek, tak jak ja. Zapakowałem do tornistra kilka tych 

gazet i mówiąc grzecznie do widzenia, ruszyłem w powrotną drogę. Jurek 

odprowadził mnie kawałek za krzyżówkę, powiedział że „Pasterzycka” droga jest 

niebezpieczna, że czasem  ktoś na motorze lub autem jedzie jak wariat i jak 

wypadnie nagle zza zakrętu, to można nie zdążyć uciec.  Przeprowadził mnie przez tą 

drogę rozglądając się uważnie i nasłuchując czy nic nie jedzie. Byłem zdziwiony tym 

niebezpiecznym ruchem pojazdów mechanicznych. Z naszej strony wioski  rzadko 

jechało jakieś auto, czasem nie było ani jednego w ciągu dnia. Już prędzej mógł 

przejechać jakiś traktor z przyczepą albo snopowiązałka, bo ruch był większy jak były 

żniwa i jesienią jak były wykopki. Chłopi, po rozwiązaniu kołchozu na przydzielonej 

im ziemi uprawiali buraki cukrowe i  kartofle. W Klecinie na skraju Wrocławia była 

wielka cukrownia do której dostarczano buraki. Mała cukrownia była za Galowicami w 

stronę Żórawiny, ale tam nie zawsze przyjmowano buraki. Kartofle chłopi sprzedawali 

do gorzelni,  było blisko bo była na skraju naszej wioski niedaleko domu Jurka, za 

zakrętem, kawałek za ewangelickim cmentarzem. W gorzelni produkowano spirytus i 

wywar. To taki produkt uboczny, wykorzystywany przez chłopów do polewania plew, 

przydatny do karmienia krów. Trzeba było jeździć po wywar z metalową, 

kilkusetlitrową beczką na wozie i nalewać do beczki przez zwisające rury od 

zbiorników. Wywar był gorący. Fajnie było zimą siedzieć na gorącej beczce. 

Wróciłem od Jurka do domu i nikt nie zauważył, że trochę się spóźniłem ze szkoły. 

Czasem wracałem ze szkoły przez dwie godziny, chociaż tą drogę można przejść w 

piętnaście minut. 

No i nadszedł ten okropny dzień. Dzisiaj długo wlokłem się do domu. Pożegnałem się 

z Jurkiem pod szkołą, wiedziałem, że jutro wyjeżdża, on był podekscytowany nowym 

życiem, które czekało go gdzieś tam daleko w Małopolsce, a ja czułem, że 

bezpowrotnie tracę  coś bardzo ważnego, szansę na pierwszą długą szkolną przyjaźń.   



Sen o lataniu 

Budziłem się bardzo powoli, nie otwierałem oczu, chciałem zatrzymać pod powiekami 

swój sen jak najdłużej. Pamiętałem, jak mama mówiła, że na koszmary senne 

najlepszym sposobem jest popatrzeć na światło i wtedy obrazy ze snu zostaną 

wymazane. Tym razem odwrotnie, nie chciałem wymazać tych obrazów. Śniło mi się, 

że latam jak ptak. Było to niezwykłe i  niezmiernie przyjemne uczucie. Stawałem na 

schodkach na ganku, niezbyt mocno odbijałem się w górę i zaczynałem frunąć - było 

to podobne do płynięcia w powietrzu. Powoli wznosiłem się w górę,  unosiłem się 

nad bramą do naszego podwórka, skręcałem nad drogę i leciałem coraz wyżej  w 

stronę środka wioski. Lot był jakby w zwolnionym tempie. Byłem na wysokości może 

dziesięciu metrów. Dokładnie widziałem kocie łby na wiejskiej drodze, dachy domów i 

podwórka naszych sąsiadów: dom Bednarskiej, Cwiklińskich, Jaworskich i Kuriatów, 

oni maja wspólne podwórko, a po prawej stronie ogród z ulami, stodołę, podwórko i 

wielki dwurodzinny dom, w którym mieszkali dwaj bracia Władek i Stanisław 

Żórawscy ze swoimi rodzinami. Żoną Stacha jest Dora, córka babki Ziółkowskiej, 

mają kilkoro dzieci: Basię, ma długie, piękne czarne włosy, lubię ją  czesać czasem, a 

ona mówi, że będę fryzjerem, Wandę, Zdzicha i Józka. Józek jest moim przyjacielem, 

starszy ode mnie o  dwa lata ale nie jest zarozumiały i jest jeszcze Grzegorz i  mała 

Elżunia. Żoną Władka jest Aniela córka Teofili Jaworskiej, bardzo ładna kobieta, oni 

też mają  kilkoro dzieci, ale one są młodsze ode mnie: Tadek, Krzysiek, Władzia i 

Zosia.  Nie widziałem żadnych mieszkańców wsi, ale nie była to opustoszała wieś. Był 

wczesny letni ranek, czuć było ich obecność, ale  wszyscy byli jeszcze w swoich 

mieszkaniach. Nad kominami niektórych domów unosiły się smużki dymu.  Byłem już 

w okolicy stawów w środku wioski, w stawie koło Tomów po prawej stronie drogi 

dostojnie pływały stadka gęsi i kaczek, po lewej stronie drogi, nieco dalej za domem 

Babki Ziółkowskiej, widać już było budynek szkoły. Pomyślałem, jakby to fajnie było, 

tak sobie powoli frunąć do szkoły, zamiast wlec się z tornistrem z elementarzem, 

ćwiczeniami, drewnianym piórnikiem, kredkami, plasteliną, liczydłem i jeszcze z tym 

workiem  z kapciami, które trzeba było ubierać w szkolnej szatni, a do worka wkładać 

buty. W ogóle bym się nie męczył. Trudno jest opisać to latanie, fruwanie, płynięcie. 

Byłem leciutki jak piórko, myślami mogłem decydować o kierunku lotu, o wysokości 

na która się wznosiłem i opadałem, ale wszystko wydawało się całkiem normalne. 



Czułem się bezpiecznie. Doświadczałem stanu niezwykłej błogości. I wtedy 

usłyszałem glos mamy: Marek, wstawaj bo trzeba iść do szkoły. Jeszcze mocniej 

zacisnąłem powieki, ale to nie pomogło, sen zamazywał się, a ja uświadamiałem 

sobie, że leżę w łóżku pod ciepłą pierzyną i że za chwilę będę musiał postawić bose 

stopy na zimnej podłodze. Wtuliłem się w pierzynę i cieszyłem się jej ciepłem. W 

końcu otworzyłem oczy i popatrzyłem w okno, za szybą widać było sypiący obficie 

śnieg. Duże płatki śniegu wirowały na wietrze i powoli opadały w dół. Jakie to 

dziwne, pomyślałem, we śnie było słoneczne lato, a na jawie początek srogiej zimy…  

 

 

Złote karasie  (1962)   

We wsi jest kilka stawków wodnych w których namnożyło się mnóstwo złotych 

karasi. Po naszej lewej stronie wioski patrząc od Pełczyc są cztery takie stawki, jeden 

jest malutki niemal cały zarośnięty tatarakiem obok ogrodu Borysa Ziółkowskiego. 

Ziółkowscy mają dwie córki: ładną, zgrabną i pełną gracji Oleńkę, i małą Marysię. 

Miedzy płotem ogrodu a stawkiem jest bardzo wąska  ścieżka prowadząca do ich 

posesji.  

Drugi to spory stawek naprzeciwko domu Stefana Nowickiego, naszego sklepowego. 

U Nowickich jest kilkoro dzieci: Stasia, Karol nazywany Małym bo jest jeszcze we wsi 

Duży Karol Nowicki, Józia, Fela i Janek starszy ode mnie o dwa lata mój kolega. Ten 

stawek jest oddzielony od trzeciego groblą wychodzącą na dom wdowy Bagińskiej, z 

którą mieszkają córki urodziwa  Zosia i miła i uprzejma Genia i syn Stefan, zawsze 

nosi ciemny wąsik pod nosem. 

Trzeci stawek jest naprzeciwko domu  wdowy Tofilki Łosiowej. Ona jest daleką 

kuzynką albo powinowatą naszej rodziny. Mieszkają z nią jej synowie: Julek, Genek i 

Stach.  

Ostatni czwarty stawek jest nieco większy od pierwszego ale też nie duży, pływają w 

nim kaczki Babki Ziółkowskiej, położony jest naprzeciwko bramy wjazdowej na 

podwórko jej posesji i obok szkolnego parkanu. Mieszka z nią córka Hania. 



Po prawej stronie drogi przez wieś też jest trochę oczek wodnych. W ogrodzie u Pana 

Federa  jest spory lej po bombie, dość głęboki i ciągle stoi w   nim woda. Ale główny 

staw z karasiami po którym pływają stada gęsi i kaczek  znajduje się za płotem 

ogrodu Bazylińskich i naprzeciwko podwórek Dziurkowskich i Tomów. Dzieci 

Bazylińskich to synowie Witek i Tadzik i córki Jadzia i Gabrysia.  U Dziurkowskich jest 

Grażyna starsza ode mnie o rok, Tereska młodsza ode mnie o rok i Jurek jeszcze  

młodszy. U Tomów sama dorosła młodzież: Fela, Irena, Stasia, Sławek, Mirek i 

Fredek.  

Jest jeszcze nieduży stawek naprzeciwko domu Olka Rudnickiego, jego dzieci to 

Krystyna, Zdzisław i Wiesław oraz domu wdowy Helki Łosiowej która mieszka z 

pasierbami Kacprem i Bolkiem oraz swoimi dziećmi Adaśkiem i Elą, ona jest starsza 

ode mnie o rok. W tym stawku chłopcy ze starszych klas regularnie dokonują  

połowu planktonu dla akwariowych rybek. Służy do tego stara pończocha założona 

na niewielką obręcz z drutu zamocowana na leszczynowym kiju. Wystarczy zanurzyć 

pończochę w wodzie i przesunąć kilka metrów pod wodą, a w pończosze łowi się 

pełno wodnych żyjątek głównie brązowych larw muchówek nazywanych też ochotką, 

które są smakołykiem dla akwariowych gupików, neonówek, skalarów i welonów. 

Ostatni staw znajduje się na tyłach ruin ewangelickiego kościoła jest podłużny i 

kończy się przy wielkim dębie i naprzeciwko  domu, w którym na parterze jest sklep i 

piekarnia. To w tym stawie trzy lata temu Pan Laszecki znalazł tak zwaną 

„talerzówkę” (niem.: Tellermine), niemiecką minę przeciw czołgową i zostawił na 

brzegu… 

Któregoś  gorącego, letniego dnia starsi chłopcy pod „kierownictwem” Sławka Tomy 

postanowili nałowić tłustych, złotych karasi. Mięli do połowu specjalną sieć typu 

niewód. To taka  długa na około osiem metrów i szeroka na metr sieć zakończona na 

krawędziach uchwytami z drewnianych kołków. Wystarczy zanurzyć sieć , 

przeciągnąć pod wodą i wyciągnąć na brzeg, a tam setki złotych karasi, różnej 

wielkości. Starsi chłopcy kazali nam dzieciakom sortować te karasie. Małe 

natychmiast wrzucaliśmy do stawu a te większe, które nadawały się do smażenia 

wrzucaliśmy do wiaderek z wodą. Chłopcy kilkakrotnie przeszli z siecią przez staw. 

Nałowili  bardzo dużo tych ryb. Czasem trafił się jakiś ciemnozłoty linek. To dlatego 



że w stawie nie było drapieżnych ryb, w tak ogromnej ilości namnożyły się te karasie. 

Tylko kaczkom udawało się czasem łowić niewielkie rybki. Na  koniec chłopcy kazali 

nam pozanosić po kilkanaście rybek do wszystkich sąsiadów, którzy chcieliby 

posmakować smażonych na patelni tłustych złotych karasi. To był jakiś cudowny 

połów ryb… 

 

Powrót ze szkoły  (1962) 

Lekcje w szkole to czasem ciekawe zajęcie a czasem męczarnia, wszystko zależy od 

tego, która nauczycielka prowadzi lekcje i na jaki temat chce nas nauczyć 

wszystkiego. Najlepsze lekcje są z Panią Osmanową, mamą Bożenki z naszej klasy. 

To bardzo mądra kobieta i lubi dzieci. Ktokolwiek o cokolwiek ją zapyta, to zawsze 

cierpliwie i starannie odpowiada i przygląda się czy na twarzy dziecka widać 

zrozumienie. Czasem to i ze dwa razy tłumaczy, żeby nikt nie był w błędzie. Mówią o 

niej, że jest nauczycielką z powołania i to chyba znaczy, że lubi swoja pracę i potrafi 

ją dobrze wykonywać, albo że po prostu ma taki dar od Boga...  

Lubię jak czyta nam książki. Robi to tak przekonywująco, że wszyscy w klasie są 

zainteresowani i uważnie słuchają. Jak czyta, to jakby malowała kolorowe obrazy i na 

dodatek trochę zmienia głos, że od razu można poznać kto z bohaterów się odezwał. 

Aż szkoda, że z tą Panią będziemy mieli lekcje tylko do trzeciej klasy. Potem dojdą 

inne przedmioty i nowi nauczyciele.  

Nie lubię zbytnio wychowania fizycznego, bo lubię grać w piłkę, a Pani woli uczyć nas 

jakiejś gimnastyki przy drabinkach przyczepionych do ściany na sali gimnastycznej. 

Na przykład każe nam założyć ręce na drabince i oderwać stopy od podłogi i 

podnosić równolegle nogi na wysokość brzucha. Do czego  jest przydatne takie 

ćwiczenie? Przy tym tylko ręce bolą w łokciach i nogi po chwili same spadają w dół. A 

już na złośliwość wygląda zabawa z dużą i ciężką piłką nazywaną lekarską. Ani tego 

kopnąć się nie da, ani rzucić daleko, bo za ciężka. 

Po ostatniej lekcji szybko pakuję książki, zeszyty i piórnik do tornistra i na wyścigi z 

kolegami pędzimy do szatni po swój worek z butami. Ubieram buty mając na plecach 



tornister, chwytam worek z kapciami w środku i już mnie nie ma w budynku 

szkolnym.  

Zaczyna się droga do domu. Teren szkoły otoczony jest zewsząd dość wysokim 

parkanem. Nie chce mi się wracać do bramki, bo trzeba nadłożyć z pięćdziesiąt  

metrów drogi, wiec idę na skróty do parkanu graniczącego z ogrodem babki 

Ziółkowskiej, włażę na parkan, to są trzy betonowe płyty włożone miedzy 

betonowymi słupkami ze specjalnymi rowkami, żeby płyty dobrze się trzymały i nie 

wypadły. Płyty są  długie na półtora metra wysokie na pół metra i szerokie na cztery, 

może pięć centymetrów. Dolna płyta jest pełna, druga ma pionowe żeberka a trzecia 

ma kwadratowe otworki, tak duże że można w nie wstawić stopę w bucie. Łatwo jest 

wejść na parkan, a potem trzeba iść po tym parkanie z wielką ostrożnością żeby 

zachować równowagę i nie spaść. Idę w stronę drogi. Przez chwilę jest 

niebezpiecznie, bo trzeba przejść obok oczka wodnego po prawej stronie parkanu. 

Rośnie tam tatarak, jest trochę wody i jeszcze więcej śmierdzącego mułu. Od strony 

drogi jest płytki rów, ale w nim woda stoi tylko po deszczu. Jak tornister nie jest za 

ciężki to zeskakuje  z parkanu na trawnik, a jak jest pełen książek to złażę ostrożnie z 

parkanu i już jestem przy drodze. Dziewczyny z mojej klasy, z mojego końca wioski 

Wiesia i Ewa są jeszcze daleko za mną i muszę chwile czekać na nie. Ale krótko 

idziemy razem, może parę kroków. One zawsze o czymś gadają, a mnie ich 

dziewczyńskie problemy nie interesują. Tym bardziej, że właśnie mam ochotę wejść 

na przydrożnego jesiona. Zdejmuję i kładę tornister na ziemi, rzucam obok worek z 

kapciami, zdejmuję szkolny fartuch, bo jakby się podarł to byłaby awantura i powoli 

się wpinam na drzewo. Pień jest dość gruby, ale jeszcze go mogę objąć rękami i 

zapierając się nogami na szorstkiej korze podciągam się do góry. Dziewczyny patrzą 

na mnie bez zbytniego zdziwienia i  idą dalej zajęte swoimi sprawami. Za chwile już 

sięgam gałęzi i dalej wchodzenie na drzewo jest już proste. Chodzenie po konarach 

drzewa nie sprawia mi żadnej trudności. Od dawna jestem wyćwiczony w łażeniu po 

drzewach, głównie po czereśniach i jabłoniach w naszym sadku.  Z góry patrzę na 

okolicę, wszystko wygląda inaczej niż z drogi, moje miejsce jest wyjątkowe i mam 

takie poczucie że panuję na tym oglądanym kawałkiem świata… 



Zadowolony złażę z drzewa, sprytnie zsuwam się po pniu, wystarczy nie dociskać tak 

mocno stóp i już jestem na trawniku. Pomiędzy przydrożnymi drzewami stoją 

granitowe słupki, pomalowane wapnem na biało. To dlatego, żeby nocą dawały 

odblask i wskazywały gdzie kończy się droga, a zaczyna skarpa i stawki z tatarakiem i 

złotymi karasiami. Drzewa też są pobielone wapnem, żeby lepiej było widać nocą i 

żeby nikt nie wjechał w drzewo. Ubieram fartuch, wkładam na plecy tornister, nie 

zapominam o worku z kapciami i ruszam w drogę do domu, po drodze liczę 

granitowe słupki i jesiony po mojej stronie drogi. Każdy słupek obchodzę dookoła i 

każde drzewo. Kiedy mijam stawek, ten naprzeciwko wdowy Pani Łosiowej, co ma 

trzech synów, pomiędzy tym stawkiem a kolejnym naprzeciwko domu Stefana 

Nowickiego, ojca Janka, mojego starszego kolegi, jest dróżka, która prowadzi do 

domu wdowy Bagińskiej, tej co to zawsze w kiosku ruchu kupuje tabletki od bólu 

głowy takie z krzyżykiem, o tym wiedzą wszyscy w całej wsi, widocznie biedna 

kobieta ma częste migreny. Pewnie nie łatwo samej kobiecie wychowywać dzieci, a 

ma niezwykłej urody córkę Zosię, koleżankę mojej siostry Basi i nawet  przystojnego 

syna Stefana z  ciemnym wąsikiem.  

Przechodzę tą dróżka i obchodzę staw koło domu Janka i dalej jest droga, a za nią 

malutki stawek i ścieżka przy płocie ogrodu i domu w którym mieszka Borys 

Ziółkowski z żoną i córkami: Oleńką, Marysią. Oleńka jest bardzo ładna i mądra. 

Wychodzę tą ścieżką na drogę i wracam do miejsca w którym przestałem liczyć i 

zaczynam  ponownie dodawać nie policzone słupki i drzewa. Ostatnie drzewo rośnie 

na skraju podwórka Franka i Heronki. Jest to wielki, rozłożysty kasztan. Są jeszcze 

dwa świerki w ogródku Tofili Jaworskiej i dwa wielgachne jesiony w głębi podwórka 

ale mnie już się nie chce liczyć. Jeszcze mijam dom Ćwiklińskich, tam mieszka 

Wanda, starsza o dwa lata i młodsi ode mnie  Zdzisia i Mirek. I już ostatni dom 

wdowy Bednarskiej, nazywanej też Celnerką (tak się chyba nazywał jej pierwszy 

mąż), mieszka tam jej wnuczka Renia starsza ode mnie o rok.  

W końcu dotarłem do domu, na naszym podwórku za bramką stoi ławeczka zaraz za 

krzakiem bzu. Siadam na tej ławeczce i odpoczywam, bo cała ta droga ze szkoły do 

domu nieco mnie znużyła…    



Patrzę na ogromne jesiony po drugiej stronie drogi i  tak sobie myślę, że któregoś 

dnia policzę wszystkie przydrożne drzewa w całej wsi. Lubię wszystkie drzewa, są 

takie stałe, solidne, zimą smutne a wiosną pięknie zielone i lubię jeszcze ten 

delikatny zapach wielkiej akacji, tej przy grządkach naszych sąsiadów po drugiej 

stronie drogi…  

 

 

Coraz lepiej poznaję wieś      (1962) 

Piekarnia i sklep 

Na środku wioski jest spory placyk. Przy nim w dużym podłużnym domu, 

równoległym do drogi,  jest sklep i cały czas czynna piekarnia. Pracuje tam kilku 

piekarzy, ale wioskowi mówią, że najlepszy chleb jest wtedy jak Józek Bednarz 

pracuje na zmianie. On to potrafi upiec smakowity, pachnący chleb, pulchny, dobrze 

wyrośnięty i wypieczony,  bez zakalca. Czasem w sklepie można trafić na jeszcze 

gorące bochenki   chleba przyniesione z piekarni przez ubranych w białe kitle 

piekarzy. Chleby przynoszą  w białym, wiklinowym koszu. „Oś-Tuteńka” (to 

pseudonim naszego sklepowego) starannie liczy przyniesione  bochenki, wykłada  je 

na regale, do zeszytu zapisuje dostawę i dalej wraca  do sprzedaży towarów, 

czekającym cierpliwie w kolejce kobietom i dzieciom. Rzadko chłopi robili zakupy. 

Kolejka nie była zazwyczaj długa, co najwyżej kilka osób, bo i wioska jest mała, 

pięćdziesiąt dwa numery. Taki świeżutki, cieplutki  chleb kupiony w  sklepie   dla 

dzieciaków zawsze jest bardzo kuszący i chyba każdy skubał po kawałku, podjadając 

w drodze do domu. Czasem to ćwierć bochenka mogło zniknąć.  A rodzice upominali, 

że nie godzi się jeść na ulicy, tylko po Bożemu je się  w domu.  

 

Na piętrze nad piekarnią i sklepem mieszka rodzina Ślązaków, którzy nie wyjechali do 

Niemiec. Mieszkają tam Babka Berta, jej córka Elizabeth Miedzińska nazywana Lizbą,  

z dwoma synami Hostem i Hanzem , ale Hanz woli jak go nazywają Janek, jest 

starszy ode mnie chyba o dziesięć lat. Są tam jeszcze dziewczyny, Katia. Adela i 

najmłodsza  Renia, chyba starsza ode mnie o rok. 

 



Za ich domem mieszkają Laszeccy. Ryśka i Janka to ich córki,    miłe, jasnowłose 

dziewczyny,   a ich brat  Kazik, dość wysoki i bardzo szczupły chłopak jest nieco 

starszy ode mnie i chodzi do piątej klasy. I jest jeszcze Wanda z mojego roku. 

 

 

Dom Ludowy 

Przy placu jest jeszcze drugi dom, jest jeszcze większy od tego z piekarnią.  Dwie 

trzecie tego domu zajmuje ogromna sala taneczna, z parkietem i sceną dla orkiestry. 

Sala pełni wiele funkcji, wyprawia się tam wesela, w okresie karnawału organizowane 

są w soboty zabawy taneczne, z biletami wstępu, wtedy gra jakaś wynajęta żywa 

orkiestra, albo zbieranina wioskowych muzykantów z akordeonem, klarnetem i 

trąbką. Na zabawę na  rowerach  zjeżdżała się młodzież z okolicznych wiosek i 

rzadko się zdarzało, by  nie obyło się bez jakiejś bójki między chłopakami. Czasem to 

nawet musiała interweniować Milicja Obywatelska (MO).  

Jesienią i zimą starsi chłopcy zwieszają siatkę w poprzek sali i grają  w siatkówkę.   

Pamiętam też, że kiedyś, kilka lat temu, jak jeszcze nie chodziłem do szkoły, na 

scenie odbywało się przedstawienie „Na jagody”, oparte o utwór Juliusza 

Słowackiego: „Balladyna. Tragedia w pięciu aktach”. Dwie siostry Balladyna i Alina  z 

dzbankami miały nazbierać jagód. A tą, która nazbiera więcej jagód dzielny rycerz 

Kirkor weźmie za żonę. Mój brat Janusz grał rolę Kirkora. Na parkiecie były 

poustawiane krzesła w kilkunastu rzędach i było pełno ludzi.  Stałem przed scena i 

gapiłem się z zadartą do góry głową na to co się tam dzieje. Nie wiele z tego 

rozumiałem. Tylko tyle, że Alina była dobrą a ta druga złą i ta dobra musiała 

umrzeć…  

 

 

PGR i centrum Wilczkowa  

Po drugiej stronie drogi naprzeciwko sklepu i sali są  ruiny domu i zarośnięty 

zdziczały sadek, i ścieżka prowadząca do „bloku”. Blok to jest spory murowany, 

piętrowy  dom wielorodzinny z płaskim dachem. Mieszkają tam rodziny ludzi którzy 

przejechali za pracą. Pracują w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, zajmują się 

uprawą  ziemi i hodowlą mlecznych krów.  Dalej wzdłuż drogi, aż za kościół, prawie 



do krzyżówki, ciągną  się murowane stodoły z zapadającymi się dachami. Właściwie 

w okolicy dębu jest lekko przekrzywione skrzyżowanie głównej drogi przez wieś. Na 

prawo od głównej drogi, pomiędzy dębem, stawem a sklepem prowadzi droga, obok 

domu Laszeckich, pomiędzy ruinami budynków gospodarczych, do polnej drogi na 

południowej stronie wsi, którą chłopi mogą dojechać do swoich zagonów.  

 

Z  lewej strony z główną drogą łączy się węższa droga prowadzącą do domu Ciułów i 

Rogowskich a dalej stoi dom  Sieradzkich i za nim jest podwórko przy pegeerowskim 

bloku. Za domem Rogowskich droga skręca w lewo i nie jest już brukowana, tylko 

szutrowa, prowadzi do boiska piłki nożnej LZS-u Wilczków, złośliwi nazywają tych 

piłkarzy „Szmacianka Wilczków”.  

 

 

Budynek szkolny 

Szkoła została zbudowana po lewej stronie głównej drogi,  nieco przed tym  

skrzyżowaniem. Teren szkoły ogrodzony wysokim parkanem, jest dość rozległy, 

mamy boisko do gry w piłkę, grządki warzywne  przydatne do nauki botaniki, są też 

grządki nauczycieli mieszkających w budynku szkoły (kierownika szkoły Tadeusza 

Korzonka i Pani Mechowej)  i sporo zielonych trawników. Przed budynkiem od strony 

drogi są klomby  kwiatowe , a wzdłuż parkanu rosną młode jarzębiny, ale już kwitną i 

jesienią mają kiście czerwonych korali. 

Sam budynek szkolny, jednopiętrowy, jest najdłuższy we wsi. Ma ogromne okna od 

południowej strony, po tej stronie rozmieszczone są też klasy i dzięki temu są jasne i 

przyjemne. W klasach jest pełno kwiatów doniczkowych. Najwięcej  jest czerwonych, 

różowych i białych pelargonii, ale też w naszej klasie w drewnianej skrzyni rośnie 

wielka lipka, z jasnozielonymi dużymi liśćmi i wygląda jak jakiś krzew. Dyżurni w 

klasie mają obowiązek dbać o kwiaty. Na przerwach wszyscy musimy wychodzić z 

klas na korytarz albo na szkolne podwórko. Tylko dyżurni mogą zostać   i 

przygotować klasę na następną lekcję. Zmoczyć gąbkę,  pościerać tablicę, a jak kredy 

jest mało to przynieść nowy kawałek z pokoju nauczycielskiego. Najfajniejsza jest 

długa przerwa, można wtedy pobiegnąć do sklepu i kupić świeże smakowite bułeczki 

po pięćdziesiąt groszy za sztukę  i oranżadę  w proszku albo lizaka za dwadzieścia 



groszy. A jak czasem sklep był zamknięty, to piekarze  sami sprzedawali cieplutkie, 

pachnące bułeczki po 50 gr. za sztukę , za tyle samo co w sklepie. 

 

 

Łaźnia w szkole 

Nie wiem kto to wymyślił, ale od późnej jesieni i całą zimę w szkole w sobotnie  

popołudnia  czynna była łaźnia parowa dostępna dla mieszkańców wsi. Projektem 

opiekował się Pan Woźny Bolek Nowicki. Był także palaczem centralnego ogrzewania. 

I w ogóle to nożna by o nim powiedzieć, że to chłop złota rączka. Wszystko umiał w 

szkole naprawić.  

Do  pomieszczenia łaziennego mogło się zmieścić nawet dziesięć osób. Wewnątrz na 

posadzce leżała drewniana krata, i kilka przymocowanych do ścian pryszniców, dwie 

drewniane ławeczki. Z rury w ścianie leciała gorąca para wodna. Na suficie 

przykręcona była specjalna lampa, dawała trochę światła w tym zaparowanym 

pomieszczeniu. Po wyjściu z łaźni trzeba było iść do przebieralni, dobrze się 

powycierać i ubrać swoje ubrania, a potem w holu szkolnym odczekać kilkanaście 

minut, żeby się nie przeziębić wychodząc rozgrzanym na zimne powietrze. Zimą jak 

były mrozy, to śnieg pod butami skrzypiał. Najlepiej był pobiec truchcikiem do 

ciepłego domu. 

 

 

Stary dąb 

Po prawej stronie drogi idąc od naszego końca wioski stoi stary zabytkowy dąb przy 

ruinach ewangelickiego kościoła, tuż za nim jest stawek z wodą. Pan Laszecki 

jesienią 1959 roku szukał złomu i to właśnie z tego stawku wyciągnął tą nieszczęsną 

minę przeciwczołgową, nazywaną talerzówką, bo wyglądała  trochę podobnie do 

dwóch złożonych  talerzy5.  

 

Wiadomość o minie lotem błyskawicy rozeszła się po wsi. Rodzice upominali dzieci by 

przypadkiem nie bawiły się tą miną, bo jak wybuchnie to wszystkich pozabija. Za 

                                        
5 https://ioh.pl/artykuly/pokaz/miny-niemieckie-cz,1016/ 



kilka dni przyjadą saperzy i ją zabiorą do ciężarówki typu „Lublin”. Na pace 

ciężarówki jest gruba warstwa jasnego piasku i na nim saperzy układają  niewypały, 

niektórzy mówią niewybuchy.  Jadą potem na poligon, gdzieś niedaleko Wrocławia i 

tam  detonują znalezione miny, moździerze i  pociski artyleryjskie.  

 

 

Opowieść wg Bogdana 

Niedawno Bogdan, starszy brat Marka opowiedział nam jak to było ze śmiercią 

mojego brata Romka i jego przyjaciela. Bogdan brał w tym udział, chodził z nimi do 

tej samej klasy. Był z nimi jeszcze Wacek Rudnicki, ale jemu nic się nie stało, bo stał 

z dębem, który go osłonił. Po lekcjach wyszli ze szkoły, ktoś powiedział że trzeba 

zobaczyć tą minę. Poszli we czwórkę nad staw, kawałek za dębem była wysoka 

skarpa na dwa metry, a tuż przy wodzie na brzegu leżała talerzówka, mogła to być  

Tellermine TMi-35. Była przybrudzona mułem ze stawu. Chłopcy przenieśli ją na 

murawę obok dębu nie daleko dwóch wysokich na trzy metry iglaków na granicy ruin 

kościoła, te tuje jeszcze tam rosną.  Postanowili sami zdetonować minę. Nazbierali 

pokruszonych cegieł, niektóre to były połówki pełnej cegły produkowanej w cegielni 

Wiltßau. Zaczęli rzucać z odległości kilku metrów  celując w zapalnik i szybko chowali 

się za dąb. Koś powiedział, Romek, ty rzucaj ostatni bo ty najszybciej biegasz… 

„W pewnym momencie było słychać syczenie od strony miny, widocznie któraś cegła 

wystarczająco mocno uderzyła w zapalnik. Wtedy wychyliłem sie nieco zza dębu i  

zawyłem z bólu w prawym przedramieniu. Padłem na ziemię, odłamki miny pocięły 

głęboko moja rękę tuż przed łokciem. Krew lała się obficie i z bólu chwilami trąciłem 

przytomność – mówił Bogdan. Przez łzy widziałem jak umiera Romek i jego 

przyjaciel, a potem zacząłem biec do sklepu po ratunek. Ktoś ciasno podwiązał mi 

ramię, żebym się nie wykrwawił. Ktoś zadzwonił z piekarni po pogotowie ratunkowe. 

Zabrali mnie do szpitala we Wrocławiu. Przez kilka godzin byłem pod narkozą, 

lekarze próbowali uratować moją prawą rękę. Miałem poprzecinane ścięgna. 

Pozszywali wszystko i założyli opatrunki. A moja prawa dłoń zamieniła się w 

przykurczony, zgięty do wnętrza usztywniony szpon… „ 

Słuchaliśmy z Markiem tej opowieści w  skupieniu, trochę przerażeni. I nam udzieliła 

sie groza tamtej chwili… 



Mogłem się utopić   (marzec  1962)  

Ślizganie się na butach na tak zwanej „uginance”, jest bardzo niebezpieczne, prawie 

tak bardzo jak pływanie na krach. Kiedy następują wiosenne roztopy, robi sie cieplej i 

lód na stawkach we wsi staje się bardziej kruchy. Wtedy z chłopakami odłamujemy 

kawałki lodu i wpychamy te kawałki pod nieskruszony jeszcze lód na stawie. Nie jest 

głęboko, nieco więcej niż pół metra wody i trochę mułu. Jest nas spora zgraja 

chłopaków z naszego końca wioski:  Leszek i jego młodszy brat Andrzej, dwóch braci 

Józek i Zdzicho, Tadek, Mietek, Janek, drugi Zdzicho, Marek mój kolega z sąsiedztwa, 

no i ja. Kiedy już odkryjemy 1/3 powierzchni stawu, na wodzie zostawiamy kilka 

większych kawałków kry  i jedna osoba może na takim kawałku lodu pływać jak na 

tratwie. Trzeba  się utrzymywać na środku, bo opuszczenie środka powoduje spory 

przechyl i można się ześliznąć albo po prostu  wpaść do wody. Jest w tej zabawie 

sporo emocji, najwięcej chyba adrenaliny no i dumy, jak się uda nie skąpać. Do 

pływania na takiej krze przydają się nasze kije hokejowe. Nie są to prawdziwe 

hokejki, tylko wycięte kije z  gałęzi drzew w kształcie przypominającym  drukowaną 

literę L z lekko odchyloną stopką, tak by powstał kąt rozwarty. Taki sprzęt był 

łamliwy, ale był za darmo i można było samemu przygotować taki kij, wystarczy 

znaleźć odpowiednia gałąź. Kijem można się odpychać od dna i wtedy jest prawdziwe 

pływanie. Fajną zabawą jest przeskakiwaniem po krach do brzegu. Zdarza się nieraz, 

że jak się za mocno wskoczy na krę to pęka na dwa lub trzy kawałki i mogą być za 

małe by się na nich utrzymać na wodzie. Wtedy kąpiel gotowa. Bieganie po krach 

najlepiej wychodziło Jankowi, potrafił odskoczyć z pękającego kawałka lodu na 

następny i uniknąć zamoczenia się w lodowatej wodzie. Niektórzy chłopcy nawet nie 

próbowali biegania po krach,  ale tym, którym się to udawało należał się podziw i 

uznanie.  

Obok  tego największego stawu w środku wsi  była stara studnia z której wyjęte były 

pewnie ze dwa kręgi. Nikt nie wie jaka była głęboka, ale zapewne nie miej niż  dwa 

metry. Nad studnią powstało oczko wodne o średnicy ok. czterech metrów. Kiedy 

woda była zamarznięta  robiliśmy tam ślizgawkę. Trzeba się rozpędzić na 

zamarzniętej ośnieżonej ziemi i ślizgnąć się przez lód nad ukrytą studnią. Kiedy 

temperatura jest przez kilka dni powyżej zera, lód topnieje, robi się elastyczny, i 

ugina się pod butami. Wtedy powierzchnia ludu na tym oczku wodnym pod ciężarem 



osoby ślizgającej się przypomina nieckę. Na środku jest najbardziej wklęsła. Ślizganie 

jest przyjemne, najpierw odczuwa się  lekko z górki a potem pod górkę na brzeg. Nie 

są to wielkie pochyłości ale dobrze wyczuwalne. I ciągle jest ryzyko, że lodowa 

„uginanka” się przerwie i można nie zdążyć wyskoczyć na brzeg. Zwycięzcą w tej 

zabawie jest chłopak, który ostatni prześlizgnie się po tej ślizgawce z pułapką pod 

lodem.  

Wyszliśmy ze szkoły i po drodze z chłopakami przechodząc koło tej ślizgawki na 

studni postanowiliśmy się poślizgać.  Zabawa była tak bardzo ryzykowna, że dopiero 

potem sobie to uświadomiłem. Miałem na sobie kurtkę budrysówkę, w dużą popielato 

- niebieska kratę, zapinaną na kołki zamiast guzików. Rozpiąłem kurtkę od dołu, żeby 

mi nie było za gorąco, ślizgaliśmy się chyba z pół godziny , lód skrzypiał, trzeszczał i 

uginał się niebezpiecznie. Musiałem się za słabo rozpędzić , bo gdy byłem na środku 

lód się przerwał i zacząłem wpadać do wody. Nie czułem dna pod butami, ale na 

szczęście ta rozpięta, dość gruba kurtka oparła się na powierzchni lodu i nie wpadłem 

pod lód. Byłem przerażony, o własnych siłach nie byłem w stanie się wygramolić. 

Oparłem tylko ramiona jak najszerzej na lodzie i czekałem na pomoc. Koledzy nie 

zostawili mnie w tym nieszczęściu. Leszek wziął szalik od jakiegoś dzieciaka, sam 

położył się na brzegu na zamarzniętej ziemi i trzymając za jeden koniec, drugi 

podrzucił w moja stronę. Leszka za nogi trzymali Marek i Józek i tym sposobem 

uratowali mnie z mojej beznadziejnej sytuacji. Śmiesznie wyglądałem kiedy stałem 

obok ślizgawki, a zimna woda ociekała z mojego ubrania. Przy każdym kroku słychać 

było chlupot wody w moich trzewikach. Szybko ruszyłem w stronę domu, żeby się jak 

najszybciej przebrać w suche ubranie i się trochę ogrzać bo robiło mi się coraz 

zimniej. Nie bałem się, że dostane  lanie, ale musiałem wysłuchać gadki o tym, jak 

bardzo jestem nieodpowiedzialny i że miałem sporo szczęścia, że się tej studni nie 

utopiłem. Nawet sobie wyobraziłem siebie pod tym lodem w tej lodowatej, brudnej 

wodzie… 

 

Dlaczego czasem wyją psy…   (1962)   

Psy we wsi wyły przez całą noc. Co rusz któryś zaczynał swoje zawodzenie i następne 

się do niego przyłączały, przez chwilę można było słyszeć jak wyją chórem. Żałosne, 



przeciągłe głosy przeszywały powietrze, płynęły w przestrzeni jakby w różnych 

odległościach, budowały jakieś napięcie, przynosiły niepokój...  

Szykuje się jakieś nieszczęście – powiedziała matka. Nawet nasz Misiek sporej 

wielkości „wielo-rasowiec” przyłączał się do tej psiej orkiestry. Na podwórku stał 

wyprostowany, z zadartym łbem,  jakby patrzył w gwieździste nocne niebo , w 

kierunku południowym i śpiewał swoim głębokim, gardłowym barytonem, pełną żalu, 

przeciągłą pieśń, która nakładała się na zawodzenie innych wyjących wiejskich 

kundli. 

I było nieszczęście, we wsi był pożar. Już przed ósmą rano zaczęła się palić stodoła 

Helki Łosiowej, sąsiadki Olka Rudnickiego. Helka była wdową po Józku Łosiu. Miała z 

nim syna Adaśka i córkę Elżbietę. W domu mieszkali jeszcze Bolek i Kacper, synowie 

Józka z pierwszego małżeństwa. Chłopcy znakomicie grali w piłkę nożną. Helka sama 

pierwsza zauważyła pożar  w stodole, weszła tam po coś i zobaczyła ogień. Było tam   

trochę słomy, ale nie dużo, bo to był czas jeszcze przed żniwami. Jednak ogień 

bardzo szybko ogarnął cały budynek. Zaalarmowani przez Helkę i jej synów, zbiegli 

się sąsiedzi z wiadrami, nabierali wody w pobliskim stawku i podawali sobie wiadra z 

rąk do rąk, a ostatni, silny chłopak, Mirek od Tomów wylewał wodę na płonące 

wielkie wrota stodoły. Za chwilę nadjechał wóz strażacki. Strażacy rozwinęli węże, 

podłączyli do pompy i dwaj sikawkowi kierowali strumienie wody na budynek stodoły, 

ale wcześniej zmoczyli blisko stojący dom mieszkalny, żeby  się na niego nie 

przeniósł ogień zbyt łatwo, a następnie zaczęli sprawnie gasić pożar. Pożar był już 

bardzo duży, płomienie o kilka metrów wystawały ponad dach, rozgrzane dachówki 

strzelały z dachu  jak z moździerza i spadały kilkanaście metrów od stodoły, ale 

chyba nikogo nie zraniły. Strażacy mieli na głowach hełmy ochronne. Przyjechały 

jeszcze dwa wozy strażackie z sąsiednich wiosek i ok. godziny jedenastej ogień został 

ugaszony. Mury stały nienaruszone, z dachu sterczały jakieś napalone krokwie, ale 

większość była spalona, z pogorzeliska unosiła się para wodna i nieprzyjemny swąd 

spalenizny, zupełnie nie przypominał zapachu dogasającego ogniska. Strażacy 

pooglądali wnętrze stodoły, szukali źródła ognia i któryś powiedział, że to pewnie 

zwarcie w instalacji elektrycznej było przyczyną pożaru. Jakaś kobieta powiedziała, że 

teraz to już wiadomo dlaczego te psy tak wyły tej nocy…  



 

Olek 

Przyjechał do nas bardzo elegancki, młody 

człowiek, nieco tajemniczy ale szybko okazało 

się, że to mój brat Olek przyjechał  z Ostródy  i 

przywiózł dużą papierową torbę pełną 

cukierków, na pewno więcej niż pól kilo 

różnych wymieszanych cukierków: były tam 

kukułki, krówki, irysy i toffi. Ubrany był w 

ciemnopopielaty garnitur, ciemną jesionkę, 

nosił też ciemną, starannie przystrzyżoną 

brodę z wąsami. Tak zgrabnie ukształtowaną, 

w niektórych miejscach wygoloną, że widoczny 

był wyraźnie kształt odwróconego serca 

otaczającego wyraźne wargi. Nad dużymi, 

szczerymi niebieskimi oczami były wyraźne ciemne, gęste brwi. Cerę miał mleczno 

białą. W kapeluszu, z kolorowym jedwabnym szalikiem, z krawatem na szyi  - 

wyglądał poważnie i bardzo elegancko. Piękny człowiek z innego świata. Jak jakiś 

aktor filmowy. Miał też przyjazny uśmiech, równiutkie białe zęby  i bystre, niemal 

przenikliwe spojrzenie. Nie był zbyt wysoki. Nie był podobny do nikogo z naszej 

rodziny. 

Wcześniej mieszkał w Olsztynie u wujka Felka, brata naszej mamy. W Ostródzie 

skończył szkołę budowlaną, jakiś czas pracował na budowie, ale jak podsłuchałem 

jego rozmową z mamą, to Felek uważał, że budowa, to nie najlepsze miejsce do 

pracy dla młodego chłopaka, daleko od rodziny. Po naradzie z mamą i z ojcem 

zdecydowali, że Olek zamieszka z nami i będzie szukał pracy w okolicy. Postanowiono 

też, że zamieszka w południowym pokoju na górze.  

Bardzo szybko się u nas zadomowił. Chętnie pomagał rodzicom w gospodarstwie. Był 

bardzo uczynny, pogodny i pracowity. Szybko znalazł w swoim zawodzie pracę, 

rozpoczął budowę stodoły w gospodarstwie Olka Rudnickiego. 

A jak miał dobry humor to podśpiewywał taką pioseneczkę: „Nas rano, nas rano 

maty pobudyła, na seru, na seru wereników nawaryła”. 



Mało rozmawialiśmy ze sobą, najczęściej rozmawiał z siostrami. Mieli swoje tematy 

młodych, dorosłych ludzi. Nawet mi to nie przeszkadzało, żyłem swoim życiem i 

zabawami z dzieciakami z naszego końca wioski.  

 

 

Olek się ożenił    (26 maja 1962)  

Było wesele. Okropny harmider, przygotowania do wesela trwały chyba cały tydzień. 

Znacznie wcześniej był u nas  Pan  Baranowski z Galowic, przygotował zacier  w 

dwóch pięćdziesięciolitrowych  metalowych bańkach. Schowane były w stercie słomy 

za stodołą. To była wielka tajemnica i ja też zostałem zobowiązany do dotrzymania 

tej tajemnicy, bo za produkcję bimbru to ojciec mógłby nawet trafić do więzienia. 

Któregoś późnego  wieczora  Pan Baranowski z Galowic zjawił się  u nas i z tego 

wcześniej przygotowanego zacieru  „pędził bimber” . Z rezultatu był zadowolony, 

czysty alkohol zapałał się od zapałki.  Ojciec spróbował kilka kropli i stwierdził, że 

„mocna zaraza”.  Podglądałem to i podsłuchiwałem przez uchylone drzwi z sypialni 

rodziców, gdzie tego wieczora niby zasnąłem na ich łóżku. Wódka na wesele to 

największy wydatek i nie może jej zabraknąć na stolach, bo to byłby wstyd przed 

ludźmi. Z jedzeniem mniejszy kłopot. Pan Feder był zabić świnię, a Tofilka Jaworska 

pomagała mamie zrobić kiełbasy, kaszanki, salcesony i różne wędliny.  Ojciec zajął 

się wędzeniem.  Wędzarnia to była blaszana beczka bez dna postawiona na dwóch 

długich cegłach szamotowych pomiędzy którymi było palenisko. Beczka pełniła 

funkcję komina, dym i gorące powietrze z płonących gałęzi starej,  zeschłej jabłoni  

unosiły się do góry. Na górnych krawędziach beczki leżały pręty z hakami, a na nich 

pęta wiejskiej kiełbasy mocno przyprawionej czosnkiem, połacie boczku i spore 

szynki. Wierzch beczki był przykryty, niezbyt szczelnie, kawałkiem pofalowanej 

blachy, tak że dym miał którędy uciekać. Trzeba było pilnować ognia by nie był za 

duży i by było trochę dymu. Dobry dym dawały małe surowe gałązki z liśćmi, których 

ojciec kazał mi przynieść z sadku. 

Dzień był słoneczny,  naprzyjeżdżało   pełno ludzi, siostry mamy z Kopaliny ze swoimi 

rodzinami, brat mamy z Olsztyna, krewni  ojca  z Turowa, Sienic i Bogdaszowic, 

prawie nikogo z nich nie znałem.  



Na początek wszyscy poszli do kościoła, gdzie ksiądz udzielił ślubu młodej parze. 

Wyglądali ładnie, brat w nowym garniturze, a bratowa w białej sukni z welonem 

wyróżniali się na tle pstrokatego tłumu gości. Jeszcze przed obiadem zebrano gości z 

młodymi i fotograf robił pamiątkowe zdjęcia. 

 A potem zaczęła się uczta, jedzenie i picie. Na początek podawano rosół z 

makaronem. Makaron był domowej roboty, cieniutko skrojony, żółciutki, bo nie 

żałowano żółtek z jaj do ciasta na makaron. Na drugie danie był kotlet schabowy, z 

ziemniakami puree, z marynowanym ogórkiem albo zasmażaną kapustą ze 

skwarkami. No i koniecznie były toasty, i śpiewy „gorzko, gorzko” i wtedy para 

młodych musiała się całować, a goście coraz głośniej skandowali, że ”gorzko” i chcieli 

by te pocałunki trwały jak najdłużej. Nawet chyba młodym się to spodobało.  

Dla dzieci do picia była oranżada w butelkach. Dorośli mięli podpiwek, piwo i wódkę. 

Nie był to już czysty bimber, tylko tak zwana „przepalanka” . Cukier w emaliowanym 

rondlu był podgrzewany na płycie kuchennej, po jakimś czasie kryształki białego 

cukru robiły się jasno brązowe a potem się rozpuszczały i zmieniały kolor na ciemny 

brąz, a także nabierały w smaku lekkiej goryczki. Taki przepalony cukier trzeba było 

rozpuścić w wodzie następnie w odpowiednich proporcjach zmieszać z bimbrem. Tak 

zrobiona wódka była słodko gorzka i oczywiście wystarczająco mocna.  

Przyniesiono półmiski z wędlinami, śledzie marynowane, koszyki z pokrojonym 

chlebem, żeby było czym zakąszać, wódkę  nalewano do kieliszków   

pięćdziesięciogramowych. W pewnym momencie pojawiła się ciocia Rózia, miała na 

sobie spodnie rybaczki na szelkach z nogawkami do pół łydki, na głowie  filcowy 

kapelusz, kredką do brwi miała namalowane wąsy, takie jak u kota. Wyglądała 

śmiesznie, gdy udawała chłopa. Donośnym, ładnym głosem wyśpiewywała  jakieś 

przyśpiewki,  a potem poprosiła o ciszę i zaczęła recytować z niby żydowskim 

akcentem opowieść o pewnym balu: 

 

A w Czohtkowie w wielkiej sali,  

gdzie się jeden ściana wali 

odbywał się bal nad bali 



Nowe pohtki i trzewiki  

przechadzli urzędniki 

Kużden przyniósł coś w kieszeni  

ażeby mieć do zjedzeni 

Ten śledzie ten piehogi  

a tamten cielęce nogi 

A kobita jak gdzie któha 

ta da szklankę konfituha,  

ta dwa jajka z pod gohsetu  

wyjmie je i złoży do bufetu 

 

a od pana Chołowicza  

z lemoniadą stał miednicza. 

 

Gdy się tak wszyscy goście zebhali, 

usiedli se na bębetli i śpiewali  

jak potrzeba  

patrz Kościuszko na nas z nieba. 

Bom, bom huczą basy  

kużden stuknął się obcasem 

kużden złapał się za głowy  

wiwat taniec nahodowy. 

 

Tak się bawią nikt nie czuje  

jak nieszczęście się gotuje. 

A nieszczęście tak się stało,  

jednej pannie się thafiało, 

że od głowy aż do nogi  

upadniła na podłogi. 

Facet podniósł ją powoli,  

bo był jak ten tyczek od fasoli. 

hęką phochu z głowy zmiecił  



chwycił taktum i polecił. 

Już mazuhek był w połowie  

jak ona do niego powie, 

niech no pan popatrzy z bliska  

coś mi tak na bucik ślisko. 

On phowadzi ją za pieca  

by na sali nie był heca, 

wziął spódniczkę i od spodek  

zaglądnął aż do w sam śhodek. 

Od podwiązki do pończoszki  

coś spływało żółte thoszki. 

A on choć mu nikt nie kazał  

wziął chusteczkę i zamazał. 

 

Aj wej tate, aj wej mame, on mi plamę… 

komitetu każ wyrzucić mu za drzwiami. 

 

Gdy on widzi te hoboty  

już uciekać ma ochoty, 

wyjął kapelusz z kieszeni  

i wyniósł się do sieni. 

A ona jak ten listek od piethuszki  

upadniła na poduszki 

wykrzykniła aj waj i umrzyła. 

 

Zahaz ją badano  

czy żołądek nie zduszono. 

Jak hozpięli jej gohsetu,  

to na sehcu z phawej sthony 

leżał jajko rozduszony… 

 

Taki to był bal w Czohtkowie,  



kto był na nim niech dalej dopowie. 

 

I ja tam byłem, mód i wino piłem 

Po bhodzie kapało a w ustach nie bywało… 

 

Występ zakończył się wielkimi brawami, a i w trakcie nie brakowało  krótkich 

antraktów spowodowanych głośnymi salwami śmiechu gości nieco już 

podchmielonych.  

W kącie sieni orkiestra szykowała się już do przygrywania do tańca, akordeonista 

podgrywał melodyjki, na klarnecie grał kuzyn Hilary i jeszcze jakiś chłop na trąbce. 

Muzyka porywała gości do tańca, na środku tańczyła para młodych i jeszcze kilka par 

mieściło się w tej dość dużej sieni. Kiedy orkiestra odpoczywała, w przerwach ciocia 

Rózia pełniąca rolę wodzireja rozpoczynała śpiewy i zachęcała gości do udziału w 

chórze. Śpiewano pieśni polskie, rosyjskie, ukraińskie, ludowe, tradycyjne, a nawet 

patriotyczne. Wesele  nabierało  rozmachu,  jedni jedli, inni popijali – wódki na 

stołach nie brakowało, niektórzy palili papierosy. Goście którzy rzadko się spotykali 

mięli okazję porozmawiać ze sobą, poopowiadać o swoich radościach i 

zmartwieniach.  Wódka rozwiązywała języki i niektóre rozmowy były aż nadto 

szczere, jakaś ciotka - wdowa wypłakiwała się w ramię jakiemuś chłopu narzekając 

na ciężkie życie bez męża… 

W porze kolacji gospodynie po uprzątnięciu używanych talerzy i sztućców, podały 

czystą zastawę i gorące dania, bigos, białą kiełbasę na gorąco, do wyboru był też 

biały albo czerwony barszcz podawany w kubkach.  Dziwiłem się jak można siedzieć 

przez kilka godzin za stołem i ciągle coś jeść i pić… 

Około północy były oczepiny, panna młoda zdejmowała welon i rzucała za siebie a 

dróżki starały się go złapać, ta która złapała welon miała  najpierwsza wyjść za mąż. 

A potem goście weselni  podchodzili do młodych i dawali im prezenty przydatne w 

gospodarstwie domowym albo pieniądze w kopercie, żeby młodzi małżonkowie sami 

sobie kupili, co im będzie potrzeba. 



Goście weselni wypijali jeszcze strzemiennego   taki ostatni kieliszek wódki , niektórzy 

mówili na „pasaszok” co znaczy to samo, tylko ze „po rusku”  i wracali do swoich 

domów albo do miejsc, w których mieli zapewniony nocleg.  

Następnego dnia były poprawiny, uczestniczyli w nich członkowie rodziny, którzy 

jeszcze nie odjechali do swoich wiosek i najbliżsi sąsiedzi. Było to późne śniadanie z 

wędlinami, sałatkami, chlebem i obowiązkowo z wódeczką. Niektórzy goście nazywali 

to ponowne picie alkoholu klinem, i wielu czekało na to jak na zbawienie, bo 

klinowanie szybko leczyło kaca i dawało przyjemnego rausza.  

Wczesnym popołudniem ostatni weselnicy żegnali się z młodymi  i rodziną, na drogę 

dostawali  ładnie zapakowane ciasta weselne, którymi potem częstowali tych bliskich, 

którzy nie byli na weselu. Niektórzy goście dostawali jeszcze butelkę wódki na 

drogę… 

Wesele, wesele i po weselu. 

 

Proca i łuk   (lipiec 1962)  

Proca do bardzo ważne urządzenie w życiu ośmiolatka. Żeby zrobić sobie procę 

trzeba znaleźć odpowiednie materiały. Potrzebne jest odpowiednie „rałko” – tak 

nazywana jest  gałązka w kształcie litery Y, gdzie dolna część służy do trzymania w 

dłoni, którą można nazwać rączką, a do dwóch górnych ramion przywiązuje się 

gumowy naciąg procy. Do gum przytwierdzić należy skórzany owalny uchwyt, do 

którego wkłada się kamyk, albo pestkę z czereśni lub inny pocisk. Najlepiej 

wykorzystać skórzany język ze starych trzewików. I dla własnego bezpieczeństwa, 

dobrze jest uzgodnić z kimś z rodziców, z których butów  można wyciąć język. Jego 

jedna strona jest już fabrycznie odpowiednio zaokrąglona a drugą należy starannie 

przyciąć. Trzeba też przy krawędziach zrobić otworki do przewleczenia gumki 

naciągu. Można wyciąć nożyczkami, albo wypalić rozgrzanym w piecu do czerwoności 

gwoździem trzymanym ostrożnie kombinerkami. Wycięte mogą   się słabo trzymać i 

dość szybko zaczynają się rozdzierać.  Wypalone są mocniejsze i dłużej służą. 

Przewleczoną przez dziurkę gumę przytwierdza się do niej samej, najlepiej za 

pomocą miedzianego drutu, szczelnie  okręcając mocno naciągniętą gumę. Dobrze 



mieć kogoś do pomocy. Podobnie przymocowuje się gumy do ramion drewnianej 

części procy. Trzeba też uważać by nie przekręcić gumy. Naciąg musi być równoległy 

z takich samych gumek, tej samej długości.  Najgorsze są gumki od litrowych weków, 

bo są zaokrąglone, lepsze są starannie wycięte z dętki rowerowej i jeśli nie mają 

zadziorów to nie pękają za szybko. Najlepsza jest guma modelarska, jaka można 

kupić w składnicy harcerskiej we Wrocławiu. Świetnie się naciąga, dobrze sprężynuje 

i pozwala strzelać z procy na duże odległości z ogromną prędkością lotu pocisku. 

Teraz pozostaje wybrać ze żwiru odpowiedniej wielkości kamyki, schować do kieszeni 

i  wyruszyć na polowanie. Procę nauczył mnie robić Józek, kolega z sąsiedztwa 

starszy ode mnie o dwa lata. Miał starszego brata Zdzicha i młodszego Grzegorza, ale 

lubił spędzać ze mną czas. Potem jak już każdy z nas miał swoją procę, znaleźliśmy 

w gospodarstwie kilka słoików i poszliśmy na koniec ogrodu. Wkładaliśmy słoik na 

okrągły metalowy słupek ogrodzenia i z odległości kilkunastu metrów próbowaliśmy 

trafić w tak przygotowany cel. Jeżeli kamyk był mały, to odbijał się  od słoika. Ale jak   

był większy to przy odpowiednim naciągu procy, jeśli któryś z nas trafił to słoik z 

brzękiem pękał i czasem od razu spadał ze słupka, a czasem resztki słoika nadal 

wisiały na słupku i wtedy trudniej było trafić i zestrzelić do końca. Czasem też 

strzelaliśmy do butelek po winie, które nazywało sie „Patykiem pisane”.  

Trzeba było wbić w ziemię kij wysoki na co najmniej metr i nadziać na niego butelkę. 

Nie mógł to być cienki kijek, bo wtedy się uginał pod ciężarem butelki i cel robił się 

ruchomy ale też nie za gruby, żeby można było nadziać butelkę. Butelki są bardziej 

wytrzymałe od słoików, ale też daje się je roztrzaskać. Dla procarzy dźwięk 

pękających słoików i butelek jest bardzo przyjemny. To dźwięk sukcesu. Dowód na 

dobry cel, a to w tej zabawie było najważniejsze. Nigdy nie celowaliśmy do ludzi ani 

do zwierząt domowych, czasem płoszyliśmy gołębie siedzące na dachu, ale wtedy 

celowaliśmy w dachówki obok gołębi, ustawiając kierunek strzału po skosie, żeby nie 

rozbić dachówek, bo to byłaby poważna szkoda. 

W telewizji pokazywali film Robin Hood, i to była nasza inspiracja do łucznictwa. 

Każdy chłopak musiał mieć łuk. Nie było to zbyt skomplikowane. Łuk  robi się łatwiej 

niż procę. Potrzebny jedynie giętki kawałek kija i kawałek sznurka, albo mocnej 

dratwy. Najlepsze były łuki z leszczyny, bo rzadko pękały. Do końców kija przywiązać 

należy sznurek odpowiednio zginając kij, który w naturalny sposób chcąc się 



rozprostować naciągał sznurek pełniący funkcję cięciwy. Wystarczy oprzeć strzałę o 

cięciwę naciągnąć i wypuścić, i leci na kilkanaście metrów,  a czasem to nawet dalej.  

Zupełnie dobre strzałki można robić z łodyg  nawłoci. Łatwo jest oberwać z niej liście,  

kwiatostan i powstaje prościutka   strzałka, bezpieczna  w zabawie, bo wystrzelona 

nawet z kilku metrów, nie robi krzywdy nikomu, raczej się łamie. To zielsko obficie 

porastało okolice ruin domów pozostałych po froncie, który w czasie wojny 

przebiegał przez nasze okolice. Latem i jesienią materiału na strzały było pod 

dostatkiem i mogliśmy się bawić w podchody i strzelanie nimi z luków.  

Z Józkiem postanowiliśmy udoskonalić nasze strzałki. Uznaliśmy, że musza mieć 

odpowiednie groty, będą wtedy lepiej latać.  

Taśma od cekaemu wisiała u nas na jabłonce  za kurnikiem pełna nabojów były to 

najprawdopodobniej poniemieckie wielkokalibrowe naboje. Łatwo z nich było 

wyłamywać pociski i z łusek odzyskiwać proch. Wystarczyło oprzeć pocisk o mur i 

mocno pod kątem przycisnąć, szyjka łuski pękała wzdłuż w kilku miejscach, pocisk 

wypadał, a proch był do odzyskania. Nas interesował sam pocisk. Właśnie we 

wnętrzu pocisku był ołów, który trzeba było usunąć tak by obudowa pocisku mogła 

być zastosowana jako grot do strzały. U Józka w szopie obok stodoły, do stołu 

ślusarskiego  było przymocowane nieduże imadełko. Zamocowaliśmy pocisk w imadle 

i piłką do żelaza zaczęliśmy piłować mosiężny płaszcz pocisku. Po odpiłowaniu 

zawiniętego do wewnątrz kołnierzyka ołów wypadał ze środka i pusty, mosiężny 

płaszcz pocisku mógł być  użyty jako doskonały grot do naszych strzałek. Piłowanie 

jednak było zbyt męczące, a potrzeba jest matką wynalazku. Tak zrodził się pomysł 

aby ołów z pocisków wytopić. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, że niektóre pociski są 

rozrywające, kiedy wkładaliśmy pięć sztuk na palenisko kuchni węglowej, która stała 

w sieni ich dużego domu , na której coś się gotowało. Pomyśleliśmy, że to wytapianie 

ołowiu chwile musi potrwać, wiec czekaliśmy siedząc na ławeczce obok pieca. I nagle 

usłyszeliśmy brzęk pękających żeliwnych drzwiczek od paleniska. Kawałek drzwiczek 

upadł na posadzkę. A my przerażeni uciekliśmy przez ogród i okoliczne pola na sam 

koniec wioski. 

 



Bocianie wesele   (sierpień 1962)  

Wzdłuż rzeki Ślęza rozpościerają  się zielone łąki,  na których czasami jest wysyp 

pieczarek. Nieraz z  kolegami z naszego końca wioski wybieramy się tam i 

przeszukujemy  trawy patrząc, czy nie ma białych kapeluszy. Grzyby trzeba odcinać 

nożykiem, tak żeby zostawić cześć nóżki i nie zniszczyć grzybni. Wtedy urosną na tym 

samym miejscu kolejne pieczarki. Do zbierania ich najlepiej nadaje się niewielki 

wiklinowy koszyk. To bardzo kruche grzyby i w siatce by się szybko połamały na 

kawałeczki. W koszyku jest  pod tym względem bezpieczniej. Odciętą pieczarkę 

trzeba starannie obejrzeć i sprawdzić, czy nie jest robaczywa. Jeżeli w  przeciętym 

trzonie są ciemne punkty, wielkości ziarenka maku, to są to wejścia do tuneli po 

których poruszają się robaki zjadające grzyba. To są zazwyczaj białe ruchliwe 

robaczki z ciemną główką, i najchętniej zjadają miąższ kapelusza, ludzie też 

najbardziej lubią zjadać kapelusze grzybów jadalnych. Pieczarki mają swój 

specyficzny, przyjemny zapach, a niektóre mają ogromne kapelusze, prawie tak duże 

jak kanie. Ale te największe rzadko nie są robaczywe. 

Te łąki nad rzeką  są tez ulubionym miejscem spacerów bocianów, bowiem polują 

tam na drobne gryzonie, jaszczurki, węże i żaby. Bociany wiosną przylatują do nas z 

dalekiej Afryki znad rzeki Nil. Już dawno przestałem wierzyć, że bociany przynoszą 

dzieci. Dzieci rodzą ich mamy w szpitalu we Wrocławiu. Jadą do szpitala z wielkim 

brzuchem, a potem wracają ze szpitala z malutkim dzieckiem.  

Starsi mówili, że jak bocian zrobi gniazdo w jakimś gospodarstwie, to  dobrze wróży 

gospodarzowi. Nie wolno też zniszczyć gniazda bocianom, bo mogą sprowadzić 

nieszczęście. Ojciec opowiadał, że na Wołyniu, gdzie mieszkali przed wojną moi 

rodzice, jakiś głupi chłop zniszczył bocianom gniazdo na dachu swojego domu. I 

rozżalony bocian przyniósł tlącą się gałąź, którą znalazł w jakimś niedogaszonym 

ognisku i położył na dachu domu pokrytego słomianą strzechą. I był z tego wielki 

pożar… 

W naszych okolicach jest kilka bocianich gniazd na dachach stodół i na słupach. 

Każdego roku para bocianów wraca w swoje rejony i czasem dochodzi do walki o 

gniazdo. Kiedy już bociany zdobywają swoje gniazdo, wykonują niezbędne naprawy, 

moszczą je nową wyściółką z siana i słomy, samica znosi jaja  i wspólnie wysiadują i 



karmią młode. Wylęgają się zazwyczaj dwa lub trzy małe boćki, które mieszkają w 

gnieździe do czasu, aż nauczą sie samodzielnie fruwać. Główny trening latania polega 

na trzepotaniu skrzydłami i podskakiwaniu nad gniazdem. Aż w końcu rozkładają 

skrzydła, odbijają się długimi, czerwonymi nogami od gniazda i lecą.  Majestatycznie 

poruszają wielkimi skrzydłami. Szybko wyczuwają wznoszące prądy powietrza i wtedy 

szybują oglądając okolice. Dźwięki jakie wydają bociany powstają z uderzania górną 

częścią dzioba o jego dolną cześć, przy zamykaniu dzioba - ludzie nazywają je 

klekotem,  

Jesienią bociany szykują się do odlotu. Szybują stadami wysoko na niebie, zataczają 

wielkie koła. Może ich być nawet kilkadziesiąt. U nas mówi się że trwa „bocianie 

wesele”. Niektórzy nazywają to sejmikiem przed odlotem na zimę do ciepłych 

krajów… 

 

Gościniec6 od zajączka     (październik 1962)  

Jesień  na wsi jest bardzo pracowita. To okres zbierania plonów. Wykopki  dotyczyły  

kartofli i buraków cukrowych. To były główne uprawy okopowe na dolnośląskich 

czarnoziemach w rejonie przesiedlenia Wołyniaków. Skup kartofli kontraktowała 

lokalna gorzelnia, a buraki przyjmowała mała cukrownia koło Żórawiny albo wielka 

cukrownia w Klecinie pod Wrocławiem. Ceny skupy w  gorzelni nie zawsze były  zbyt 

korzystne dla rolników, i odważnym chłopom opłacało się sprzedawać ziemniaki na 

obrzeżach  Wrocławia. 

Do wykopywania  ziemniaków służyła „kopaczka” - specjalne urządzenie rolnicze 

ciągnięte przez konia. Jest to zestaw specjalnych elementów, które wprawione w 

ruch wykopują z ziemi bulwy ziemniaczane. Do osi na dwóch kołach przytwierdzony 

jest ostry stalowy lemiesz tnący ziemię, a nad lemieszem obracają się stalowe pręty 

rozdrabniające podważona ziemię, z której wypadają ziemniaki i wtedy za kopaczką 

można zbierać ziemniaki, do wiklinowych koszów albo do wiader. Łęty, wysuszone  

łodygi ziemniaków nadają się na ognisko, w którym można było spalić także  

chwasty, a w popiele upiec kilka ziemniaków. Czasem z kolegami,  jak dorośli zajęci  

                                        
6 ”gościniec”- to podarunek przywieziony z podróży 



pracą nie zwracali na nas uwagi, gdy pilnowaliśmy ogniska – udawaliśmy że palimy 

papierosy. Były to rozżarzone z jednej strony łętowe tutki i jak się wciągało powietrze 

to trochę duszącego dymu leciało do gardła i do płuc. Oczy łzawiły i pojawiał się 

duszący kaszel. Ale wszystko to można było wytrzymać, bo najważniejszym było to, 

że przez chwilę z tymi niby papierosami zamaszyście podawanymi sobie do ust -  

byliśmy jakby dorosłymi…    

Z burakami też było sporo  roboty. Najpierw trzeba było ścinać liście. Służył do tego 

metalowy ścinacz, specjalny stalowy nóż osadzony na długim na półtora metra 

trzonku. Trzeba tylko ten nóż przystawić pod liśćmi u szczytu korzenia i popchnąć 

mocno, a następnie odrzucić na bok ścięte liście. Mają one zastosowanie  do 

produkcji kiszonki. Trzeba je tylko zwieźć z pola do silosu,  ugnieść by się ich  

zmieściło jak najwięcej, a od góry przykryć ziemią. Na wiosnę jest gotowa kiszonka, 

znakomita pasza dla krów, można ją ciąć szpadlem na spore  prostopadłościany i 

taczką  przewozić do obory, nałożyć do żłobu i krówki z apetytem szybciutko zjadają 

kiszonkę jak jakiś smakołyk.  

Na oczyszczonym z liści polu burczanym, specjalnym pługiem ciągniętym przez konia 

wyoruje się  buraki, oczyszcza się z ziemi – trzeba chwycić dwa buraki za cieńsze 

części korzeni i uderzać o siebie te buraki,  wtedy ziemia odrywa się od buraków i  

tak oczyszczone rzuca się na kupki. A potem specjalnymi widłami nazywanymi 

„gablami” które nie maja ostrych końców, ładuje się buraki na wóz albo na 

przyczepę. Jeśli kupki buraków leżą kilka dni na polu, to w tym czasie pod nimi zdążą 

się zagnieździć myszy i przy ładowaniu buraków myszy rozbiegają się  po polu, a 

wtedy Misiek wyłapuje uciekające szkodniki. Ładnie załadowaną przyczepę albo wóz 

z poutykanymi starannie na krawędziach burakami, żeby nie pospadały w czasie 

transportu zawozi się do cukrowni. Tam transport z burakami jest ważony na wielkiej 

wadze. Potem trzeba jeszcze po rozładunku zważyć pusty wóz lub przyczepę. 

Wagowy wylicza ciężar dostarczonych buraków i wydaje odpowiednie pokwitowanie. 

Po zakończeniu zbioru buraków, chłopi  ze swoimi pokwitowaniami jadą do biura w  

cukrowni i tam obliczany jest zarobek za sprzedane buraki oraz przydział wysłodków 

buraczanych. Jest to uboczny produkt przy produkcji cukru z buraków cukrowych, 

wykorzystywany jako pasza dla zwierząt w gospodarstwie.   



W latach powojennych w rolnictwie było sporo zamieszania. Przez kilka lat istniały 

kołchozy, takie rolnicze spółdzielnie produkcyjne - były tworzone przymusowo w 

ramach kolektywizacji rolnictwa od 1950 roku, ale od 1956 roku zaczęła się likwidacja 

kołchozów i chłopi mogli otrzymywać ziemię.  

Do wsi przyjeżdżał z powiatu mierniczy i odmierzał, i zaznaczał zagony ziemi 

przypisane do każdego gospodarstwa. Mój ojciec otrzymał ziemię w trzech 

kawałkach. Pierwszy to był grunt na którym stał dom i stodoła, a za stodołą stary 

poniemiecki ogród, gdzie rosło kilka poniemieckich  jabłoni, śliwek i dwie grusze. Na 

skraju tego ogrodu mama zbudowała kurnik, murowany domek dla domowego 

ptactwa, z drzwiami i małym okienkiem, przez które kury mogły przechodzić nawet 

jak drzwi były zamknięte. Dach był odrobinę spadzisty, kryty papą, łaziliśmy czasem 

po nim z Alkiem, synem mojej siostry. Cegły pochodziły z ruin domów i 

ewangelickiego kościoła - pozostałych po bombardowaniu w czasie wojny.  W 

kurniku była drewniana grzęda, to jakby szeroka pochylona drabina , której strzeble 

były długie na ponad metr i na nich obok siebie mogło siedzieć nawet pięć albo sześć 

kur. Pod ścianą stał drewniany regał z przegródkami i były tam  wyścielone słomą 

gniazda, w których kury  znosiły jajka. A czasem na dolnych półkach kwoki 

wysiadywały jaja, z których wyłgały się malutkie kurczaczki, były najpierw mokre, ale 

szybko wysychały i robiły się z nich puszyste, ćwierkające kuleczki. Chodziły potem 

za swoją matką, która „kwokała”, wydawała charakterystyczne dźwięki, po których 

kurczaczki rozpoznawały informacje, gdzie jest ich mama i czy jest bezpiecznie. 

Wobec zagrożenia szybko uciekały i chowały się pod jej nastroszone pióra. W obronie 

swoich kurczaków kwoki atakowały zbytnio zbliżających się do nich ludzi, dziobiąc 

gdzie popadnie, skacząc i waląc skrzydłami. 

Za starym ogrodem mama posadziła nowy sadek. Rosły tam jabłonie, grusze, 

czereśnie, wiśnie, śliwy węgierki i żółte słodziutkie renklody. Przy miedzy od Marynki 

Jaworskiej rosły maliny, były też krzewy owocowe, czerwone, czarne, białe i złote 

porzeczki i kilka odmian agrestu.  

Za tym ogrodem był spory zagon pola około dwóch hektarów, ciągnący się aż do 

rowu, tak nazywaliśmy płynącą tam rzeczkę Czarną Sławkę. To była najbardziej 

urodzajna ziemia mojego ojca.  



Drugi kawałek ziemi wielkości ponad  trzech hektarów znajdował się przy drodze do 

Jeziorka. Tak nazywaliśmy gliniankę, w której przed wojną Niemcy   kopali glinę 

wypalali z niej czerwoną pełną cegłę opatrzona znakiem firmowym Wiltshau. Do 

naszego pola prowadziła droga, której część była wybrukowana kocimi łbami, a 

kawałek za mostkiem na Czarnej Sławce zaczynała się  zwykła polna droga, pełna 

głębokich kolein. Ten kawałek pola nie był zbyt urodzajny, jedna trzecią stanowił 

pagórek, na  którym pod  cienką warstewką ziemi był żwir  a nieco głębiej żółty 

piasek,  co nie zatrzymywało wody na dłużej i w tych miejscach słońce wypalało 

uprawy. 

Trzeci kawałek  nazywany był „hektarem”, bo w rzeczywistości był  to jeden hektar 

ziemi, znajdował się przy drodze na łąkę. Pamiętam, jak któregoś roku rosła tam 

rzepa pastewna dla krów i świń. Ale my, dzieciaki też jej próbowaliśmy, wybierając 

najmniej gorzkie części. Wadą tego zagonu było to, że po ulewnych deszczach na 

polu stała woda i nieraz zalane wodą części tego „hektara” były nieużytkiem, bo 

zasiane lub zasadzone rośliny zgniły pod wodą.  

Mama, która była niezbyt zadowolona, że ojciec nie postarał się o bardziej urodzajną 

ziemię, narzekała na tą gospodarkę mówiąc, że na jednym polu wypali, na drugim 

wymoczy  i plonu tyle, co kot napłakał.  

Po jesiennych wykopkach część wybranych ładnych białych kartofli ojciec wsypywał 

do konopnych worków, odważał na dziesiętnej wadze po pięćdziesiąt kilogramów i 

układał na wozie, który stał w stodole. Pomagałem mu czasem dosypywać tych 

kartofli do worków, a on sprawdzał czy waga jest odpowiednia. Uprawiane są  

najczęściej odmiany ziemniaków „Leniono” i czasem „Urany”, bulwy tych ostatnich 

były bardzo duże i wygodnie było je ucierać na tarce na placki ziemniaczane.  

W dniu wyjazdu Ojciec wstawał przed czwartą nad ranem, jeszcze było ciemno, 

zaprzęgał Gniadego do wozu i wyruszał w podróż do Wrocławia, jechał  trasą przez 

Galowice, Szukalice, Komorowice, Karwiany,  Wysoką, Ołtaszyn dojeżdżał aż do  ulicy 

Borowskiej, było tego ponad 19 km,  i  jadąc przez okoliczne osiedla starał się 

sprzedać kartofle. Umiał i lubił się targować, był w tym względzie przekonywujący i 



skuteczny. Zawsze wszystko sprzedał i zazwyczaj już wczesnym popołudniem był z 

powrotem   w domu.  

Wtedy też, zaraz po przyjeździe wołał mnie, mówiąc że ma dla mnie gościńca od 

zajączka. Wyobrażałem sobie tego zajączka, jak siedzi słupkiem przy drodze, jak 

Gniady się zatrzymuje, a ojciec schodzi z wozu, idzie do niego  i on mu daje torebkę 

z grubego szarego papieru i mówi to dla Marka. Otwieram tą torebkę otrzymaną od 

ojca i są tam słodkie, smakowite, jeszcze świeże bułeczki. Zajadam je ze smakiem i z 

kubka popijam mlekiem, którego nalała mi mama i myślę sobie jak dobrze żyć na 

świecie, mieć co jeść, i o nic się nie martwić… 

 

 

W krypcie z trumnami    (maj  1963)  

W naszej wsi są trzy cmentarze, jeden jest wokół kościoła, ale teraz jest już 

zamknięty, jednym z ostatnich pochówków jest grób naszego Romka. Drugi, to nowy 

cmentarz obok kościoła, graniczący z poniemieckim cmentarzem ewangelickim. Ten 

wielki cmentarz jest bardzo stary, można by powiedzieć że zabytkowy. Rosną na nim 

olbrzymie lipy, sporej grubości tuje, kilka świerków, młode akacje, jest bardzo 

zarośnięty barwinkiem, rozchodnikami rożnego rodzaju, ciemnozielonym bluszczem 

oplatającym pnie starych drzew i niektóre pomniki.  Z  jednej strony jest odgrodzony 

od polnej dróżki wysokim murem na dwa i pół metra. Jest tam wiele pięknych 

grobów,  na jednym, otoczonym kutym, żelaznym płotem i z ławeczkami z piaskowca 

– jest pomnik a na nim płaskorzeźba z miedzi albo mosiądzu, przedstawia chłopa za 

pługiem i konia, jak przeorują pole a w oddali jest kępka drzew. To bardzo ładny 

widok. Są też miedziane litery przytwierdzone do pomnika ale kilka jest już 

urwanych. Czasem do wioski przyjeżdżają Niemcy, mają duże eleganckie samochody, 

robią zdjęcia domów. Jola, córka naszej sąsiadki Celnerki (wdowy po Celnerze) mówi 

po niemiecku, a czasem występuje w roli tłumaczki, bo nauczyła się już polskiego. 

Ich rodzina została po wojnie w ich domu, bo z jakichś powodów nie wyjechali do 

Niemiec. Może nie mieli tam żadnej rodziny, może byli bardzo przywiązani  do 

swojego domu, a może  wierzyli, że Niemcy jeszcze tu wrócą. Te Szwaby ( tak ich też 

nazywali Polacy przesiedleni z Wołynia) co przyjeżdżali odwiedzali miejsca, gdzie żyli 



jeszcze niedawno ich rodzice, a niektórzy też tu byli małymi dziećmi - patrzyły na nas 

jak na intruzów.  Jakie to wszystko dziwne, można było współczuć tym niemieckim 

rodzinom tego co straciły z powodu przesiedlenia, Wołyniakom że ich przesiedlono na 

Dolny Śląsk, do obcego miejsca na ziemi, a mam dzieciakom które tutaj się po wojnie 

urodziły, sama myśl, że Niemcy tu wrócą i że będziemy musieli stąd wyjechać 

wydawała się okrutna. Rodziła się w nas wrogość do dawnych mieszkańców naszej 

wioski, i czasem dzieci tych Ślązaków, którzy tu zostali, doświadczały  drobnych 

złośliwości od swoich polskich rówieśników.  

Nieraz chodziliśmy na ten poniemiecki cmentarz z kolegami Markiem i Józkiem. Józek 

jest starszy ode mnie o dwa lata. Czasem dołączał do nas  Leszek, sąsiad Józka, 

starszy ode mnie o rok.  

Na cmentarzu stały trzy budowle, ta przy drodze była kaplicą w której  przed wojną - 

po śmierci, przed pochowkiem przechowywano zwłoki zmarłych mieszkańców wsi. 

Niemcy nie zatrzymywali zmarłych w domach w którym mieszkali, a pogrzeb 

zazwyczaj odbywał się po trzech dniach od zgonu. Teraz tą kaplicę remontuje mój 

brat Olek i ma tam być sala katechetyczna do nauki religii. Na środku cmentarza 

stała niewielka, ceglana kapliczka z kryptą, taką głęboką na dwa metry piwnicą i 

stojąc przy otworze w podłodze wielkości dwa na trzy metry można było zobaczyć, że 

na dnie leżało kilka rozwalonych trumien,  a w nich zasuszone a może 

zmumifikowane ciała zmarłych. Miejsce to było ponure, i kiedy zaglądaliśmy w dół, 

baliśmy się duchów zmarłych. Ale ten lęk, który powodował napięcie w mięśniach i 

gotowość do ucieczki, chwilami był ekscytujący. To już nie tylko było łamanie jakichś 

zakazów w codziennym życiu, ale chyba trochę łamaliśmy tabu świętego spokoju 

świata  umarłych i prowokowaliśmy los nazbyt odważnie.  

Trzecia kaplica też miała kryptę, ale była nowsza, bogato zdobiona, prowadziły do 

niej lśniące, ciemnozielone,  marmurowe schody. Ściany wewnątrz też były wyłożone 

marmurowymi płytami koloru popielatego. Kilka płytek było zerwanych, bo zostały 

tylko ślady po nich na ścianach. Po obu stronach przy tylnej ścianie kaplicy stały dwa 

gipsowe anioły ze skrzydłami, ich sylwetki były duże, jak bardzo wysokich ludzi. Ich 

twarze były i smutne i pogodzone z losem. Anioły strzegły krypty. Do której można 

było wejść po sękatym drągu który znaleźliśmy nieopodal kaplicy. Pierwszy zszedł na 

dół Marek, ja za nim, a Józek został na górze na czatach by nas ostrzec, gdyby ktoś 



nadchodził. Chodzenie pomiędzy otwartymi trumnami ze szczątkami ludzkich ciał nie 

było przyjemne. Te trumny już dawno były przez kogoś pootwierane. Wieka był 

uchylone albo całkiem zrzucone na bok. W krypcie złożonych było sześć a może 

siedem trumien i panował tam niezły bałagan. W jednej trumnie leżały zasuszone 

zwłoki mężczyzny. Ponieważ ubranie zbutwiało i odpadło  od  ciała, zwłoki były 

nagie. Widok był szokujący, lewa ręka zmarłego dotykała uda, prawa spoczywała na 

piersi i widać było nienaturalnie długie paznokcie, na skórze głowy widać było resztki 

ciemnych włosów, oczodoły były puste a w ustach widać było kilka powykrzywianych 

zębów.  Na prawej  nodze w okolicy kolana  był jakby opatrunek, podobny do gipsu 

jaki się zakłada po złamaniu kończyny. Z obawy przed zarazkami nie dotykaliśmy tam 

niczego. Po krótkim pobycie w krypcie zaczęliśmy wychodzić po sękatym drągu, 

Marek podsadził mnie trochę do góry, a Józek nachylił się i podał mi rękę, żebym 

mógł łatwiej wyjść. Potem pomógł Markowi. Włażenie do krypty bez wątpienia było 

naszym aktem odwagi, ale nie czułem się dumny z tego powodu. Już po wszystkim 

pojawił się we mnie jakiś niepokój. Nawet pomyślałem, czy aby duch tego starego 

Niemca  nie będzie nas prześladował. Na wszelki wypadek odmówiłem krótka 

modlitwę: „Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…”    

 

Moje imiona   (maj 1963)  

Dowiedziałem sie o tym znacznie później. To było na krótko przed pierwszą  

komunią. Byłem ciekaw, kto zdecydował,  wymyślił imiona dla mnie. W kilka dni po 

moim urodzeniu, ojciec z jakiegoś powodu był w Żurawinie i przy okazji zaszedł do 

Gminy, żeby mnie zapisać w aktach skoro już jestem na świecie. Na pytanie, jak ma 

dziecko na imię, bez namysłu powiedział : Marek, Konstanty i tak już zostało. Nie 

uzgadniał z mamą jak mam mieć na imię. To dziwaczne imię Konstanty dostałem z 

tego powodu, że w  dniu moich urodzin patronką dnia była Konstancja, jak się 

okazuje imię to było starożytne i bardzo historyczne w całej Europie, pomimo, ze 

pochodziło od zupełnie pospolitego łacińskiego słowa „constans”. W tłumaczeniu na 

polski znaczy to: stały, stabilny, niezmienny. Imię to nosiły w XIII wieku piastowskie 

księżniczki, a także królowe i cesarzowe Europy już od wczesnych wieków naszej ery: 

Konstancja (zm. 330) – córka Konstancjusza Chlorusa, cesarzowa Rzymu; Konstancja 

księżna z Antiochii; Konstancja Aragońska – królowa Węgier, później królowa i 



cesarzowa Niemiec; Konstancja Sycylijska – królowa Sycylii; Konstancja 

Czartoryska – matka króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. I był jeszcze 

znakomity poeta Konstanty Ildefons Gałczyński…   

Pierwsze imię Marek ojciec wytłumaczył tym, że widział synka dyrektora gorzelni 

Wiktora Chrzana, ważnego obywatela naszej wioski, i to  jego „chłopczyniatko” miało 

tak właśnie na imię, a że był to żwawy i urokliwy dzieciaczek to i jego imię ojcu się 

spodobało – ot nic skomplikowanego. Szybko polubiłem swoje imię, bo było dość 

rzadkie, we wsi było  nas tylko trzech Marków i pochodziło ze starożytnego Rzymu. 

Nawet wersje Maruś i Mareczek były mi dość miłe. Siostra Basia, jak tylko chciała 

bym jej w czymś pomógł to tak do mnie mówiła. I wtedy zawsze miałem dla niej 

czas. I jak mnie poprosiła, chętnie przynosiłem warzywa z grządki za ogrodem, 

czasem nawet  po nie biegłem, lubiłem biegać albo pomagałem obierać młode 

ziemniaki na obiad. A nawet biegałem przez pół wioski do sklepu po olej potrzebny 

przy smażeniu  placków ziemniaczanych. Właściwie  to byłem ojcu wdzięczny za to 

pierwsze imię. To drugie mi się nie podobało zbytnio, ale też mało kto wiedział jak 

mam na drugie imię, bo rzadko kto używał swojego drugiego imienia…   

  

W trzeciej  klasie    (wrzesień 1963)   

Ławki w szkole mamy dwuosobowe. Z tyłu jest oparcie, jest to jedna pionowa deska 

przymocowana do dwóch tylnych nóg, do nich jest jeszcze przykręcone siedzisko na 

trójkątnych podpórkach. Po środku jest dość gruba deska łącząca tylną część ławki z 

przednią. Przednia też ma dwie nogi połączone drewnianą ścianką i na wierzchu z 

pomalowanym na zielono blatem. Pod blatem są dwie półki  na tornistry. Blat jest 

lekko spadzisty, są w nim  dwa otwory w których znajdują się szklane kałamarze 

pełne atramentu. Przy górnej krawędzi  blatu są specjalne zagłębienia, tam można 

położyć obsadkę albo ołówek i nie stoczą się po pochyłości blatu. Ławki są już dość 

stare i noszą wiele śladów pamięci po uczniach. Są to rożne inicjały i  napisy. Na 

przykład: „na każdym słupie nazwisko głupie”  - to pewnie ma zniechęcać do 

niszczenia ławek. Albo takie wyznanie: ”kocham Jolkę” i do tego serduszko przebite 

strzałą. Są to wydrapane lub wyżłobione scyzorykiem napisy i nawet po zamalowaniu 

zieloną farbą nadal są widoczne. 



Piszemy używając stalówek wkładanych do obsadki, zamacza się stalówkę w 

atramencie   i ostrożnie żeby kropla atramentu nie spadla na blat, zeszyt lub otwartą 

książkę przenosi się obsadkę nad zeszyt w wąskie linie i tu zaczyna się mój dramat, 

nie potrafię dwa razy podobnie napisać jakiejkolwiek litery. Każda zawsze jest inna, 

czasem aż trudno ustalić co to za litera. A jak kropla atramentu spadnie na zeszyt to 

robi się kleks i trzeba go przykryć i osuszyć bibułą. Bibuła to dodatkowa, luźna kartka 

specjalnego papieru, który jak gąbka wciąga atrament i chroni przed rozmazaniem 

kleksa na pól strony. Czasem przy pisaniu dotknę palcem stalówki i wtedy paluchy 

wyglądają jakbym miał na nich siniaki, bo mam je ubrudzone w niebieskim  

atramencie. Zwykle stalówki nie są zbyt drogie, można je kupić w szkolnym sklepiku. 

O wiele droższe są złote do wiecznych pór, ale Pani Wychowawczyni zabrania nam 

pisać wiecznymi piórami, bo mamy się nauczyć kaligrafii, czyli ładnego pisania. Na 

przerwie, kiedy w klasie nie ma nauczycielki mamy niezłą zabawę w rzucanie 

obsadką i wbijanie stalówki w drewniana podłogę. Śmiesznie wgląda  jak trzy albo 

cztery obsadki ze stalówkami stoją wbite w podłogę… A wcale nie jest łatwo tak 

rzucić tym sprzętem by stalówka wbiła się w deskę na tyle, żeby obsadka się nie 

przewróciła. Jest to zabawa surowo karana przez naszą nauczycielkę. Przyłapanych 

chłopaków Pani stawia przy tablicy. Nie jest to Pani Osmanowa. Najpierw mówi o 

tym, że niszczenie mienia państwowego, czyli podłogi w klasie jest wielkim 

przestępstwem, a następnie bierze od jakiegoś dziecka drewniany piórnik i mówi : 

„dawaj  łapę” wtedy trzeba wyciągnąć do niej otwartą dłoń i ona ze sporą siłą 

uderza,  za karę w tą otwartą dłoń. Nie sposób zamortyzować takiego uderzenia, po 

prostu dłoń bardzo  boli… 

Mamy nowego ucznia. Jest nim Marek, mój starszy o rok kolega, bo został na drugi 

rok w tej samej klasie. Rozmawiam z nim czasem, ale on zrobił się jakiś zamknięty w 

sobie jak jest w szkole. Zupełnie inaczej zachowuje się po szkole, jest taki sam jak 

zawsze odważny, pomysłowy i wesoły… 

 

Brulion   (1963) 

Brulion, to po prostu zeszyt, tylko że bardzo gruby, może nawet ma  sto kartek, i 

koniecznie twarde tekturowe okładki. Właśnie w takim zeszycie moja siostra Jadzia 



zrobiła sobie śpiewnik. Ona potrafi bardzo ładnie pisać i przepisała słowa ulubionych 

piosenek, a do tego zrobiła także ilustracje. Są to wycięte z kolorowych gazet fotki i 

powklejane do brulionu wokół tekstów piosenek. Te kolorowe gazety to FILM i 

EKRAN, siostra kolekcjonuje te pisma i ma tego kilka roczników. Dwutygodnik Film – 

jest poświęcony polskiej kinematografii, czyli dotyczy spraw związanych z produkcją i 

reklamą filmów. Jest tam dużo zdjęć aktorek i aktorów, a także ciekawych scen 

filmowych. Ekran - to „tygodniowy magazyn filmowy i telewizyjny dla dyskusyjnych 

klubów filmowych”, bogato ilustrowany. Czasem siostra pozwala pooglądać obrazki w 

tych gazetach, ale potem trzeba je ułożyć po kolei zgodnie z datą wydania.   

W śpiewniku zdjęcia są odpowiednio dobrane do treści piosenek, a piosenki są różne. 

Do piosenki Malaguena - Jadzia wkleiła fotkę Brigitte Bardot7 nazywanej Bardotką z 

jakiejś filmowej roli - taką z piękną pogodną twarzą, wydatnymi wargami, z dużym 

dekoltem i obfitym biustem pod sukienką. 

Tekst tej piosenki jest bardzo fajny:  

Co dzień o tej samej porze 

Gdy źródlaną wodę noszę 

Widzę obok cienia mego 

Cień chłopca nieznanego 

Gdy on się przybliża do mnie 

To drżą w moich dłoniach konwie 

A gdy cień się łączy z cieniem 

Ktoś przyzywa mnie imieniem... 

 

Malagueña... Malagueña... 

Pięknieje niebo i ziemia 

A wiatr unosi jak westchnienie 

Malagueña - ten głos, ten cień 

To jest on, me przeznaczenie 

Czy on już wie, czy on czuje 

                                        
7 http://www.marieclaire.co.uk/news/celebrity/544832/live-like-brigitte-bardot-for-a-cool-5-1m.html#index=1 ) 
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Że jego cień mój cień całuje 

Że jego cień ja całuję?... 

 

Dziś już kocham jego imię 

Bo jak cień jest co dzień przy mnie 

Gdy nosimy razem wodę 

Biją nasze serca młode 

Wokół nas pachnące sady 

A ten dźwięk to są cykady 

Noc dziś będzie znów gorąca 

Jak ta pieśń zniewalająca... 

 

Malagueña... Malagueña...  

Pięknieje niebo i ziemia 

A wiatr unosi jak westchnienie 

Malagueña - ten głos, ten cień 

To jest on, me przeznaczenie 

Czy on już wie, czy on czuje 

Że jego cień mój cień całuje 

Że jego cień ja całuję?... 

 

Tych przepisanych niebieskim atramentem  piosenek jest bardzo dużo w tym 

śpiewniku, oto niektóre tytuły: Ostatnia niedziela, Bo to się zwykle tak zaczyna, 

Jesienne Róże, Pieśń o Matce, Mały biały domek, Pierwszy siwy włos, Już nigdy, Przy 

kominku, Oczy Czarne , Pola zielone, Na pierwszy znak, Pamiętasz była jesień,  Gdzie 

są kwiaty z tamtych lat, Piosenka o okularnikach,  Dziewczyna z Portofino, Słodkie 

fiołki, Rebeka. 

Niektóre piosenki mają tak ułożone słowa, że łatwo sobie wyobrazić to o czym 

mówią, to jest jak film z wyobraźni, a melodia dodaje jeszcze wzruszający nastrój. 

Przypomniało mi się jak mieszkała z nami siostra Frania, to mogło być może piec lat 

temu, w 1958 r., przychodziły do niej koleżanki Franka Rudnicka, Zosia Bagińska i 

jeszcze kilka innych, siadały przy okrągłym stole w południowym pokoju , tym z 



wielkim lustrem i kredensem, w którym były szklane półki, a na nich stały 

poniemieckie kryształy - i śpiewały różne smętne pieśni ale jedna była raczej wesoła i  

kiedy ją śpiewały, to słychać  czasem było ich głośny śmiech – to słowa tej piosenki:   

Po cóż żeś ta kawaliry przyszli? O-jo-jo-jo-joj! 

Moja izba nie do waszej myśli,  O-jo-jo-jo-jo-joj! 

Moja izba z ciosanego drzewa,  O-jo-jo-jo-joj! 

Nie takiego kawalira trzeba, O-jo-jo-jo-jo-joj! 

Oj trzeba mi kawalira pana. O-jo-jo-jo-joj! 

Nie takiego, jak ja jestem sama, O-jo-jo-jo-jo-joj! 

Żebym za nim pieszo nie chodziła O-jo-jo-jo-joj! 

W sześć  par koni karetą jeździła, O-jo-jo-jo-jo-joj! 

Żeby była kareta z oknami, O-jo-jo-jo-joj! 

Żeby były konie pod piórami, O-jo-jo-jo-jo-joj! 

Chyba żebym ciebie pokochała, O-jo-jo-jo-joj! 

To bym pieszo i boso biegała,  O-jo-jo-jo-jo-joj! 

 

Cos magicznego jest w głośnym śpiewaniu, zazwyczaj pojawia się melancholia, 

wzruszenie, a za słowami z gardła - z serca wypływają głębokie uczucia, głosy łączą 

się w zgodny  chór  i jakieś niezwykłe bycie razem wypełnia całą przestrzeń i całą 

duszę…  

 

Studnia   (1963) 

Mój przyjaciel Marek, także mój imiennik to barwna postać. Bardzo jest sprytny  i 

inteligentny i szybko biega, szybciej ode mnie, pewnie dlatego, że nie raz musiał 

zwiewać przed laniem. Walenty jego ojciec nigdy go nie bił. Egzekutorem był 

najstarszy brat Marka, który wymierzał pasy, rózgi, kije – podczas gdy Walenty 

ustalał wielkość kary, czyli ilość razów i pilnie strzegł starannego wykonania 

egzekucji. Marek był bity za byle co. Fakt, że urodził się przez operację brzucha 

matki, tzw. „cesarskie ciecie” był przyczyną niezadowolenia jego ojca. Nazywał go 

„Rezun” – od ukraińskiego słowa „різати” [rizati] – wycięty, „різун” [rizun] – 

nożownik. Marek był ostatnim dzieckiem, miał trzech starszych braci i trzy  starsze 



siostry. Miał wrażenie, że wszystkim przeszkadza i tylko mają z nim kłopoty. Już 

chodził do szkoły, a jeszcze zdarzało się, że w nocy przez sen nasikał do łóżka. 

Bardzo się tego wstydził. Każdego ranka sprawdzał, czy w łóżku jest sucho, czy 

mokro. Jak było mokro to szybko wieszał pierzynę na poręczy łóżka by jak 

najszybciej wyschła. Kiedyś byłem u nich na piętrze i zajrzałem do sypialni. Co tak 

dziwnie pachnie – zapytałem Marka. I wtedy powiedział mi, że którejś zimy 

przemarzł na dworze i przeziębił pęcherz moczowy i od tego czasu nieraz zdarzyło 

mu się zsikać do lóżka. Poprosił mnie bym nie mówił o tym nikomu, bo by się  niego 

śmiali. Już wystarczy mu, że w domu ojciec i rodzeństwo złośliwie przezywają go 

„Ścikun”. 

Kiedyś pokazał mi jak się nabiera wodę ze studni. Studnia znajdowała się przy 

granicy ich ogrodu z ogrodem wdowy Rudnickiej. Przy studni zawsze leżała 

drewniana tyczka, drążek długi na co najmniej cztery metry. Na grubszym końcu miał 

umocowany hak. Marek nazywał to urządzenie „kluczką”8. Żeby nabrać wody ze 

studni trzeba zaczepić metalowe ocynkowane wiadro na hak i trzymając kluczkę 

pionowo, powoli opuszczać ją w kierunku lustra wody. Marek sprawnie przekładał 

ręce na tej kluczce opuszczając wiadro coraz niżej i kiedy wiadro leżało już bokiem na 

powierzchni wody energicznie zataczał kluczką półokrąg, by do wiadra wpłynęła 

woda, wtedy pozwalał aby wiadro zatonęło, i kiedy było pełne wody z trudem 

wyciągał do góry to wiadro z wodą przekładając ręce na drągu, tym razem odwrotnie 

jak przy opuszczaniu wiadra. Postanowił mnie nauczyć jak należy nabierać wodę z tej 

studni. Opuszczenie wiadra na dół nie było trudne, bo puste wiadro i drążek nie były 

ciężkie. Trochę było trudniej zaczerpnąć wody, ale najtrudniej było wyciągać wiadro 

do góry. Woda  jest bardzo ciężka. Któregoś razu kiedy próbowałem zatopić w 

wodzie wiadro, ono  się odczepiło od haka i zatonęło w studni. Byłem załamany, 

pomyślałem, że przeze mnie to Marek dostanie lanie. Ale on długo nie myśląc wszedł 

do studni. Wnętrze studni było ułożone z kamieni, po których można się wspinać.  

Marek sprytnie zszedł w dół, kiedy był już blisko wody kazał podać mu kluczkę  i 

trzymając się jedną ręką kamiennej cembrowiny drugą trzymając drążek 

przeszukiwał dno studni i gdy natrafił na wiadro jakimś cudem zaczepił je na hak.  

                                        
8 http://sjp.pl/kluczka 
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Podciągnął nieco w górę kluczkę i kazał mi mocno trzymać, a sam ostrożnie wspiął 

się w górę i wyszedł ze studni. Kazał mi teraz wyciągnąć wiadro z wodą. A potem 

razem ostrożnie, by nie porozlewać wody, zanieśliśmy to wiadro do ich kuchni i  

postawiliśmy na krześle, na którym zawsze stało. Na półce nad krzesłem stał 

metalowy kubek, do nabierania wody z wiadra. Marek nabrał pół kubka wody i podał 

mi do wypicia,  a następnie sam też napił się tej wody. Jakże była smaczna i 

orzeźwiająca ta chłodna woda w tym upalnym wakacyjnym dniu. Przez wiele dni 

pamiętałem ten wyczyn Marka, jak wszedł do studni. Ale sam nigdy nie odważyłem 

się na taki eksperyment, pomimo tego, że umiałem już pływać.  

 

Bez znieczulenia (wiosna 1963) 

Od kilku dni boli mnie ząb. Pokazałem palcem siostrze który to ząb na dole po lewej 

stronie i powiedziała, że to chyba ząb trzonowy. Był już dziurawy. Na początku ból 

był słaby, o takim bólu mówi się że ćmi. Chwilami przestawał, ale jak jakieś jedzenie 

wlazło do dziury, to ból się nasilał coraz bardziej, aż w końcu jęczałem z bólu. 

Wydawanie jęków przynosi nieznaczną ulgę na chwilę. Ojciec opowiedział mi że jakiś 

chłop bardzo bał się dentysty, ale ból zęba był tak wielki, że postanowił wybrać się 

do przychodni do gabinetu stomatologa. Ból był większy od  lęku, ale gdy czekał w 

kolejce przed  gabinetem, ząb ze strachu przestał go boleć, więc szybko uciekł z 

poczekalni i potem już go nigdy nie bolał ten ząb. 

A mój ząb chwilami bolał koszmarnie. Siostra powiedziała, że może domowym 

sposobem uda się ten ból uśmierzyć. Na patyczek nawinęła watkę, zamoczyła w 

denaturacie, to jest taki skażony spirytus, i tym wacikiem nasączała dziurę w moim 

zębie. Najpierw poczułem smród denaturatu, znaną mi już woń , bo byłem przy tym 

jak mama opalała kury zabijane na niedzielny rosół. Do metalowej pokrywki ze słoika 

wlewała nieco denaturatu i podpalała zapałką, pojawiał  się płomień i nad tym 

płomieniem obracała oskubaną z piór kurę tak by spalić resztki opierzenia. W ustach 

denaturat ściekał na dziąsła i pod język, był piekący i nieprzyjemny, a w zębie 

najpierw przez chwilkę ból był jeszcze większy ale zaraz zaczynał powoli ustępować. 

Na jakiś czas domowy sposób pomagał, ale tylko na jakiś czas. Najbardziej ból 

wzmagał się wieczorem. Był tak nieznośny, że nawet powiedziałem że jutro chcę iść 

do dentysty, niech mi wyrwie tego przeklętego zęba i będę miał w końcu święty 



spokój.  Jeszcze jeden domowy sposób tym razem ojciec zastosował, kiedy nie 

mogłem usnąć z bólu. Palił papierosa, kazał mi wciągnąć dym ale tylko do ust i 

potrzymać w ustach przez chwilę, i tak kila razy. Byłem bardzo przejęty tym niby 

paleniem, ale ta metoda okazała się pomocna tylko na jakiś czas. Nawet usnąłem, 

ale  nad ranem ból mnie przebudził. Łaziłem po kuchni trzymając się dłonią za 

szczękę  i jęcząc monotonnie. Nie było mowy, żebym w takim stanie szedł do szkoły, 

a wczoraj też nie byłem. Dzisiaj idziemy z mamą do dentysty. Przychodnia jest w 

Kobierzycach, w wiosce oddalonej o cztery kilometry, droga się trochę dłuży, 

najpierw mijamy Pełczyce i dalej jest prościutka droga, bo bokach rosną wielkie 

czereśnie, właśnie kwitną, gałęzie są oblepione kwiatami, jak nie obmarzną, to 

będzie dużo czereśni. W końcu widać  zieloną tablicę z napisem Kobierzyce, trzeba 

tylko przejść przez bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na którym droga z Pełczyc 

łączy się z drogą z Kuklic i przecinają krajową E-22, bardzo ruchliwą trasę z 

Wrocławia do Kłodzka. Jesteśmy już niemal u celu. W tej wsi  są władze sąsiedniej 

Gminy, kilka sklepów, stacja kolejowa, gospoda. Kawałek na lewo za gospodą jest 

przychodnia, w gabinecie przyjmuje pani doktor ze swoją asystentką. Niewysoka, 

energiczna  osóbka. Mówi stanowczo żebym siadał na specjalnym fotelu i otwierał 

usta. W gabinecie jakieś nowe, ostre zapachy, raczej nieprzyjemne. Dentystka bierze 

szczypce, chwyta mocno za mój ząb, ale ten nawet nie drgnie. Ból jest nie do 

zniesienia i zaczynam płakać. A on mówi, że z tym zębem to ona sobie nie poradzi.  I 

że musimy pójść do prywatnego lekarza, który przyjmuje kilka domów dalej. Na 

szczęście mama wzięła ze sobą trochę pieniędzy i myśli że wystarczy na zapłacenie 

za wyrwanie zęba. Idziemy szukać tego prywatnego gabinetu, mama trzyma mnie za 

rękę i właściwie mnie prowadzi, bo przez załzawione oczy nie wiele widzę. Na 

szczęście nie ma kolejki. Znów siedzę na fotelu dentystycznym. Duży, silny chłop 

wkłada mi do gęby połowę pięści i zakrzywionymi szczypcami mocno chwyta bolący 

ząb, szarpie się z nim  niemal podnosi mnie do góry z fotela. Na chwile przerywa i 

przymierza się jeszcze raz, ja piszczę jak zarzynane prosię i słyszę, czuje jakiś głuchy 

trzask i widzę jak dentysta ogląda mój ząb w swoich szczypcach. I  mówi, że dwa 

korzenie wyszły a jeden się ułamał. Bierze jeszcze inne szczypce, boje się otworzyć 

usta, ale on mówi, do mnie, że chyba nie jestem babą tylko chłopem i  że dam radę.  

I że już nie będzie tak bolało. Z lekkością wyciąga korzeń, każe  mi zagryźć tampon 



ze sterylnej gazy. I mówi że przez dwie godziny mam nic nie jeść, ani nie pić, a 

gorące jedzenie to dopiero jutro. Nawet nie wiem ile mama zapłaciła. Ja czuje coraz 

większą ulgę, dziąsło boli inaczej niż chory ząb. Ból jest miejscowy, nie tak 

przenikliwy, rozkłada się na połowę szczęki. Nie otwieram ust, nic nie mówię, mama 

powycierała mi ślady krwi na brodzie i powoli wracamy do domu. Po drodze mama 

jeszcze ogłada sklepy. W jednym kupiła kilka motków kolorowych nici. Będzie 

wyszywać swoje makatki. Idziemy powoli, w milczeniu. Coraz mniej bólu, coraz 

więcej ładnych, zielonych pól wokoło i te białe ukwiecone drzewa. Jeszcze przed 

Pełczycami wypluwam na trawnik zakrwawiony tampon i mogę już nawet mówić.  Ale 

nie chce mi się za bardzo rozmawiać. Zastanawiam się, czy byłem tylko zapłakanym 

beksą czy jednak odważnym chłopcem. Mama pyta, czy bardzo mnie boli. Mowie że 

jeszcze trochę boli, ale już nie tak bardzo. I mówi mi, że byłem bardzo odważny, bo 

ona to by nie dała sobie wyrwać zęba bez znieczulenia… 

 

 

Gejor syn Celnerki   i wybieranie cegieł    (lipiec 1963) 

Syn naszej sąsiadki Celnerki vel Bednarskiej ma na imię Georg, to takie nie znane 

imię i trudne do wymówienia, i pewnie dlatego wszyscy wołali na niego Gejor, jest 

nieco starszy od moich braci Julka i Olka, ale byli nie tylko sąsiadami ale też 

kolegami. Właściwie to oni wszyscy są już dorośli i raczej nie zadają się  z 

dzieciakami. On ma jedna nogę krótszą i przez to gorzej mu się biega. Jak czasem 

mu dokuczamy,  to zawsze zdążymy z Markiem przed nim uciec. Tego lata Gejor 

zajmuje się odzyskiwaniem cegieł z resztek murów zbombardowanego w czasie 

wojennych nalotów, ewangelickiego kościoła. Do tego potrzebnych jest parę 

narzędzi: łopata do odrzucania gruzu, kilof, młotek i  majzel, inaczej przecinak.  Jak 

się natrafi po odrzuceniu gruzu na resztkę ściany, to można  wybierać warstwami, 

ostrożnie by nie pokruszyć, cale cegły, takie są najlepsze, bo najłatwiej jest je 

sprzedać. Trzy czwarte i połówki też ludzie kupią, bo zawsze się przyda materiał 

budowlany  na kurnik, chlewik dla świń czy murowaną szopę na narzędzia. 

Odrywanie cegieł z muru nie jest takie łatwe, bo czasem zaprawa mocno trzyma. 

Wtedy przydaje się kilof, ze swoim spłaszczonym ostrzem do podważania cegły, po 

wykruszeniu przecinakiem i młotkiem trochę zaprawy. Czasem wystarczy lekko 



postukać w boki cegły młotkiem by zaprawa puściła i cegłę można wtedy odłożyć na 

starannie układny stos.  Przydaje się też młotek murarski do odbijania resztek 

zaprawy, tak by czyściutkie cegiełki były gotowe do sprzedaży.  Z Markiem 

pomagamy Gejorowi, bo nie mamy co robić, a poza tym on pewnie da nam jakieś 

drobne na cukierki… 

 

Tarnina  (  1963) 

Mam już dziewięć lat i nie boję się Rusałek. Czasem to zaczynam wątpić w ich 

istnienie. Choć nie do końca mam tę pewność, że one nie istnieją. Ale się nie boję, 

bo nie jestem już małym dzieckiem i Rusałki  nie interesują się dziewięcioletnimi 

chłopcami. Łażenie po okolicy to bardzo pożyteczne zajęcie. Szczególnie wówczas, 

gdy towarzystwo jest odpowiednie do włóczęgi. Można poznawać okolice, przyrodę, 

gatunki drzew, rośliny uprawne i chwasty, które trzeba plewić, czyli wyrywać z 

korzeniami lub wycinać, żeby nie przeszkadzały rosnąć uprawom i aby plony były 

większe. Jest kilka chwastów szczególnie  trudnych do wyplenienia to perz, trawa 

nazywana kostrzewą, lebioda i świerzop inna nazwa to gorczyca polna a potocznie 

nazywana ognichą.  Można też poznać żyjące w tych stronach ptaki. Do najczęściej 

spotykanych należą wrony, szpaki i wróble,  sporo też jest jaskółek i czyżyków, 

skowronków, które potrafią zawisnąć w powietrzu i śpiewać w locie swoje serenady 

dla ukochanych, a w metalowych rurkach używanych jako słupki w płocie lubią zrobić 

gniazdo sikorki, i jak młode są głodne i kwilą, to z rury słychać płaczliwy koncert. 

Takie miejsce na gniazdo jest bardzo bezpieczne, bo nie dostępne dla kotów i 

niegrzecznych chłopców. Czasem można zobaczyć jastrzębia albo myszołowa, a nocą 

zdarza się słyszeć pohukiwanie sowy. Na okres lęgowy przylatują bociany, naprawiają 

gniazda, wysiadują jaja, a jak się wylęgną młode głodomory to rodzice łażą po 

łąkach i mokradłach w poszukiwaniu żab i drobnych gryzoni, żeby nakarmić dzieci. 

Najlepsze włóczęgi są ze Zdzichem i Józkiem od Żurawskich. Oni są nieco ode mnie 

starsi, ale też dużo wiedzą o okolicy, kiedy i gdzie łowić ryby, gdzie lisy i borsuki mają 

swoje nory. Znają nazwy i potrafią rozpoznać wszystkie ptaki żyjące w okolicy. 

Czasem snują jakieś niezwykłe opowieści,  a czasem mamy milczącą włóczęgę i 

słychać wtedy tylko nasze kroki i odgłosy okolicznej przyrody. Z nimi zawsze jest 



fajnie i bezpiecznie, pokazują mi jak pokonać przeszkody, np. jak przeskoczyć przez 

rów  melioracyjny i nie wpaść do wody. Wiedzą też gdzie rośnie dużo tarniny. 

Jeżeli coś na świecie ma najbardziej cierpki smak, to jest to bez wątpienia tarnina. 

Krzewy tarniny tworzą zwarte, kolczaste, gęste nie do przebycia przeszkody, ale dla 

drobnych zwierząt te zarośla stanowią bezpieczne schronienie. Wiosną tarnina ładnie 

kwitnie na biało, a jesienną jest na niej pełno drobnych owoców, podobnych do 

malutkich okrągłych śliwek.  Owoce te są jadalne, ale mają chyba najbardziej cierpki 

na świecie smak. Dopiero po pierwszych mrozach tarnina zmienia smak. Pod cienką 

skórką jest wtedy miękka, łatwo odstająca od pestki słodziutka marmoladka. W 

naszej okolicy jest kilka miejsc, gdzie rosną te krzewy. Można je spotkać na skarpach 

rowów melioracyjnych nazywanych tu Sławka i Czarna Sławka, i na skraju łąki rośnie 

spory pas tarniny długi może  na pięćdziesiąt metrów i szeroki chyba na pięć. Moi 

koledzy, Józek i Zdzicho wiedzieli już od dawna, że nie trzeba czekać na mróz, że 

przed mrozami też można jeść pieczoną tarninę. Jesteśmy  teraz na drugiej stronie 

łąki i Zdzicho powiedział, że musimy nazbierać chrustu, suchych traw i liści. Trzeba 

zrobić małe ognisko. On ma zapałki i choć wieje lekki wiaterek to mu nie 

przeszkadza. Ognisko robimy blisko tarniny na zaoranym polu, suche trawy i liście 

zapałają się od pierwszej zapałki. Józek dokłada suche gałązki, najpierw cieniutkie, a 

potem, jak ogień się rozpala coraz grubsze – on pilnuje ognia. Teraz musimy 

nałamać gałązek z owocami i ostrożnie przypiekać nad ogniem. Smakuje jak 

smażone powidło, ale trzeba uważać, by płomienie nie przepaliły cienkich ogonków 

owoców tarniny, bo wtedy owce wpadają do ogniska… 

 

Zające     (grudzień 1963) 

Znowu zaczyna się zima. Jest spory przymrozek i napadało trochę śniegu. Teraz jest  

zadymka. Tak się mówi jak wieje wiatr i pada śnieg. Wtedy płatki drobnego śniegu 

spadają szybko, po skosie zgodnie z kierunkiem wiatru i zatrzymują się za 

przeszkodami tworząc zaspy śnieżne. W taką pogodę najlepiej siedzieć w domu. Ale 

dzisiaj moi starsi bracia Julek i Olek właśnie wybrali się polować na zające. Jest to 

polowanie z psami, z nagonką. Zabrali ze sobą naszego psa Miśka. Towarzyszą im w 

polowaniu Gejor z psem Bałkanem i Mirek od Tomów z ich Miśkiem. Wszystkie trzy 



psy są z jednego miotu. Ich matka to wielka suka, przywiązana na łańcuchu przy 

wejściu do ziemianki na podwórzu  u Tomów. Czasem się zrywa z tego łańcucha. 

Zazwyczaj w okresie rui i wtedy biega po okolicy,  a za nią stado małych i dużych 

psów. Nasz Misiek  sylwetką przypomina dalmatyńczyka, ale jest czarny i na parę 

białych, nie regularnych, nie wielkich łat. Patrzy mądrze, jest uważny, słucha komend 

i wypełnia polecenia. Na komendę „do nogi” podchodzi  i dalej razem maszeruje nie 

wyrywając sie do przodu ani nie zostając w tyle. Misiek ma jakiś szczególny rodzaj 

porozumiewania się z naszą  mamą. Ona czasem jeździ do Wrocławia autobusem, to 

jest około dziewiętnastu kilometrów od nas. I jak wraca do domu autobusem,  to ma 

dwie możliwości zależnie od tego, czy uda się kupić bilet na autobus bezpośrednio  

jadący przez Wilczków z przystankiem na krzyżówce, czy jadący przez Kobierzyce, 

tamtędy jeździ więcej autobusów i z tej  wsi do nas trzeba iść cztery kilometry 

pieszo, po drodze minąć Pełczyce. I ten Misiek zawsze czeka na swoja panią przed 

przystankiem. Skąd wie kiedy ona przyjedzie i na który przystanek musi przybiec, by 

ją przywitać. A potem radośnie biega w pobliżu i dba o bezpieczeństwo swojej 

karmicielki. Mama mówi, że jak się nocą idzie z Kobierzyc, to nawet jest jakoś raźniej, 

jak Misiek jej towarzyszy.  

Olek nauczył go polować na zające. Wychodzi z nim w pola. Tutaj są dolnośląskie 

równiny, poprzecinane rzeczkami, a właściwie rowami melioracyjnymi, 

odprowadzającymi po deszczach wodę z pól do rzeki Ślęza, a ta wpada do Odry. Na  

horyzoncie jest kilka kęp drzew, a my je nazywany Lesek Magnicki, albo Pełczycki, w 

zależności od tego,  bliżej której wioski rosną te drzewa. 

Kiedy Misiek biega sobie po polach, z nosem przy ziemi, tropiąc kuropatwy, bażanty 

albo zające, Olek „skanuje” teren i sprawdza czy gdzieś rudy zając nie śpi pod skibą 

czarnej ziemi. Kiedy zauważy coś w kolorze zająca, ustawia się tak, by domniemany 

zając  był w linii pomiędzy Miśkiem a nim i gwizdem przywołuje psa, a sam 

dodatkowo kołysze się na boki. Wtedy pies puszcza się pędem do niego, i jeśli to  

rude coś jest śpiącym zającem, to pędzący pies budzi go i zając próbuje uciec, ale 

raczej nie ma szans. Już przy drugim susie Misiek chwyta go w pół i przynosi zdobycz 

do swojego pana. Kiedyś Olek naprowadził Miśka na coś jasnobrązowego, co okazało 

się sporym kamieniem. Rozpędzony Misiek dość mocno trzepnął pyskiem o kamień i 

potłukł sobie pysk. Musiały mu boleć zęby i dziąsła,  bo przez kilka dni miał kłopoty z 



jedzeniem. Markotny leżał przy swoje budzie z głową na łapach i smutny łypał  spode 

łba, a kiedy zbliżał się do niego Olek, to obrażony odwracał łeb. Przez resztę jesieni i 

zimy nie dał się namówić Olkowi na polowanie.  

Misiek od Tomów też był dobrze ułożony. To duży, ogromny „wilk” tylko  lekko 

rudawy. Ma ogromny łeb, wielkie zębiska i jest większy od naszego psa. Dziadek 

Toma nauczył go paść krowy. Znał krowy po imieniu. Wystarczyło, że jego Pan 

powiedział „Krasula” albo „Czarna” a ten już biegł przed krowią mordę i 

szczeknięciem oznajmiał, że trzeba zawrócić by nie wejść w szkodę, czyli nie zacząć 

wyjadać np. zboża które rośnie na granicy z łąką. Widziałem to   na własne oczy, jak 

kiedyś ojciec zabrał mnie na łąkę po siano i spotkał się  z Dziadkiem Tomą, który pasł 

swoje krowy. Poczęstował go papierosem, niby siedzieli, bo była to postawa w kucki, 

stopy na ziemi, uda oparte o łydki,  łokcie o kolana i tak sobie palili „Sporty” gadali o 

czymś.  Ojciec kiedyś był sołtysem we wsi i wszyscy go dobrze  znali a nawet lubili. 

Właśnie wtedy dziadek zawołał: „Czarna”, bo krowa zbliżała się do pola z pszenicą. 

Misiek natychmiast ruszył do krowy by ją skutecznie zawrócić na łąkę. 

Dzisiaj chłopcy zabrali swoje psy i wyruszyli na polowanie. Wrócili późnym 

popołudniem.  Polowanie było wyjątkowo udane. Na każdego przypadło po siedem 

zajęcy i po jednym lisie. 

 

 

Zbieranie makulatury  (  kwiecień 1964) 

To jest jakiś horror. Każdy uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły dwa kg 

makulatury, pod groźba obniżonej oceny ze sprawowania. Dokumentację tej zbiórki 

prowadzi   woźny. Jest nim Bolek Nowicki. Woźny prowadzi  skrupulatnie notatki i 

zawsze może sprawdzić kto nie dostarczył makulatury. Jego gorliwość była tak 

wielka, że przychodził do klas i publicznie wyczytywał nazwiska uczniów, którzy nie 

dostarczyli makulatury. Było to zawstydzające i zupełnie nieprzyjemne i trzeba było 

obiecać, że się tą makulaturę dostarczy. Nasza Pani nie lubiła tych wizyt woźnego, bo 

zaburzał jej plan nauczania ale cierpliwie znosiła intruza i w ogóle go nie wspierała  w 

jego staraniach. Pewnie świetnie rozumiała naszą sytuację, no bo skąd nimby 

mięliśmy mieć makulaturę. Wieśniacy nie za często kupowali książki, czy czasopisma. 



Papierowe worki przydawały się do rozpalania w piecu. A gazeta , jeśli już komuś 

przynosił listonosz, to po przeczytaniu, jest potrzebna w wychodku.  

Właśnie z Markiem dotarliśmy do tej stojącej przy drodze kaplicy cmentarnej. Wejście 

do niej jest zamknięte wielkimi dwuskrzydłowymi drzwiami. Strych kaplicy sięga dalej 

niż główna sala i znajduje się też nad korytarzem przed drzwiami. W suficie jest 

otwarty właz, ale jest bardzo wysoko, ponad trzy metry, a posadzka korytarza jest z 

kamiennych płytek i upadek z góry może być niebezpieczny. Pod sufit  można się 

wspiąć po drzwiach, bo są  zdobione frezowanymi listwami w kształcie kasetonów i 

jest za co chwycić palcami  i oprzeć nogi. Marek wchodzi pierwszy, będąc u szczytu 

drzwi prawą ręką chwyta krawędzi włazu na strych. Nie ma tu żadnej drabiny, a 

innego wejścia nie ma. Na chwilę zawisa na jednej ręce, drugą ręka chwyta za 

krawędź i zwinnie podciąga się do góry, wreszcie całym tułowiem jest na strychu.  

Boję się wejść na ten strych, ale nie mogę tego okazać. Wspinam się ostrożnie, kilka 

razy noga ześlizgnęła mi się z gzymsu. Ale nie daję za wygraną. Kiedy wiszę już na 

jednej ręce Marek łapie mnie mocno za drugą i pomaga wleźć na strych. Udało się!  

Okazało się że trafiliśmy na przedwojenne archiwum ksiąg parafialnych. Księgi były 

wielkie i ciężkie, po kilka kilogramów każda. Zrzuciliśmy na posadzkę cztery księgi, 

dla każdego po dwie. Oprawione w twarde brązowe okładki. W środku papier był 

żółtawy, zapisany kaligraficznym pismem po niemiecku, bo nie mogliśmy nic 

zrozumieć z tego co tam było napisane. Teraz jeszcze musimy stąd  zejść, a to  nie 

takie proste. Marek jakimś cudem oparł nogę o drzwi a następnie chwycił ręką za ich 

krawędź i spokojnie zszedł po drzwiach na dół. On jest ode mnie troszkę wyższy i 

było mu łatwiej. Ja wiszę na krawędzi włazu, i w żaden sposób nie mogę oprzeć nogi  

o te cholerne drzwi. W końcu Marek mówi mi, żebym skoczył, to on mnie złapie.  Nie 

mam wyjścia, zaczynają mnie już boleć ręce. Krzyczę do niego:  no to skaczę i 

puszczam palce, w powietrzu lecę nogami w dół jak żaba, Marek łapie mnie w pół tuż 

przed posadzką  i razem się przewracamy. Na szczęście nic nam się nie stało. Było 

trochę strachu i tyle.  

Zabieramy te księgi, ale są bardzo ciężkie i kilka razy po drodze do domu musieliśmy 

odpoczywać. Ja schowałem  swoje w stodole, a Marek u siebie we młynie.  

Dzisiaj oddałem je na makulaturę. Obie ważyły ponad sześć kilogramów. Woźny 

powiedział, że w następnym roku nie musze zdawać makulatury, bo przyniosłem 



trochę za dużo. Pomyślałem sobie, że dusze zmarłych Niemców  wybaczą nam nasz 

postępek i zrozumieją, że działaliśmy pod przymusem… 

   

Gołębie (1964) 

Mam małą  hodowlę gołębi, kilka sztuk. Gołębnik zrobiłem w komórce. To jest 

pomieszczenie na piętrze po prawej stronie północno - wschodniego pokoju, który 

kiedyś był Jadzi. Zbudowałem z desek ściankę oddzielającą  jedną trzecią komórki. 

Zrobiłem nawet drzwiczki na  zawiasach ze skóry przybitej gwoździami papiakami ( to 

niezbyt długie  może na dwadzieścia pięć milimetrów gwózdki z dużymi gładkimi 

łepkami używane do przybijania papy na drewnianym poszyciu dachu)  do  desek i 

zamykane od zewnątrz na haczyk. Ta ścianka chroni gołębie, a głównie ich młode w 

gniazdach przed kotami, które szwendają się po całym domu i gospodarstwie.  Małe 

okienko od komórki jest na wysokości okapu dachu od stodoły, ale to jest zbyt 

daleko  by z dachu kot mógł wskoczyć do gołębnika -  zostawiłem to okienko otwarte 

i wystawiłem w nim niedługą deskę wystającą za okno może ze czterdzieści 

centymetrów. Na parapecie na deskę włożyłem dwie pełne cegły dla przeciwwagi. Ta 

wystająca deska jest  „lądowiskiem” dla wracających do gołębnika gołębi. Nawet gdy 

kilka  w tym samym czasie na niej siedzi to i tak nie przeważą cegieł. Wewnątrz 

wstawiłem kilka drewnianych skrzynek – nie zabudowanych z jednej strony, tak by 

gołębie mogły robić w nich swoje gniazda  i włożyłem po garstce słomy i siana. 

Gniazdo gołębia jest raczej niedbałe. To luźno poukładane na podłodze źdźbła słomy, 

siana i kawałki cienkich patyczków. W gołębniku jest też metalowy garnek do którego  

codziennie przynoszę świeżą wodę i  drewniane płytkie korytko na ziarna pszenicy, 

którą dokarmiam gołębie. Na początek kupiłem dwie parki gołębi od kolegi Mietka, 

on ma ogromne stado gołębi i mieszka trzy domy dalej. Sprzedał mi czerwonego 

garłacza z popielatą samiczką, raczej nie rasową i sporego gołębia pocztowego, który 

był kiedyś zaobrączkowany, z podobną do niego szarą gołębicą z białymi lotkami w 

obu skrzydłach. Na początku gołębie były zamknięte w gołębniku. Dopiero kiedy już 

gołębica  zniosła dwa jajka i jak zaczęły oboje je wysiadywać  otworzyłem im 

okienko, by mogły wylatywać z gołębnika. W pierwszych dniach były niezbyt  śmiałe, 

wchodziły na wystająca deskę, podreptały po niej, a potem wracały. W końcu 



pofrunęły na dach stodoły, ale szybko wracały do swojego gołębnika, dopiero po 

kilku dniach pozwalały sobie na dalsze loty w kierunku ogrodu za stodołą i dalej w 

stronę okolicznych pól. 

Gdyby nie te gniazda z jajkami, to najpewniej wróciłyby do dawnego właściciela. 

Teraz obowiązek wysiadywania jaj i wychowania młodych zatrzymywał je w nowym 

gołębniku. Gołębie zazwyczaj tworzą bardzo partnerski związek i pozostają ze sobą 

na zawsze, choć zdarzają sie wyjątki. Oboje rodziców wysiaduję  na zmianę jaja. Gdy 

po  około trzech tygodniach wylęgną się młode, to oboje karmią swoje dzieci 

wlewając im do dziobów pokarm ze swojego wola. Ten pokarm wytwarzany w wolu 

nazywany jest mleczkiem. Rodzice opiekują się młodymi aż do uzyskania 

samodzielności, czyli do czasu, aż młode zaczynają fruwać ze stadem i samodzielnie 

zdobywać pożywienie.   Gołębie znoszą jaja kilka razy do roku. Po zniesieniu 

drugiego jaja zaczyna się wysiadywanie.  

Jak przynoszę wodę  i ziarno do gołębnika, to często zatrzymuję się tam na jakiś 

czas, siadam w kącie na skrzynce i obserwuję gołębie, na początku bały się mnie, i 

były bardzo płochliwe, ale po jakimś czasie potrafią już z ręki dziobać ziarna 

pszenicy. Bardzo mnie cieszą narodziny młodych, po wykluciu są o połowę mniejsze 

od kurczaków i nie mają tak dużo puchu. Widać gołą skórę, są nieporadne i 

bezbronne. Najlepiej się czują pod ciepłym brzuchem rodzica.    

Wyjątkowy i najbardziej charakterystyczny jest czerwony garłacz. Tak się nazywa, bo 

potrafi nabrać dużo powietrza i jego wole jest wtedy wielkie jak pół gołębia. Dumnie 

wtedy łazi po gąsiorach na dachu (gąsiory to są takie odwrócone korytka, które 

nakładane są na krawędzie dachówek na szczycie dachu i zabezpieczają budynek 

przed zamakaniem, jak pada  deszcz albo deszcz ze śniegiem), groźnie wtedy 

grucha, czyli wydaje dość głośne i stanowcze gardłowe dźwięki, podobne do słowa 

„grochu” wymawianego z przeciągłym, drgającym „r” i „u” – grrrrrrrochuuuu i obraca 

się wokół własnej osi. Czasem pobiegnie kilka kroczków do najbliższego gołębia i 

popisuje się przed nim swoim wielkim wolem gruchając zaczepnie. Najczęściej te 

popisy wykonuje przed gołębicą. Tak też się podziało, że duma mojego stadka, 

właśnie ten garłacz, podczas gdy jego partnerka wysiadywała jaja, starał się 

przygruchać młodą gołębicę  i był na tyle skuteczny, że stworzyli parę. Biedna 



„pierwsza żona” siedząc w gołębniku na jajach niczego nie mgła widzieć. Wprawdzie 

partner zmieniał ją przy wysiadywaniu jaj i był na tyle odpowiedzialny, że pomagał 

jej też wykarmić dwa pisklaki, ale kiedy zaczęły podfruwać przestał się nimi 

zajmować,  z nową partnerką zbudowali w gołębniku gniazdo i wysiadywali jajka, 

które zniosła młodsza nowa „żona”. Pierwsza żona któregoś dnia odleciała w świat, 

może poznała atrakcyjnego kandydata na ojca jej przyszłych dzieci… 

Jest dużo ras  gołębia domowego: pospolity, pocztowy, kędzierzawy, perukarz, 

pawik, mewka i wiele innych, których nie znam. Różnią się wielkością, ubarwieniem, 

układem piór, urodą, charakterem. 

Są jeszcze dziko żyjące gołębie, w naszych okolicach występuje gołąb skalny, 

popielaty z dwiema liniami ciemnych piór symetrycznie ułożonych na skrzydłach. 

Robią gniazda na wysokich drzewach, w miejscach trudnodostępnych. Nie zbliżają się 

do wiejskich gospodarstw. Są ostrożne, a nawet płochliwe. Nie widziałem by fruwały 

stadnie, można spotkać pojedyncze okazy na drzewach w okolicznych laskach. Bliżej 

gospodarstw pojawia  się często sierpówka nazywana też synogarlicą turecką. To 

miły, nieduży gołąbek popielato – stalowego koloru z ciemną, niepełną obwódką na 

szyi. Czasem słychać jak przywołuje partnerkę i głos ma podobny do puchacza.  

Nie tak dawno temu, Józek, mój starszy kolega powiedział mi, ze widział gniazda 

skalników, na drzewach w lasku koło gorzelni. Wybraliśmy się tam sprawdzić czy w 

gniazdach są już jajka. Chcieliśmy wybrać jaja z gniazda i podłożyć domowym 

gołębiom w gołębniku. Lasek przy gorzelni jest niewielki, może ma dwa hektary 

powierzchni. Rosną tam dość wysokie drzewa.  Ich pnie nie są jeszcze bardzo grube, 

potrafię je objąć rękoma i mogę się na nie wspinać. Na początku jest trudniej, 

dopiero jak zaczynają się gałęzie wspinaczka staje się łatwiejsza, po prostu można 

się chwytać rękoma za gałęzie i podciągać sie do góry. Trzeba uważać by nie chwycić 

za uschniętą gałąź, bo jest krucha i wtedy można spaść z drzewa, a niektóre z nich 

mają nawet więcej niż dziesięć metrów wysokości. Trzeba też przy czubku być 

ostrożnym, bo gałązki są cienkie, mogą być słabe i na dodatek czubek drzewa 

zaczyna się kołysać. Jestem już wysoko przy gnieździe, stoję na bocznych gałązkach, 

nogi w kolanach mi się trzęsą, jedną ręką, lewą, przytrzymuję się drzewa, a drugą 

ostrożnie sprawdzam czy w gnieździe są jajka. Na szczęście są  dwa. Ostrożnie je 



pojedynczo chwytam w prawą dłoń i wkładam do kieszonki na wysokości serca w 

mojej koszuli. Teraz ostrożnie trzymając się rękoma gałęzi opuszczam na zmianę nogi  

i stawiam na niższych konarach. Musze pamiętać, by nie przyciskać się do pnia 

drzewa, bo wtedy jajka mogą się zgnieść. Najbardziej trzeba uważać  z tymi jajkami 

na ostatnim odcinku, gdzie pień drzewa jest dość gruby. Ale tu Józek podstawia 

dłonie i mogę na nich postawić stopy, potem się schyla w dół i już jestem bezpieczny 

na ziemi. Józek ze znawstwem ogłada gołębie jaja i mówi, że są świeże i trzeba je 

podłożyć do takiego gniazda w którym gołębie od kilku dni wysiadują jaja.  

Postanawia, że weźmiemy po jednym jaju do podłożenia. Trzeba będzie jedno  

usunąć z gniazda, bo gołębie nie potrafią dostatecznie ogrzać trzech jajek. Dumnie 

wracamy z udanej wyprawy wzdłuż  Sławki, rzeczki, która płynie obok lasku i gdzieś 

daleko za wioską wpada do rzeki Ślęzy. Przechodzimy przez kamienny mostek i do 

domu mamy już nie cały kilometr. Józek to fajny kumpel. Jest ode mnie starszy o 

dwa lata, ale się nie wymądrza. Jak coś chce opowiedzieć, to pyta czy chce 

posłuchać jego opowieści i zawsze mówi o ciekawych rzeczach w sposób dla mnie 

zrozumiały, nawet potrafi zaciekawić. On zna się na wielu rożnych sprawach. Zna 

zwyczaje kotów i psów, wie które jabłka w sadzie są najsmaczniejsze, wie jak zrobić 

procę i łuk   do zabawy i wędkę z leszczynowego kija do łowienia okoni w Jeziorku. 

Dobrze się czuję w jego towarzystwie. Zgodził się, żebym to ja wspiął się na drzewo, 

bo jestem dużo lżejszy, pod nim te ostatnie gałązki na których stałem z pewnością by 

się połamały. Zostało nam jeszcze przejść miedzą między ich polem a polem 

Śledzińskich, przez ogród i już jesteśmy u Józka na podwórku. Daję mu jedno jajko, 

a z drugim spiesznie idę do swojego gołębnika. Zaaferowany, podłożyłem jajko do 

gniazda dużego pocztowego gołębia, a jedno zabrałem. Gołębica, która właśnie 

miała dyżur w gnieździe zupełnie nie była tym przejęta, poprawiła się tylko na 

gnieździe, dziobem przesunęła jajka głębiej po siebie i patrzyła na mnie jakby mnie 

nie widziała. Nastał czas oczekiwania. Z niecierpliwością czekałem na czas lęgu. Czy 

się w ogóle wylęgnie pisklak z tego jajka, czy przybrani rodzice go wykarmią, jaki 

będzie jak dorośnie. No i po trzech tygodniach z podebranego jaja wykluł się malutki 

gołąbek. Drugie jako było puste. Szanse na przeżycie dzikiego gołębia znacznie 

wzrosły. Młody  był coraz większy, rósł szybko, i  świetnie sobie radził z innymi 

gołębiami. W końcu zaczął wyfruwać na dach stodoły, ale trzymał się nieco z boku od 



stada. Bardzo był ładny i był większy od przybranych rodziców. Lubił też siadać na 

drzewa, co nie należy do zwyczajów domowych gołębi. Często przesiadywał na 

górnych gałęziach wielkiego jesionu rosnącego przy wioskowej drodze. Po 

wakacjach, kiedy był już chyba dorosły, coraz częściej przestał wracać na noc do 

gołębnika. A potem już zupełnie do gołębnika nie zaglądał. Jesienią, w ciepły, piękny 

słoneczny dzień przyleciał ostatni raz. Siedział, pewny siebie na środku dachu. 

Spoglądał na podwórko, na małe stadko gołębi wygrzewających się na dachu. 

Miałem wrażenie, że chciał się z nami pożegnać.  W pewniej chwili otworzył skrzydła, 

odbił się od dachówek i pięknym ślizgowym lotem przeleciał nad podwórkiem a 

potem wzbił się wysoko  górę i machając mocnymi skrzydłami oddalił się w kierunku 

lasku przy gorzelni, gdzie jego bliscy mają swoje gniazda. Więcej nie wrócił, pewnie 

znalazł sobie kogoś do pary i teraz żyje zgodnie ze zwyczajami dzikich gołębi.    

 

 

Wyrzucanie gnoju   (lato 1964) 

Podwórko  u mojego kolegi Marka jest dość duże, na planie kwadratu którego jeden 

bok stanowił dom mieszkalny, drugi stodółka i młyn a trzeci magazyn i stajnia, w niej 

stał Kary, potężny czarny koń, którego bardzo się bałem. Zwierzęta  znacznie lepiej 

od ludzi wyczuwają zapachy. Zapach lęku i agresji jest ponoć identyczny, dlatego też 

pies  prędzej może ugryźć kogoś kto się boi, bo robi to w samoobronie przed agresją. 

Koń też potrafi nie tylko kopnąć kopytem, ale także ugryźć. Czwarty bok podwórka 

jest otwarty na plantację porzeczek i wiśniowy sadek. Obok magazynu było jeszcze 

miejsce na obornik, ale my mówiliśmy „gnój”. W stajni u Karego rzadko było 

sprzątane.  Ale tym razem ojciec Marka, Walenty kazał mu wyrzucić gnój od Karego. 

Obiecałem Markowi, że mu  pomogę w tej pracy. Sprzątanie stajni, w której przez co 

najmniej rok nikt nie robił porządku, tylko co kilka dni podrzucał świeżą  słomę na 

podściółkę, na którą koń się załatwiał – to jak się okazało ciężka praca. Przez pół 

dnia wywoziliśmy ten gnój na metalowej taczce na gnojownik. Marek zbierał warstwy 

obornika widłami i ładował na taczkę, a ja wywoziłem to po szerokiej desce na 

środek gnojownika i wywracałem taczkę, żeby ją opróżnić. Po odkryciu wierzchniej 

warstwy w stajni pojawił się silny, ostry zapach amoniaku.  Stajnia pachnie inaczej 

niż obora, a właściwie to śmierdzi. W oborze krowy wydzielają przyjemniejszą woń. 



Pachną ciepłym mlekiem. A młode cielaki, takie kilka dni po ocieleniu są jak duże 

pluszaki i jak im przybliżyć dłoń do pyska, to myśląc że palce to krowie dójki 

zaczynają je ssać. W gospodarstwie u Marka nie ma krów, a u nas jest ich kilka. 

Najbardziej śmierdzi świński chlewik i sprzątanie tego miejsca do bardzo 

nieprzyjemne zajęcie.  

Pan Walenty czasem mówi na Marka – „Rezun”. Nie wiadomo mi było czemu go tak 

przezywa. Kiedyś zapytałem mamę, co to znaczy i powiedziała mi że on urodził się 

przez cesarskie cięcie. Nadal nie wiedziałem o co chodzi. Wtedy wyjaśniła mi że ciąć 

to po rosyjsku „rezać”,  i że on jest wycięty z brzucha matki.  

Więcej nie dopytywałem w tej sprawie, dziwiłem się tylko, że jego ojciec wymyślił mu 

takie przezwisko.  

Po skończonej pracy wybraliśmy się z Markiem pojeść porzeczek, były prawie 

dojrzałe i niektóre były nawet trochę słodkie… 

 

 

Oścień i moździerz    (marzec 1966)     

Zbieractwo i łowiectwo jest chyba przekazywane w genach. Zbieractwo pozwala  

posiadać rożne rzeczy i sprawować nad nimi władzę. Przydaje się spryt, zmysł 

obserwacji, uważność i trochę szczęścia  aby mieć kolekcję przedmiotów 

potwierdzającą nasze kompetencje. Łowiectwo jest formą zbieractwa, ale dość 

szczególną, dotyczy istot żywych, nadających się do zjedzenia, które by złowić trzeba 

uśmiercić. Zbierałem różne rzeczy, najdłużej znaczki pocztowe. Miałem kilka 

klaserów. Większość znaczków było pokancerowanych, ale to nie miało istotnego 

znaczenia. Ważniejsze było to co przedstawiały. Fajne były królowe angielskie, ładne 

profile, głowy w koronie na różnokolorowych tłach. Bardzo dużo znaczków z Hitlerem 

dostałem od Tadzia Bazylińskiego, kolegi mojego brata Janusza, znalazł je u nich w 

domu na strychu i chyba wszystkie porozdawał wiejskim kolekcjonerom. Najczęściej 

był to prawy profil Hitlera, głowa bez czapki, rzadziej  lewy profil w   czapce 

wojskowej , a najrzadziej trafiały się znaczki ze swastyką, albo z czarnym orłem z 

rozpostartymi skrzydłami  trzymającym szponami medalion ze swastyką. Znaczki te 

nie należały do najbardziej cennych u nas. Największą wartość  miały chińskie 

znaczki z krajobrazami, widokami  niezwykłych gór  porośniętych sosnami. Były to 



charakterystyczne obrazy w technice przypominającej akwarelę albo pastel i rysunek 

konturów cienkim pędzelkiem czarnym tuszem. Zbieranie znaczków to niezwykła 

podróż dookoła świata, spotkania z przyrodą, lekcje geografii i historii (te znaczki o 

historii najmniej mnie interesowały). Wcześniej zbierałem kolorowe kamyki, różnych 

kształtów.  W kamyku jest coś skończonego, pełnia, harmonia, całość, spójność, 

zamknięta wewnątrz moc,  a także delikatność. Czasem kamyk tak pasuje do dłoni, 

że trzymanie go sprawia pewien rodzaj przyjemności i wzmacnia poczucie 

bezpieczeństwa.   

Ryby łowiłem gołymi rękoma, latem  w Ślęzie, wystarczyło zamulić wodę, podnosząc 

nieco piasek i muł z dna i woda stawała się nieprzeźroczysta,  leniwy nurt rzeki niósł 

zmąconą wodę i wtedy  ryby, stojące w podwodnych korzeniach przybrzeżnych 

wierzb traciły orientacje, można je było dotykać i chwytać w dłonie, najłatwiej płocie. 

Klenie są bardziej płochliwe. Najlepiej łowić ze wspólnikiem, który mąci wodę, żeby 

za szybko nie spłynęła, bo w czystej wodzie ryby uciekają od dłoni. Pod mostem było 

trochę kamieni i pod nimi można było złapać kiełbia ale to nie było zbyt łatwe. Kiełbie 

nadawały się  na żywca, czyli żywą przynętę do łowienia na wędkę drapieżników. W 

Ślęzie było dużo szczupaków, dla których kiełbik był smakołykiem. Znakomitym i 

zawziętym łowcą ryb w rzece był mój starszy   kolega Józek i zabierał mnie ze sobą. 

Nie tylko byłem mąciwodą, ale objaśnił mi jak delikatnie dotykiem wyczuć rybę w 

brudnej wodzie i chwycić  tak by nie uciekła, i wtedy on grzebał nogą albo drewnianą 

pałką w dnie rzeki, żeby zamulić wodę.  

Polowanie na szczupaki z ościeniem było bardzo emocjonujący zajęciem.  Oścień to 

dość prosta konstrukcja potrzebny jest drzewiec i  metalowa konstrukcja 

przypominająca widły albo widelec. Ja robiłem oścień z poniemieckiego, 

posrebrzanego widelca. Szerszą część uchwytu widelca odcinałem, głownię  i zęby 

wyklepywałem aby były płaskie, pozostałą cześć uchwytu wykręcałem w formę 

wiertła. To było proste, choć wymagało trochę siły. Uchwyt mocuje się w imadle, a 

zębatą głownię kombinerkami okręca się  wokół osi uchwytu, trzeba uważać by nie 

przekręcić uchwytu, bo jak się urwie to nie będzie jak mocować w drzewcu. Dobry 

drzewiec to dwu i pół metrowy kawałek czarnego bzu. To drewno ma przez środek 

niewielki otwór wypełniony miękką masą podobna do styropianu i łatwo jest wkręcić 



do drzewca oścień. Wędrując nad brzegiem rzeczki dobrze jest  trzymać nieuzbrojony 

kij, a oścień trzymać w kieszeni, bo to nie budzi podejrzeń. Polowanie na szczupaki tą 

techniką  jest nielegalne, a tym bardziej w okresie ochronnym.  Czarna Sławka9 to 

rzeczka lubiana przez szczupaki i piskorze. Ciągnie się wśród pól z zachodu na 

wschód niemal równolegle do drogi przez Wilczków. Płynie kilkaset metrów od 

naszego domu i graniczy z nią nasz kawałek pola. Nieco za Wilczkowem ale jeszcze 

przed Galowicami wpada do Ślęzy. W okresie tarła, przełom marca i kwietnia, 

szczupaki są spowolniałe,  lubią wygrzewać się w południowym słońcu  stojąc 

nieruchomo w wodzie.  Należy cicho i spokojnie iść  południowym brzegiem i trzeba 

wypatrywać szczupaków. Kiedy zauważam stojącą rybę, montuje oścień, delikatnie 

wstawiam do wody i patrzę na widelec ościenia pod wodą. Można mieć wrażenie że 

jest nieco przesunięty do przodu  w stosunku do drzewca, to jest takie złudzenie 

optyczne. Powoli przesuwam widelec w kierunku szczupaka, ostrożnie by go nie 

dotknąć i nie spłoszyć, i kiedy widelec jest  w połowie długości ryby, energicznie 

wbijam w rybę widelec i przyciskam do dna. Szczupak to mocna ryba, próbuje się 

uwolnić, walczy ale po chwili słabnie. Wtedy ostrożnie by nie spadł z widelca należy  

podnosić rybę do góry, tak aby się nie zsunęła. Wprawdzie widelec ma specjalnie 

zrobione na zębach harpunowate zadziory , ale lepiej  być ostrożnym. Po upewnieniu 

się że szczupak już nie żyje, chowam go w trawach przy rowie, miejsce oznaczam 

odłamana gałązką - zabiorę jak będę wracał do domu.   

Brzegiem rowu, dotarłem  w okolice Małych Magnic, w kępie leszczyny  na skarpie 

zauważyłem jakiś przedmiot, po bliższych oględzinach stwierdziłem że to musi być 

niewypał. Był to pocisk do moździerza. Wyglądał jak sterowiec z przodu pękaty, przy 

ogonie zakończony lotkami (skrzydełkami), stał oparty o leszczynę, lekko pochylony. 

Nie zbliżałem się zbyt blisko, postanowiłem wracać do domu.   Po drodze zabrałem 

mój łup. Szczupak był nawet ciężkawy, niosłem go w szmacianym worku. Po 

powrocie zgłosiłem sołtysowi lokalizacje niewypału. Kilka dni później saperzy zabrali 

pocisk.  

 

                                        
9 (50° 58' 27.00"N, 17° 00' 12.00"E ) 



Sparaliżowana kobieta   

W jednym domu we wsi od wielu lat leży w łóżku sparaliżowana kobieta. Łóżko jest 

przy oknie i leżąc na poduszkach, a właściwie niemal siedząc, kobieta może 

obserwować oddaloną o kilkadziesiąt metrów drogę przez wieś.  Któregoś dnia 

przyszła do nas jej najstarsza córka. Ta z kikutem prawego przedramienia. Paliła 

papierosy. Dość sprawnie przytrzymywała tą prawą ręką pudełko zapałek dociskając 

je do tułowia tarką do góry i lewą ręką pocierała zapałkę i podnosiła powoli ogień by 

przypalić trzymanego w ustach papierosa. Nie wiem o czym rozmawiały z mamą, ale 

potem po obiedzie mama powiedziała, że musi iść do chorej porozmawiać. I że jak 

chcę to mogę z nią tam pójść. 

Ich dom jest  bardzo stary, w wielu miejscach brakowało tynku, a wystawiona na 

deszcz i wiatr czerwona cegła murów jest mocno sfatygowana. Jest  to długi 

budynek stojący wzdłuż szutrowej drogi, a za domem jest sad z jabłoniami i śliwami.  

Kobieta odpoczywa na swoim łóżku, właściwie mieszka na nim, można by 

powiedzieć, że jest do niego przykuta, o własnych siłach nie wiele może sama 

zdziałać. Ma przykurczone zgięte w kolanach,  usztywnione nogi i niesprawne ręce. 

Spojrzenie ma bystre i przenikliwe. Pomimo swojego położenia, jest przecież zależna 

od innych, z jej twarzy bije dostojeństwo połączone ze stanowczością. Mówi ładnie 

po polsku, bez akcentu ludzi ze wschodu. Jej okno jest prawdziwym oknem na świat. 

Może obserwować mieszkańców wioski jak idą do sklepu, albo w niedziele do 

kościoła, jak wracają, jak dzieci idą do szkoły. Gdy pojawiał się na drodze ktoś nowy 

prosi którąś córek by jej powiedziała kto to jest, czyje to dziecko. Pomimo, że jest  

przykuta od lat do tego łóżka, zna wszystkich który mieszkają z naszego końca wioski 

i pewnie prawie wszystkich z całej wsi. Chyba nawet bardziej żyje życiem 

mieszkańców wsi, niż gdyby była pełnosprawna, bo wtedy nie miałaby tyle czasu 

zapracowana w gospodarstwie. Jej córki starannie prowadzą dom, wszędzie czysto i 

wszystko jest na swoim miejscu, a mąż i synowie zajmują  się uprawą ziemi i 

hodowlą krów i świnek. Myślałem o   świecie tej kobiety, świecie widzianym przez 

okno z domu na uboczu. Jak mijały pory roku, przecież musiała zimą widzieć jak na 

zamarzniętym stawie chłopaki jeżdżą na łyżwach, jak grają w hokeja; gdy patrzyła na 

drogę przez deszcz, kiedy godzinami nikt nie przechodził i wtedy wieś wydawała się 



być smutna i niemal bezludna. Nie wiem o czym rozmawiała z mamą. Ale spotkanie 

było raczej krótkie.  

Któregoś dnia ta wyjątkowa kobieta odeszła, a raczej jej dusza odeszła. Znowu 

zjawiła się zapłakana tym razem najmłodsza jej córka  i poprosiła mamę by pomogła 

im w przygotowaniach do pogrzebu. Poszły razem. Mnie tym razem mama nie 

zabrała ze sobą. Ale potem wieczorem   opowiedziała mojemu rodzeństwu i mnie o 

tym przygotowaniu do pogrzebu.   

„Córki starannie umyły ich zmarłą matkę, ale była trochę powykręcana tym 

wieloletnim paraliżem i teraz mógłby być kłopot z domknięciem trumny. Po umyciu 

bladego ciała poprosiłam dziewczyny, żeby się razem ze mną pomodliły w intencji ich 

matki. A po modlitwie ujęłam zmarłą  za dłoń i zaczęłam do niej przemawiać 

łagodnym ale stanowczym głosem : rozluźnij kochanieńka rękę, położymy ją ładnie 

wzdłuż ciała, żebyś wygodnie leżała w trumnie i wtedy ręka poddawała się  sugestii. 

I tym sposobem zostały wyprostowane wszystkie kończyny. Wtedy dziewczyny 

ubrały matkę w bieliznę, białą bluzkę i garsonkę czyli ciemnego koloru spódnicę i 

granatowy żakiet. Wówczas jeszcze raz przemówiłam do niej, żeby płożyła ręce na 

piersiach i włożyłam jej do rąk różaniec podany przez jedną z córek. Z zamkniętymi 

oczami, z gładko uczesanymi siwymi włosami, których jasność jaśniała i 

promieniowała jak aureola, z bardzo bladą twarzą wyglądała dostojnie, a nawet 

majestatycznie i w jakiś sposób pięknie… 

 

 

Przed mostkiem na Sławce (wrzesień 1964) 

Polna droga, która prowadzi  do naszego „zagonu na hektarze”, a dalej do łąki,  wije 

się wśród pól, rozgałęzia i krzyżuje za wioską od południowej strony. Od głównej 

polnej drogi, równoległej do drogi przez wioskę, na wysokości gospodarstwa Tomów 

jest  prostopadłe odgałęzienie  w kierunku łąki. Przy tym skrzyżowaniu po prawej 

stronie jest dolinka. Osobliwe miejsce. Dolinka ma formę niecki o stromych dość 

zboczach, głęboka na  co najmniej cztery metry, długa na ok. sześćdziesiąt a szeroka 

na dwadzieścia metrów. Wnętrze  tej niecki porastała gęsta wiklina, czyli różne 

odmiany wierzby. Ten  wierzbowy lasek jest młody, tylko trochę wystaje ponad 

poziom drogi wiodącej obok w kierunku kamiennego mostku na Sławce. Nikt nie wie, 



jak powstało to wgłębienie w okolicznej  równinie, ale bez wątpienia taki regularny 

kształt to dzieło ludzi. Może kopano tu kiedyś  piasek, a teraz skarpy porastają trawy 

a dno niecki krzewy i drzewa. Lubimy z chłopakami podczas włóczęgi, przedzierać się 

przez te zarośla, czasem wyciąć jakiś prościutki, długi, giętki kij, nadający się na 

domowej roboty wędkę. Józek nauczył mnie jak robić wędkę. Z aluminiowego drutu 

używanego do przewodów elektrycznych - czasem po wichurach i awariach, które 

naprawiali monterzy wchodzący - w specjalnych słupołazach nakładanych na buty -     

na drewniane słupy wysokiego  napięcia , zostawały takie przewody długie nieraz na 

metr – można z nich zrobić przelotki, a  dwa gwoździki z uciętymi łepkami, wbite po 

skosie w wędzisko zastępowały kołowrotek  i można na nie nawinąć żyłkę. Spławik 

najłatwiej zrobić z dużego gęsiego pióra, wystarczy odciąć z pióra chorągiewkę i 

zostawić dudkę ze stosiną. Potrzebny jest jeszcze korek z butelki od wina z 

odpowiednio wypalonym otworkiem, by przewlec przez niego żyłkę i na zacisk 

wcisnąć dudkę. Żyłkę do mojej pierwszej wędki zdobyłem bez trudu. Po prostu 

rozplotłem siatkę na zakupy upleciona z żyłki. Nie była najlepsza, ale trochę się 

rozprostowała i była bardzo wytrzymała. W domu nikt nie zauważył zniknięcia siatki 

na chleb.  A spławik z korka i pióra można przesuwać i tym sposobem regulować 

grunt, czyli odległość od spławika do haczyka z przynętą. Najtrudniej było zdobyć 

prawdziwe haczyki. Ale Józek zawsze jakieś ma, bo albo dostał od męża swojej 

kuzynki, który jest największym wędkarzem we wsi albo znalazł na wędkarskich 

stanowiskach nad jeziorkiem, które zawsze starannie przeszukuje i potrafi wypatrzeć 

w trawie wszystko, co przydatnego zgubi wędkarz.  

Przed mostkiem na Sławce, po lewej stronie też jest nieduży zagajnik, rośnie tam 

olszyna i kilka na różowo kwitnących w maju głogów. Są  też dwa głębokie na ok. 

półtora metra leje po bombach, nie ma w nich wody, ponieważ ich dno jest powyżej 

lustra wody w rzeczce obok. Dzisiaj mamy ważną misję. Józek znalazł niewypał. Jest 

do pocisk długi na ok. piętnaście centymetrów, o średnicy ok. cztery centymetry z 

zaokrąglonym czubkiem, zapewne do strzelania z jakiegoś niedużego działka, może 

przeciwlotniczego albo przeciwpancernego. Ponieważ nie dało się go rozbroić i 

wysypać proch, postanowiliśmy  go zdetonować w ognisku. Pod wpływem wysokiej 

temperatury powinien wystrzelić. Jeden lej miał być naszym okopem, a w drugim 

rozpaliliśmy ognisko. Był  z nami jeszcze Marek i Leszek. Nazbieraliśmy chrustu i 



suchych traw i Józek rozpalił ognisko. Kiedy ogień rozpalił się na dobre i nawet 

grubsze kawałki gałęzi już się rozpaliły, Józek nakazał nam schować się do 

sąsiedniego dołu a sam starannie wstawił pocisk do ogniska i szybko wskoczył do 

naszego „schronu”. Powiedział nam jeszcze, że skierował ten pocisk w stronę pól za 

rzeczką, żeby jak wybuchnie nie przelatywał nad drogą i powiedział, że mamy być 

cicho, żeby usłyszeć wybuch. Wszyscy byliśmy bardo przejęci i w wielkim napięciu 

czekaliśmy na eksplozję. Miałem w pamięci śmierć chłopców pod dębem na środku 

wioski, ale tam był groźniejszy niewypał – mina przeciwczołgowa. A poza tym my 

byliśmy bezpieczni w okopie.  Czekanie zaczynało się dłużyć, napięcie rosło, aż w 

końcu zamiast głośnego wybuchu usłyszeliśmy dość głośny, przeciągły gwizd pocisku 

przecinającego powietrze i lecącego gdzieś daleko w niebo… 

Teraz mogliśmy wyjść z tego dołu. Patrzyliśmy na powoli dogasający ogień. Józek 

patykiem wygrzebał pustą łuskę od niewypału, ale nikt z nas nie chciał jej zabrać do 

domu, bo mogłaby zdradzić nasze saperskie działania, więc wyrzucił ją w pobliskie 

krzaki.  

Postanowiłem nazbierać trochę owoców głogu. Są już w kolorze wiśniowym i nadają 

się do jedzenia. Ale trzeba ostrożnie obgryzać miąższ z twardych pestek, by nie 

połamać zębów.  Na  gałązkach głogu oprócz liści i owoców są także kolce i trzeba 

uważać, by nie pokłuć się  i nie podrapać. Nie chciałem włazić na drzewo z powodu 

tych kolców, a z ziemi nie wiele mogłem zdziałać. W końcu Józek postanowił mi 

pomóc. Przykucnął, kazał mi usiąść na jego ramionach i jak się podniósł i 

wyprostował, to mogłem dosięgnąć do pięknych kiści  owoców głogu i narwalem tyle, 

że dla wszystkich starczyło  posmakować… 

 

 

 

 

 

 

 



Nowy    (wakacje 1964) 

Niedawno była u nas sąsiadka Marynka Jaworska i powiedziała mamie, że jej starszy 

syn Jacek z żona Rafalką i trójką dzieci Wieśkiem, Władkiem i Alą ma się 

przeprowadzić z Pomorza i z nią zamieszkać. Była tym bardzo przejęta, rozmawiała 

już o tym z córką Janką, która powiedziała jej, że trzeba Jackowi i jego  rodzinie 

pomóc, a i jej będzie łatwiej żyć, jak została sama po śmierci schorowanego 

najmłodszego syna Henia, bo będzie miała dom pełen życia i trochę nowych zajęć. 

Mama też potwierdziła, że Janka ma całkowitą rację, i że tak będzie dobrze. Marynka 

jeszcze się zastanawiała, jak ulżą się jej kontakty z synową, której prawie nie znała, 

ale stwierdziła, że najważniejsze by była dobrą żoną dla jej syna i dobrą matką dla jej 

wnucząt. Macie rację sąsiadko – powiedziała moja mama. Marynka posiedziała 

jeszcze chwilę i poszła sprzątać swój niewielki dom, który miał dwie izby na dole i 

jeden spory pokój na piętrze. Przecież to już jutro przyjedzie  jej syn z rodziną. 

Przyjechali. Przez okno z naszej kuchni widać całe podwórko Marynki i wejście do 

mu, dwa betonowe schodki i drzwi. Nie wiele dobytku przywieźli, kilka dużych toreb 

podróżnych i walizy. Ubrania, pościel,  obuwie, i różne bibeloty, a nawet jakieś 

zabawki dla Alki. Jacek miał w planie jechać po meble i resztę rzeczy, jak tylko 

zdobędzie tani transport. Teraz musi się rozejrzeć z pracą. Ma prawo jazdy i może 

przewozić ludzi. Szybko dostał prace jako kierowca nyski w Elwro, taki zakład pracy 

we Wrocławiu. Jak go zobaczyłem na ich podwórku, jak stał obok swojej matki, to 

moje zdziwienie było ogromne. Miał chyba ze dwa metry wzrostu, potężny, silny 

mężczyzna. Marynka przy nim była malutka, a to przecież nie mała kobieta. Na 

twarzy był bardzo podobny do Henia, ale był od niego sporo wyższy. Jego żona też 

była dość wysoka, pogodna na twarzy, energiczna i niezbyt skrępowana nowa 

sytuacją. Wiedziałem, że ich najstarszy syn Wiesiek będzie chodził do mojej klasy. 

Chciałem go już poznać, ale widziałem na razie tylko przez szybę, jak pomagał ojcu 

wnosić pakunki do domu. Potem podwórko opustoszało, pewnie zajęli się 

urządzaniem mieszkania. 

Siadłem na ławeczce przy bramce, bo pomyślałem że spotkam tego Wieśka jak 

będzie przechodził drogą i  może się zapoznamy. I rzeczywiście po jakimś czasie 

zobaczyłem jak wychodzi z ich podwórka, też wyszedłem przed bramkę, tak że 

przechodząc obok naszego domu musiał się na mnie  natknąć. Miałem poczucie, że 



to ja jestem u siebie, że on może być nieco skrępowany i niepewny siebie, a 

tymczasem on zatrzymał się przede mną popatrzył na mnie z góry, był o głowę 

wyższy ode mnie  i powiedział: Cześć, mam na imię Wiesiek, będę teraz twoim 

sąsiadem. I wyciągnął do mnie rękę. Zaskoczony podałem mu rękę i zobaczyłem 

nieśmiały uśmiech na jego twarzy.  Ty jak masz na imię, zapytał. Odpowiedziałem że 

Marek i w tej jednej chwili poczułem że ten „nowy”  szybko zdobył przewagę nade 

mną… 

 

KONIEC 


