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      Kiedy byłam nastolatką, moi dziadkowie od strony taty, 

którzy urodzili się w latach 1919 i 1923, próbowali opowiadać 

mi o wojnie. Pamiętam, jak babcia mówiła, że szyła najlepsze 

mundury w obozie koncentracyjnym więc te, wykonane przez 

nią, układane były na wierzchu. Przypominam sobie, jak przez 

mgłę, jak dziadek tłumaczył mi,  skąd się wziął tatuaż                           

z numerami na jego ręce.  W pamięci utkwiła mi też historia 

ogrzewania stóp w końskich odchodach podczas ostrych 

mrozów, gdy pracowało się na polu. Więcej nie pamiętam. 

Babci i dziadka nie ma już wśród nas.  

 

     Jako dojrzała kobieta, pojechałam do Oświęcimia                           

i odwiedziłam Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Przeczytałam co najmniej kilkanaście książek 

dokumentujących życie podczas wojny i po niej. Obejrzałam 

kilka filmów i całe mnóstwo rozmów na You Tube z ludźmi, 

którym przyszło żyć w tamtych czasach.  Bardzo żałuję, że nie 

słuchałam swoich dziadków, kiedy miałam jeszcze taką 

możliwość, zawłaszcza,   że byli ludźmi, którzy, choć z trudem, 

mówili o tym, co się wtedy wydarzyło.  
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     Dopiero po latach zrozumiałam pewne ich zachowania, 

podejście do ludzi, to, jak cieszyli się z małych rzeczy, 

doceniali życie i nie narzekali na trudny codzienności.  

 

     Na szczęście mam jeszcze prawie 

dziewięćdziesięcioletniego dziadka i ciekawość poznania 

tamtych czasów z perspektywy kilkuletniego chłopca,                      

a potem dojrzałego człowieka, któremu przyszło żyć w czasie 

wojny i w dzisiejszym świecie, w którym z resztą się świetnie 

odnajduje.  

 

     Chcesz wiedzieć dlaczego mój dziadek jest szczęśliwym                        

i aktywnym człowiekiem, ogarnia świat internetowy, ma 

konto na Facebooku i Instagramie i jest zawsze uśmiechnięty? 

Zapraszam Cię do tej książki.  

 

     Książki miało nie być. Zaprosiłam dziadka Stasia, wraz                    

z innymi ciekawymi Seniorami z Gorzowa Wlkp., do projektu 

filmowego „Na skrzydłach historii”, który realizujemy 

wspólnie z Fundacją Wiatr w Skrzydła. Kiedy jednak 
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spotykałam się z nim, zbierając materiały do projektu, 

dziadek, zainspirowany moją ciekawością, zaczął spisywać 

swoją historię. Pomyślałam sobie, że skoro ja popełniłam                  

w życiu książkę pt.: „RysowAnka szczęścia”, a żadna ze mnie 

pisarka, to czemu mój dziewięćdziesięcioletni dziadek nie 

mógłby też zostać autorem książki? Tak właśnie powstały 

„Wspominki Stasia”.  

 

      Niech ta książka będzie dla Ciebie inspiracją do lepszego 

życia. Doceniaj to, co już w życiu masz, a zapewniam, że po 

przeczytaniu tej książki uświadomisz sobie, że masz wiele.              

Ucz się i rozwijaj, bo warto być w życiu kimś, a nie czymś, jak 

mówi mój dziadek. Bądź uczciwym człowiekiem.  

 

     Żyj z pasją, pokorą i pewnością siebie. Uśmiechaj się do 

ludzi, do siebie i do życia. Bo jeśli sensem życia jest samo 

życie, to może warto po prostu żyć?  

 

                                                                                Ania 
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Dziadku, kiedy się urodziłeś? 

 

 Przed wojną, za czasów Piłsudskiego, a tak dokładniej 

urodziłem się 11 listopada 1932r. w miejscowości Chojno, 

gmina Wronki, powiat Szamotuły, ówczesne województwo 

poznańskie, Polska. 

  

To ile masz teraz lat? 

 

 Niedługo dziewięćdziesiątka. Ale nie czuję się tak za 

bardzo  wiekowo ani fizycznie, ani psychicznie, ani mentalnie.  

 

I nie wyglądasz. Zdradzisz receptę na to, jak w wieku 

dziewięćdziesięciu lat wyglądać tak, jak Ty dzisiaj? 

 

 Jeść dużo sałaty, fasoli i pić kozie mleko... (śmiech). 

 

Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? 

 

 Żyłem w radości, uciesze, ciszy i spokoju, choć 

dzieciństwo moje było dość nietypowe. Rok po moim 
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urodzeniu, rodzice zobowiązali się do opieki nad czterema 

sierotami po zmarłym kuzynie ojca, a później jego żony, która 

zmarła na „galopujące suchoty” (gruźlicę) w zamian za 

mieszkanie. Były to dwie izby i kuchnia oraz stodoła, chlewik, 

studnia oraz cztery morgi poznańskie gruntów ornych. 

Opuszczenie ciepłego pokoju od przybranych rodziców mojej 

mamy, decyzją ojca, który stwierdził, że nie będzie nikogo 

ordynansem,  było zgubne, zwłaszcza dla młodej żony, która       

z piątką dzieci pozostawała na cały dzień sama. Tata bowiem 

wychodził sześć dni w tygodniu do prac leśnych, kilka 

kilometrów w głąb lasów nadwarciańskich. W owych czasach 

nie było wolnych sobót, nikt nikogo nie dowoził do pracy,                

a rower był luksusem dla bogatych.  

Zresztą, jak nim jeździć po leśnych piachach? Jedynym 

środkiem lokomocji był  koń, którym dysponował leśniczy. 

 

Jaka była okolica, w której dorastałeś? 

 

 Miejscowość Chojno  położona jest w dolinie po prawej 

stronie rzeki Warty i częściowo w puszczy nadnoteckiej,                    

w odległości 15 km od Wronek i 11 km od Sierakowa                           
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w Wielkopolsce. Przeprawę rzeczną stanowił prom                             

w kierunku południowym, gdzie kiedyś znajdowały się majątki 

„Jaśnie Panów” i  utwardzona droga z Wronek do Sierakowa. 

 

 

 

         Kraina upiększona jest polami, a na nich, w lecie, 

pachnące kwiaty żółtego łubinu, akacji przydrożnych,                            

a w zbożach chabrów i kąkoli. Są też lasy, jeziora 

 i wijąca się w kierunku zachodnim wstęga rzeki Warty. 

Obecnie rosnące tam bory iglaste, liczą sobie zaledwie sto lat, 

gdyż starodrzew został zniszczony w latach dwudziestych 

ubiegłego stulecia przez sówkę- choinówkę, skutkiem czego 

stare i okazałe sosny zostały doszczętnie wycięte. 
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Z przekazów naszych rodziców dowiadujemy się, że ścinane 

drzewa transportowane były za pomocą pojazdów 

zaprzęgowych z lasów na place (aplagi) nadwarciańskie, skąd, 

przy pomocy tratw, flisacy spławiali drewno na zachód do 

tartaków obecnego Santoka, Skwierzyny, Gorzowa i Kostrzyna 

nad Odrą.  W latach trzydziestych ubiegłego wieku na świecie 

i w Polsce panowała recesja gospodarcza i, w związku z tym,   

było duże bezrobocie. Mimo to okoliczni mieszkańcy znaleźli 

tam pracę i mogli zarobić pieniądze.  

Ze wspomnień rodziców i dziadków dowiedziałem się                       

o trudach pracy w lesie przy wycince, karczowaniu i darciu 

pasów oraz sadzeniu małych sosenek (sadzonek). Jakoś nie 

wspominali o piłach motorowych do ścinania drzew, tylko                

o piłach z drewnianym pałąkiem, siekierach, szypach 

szpadlachi kosztorach (dołownikach) do sadzenia. Korytka do 

flanc noszone przy pomocy paska na szyi, były własnością 

nadleśnictwa, a zniszczenie ich groziło potrąceniem 

 z wypłaty. Zaś narzędzia stanowiły własność robotnika,                     

z wyłączeniem spec sprzętu, jak np. kosztor (dołownik), które 

to na własnych plecach wraz z  dość ciężkim Rucksackiem 

(plecakiem) dostarczali sami do miejsca pracy, idąc często 
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kilka kilometrów w głąb lasu. Zarobek 12-godzinnej dniówki                  

z dojściem do pracy i z powrotem do domu wynosił dla 

kobiety  dwa złote, a dla mężczyzny trzy złote. W przypadku 

braku prac dla mężczyzn zatrudniano ich przy pracach 

przeznaczonych dla kobiet, niestety  za stawkę dla kobiet                  

i pod groźbą utraty jakichkolwiek dochodów, gdy próbowali  

się buntować.  Mimo to, w dobie bezrobocia, napływowi 

robotnicy z kresów podejmowali się jakiegokolwiek zajęcia za 

każdą cenę – aby, po prostu, przeżyć. Często bywało tak, że 

na potańcówkach,  po piwku, chłopacy podrywali miejscowe 

dziewczęta, co powodowało nieustanne bójki między nimi.  

  

 Tak więc był las, jak nie było nas i zapewne będzie las, jak 

nie będzie nas, tylko trochę inny.  

 

A co jedliście w tamtych czasach?  

 

 Wiem, z opowiadań mamy, że brakowało pieniędzy na 

zakup produktów żywnościowych. Głównie jedliśmy: chleb, 

kartofle, dynię, mąkę, brukiew, sól i przetwory owocowe. 

Dodam, że nie było wówczas lodówek czy weków. Z tych 
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produktów matki i żony gotowały: kartoflankę, kluski 

ziemniaczane, zacierkę i polewkę, często bez mleka. Tak 

przygotowane potrawy w kankach i koszykach, przykryte białą 

szmatką, noszono kilometrami do miejsca pracy swoim 

chlebodawcom. Powykrzywiane od słońca sznytki chleba                   

z powidłami ze śliwek popijane resztką wody lub gorzkiej 

kawy zbożowej  na drugie śniadanie, smakowały znakomicie. 

Pamiętam, jak czekaliśmy na tatę, gdy wracał wieczorem                    

z pracy z lasu oraz na ten chlebek „od zajączka”, który mama 

przygotowała specjalnie dla nas i w tajemnicy przed nami 

wsunęła tacie do plecaka. Na kolację, jak szczęście dopisało, 

można było zdobyć w szlachciarni (u rzeźnika) kankę 

kiszczonki, bywało że z pękniętą kaszanką, co z dodatkiem 

pyrek lub z chlebem  było wyśmienite. Obiad mięsny z kury 

lub z królika jadało się tylko w niedzielę, a na śniadanie bywał 

chleb z kilkoma krążkami wędliny czy leberki (pasztetową). 

Wspominam często moim dzieciom jak wówczas smakowała 

ta kiełbasa i doszukuję się tego smaku w dostępnych dziś 

przetworach mięsnych wykonywanych obecną technologią -  

bezskutecznie.  
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W jaki sposób można było jeszcze pracować lub zdobywać 

pożywienie? 

 

  Zachodnia Wielkopolska, w tym dość duża miejscowość 

Chojno w powiecie szamotulskim, podobnie jak i inne 

miejscowości w tej części Polski, były dość nowocześnie 

wyposażone w niemieckie maszyny rolnicze i inne urządzenia 

techniczne w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza u rolników 

niemieckojęzycznych zamieszkałych tu z czasów „rugów 

chłopskich”. U nich to ludność miejscowa znajdowała 

zatrudnienie sezonowo za worek kartofli czy zboża. 

Gospodarstwa rolne znajdowały się głównie  na osiedlach wsi 

takich jak: Błota Wielkie i Małe, Pole  czy Młyn. Rolnik, zwany 

Gospodarzem posiadający konia, a najlepiej parę koni, 

dyktował warunki umowy o pracę właścicielowi jednej czy 

dwóch mórg. Ten musiał wynajmować konia wraz ze 

sprzętem rolniczym do uprawy ziemi. Umowa była prosta: za 

jedną koniogodzinę jedna dniówka odróbki na polu 

gospodarza przez dorosłą osobę wynajmującą konia. 

 



15 
 

 
 

Innym sposobem na zaopatrzenie rodziny w płody rolne  była 

tak zwana radlina u jaśnie Pana za Wartą, na przykład                      

w Mylinie, u którego można było otrzymać za odróbkę „na 

własność” jedną rajkę z nasadzonymi ziemniakami wzdłuż 

ogromnego pola. Ziemniaki z tej rajki trzeba było                                

w odpowiednim czasie wykopać i umieścić w oznaczonych 

workach. Tak były przewożone do przeprawy promowej,                    

a dalej  łodzią na drugi brzeg Warty, by trafić do domów 

taczkami lub na własnych plecach. Umieszczane były                         

w kopcach lub ziemiankach zwanych wtedy sklepami. Gdy na 

polach „pańskich” po zbiorach maszynami, zostawały odpady 

na przykład  uszkodzone strąki  grochu czy kłosy pszenicy lub 

żyta, to łaskawie, bez odrobku, jaśnie Pan pozwolił pozbierać. 

Tych czynności wraz z mamą przed wojną i w czasie wojny 

doświadczyłem jako dziecko na własnej skórze. Z tamtych 

czasów  pamiętam też, jak smakował chleb z powidłami ze 

śliwek węgierek popijany gorzką kawą zbożową w sierpniowe 

gorące dni. 
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Co szczególnie pamiętasz z lat dziecięcych? 

 

 Pamiętam, jak żeśmy biegali sobie nad Wartę i mogliśmy 

się kąpać, bo Warta była bardzo czysta i można było z niej 

nawet wodę pić.  Zimą, natomiast, jeździliśmy na łyżwach po 

oblodzonym jeziorze. Miałem łyżwy przykręcane na motylek, 

które przehandlowałem za królika. Fajne to było dzieciństwo. 

 

W jakiej rodzinie się wychowałeś? 

 

 Rodzina nasza składała się wówczas z siedmiu osób,                    

w tym cztery sieroty oraz ja, mama i tata. Głównym 

żywicielem był tata i te cztery morgi, które żywiły nas 

wszystkich. Mieliśmy dwie kozy, kilka królików, prosiaka                    

i parę kur. Produkty rolne zebrane w lecie wystarczały nam na 

zimę. Mieliśmy swoje ziemniaki, marchew, buraki, no i zboże 

na mąkę oraz chleb, a z wieprzka słoninę, smalec i wędzonkę. 

Wszystko było wędzone, bo nie było lodówek i zamrażarek. 

Jednak głównymi żywicielkami naszymi były kozy. To one                    

w lecie popasane na rowach i owych czterech morgach,                  

a w zimę karmione sianem, burakami, marchewką                               



17 
 

 
 

i ziemniakami z ospą, dawały tyle zdrowego mleka, że 

wystarczało dla nas wszystkich. Mleko wykorzystywaliśmy na 

zacierkę, polewkę i do kawy zbożowej oraz do kaszki manny 

dla maluchów. W miarę dorastania sieroty opuszczały dom 

rodzinny celem podejmowania pracy za wyżywienie, ubranie          

i opierunek, gdyż utrzymanie takiej gromadki było ogromnym 

wyzwaniem. Dwaj starsi bracia z sierot, Janek i Józek, poszli 

na służbę jako pomoc w gospodarstwach, zaś siostra Zosia 

zajęła miejsce po mojej mamie u jej przybranych rodziców, 

nazywanych przez nas, dziadkiem Piotrem i babcią Antosią. 

Najmłodszy, czteroletni Zyguś został z nami jako mój starszy 

brat.  

 

     W miarę upływu czasu przyszedł na świat mój młodszy brat 

Kazik, a następnie siostra Krysia. W tej gromadce płynął nam 

czas w Polsce Sanacyjnej, aż do pierwszego września tysiąc 

dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku, kiedy to na nasz 

kraj najechały hitlerowskie hordy z zachodniej granicy. 

Zabawili do lutego 1945r., pozbawiając nas wolności, 

swobody poruszania się, normalnego zaopatrzenia                          

w żywność, a nawet zabierając nam karty wstępu do lasu na 
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grzyby czy jagody. Zamknięta została nasza szkoła, do której 

jako siedmiolatek byłem przygotowany z workiem (Bojtlem) 

na pasku przez ramię, w którym znajdowała się obramowana 

tablica łupkowa, rysik, szmatka (lapa) i elementarz, z którego 

to w czasie okupacji nie wolno mi  było już korzystać, gdyż za 

tajne nauczanie groził „shtraflagier”. Okres okupacji, brak 

ojca, bez mała sześć lat, który jako żołnierz i obrońca ojczyzny 

dostał się do niemieckiej niewoli, jakoś przeżyliśmy 

szczęśliwie wszyscy. 

 

List z Niemiec napisany przez tatę do mamy w roku 1940 
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Zdjęcie wysłane przez mamę 

do taty w odpowiedzi na list 

z adnotacją na odwrocie: 

 

„Kochany mężu i tatulu nasz drogi. 

Zasyłam pamiątkę Tobie                     

z roku 1941. 

Żona Twa Aniela, Staś,                    

Kazimierz i Krysia.” 
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Co szczególnie pamiętasz z tamtych czasów? 

 

     Pamiętam jak dziś, jak Niemcy przejeżdżali przez naszą 

okolicę motocyklami z przyczepkami. Jeden kierował, drugi 

siedział z karabinem na piersiach, a trzeci w przyczepce                      

z bronią skierowaną na nas.  

 

     Szczególnie utkwił mi w pamięci 31 sierpnia 1939r., kiedy 

to jako siedmiolatek z trzyletnią siostrzyczką, trzymając ją za 

rączkę, uciekałem do babci by schować się przed gazem. 

Mówiono, że Niemcy będą truć Polaków. Dlatego chowaliśmy 

się w piwnicach.  

 

     W czasie wojny, kiedy miałem już 10 lat,  przyszedł po mnie 

Bauer z giwerą i chciał mnie zabrać do roboty do siebie. 

Dziesięciolatki bowiem, mieli obowiązek pasania krów                           

i pomocy w niemieckich gospodarstwach.  Mama wówczas 

pobiegła do swojej koleżanki, Niemki, z którą do szkoły 

chodziła i poprosiła ją, żeby mnie zabrała do siebie. Dzięki 

temu mogłem pracować blisko rodziny u dobrych ludzi.  
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A co działo się po wojnie? 

 

 W lutym 1945 roku, w wieku lat 13, jako analfabeta, 

rozpocząłem naukę w szkole powszechnej. Nie miałem już 

tablicy łupkowej, ale posiadałem ten sam Bojtel, który teraz 

wypchany był zeszytem w kratkę i w linię oraz starymi 

podręcznikami przedwojennymi. W moim plecaku znajdowały 

się również dwie sznytki chleba ze smalcem, piórnik oraz 

kałamarz z atramentem. 

        W taki to przyśpieszony sposób, od lutego do końca 

czerwca, opanowałem materiał przynależny klasom od 

pierwszej do czwartej i uzyskałem promocję do klasy piątej. 

Nauka w piątej klasie przysparzała mi wiele trudności, gdyż 

bez podstaw z klas niższych ujawniały się luki                                         

w wiadomościach. Z dużym wysiłkiem ukończyłem tę klasę. 

Klasy szóstej już nie skończyłem, gdyż mama wraz 

 z młodszym bratem Kazikiem i siostrą Krysią wcześniej 

wyjechała na tzw. zachód do Gorzowa nad Wartą za 

mieszkającym i pracującym tam tatą, aby ocalić małżeństwo 

przed rozpadem. Sytuacja w rodzinnej wsi była w tym czasie 

bardzo trudna: brak ojca, który dopiero niedawno powrócił, 
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po prawie sześciu latach z niemieckiej niewoli, brakowało też 

pieniędzy i pożywienia. Tak więc brat i siostra zostali przy 

mamie, a ja zostałem odkomenderowany do Dziadków na 

Błota Małe, gdzie spędziłem półtora roku. Znalazłem się więc 

w dość trudnej sytuacji, pozostając u dziadków i cioci, jako 

chłopak do krów, czego miałem już dość z czasów wojny. 

Zbawieniem dla mnie w tamtym czasie był przybyły do nas 

kulawy pan majster Stanisław, który zamierzał elektryfikować 

naszą miejscowość i potrzebował takiego jak ja pomocnika. 

„A w to mi graj! Nie muszę chodzić do szkoły, tylko 

zaszczytnie elektryfikować moją rodzinną wieś 

a w niej kościół” - pomyślałem. Porzuciłem więc szkołę                         

i udałem się do warsztatu elektro-mechanicznego. U pana 

majstra Stanisława mieszkałem, pracowałem i pełniłem 

obowiązki pomocy domowej u pani majstrowej.  Było tak do 

czasu, kiedy mama zdecydowała, że muszę dołączyć do 

rodziny i ukończyć szkołę powszechną.  Jesienią 1945 roku 

przybyłem do Gorzowa nad Wartą, do zrujnowanego miasta, 

z którym związany jestem do dziś.   
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Gorzów to Twoje miasto. Jak zaczęła się Twoja przygoda                 

w nim?  

 

           Do Gorzowa pierwszy raz  przyjechałem z mamą we 

wrześniu 1945 roku w odwiedziny do ojca. Wraz ze swoim 

kolegą  Władysławem, znalazł on mieszkanie na Zawarciu przy 

ulicy Cegielskiego (obecnie Waryńskiego) i zatrudnił się 

 w Zakładach Inżynieryjnych (obecny  ZREMB). Tata za 

wykonywaną pracę nie otrzymywał w całości wynagrodzenia 

w gotówce, lecz częściowo w produktach żywnościowych 

takich jak: kasza, mąka, groch, fasola, konserwy wojskowe itp. 

Nie mógł więc wspomagać nas finansowo, kiedy jeszcze 

byliśmy na wsi. Sytuacja we wsi rodzinnej diametralnie się 

zmieniła, gdyż ojciec zwolniony został z obowiązku opiekuna 

prawnego nad sierotami, a zatem i z przywileju zajmowania 

mieszkania sierot i uprawiania czterech mórg ziemi.  

     Od ojca dowiedzieliśmy się, że jesteśmy już mieszkańcami 

Gorzowa, bo zameldował naszą rodzinę w PUR. Jako 

repatrianci  mogliśmy zamieszkać w Gorzowie.  



24 
 

 

Dodam, że tutaj, w roku 1948 urodziła się moja siostra 

Gabrysia, a rok później Irka. Gdy miały 6 i 5 lat zostały 

ciociami mojej córki Anulki. 

 

Jak wyglądało życie chłopca ze wsi w mieście?  

 

 Pierwsze dni pobytu w hałaśliwym mieście polegały na 

przyzwyczajaniu się do zgiełku i huku przetaczanych wagonów 

na dworcu Głównym, który znajdował się naprzeciwko naszej 

ulicy po drugiej stronie Warty. Nie mniej hałaśliwe i dudniące 

cały dzień i noc były śmieciarki wywożące nieczystości  

z całego miasta na wysypisko, znajdujące się niedaleko naszej 

ulicy. Obecnie znajdują się tam korty tenisowe. Wybudzony 

ze snu przez sygnały wozów strażackich i karetek pogotowia, 

długo nie mogłem zasnąć. Przypominałem sobie wtedy ciszę, 

jaka panowała na wsi, gdzie słychać było jedynie znane 

rozmowy zwierząt i śpiewy ptaków, a także odgłosy lasu                      

i szczekanie psów znajomych sąsiadów. Do tego te wspaniałe, 

niepowtarzalne odgłosy i echa wielu naraz kukających 

kukułek. Pamiętam też echa naszych wołań w kierunku lasu               

i jeziora: „was essen die studenten” – wołaliśmy, a echo 
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odpowiadało „enten, enten, enten” „gospodarz!”- 

krzyczeliśmy,  a echo na to: „dasz, dasz, dasz”. Innym razem: 

„daj nam trochę gospodyni” - „dyni, dyni, dyni”. 

Wspominałem też uroczy, harmonijny rechot  żab w kanałach 

za cmentarzem, a nawet te radosne i głośne pianie kogutów 

nad ranem.  

W mieście wyzwaniem było dla mnie porozumienie się                      

z rówieśnikami, pochodzącymi ze wschodu, gdyż mowa 

Wielkopolanina/Poznaniaka była diametralnie inna niż 

kumpla z Wilna, Buczacza, Grodna czy Lwowa. Wypowiadane 

gwarą wschodnią i wielkopolską słowa miały to samo 

znaczenie, a były innymi słowami mówione. Przykłady: 

katulał się – klembał się lub na skos   

na szage -  ukradł lub porwał 

lub wręcz niemieckie nazwy takie jak: muterka, szajbka, 

szpikulec, majzel, zydelek, ryczka, bor itp. Poznaniak mówi 

„Tej Rychtyk,  jo żym ci nie powiedzioł, że wczory bółym na 

rybach, zobocz mom je leżeć we wymborku w laubie na 

ryczce”.  
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Nie miałem problemu z kolegami niemieckojęzycznymi,                    

z którymi nawiązywałem znajomości. Byli to Niemcy 

pochodzenia polskiego. 

 

Podczas pierwszych spacerów po zrujnowanym centrum 

miasta, miałem wrażenie, że znajduję się w ruinach 

zburzonego zamczyska. W środku znajdowała się 

nienaruszona katedra oraz wysadzone oba mosty na Warcie. 

Nie przypuszczałem wówczas,  że wkrótce to ja będę jednym    

z tych, który będzie odgruzowywał  miasto.  

 

Mieszkaliśmy na Zawarciu, gdzie jedyną rozrywką było kino 

„Capitol” i wyświetlane tam filmy radzieckie oraz bufet 

kolejowy na dworcu „Zamoście”. Zapamiętałem maszerujące 

w bardzo zwartym szyku plutony żołnierzy Armii Czerwonej, 

śpiewające Kalinkę Malinkę z zapiewajłą na czele. Każdy 

żołnierz z kałasznikowem i paskiem na szyi. Podążali do 

wagonów bydlęcych, stojących na dworcu. Zapewne już za 

dużo ich było w Gorzowie.  
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Z uroczystości odbywających się w tamtych czasach, 

najbardziej utkwiły mi w pamięci pochody pierwszomajowe               

i maszerujące kolumny, które prezentowane były                                 

w głośnikach pełnymi nazwami. Tak na przykład ogłaszano:  

„A oto do trybuny zbliża się Gromada Wieprzów” (bo tak się 

nazywały wówczas Wieprzyce). Na trybunie znajdowały się 

znane osobistości Gorzowa oraz przodownicy pracy, którym 

oddawaliśmy cześć, maszerując w kolumnach szkolnych lub 

zakładowych.  

 

 W letnie niedziele w parku Słowiańskim, tam, gdzie obecnie 

jest Słowianka, odbywały się potańcówki przy dźwiękach 

orkiestry wojskowej. Można było potańczyć, wypić lemoniadę 

gazowaną w różnych kolorach z butelki  

z patentowym otwieraniem z gumką oraz zjeść z wózka 

dwukolorowego loda nakładanego łyżką do wafelka. Do 

uciech letnich zaliczam kąpiele w zatoce 

 i  w Warcie, gdzie w tych czasach, jak już wcześniej 

wspomniałem, woda nadawała się do kąpieli. Tam całe 

rodziny z dziećmi, na kocach spędzały niedziele i święta, 

przynosząc ze sobą napoje i jedzenie. Zimową rozrywką 
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natomiast była jazda na łyżwach na zamarzniętej zatoce lub 

na  rozlewiskach za Wałem Porzecznym obok wysypiska 

śmieci.  

 

Dla naszych rodziców i dorosłej młodzieży, przy ulicy Śląskiej 

„u Palucha”, znajdowała się piękna sala, gdzie rozrywkę 

stanowiły tańce, bufet z napojami wyskokowymi i stół 

bilardowy. Obecnie mieści się tam „kaufhala” która  co jakiś 

czas ma innego  właściciela.  

 

Dostępnym środkiem lokomocji w tamtych czasach był rower. 

Nie było tramwajów czy autobusów.  Do miasta, do pracy, do 

szkoły i do kościoła chodziło się pieszo. Na przykład z ulicy 

Cegielskiego (obecnie Waryńskiego), Fabrycznej czy Śląskiej 

do Stilonu dawniej „Sztucznego Włókna” przez park 

Siemiradzkiego na szagę młody chłopak mógł się dostać                

w 34 minuty, do roszarni 13 minut, do centrum 10 minut,                 

a do szkoły na Teatralną, nie śpiesząc się, 20 minut.  Wówczas 

nikt się nie spóźniał do pracy, bo była dyscyplina 

 i „przepustka stała” oraz żeton z numerkiem, którym 

rejestrowało się przyjście i wyjście do/z zakładu.                                 
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Za opuszczony jeden dzień pracy bez usprawiedliwienia na 

piśmie, w tym telegram np. o śmierci bliskiego,  groził sąd                   

z konsekwencją dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub 

dotkliwa kara finansowa taka, jak utrata premii uznaniowej                 

i trzynastki. Nie było bezrobotnych. Każdy  zdolny obywatel 

PRL musiał pracować. Zdarzały się nawet takie sytuacje, że 

dwie osoby pracowały na jednym stanowisku, na którym 

powinien pracować jeden i wówczas zarobek był podzielony 

na te dwie osoby. Inwalidzi zatrudniani byli w spółdzielniach 

dla inwalidów według ich możliwości, a te ustalała komisja 

lekarska. Od decyzji komisji można się było odwołać do sądu 

pracy.  

Nie było też gazu i wody w kranach, tylko w pompach 

ogrodowych z dużą zawartością żelaza. Taka pompa znajduje 

się jeszcze na ul. Fabrycznej przed mostem kolejowym. 

 

Wspominałeś, że wróciłeś do szkoły… 

 

 Po przyjeździe do Gorzowa, kontynuowałem naukę                   

w systemie oświaty dla dorosłych (OD), wieczorami, gdzie                

w ciągu jednego roku ukończyłem dwie klasy i zdałem 
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egzamin z zakresu szkoły powszechnej. W czasie wakacji 

wcielono nas do S.P. z obowiązkiem wykonywania prac 

społecznych na rzecz ojczyzny i swojego miasta. Prace 

społeczne polegały na odgruzowaniu centrum Gorzowa przed 

Katedrą i transport gruzu wagonetkami na szynach do stawu 

po prawej stronie grobli w Parku Róż. Pierwsze wakacje                  

w systemie koszarowym, w pełnym umundurowaniu, jako 

Junak S.P., spędziłem przy żniwach w PGR Dzieduszyce. 

Następne wakacje, już jako junak w stopniu „Patrolowego”                 

w 42. Brygadzie w 2. kompanii i w 3. plutonie PO S.P., przy 

budowie Nowej Huty. Kolejnych wakacji już nie miałem, tylko 

urlopy bez obowiązku S.P.  
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A jak zaczęła się Twoja przygoda z pracą zawodową? 

  

 Dalej życie układało się różnie.  Pierwszą pracę 

zawodową, jako pracownik młodociany rozpocząłem                        

w Spółdzielni Pracy „Hanka” przy ulicy Chrobrego przy 

produkcji cukierków i czekolad z obowiązkiem uczęszczania 

do szkoły zawodowej. Fach ten jednak nie odpowiadał mi 

zdecydowanie, choć było całkiem słodko. Jednak praca była 

bardzo ciężka. Dzięki Ojcu zatrudniłem się  

w Zakładach Włókien Sztucznych, gdzie zostałem przyjęty do 

działu elektrycznego, naturalnie z obowiązkiem uczęszczania 

do szkoły zawodowej, której nie ukończyłem, ponieważ Ojciec 

stwierdził, że w wieku 18 lat muszę już zarabiać sam na siebie 

i pomagać rodzinie. Poniekąd rozumiałem Ojca, gdyż 

zauważyłem, że po tak długiej nieobecności z rodziną 

odzwyczaił się od niej i traktował nas, jako zbędny balast. 

Przyzwyczajony do życia z dala od rodziny, w czasie wojny                 

i niewoli, nie potrafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości. 

Zmuszony więc byłem, do podjęcia pracy na trzy zmiany                    

w dziale chemicznym już jako elektryk. W związku z tym 

musiałem przerwać naukę w dziennej szkole zawodowej.                   



32 
 

 

Z uwagi na uciążliwe warunki podupadłem na zdrowiu                        

i musiałem zmienić pracę. Zatrudniłem się więc w Zakładach 

„URSUS” - bliżej domu. Praca była interesująca lecz 

przychodziłem do domu brudny ja górnik po szychcie. Za 

namową kolegów, zatrudniłem się w Zakładach 

Roszarniczych, także jako elektryk. 

 

W Roszarni przepracowałem kilka lat na różnych 

stanowiskach: od elektryka, poprzez Sekretarza Rady 

Zakładowej Związków Zawodowych do energetyka. Tu 

uśmiechnęło się do mnie szczęście, gdyż poznałem  moją 

przyszłą żonę, która po roku urodziła nam córkę Anulkę. 

Życiowym celem moim,  poza rodziną, było ukończenie szkoły 

średniej. Szukałem więc sposobu, podobnie jak moi 

rówieśnicy w Gorzowie, by cel ten osiągnąć. Staraniem 

naszym, przy technikum mechanicznym utworzono klasę 

elektryczną, do której zapisało się wielu chętnych, między 

innymi i ja. Lecz kiedy minął zapał i nastała ciężka nauka, 

którą trzeba było godzić z pracą zawodową, a często też 

 z obowiązkami rodzinnymi, coraz więcej kolegów zaczęło 
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rezygnować ze szkoły, między innymi i ja. Tak więc na razie 

nie osiągnąłem upragnionego celu. 

 

 

 

              Będąc w obowiązku utrzymania rodziny i uzyskania 

lepszych zarobków, zatrudniłem się w budownictwie (BPPRI)  

w systemie akordowym jako elektryk, gdzie po niedługim 

czasie utworzyłem brygadę młodych elektryków i stanąłem na 

jej czele jako brygadzista z pięcioprocentowym dodatkiem do 

BZetu. Na budowach niemal w całym dawniejszym 

województwie zielonogórskim uzyskiwałem zarobki 

pozwalające na skromne utrzymanie rodziny z pomocą żony, 

do której obowiązków należało prowadzenie domu                             

i wychowywanie dzieci, gdyż na świat przyszła druga córka - 

Bożenka. Żona uprawiała też działkę warzywną i karmiła kilka 
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kurek domowych dla jajek. Po jakimś czasie kierownictwo 

firmy, doceniając moje umiejętności fachowe i organizacyjne, 

zaproponowało mi stanowisko technika normowania pracy. 

Już od tego czasu, jako tak zwany pracownik umysłowy                      

z wynagrodzeniem stałym plus premia uznaniowa, 

pracowałem osiem godzin w biurze, a niezbyt częste wyjazdy 

na kontrolę budów pozwalały mi na zajęcie się rodziną, co 

było dużą ulgą dla mnie i rodziny. W grudniu 1955r. BPPRInst 

zostało rozwiązane z przyczyn mi nieznanych, a pracownicy 

zwolnieni z firmy zaczęli szukać pracy na własną rękę. 

Niektórzy otrzymywali skierowanie służbowe do innych 

zakładów. Ja też wtedy skorzystałem, ponieważ skierowano 

mnie do Zakładów Mechanicznych  URSUS (późniejsze ZMG) 

przy ulicy  Przemysłowej na stanowisko technika w Dziale 

Głównego Mechanika. Praca była podobna jak w poprzedniej 

firmie, a co ważne bliżej domu.  

 

Po opanowaniu warsztatu pracy, zaczęło przybywać 

obowiązków społecznych. Ponieważ byłem członkiem 

Pracowniczych Ogrodów Działkowych, jako posiadacz działki 

zostałem wybrany na przewodniczącego zarządu POD 
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Metalowiec. Następnie, jako biorący udział w pracach 

społecznych w KS. „Stal”, zostałem wybrany do zarządu. Tam 

pełniłem różne funkcje, od przygotowań do imprez 

sportowych do kierowania służbami porządkowymi                            

i sędziowaniem na meczach żużlowych. Zasiadałem także                 

w radzie pracowniczej (nie mylić z Radą Zakładową związków 

zawodowych).  

 

Powiedziałeś kiedyś, ze chcesz być kimś, a nie czymś. Co 

miałeś na myśli?  

 

Kiedyś praca była podstawą egzystencji. Aby można było żyć,  

trzeba było być kimś, a to można było osiągnąć jedynie na 

drodze nieustannego wysiłku, łącząc pracę ze zdobywaniem 

wiedzy. Różne były na to sposoby, często kosztem swojego 

zdrowia i wielu wyrzeczeń.  

 

Czy na tamtym etapie życia czułeś się spełniony? 

 

 Byłem usatysfakcjonowany ze swej pracy, jednak brak 

pełnego średniego wykształcenia dawał mi się we znaki, 
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zwłaszcza w pracy zawodowej. Ten sam problem mieli 

koledzy, tak zwane „dzieci wojny”, którzy, podobnie jak ja, nie 

mieli możliwości zdobycia wykształcenia w czasie wojny i po 

wojnie. Wtedy uświadomiłem sobie, że… „jest raz w roku 

tylko wiosna i raz w roku maj i raz tylko w życiu ludzkim jest 

młodości raj. Słowiki wrócą wiosną i znów przekwitną pąki 

róż, lecz spędzone młode lata nie powrócą nigdy już”.  

 

Jakie działania podjąłeś? 

 

 Wystąpiliśmy z kolegami po raz drugi z prośbą do 

dyrekcji zakładów takich jak: „Ursus”, „Stilon”, Elektrownia 

czy PKP o zorganizowanie Technikum Mechanicznego dla 

Pracujący i umożliwienie nam kształcenia się w systemie 

wieczorowym. Prośba nasza została spełniona i technikum 

wieczorowe powstało przy Technikum Mechanicznym przy                                  

ul. Dąbrowskiego. Utworzono dwie klasy A i B. Ja się 

znalazłem w klasie A. Zajęcia odbywały się w każdy 

poniedziałek, worek, czwartek i piątek od godziny 

siedemnastej do dwudziestej. Zakład pracy był zobowiązany 

ustawą o kształceniu wieczorowym i zaocznym swoich 
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pracowników do wcześniejszego zwalniania z pracy na 

zajęcia, udzielania urlopów i zwolnień na dojazdy i egzaminy 

oraz do zwrotu kosztów podróży za dojazd do uczelni czy 

szkoły. Ponieważ na świat przyszła nasza trzecia córka 

Małgosia, a żona zapadła w ciężką chorobę, musiałem zmienić 

swój ustalony tryb życia i przejąć obowiązki domowe na 

siebie. Ostatecznie na ostatni rok nauki w piątej klasie 

przeniosłem się do systemu zaocznego do technikum  

Elektromechanicznego w Poznaniu. System ten polegał na 

wykładach weekendowych i pracach  w domu, co pozwalało 

mi zająć się chorą żoną, domem i dziećmi.     

     

Udało Ci się skończyć szkołę? 

 

 Tak. Po ukończeniu technikum w Poznaniu i uzyskaniu 

tytułu Technika Mechanika, awansowałem na stanowisko 

kierownika Działu Szkolenia Zawodowego z wyższym 

uposażeniem i odpowiedzialnością. Do moich podstawowych 

obowiązków należało prowadzenie ewidencji załogi                          

w zakresie wykształcenia, organizowanie szkoleń 

zawodowych, opieka nad stażystami szkół zawodowych, 
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średnich i wyższych, organizowanie komisji egzaminacyjnych 

związanych z taryfikatorem kwalifikacyjnym, kierowanie 

pracowników na różne kursy, szkoły i studia, werbowanie 

absolwentów szkół średnich i wyższych do pracy w zakładzie, 

sprawowanie kontroli nad uczącymi się pracownikami zakładu 

w szkołach średnich i wyższych w zakresie udzielanych 

urlopów zgodnie z ustawą oraz zastępowanie dyrektora 

szkoły przyzakładowej w czasie jego nieobecności. 
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Sporo tego. Jak sobie radziłeś? 

 

 Jak powszechnie wiadomo, ten pracownik jest dobry                     

i poważany, który daje z siebie więcej niż udźwignąć może. 

Przyjmowałem na siebie coraz więcej obowiązków. A to 

organizowanie kursów czeladniczych i mistrzowskich,  

zlecanych przez ZDZ, kursów nauki jazdy Samochodem                        

i motocyklem dla załogi zlecanych przez PZMot, wykłady                     

w zawodowej szkole przyzakładowej i na kursach 

zawodowych, udział w egzaminach jako egzaminator                           

w różnych komisjach egzaminacyjnych itp. 

           Perspektywa przenoszonego zakładu z ulicy 

Przemysłowej na Baczynę, po przepracowanych siedemnastu 

latach, przeraziła mnie z uwagi na dojazd do pracy                                

z przesiadkami. Poprosiłem więc o zwolnienie, na co zakład 

wyraził zgodę i już jako kilkuletni nauczyciel kontraktowy                 

w szkole przyzakładowej z przygotowaniem pedagogicznym, 

w dniu 1 września 1972r. zatrudniony zostałem w nowo 

wybudowanym kompleksie budynków przy ulicy 

Czereśniowej i powstałej tam szkole. W budynku mieściły się 
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dwie szkoły: Technikum i liceum chemiczne oraz Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa ZWCH Chemitex STILON oraz internat. 

 

 

 

          Pierwszy angaż otrzymałem na okres próbny jednego 

roku jako nauczyciel na pełnym etacie w Technikum 

Chemicznym. Uczyłem następujących  przedmiotów:   rysunek 

techniczny, maszynoznawstwo i technologia metali  

w wymiarze 18 godzin tygodniowo plus godziny 

ponadwymiarowe wg potrzeb szkoły. To wszystko po 

przepracowanym roku jako nauczyciel mianowany  

z perspektywą uczenia w klasach wieczorowych oraz 

wychowawstwa w internacie. Przyzwyczajony do 
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ośmiogodzinnego dnia pracy w poprzednich zakładach, 

zacząłem przyjmować obowiązki  i prace dodatkowe, płatne               

i niepłatne. Brałem udział w Radach Pedagogicznych, byłem 

Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy, opiekunem 

organizacji młodzieżowych z ramienia Rady Pedagogicznej, 

opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej. Przygotowywałem też 

klasy do zebrań i narad, wyjazdy klas na wykopki do PGR, 

zalesianie itp. Natomiast do płatnych prac dodatkowych 

wymienić należy takie zajęcia, jak: wyjazdy z grupami 

młodzieży do pracy w ramach wakacyjnych OHP w kraju                     

i zagranicą, obozy harcerskie w Bieszczady, biwaki i obozy                  

w dniach wolnych od nauki i w czasie ferii zimowych. 

 

 



42 
 

 

Byłeś bardzo zajętym człowiekiem. Co sprawiło, że 

zdecydowałeś kształcić się dalej? 

 

  Brak wykształcenia wyższego odczuwałem na wielu 

płaszczyznach głównie dlatego, że wśród kolegów i koleżanek  

większość posiadało wykształcenie, które skutkowało wyższą 

płacą. Pierwsza próba na WSI w Zielonej Górze nie powiodła 

się. Skorzystałem więc z przywileju jaki przysługiwał 

nauczycielom z długim stażem pracy i podjąłem studia                      

w systemie zaocznym w czasie wakacji i ferii zimowych                     

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gliwicach 

zorganizowanym przez Instytut Kształcenia Nauczycieli                       

w Warszawie przy Politechnice Śląskiej. Tam, po 

przygotowaniu się do państwowego egzaminu, który zdałem     

z wynikiem dobrym, otrzymałem DYPLOM Ukończenia 

Studiów Wyższych Zawodowych oraz kwalifikacje naukowe 

 i pedagogiczne. Na studia magisterskie już zabrakło… 

możliwości, motywacji i sił. 
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Podobno zostałeś milionerem. To prawda? 

 

 Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, przeszedłem na 

zasłużoną emeryturę, która wynosiła wówczas ponad                 

19 000 zł., a po kilku latach już około 8 milionów. Tak właśnie 

stałem się milionerem. Wyjaśnię, że w tym czasie 

jednorazowy bilet tramwajowy w Gorzowie kosztował                   

2400 zł. W roku 1995 po denominacji otrzymałem więc 800 zł. 

emerytury. Tak więc dziś, po przepracowanych 43 latach, 

zasłużyłem na mniej niż najniższą krajową. 

 

Dziadku, jak wygląda życie emerytowanego nauczyciela                  

w III RP? 

 

  Życie na emeryturze upływa mi spokojnie. Córki mają 

różne wykształcenie (Ania jest ekonomistką i nauczycielką, 

Bożena – pielęgniarką, Małgosia – chemiczką i nauczycielką 

przedszkolną), pozakładały rodziny, posiadają swoje 

mieszkania i urodziły nam pięcioro wnucząt. Mamy też, jak do 

tej pory, szóstkę prawnucząt.  
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Kiedy córki poszły na swoje, choroba żony postępowała. 

Spędzałem z nią czas w jej ukochanym ogrodzie, na rybach, 

które uwielbiała łowić i na grzybach. Wszystko po to, by 

uprzyjemnić jej ostatnie, jak się okazało, chwile życia. 

Przeżyliśmy ze sobą 39 lat wypełnionych radością, bólem                   

i smutkiem. Byliśmy razem, gdy mieliśmy dostatek i gdy 

brakowało nam od pierwszego do ostatniego na wyżywienie, 

odzież i utrzymanie domu.  

 

 

 

     W pierwszym roku mojej emerytury, przyzwyczajony do 

ciągłego ruchu, by nie popaść w bezczynność, w wolnym 
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czasie kontynuowałem zajęcia jako wykładowca i instruktor 

nauki jazdy na kursach w PZMot. Spotkania z dziećmi 

 i z wnukami sprawiały nam niekłamaną radość.  

 

 

 

Po śmierci żony powstała wokół nas głęboka pustka, smutek                   

i żal. Zabrakło nam jej obecności, troski o nas, radosnego 

uśmiechu, który na co dzień wypełniał nasz dom. 

Odwiedzające rodzinny dom córki z dziećmi starały się służyć 

ojcu swoją radą i umiejętnościami, mając jednak własne 

obowiązki i problemy, zmuszone były do coraz rzadszych 
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odwiedzin, zresztą jeszcze nie tak starego 59 letniego ojca. 

Będąc jeszcze w pełni sił postanowiłem nie zaniedbać 

stworzonego przez nas rodzinnego domu, który oprócz więzi 

rodzinnej stanowił jeszcze takie dobra jak mieszkanie, 

piwnica, garaż i działka warzywno-kwiatowo-owocowa, czym 

należało się opiekować i utrzymywać we wzorowym 

porządku. Żebym nie czuł się osamotniony, wnuczki sprawiły 

mi niespodziankę, przynosząc pewnego dnia, kiedy 

wypoczywałem w ogrodzie, malutką suczkę, którą nazwaliśmy 

Norką, gdyż ciągle kopała norki w ogrodzie. Norka 

towarzyszyła mi przez długie 18 lat jej życia, a zwłaszcza                   

w mojej sześcioletniej samotności, była moim nieodłącznym 

przyjacielem, na dobre i na złe. 

 

Teraz nie jesteś samotny. Opowiedz, co się wydarzyło                 

w Twoim życiu.  

 

 Moje dalsze życie po śmierci żony muszę podzielić na 

dwa etapy: etap pierwszy to zmaganie się z brakiem 

umiejętności i radzeniem sobie z gospodarzeniem,                             

a zwłaszcza z umiejętnościami kulinarnymi, a także  
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z praniem, sprzątaniem i zaprawami warzywnymi                                  

i owocowymi na zimę. Nie wspomnę już o zakupach, których 

to nigdy, za życia żony, nie musiałem czynić. Do obowiązków 

moich należało również administrowanie, to znaczy 

korespondencja i opłacanie rachunków. Jednak, jak widać, dla 

chcącego nic trudnego, bo i tego można się nauczyć. 

Uświadomiłem sobie również to, że „trza z żywymi naprzód 

iść po życie sięgać nowe, a nie w kieliszku troski mścić 

 i mieć nietrzeźwą głowę, bo życie jedno tylko masz i żyjesz tak 

jak o nie dbasz, a gdy starość cię dopadnie to zostanie 

wszystko na dnie i poczujesz tylko AJ, bo to jest twój drugi raj      

i choćbyś miewał pełen trzos, nie ominie cię twój los, choćbyś 

dożył do stu lat musisz iść na tamten świat”. 

 

Ponieważ miałem doświadczenie i umiejętności turystyczne, 

zatrudniłem się w biurze turystycznym ”JUWENTUR” jako 

kierownik i tłumacz grup niemieckojęzycznych w kraju                       

i zagranicą. Zapisałem się również, jako student pierwszego 

roku, do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie doskonaliłem 

język niemiecki i bez większych sukcesów angielski. Brałem 

też udział w innych zajęciach jako student. Prowadziłem kurs 
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obsługi komputera dla babć i dziadków, którym to wnuki nie 

pozwalały dotykać ich komputerów, żeby im ich nie popsuć.  

Dużo studentek i studentów zainteresowanych było nauką 

języka niemieckiego głównie z powodu braku możliwości 

porozumienia się ze swoimi zięciami czy synowymi, a także                

z wnukami niemieckojęzycznymi. Zostałem więc lektorem, 

wykładowcą języka niemieckiego. Przyczyniłem się do tego, że 

spora grupa studentów UTW poznała podstawy tego języka              

i wiedzę o kraju naszych sąsiadów zachodnich.  
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     Drugi etap, to nowe życie w nowym związku małżeńskim. 

To tak, jakby wejść do płynącej, nowej i nieznanej mi dotąd 

rzeki. Należało się uczyć nowego małżeństwa. Pierwszy mąż 

Bogusi był zawodowym wojskowym, a więc w domu wszystko 

było na baczność. Obowiązki rodzinne i domowe spełniała 

ona. Wiadomo, wojsko to wojsko, dziś tu, jutro tam. Bywało 

tak, że żony wojskowych użalały się do dowódcy pułku, że 

mężowie zaniedbują rodziny ze względu na częste wyjazdy na 

ćwiczenia i poligony. Odpowiedź  pana pułkownika brzmiała: 

„trzeba było wyjść za mąż za szewca, a nie za wojskowego”. 

Spocznij. A tu nowy mąż z nowymi manierami i nawykami 

nauczycielskimi, które polegały na otoczeniu opieką żony, 

służeniu jej pomocą. Bogusia nie była do tego 

przyzwyczajona. Próbowała przejąć przynależne obowiązki 

głowy domu i rodziny na siebie, o czym w moim pierwszym 

małżeństwie nie było mowy. Mając techniczne wykształcenie, 

coraz częściej próbowała wyręczać mnie z obowiązków 

należących do mnie. Dochodziło więc na początku do różnicy 

zdań. Dawniej zmuszona do decydowania o własnym losie, 

nie mogła przyzwyczaić się, że mąż to przyjaciel, na dobre i na 

złe. Nie była skora do dyskusji, gdyż z byłym mężem nie było 
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takiej opcji. A teraz trafił jej się nauczyciel, u którego 

nawykiem zawodowym jest dyskusja i ciągłe pouczanie, 

nawet żony. Dzięki wzajemnej miłości do siebie udało nam się 

dość szybko przezwyciężyć, jak się dziś okazuje, nic 

nieznaczące trudności. Zapoznaliśmy się w naszych 

Rodzinnych Ogrodach Działkowych za pośrednictwem 

naszego gospodarza działek, Pana Edzia, który to nas do 

siebie ośmielił i zbliżył, a pomocna w tym była moja Norka, 

która od pierwszego spotkania polubiła swoją przyszłą Panią. 

Pierwsza randka w strugach deszczu nad jezioro do Lubniewic 

była bardzo udana, bo z wycieczki wracaliśmy  

w piękną słoneczną pogodę, co zwiastowało nam dobrą 

przyszłość. Jako wdowa i wdowiec, posiadaliśmy dwa różne 

gospodarstwa i dwie różne rodziny. Nadmiarem naszego 

szczęścia były dwie piękne działki z murowanymi altankami, 

które przez dwadzieścia lat nas cieszyły. Przyszedł jednak taki 

czas, kiedy nam zabrakło sił i z bólem serca trzeba było jednej 

działki się pozbyć. Na tej, która pozostała, jako że jest blisko 

domu, spędzamy dużo czasu, a żona stworzyła istne dzieło 

sztuki ogrodniczej, które wszyscy podziwiają.  
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W zgodzie i poszanowaniu wzajemnych uczuć i pragnień, 

udało się nam stworzyć jedno gospodarstwo i, co 

najważniejsze, jedną rodzinę, choć problemy bywają – ot, jak 

w wielu rodzinach.  

 

W 2017r. odeszła, w wieku 59 lat, po wieloletniej ciężkiej 

chorobie, moja najmłodsza córka, której niepowetowaną 

stratę przeżywa cała rodzina. 
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Jesteś szczęśliwy? 

 

 Tak, zwłaszcza z mojej rodziny jestem najbardziej 

zadowolony. Mam młodą i piękną żonę. Bez niej to bym 

chyba nie ujechał. Trzeba mieć w życiu podpórkę i kogoś 

kochanego przy boku. Dbamy o siebie nawzajem. Poprzednia 

żona to mi kazała wcześnie  rano wstawać, a to na ryby, a to 

na grzyby. Bogusia pozwala mi spać tak długo, dopóki się nie 

obudzę. Teraz mamy na wszystko czas.  

 

A co jest w życiu najważniejsze? 

 

Wszystko. Wszystko jest ważne. Nie ma nieważnych rzeczy                           

w życiu. Każdy drobiazg  jest ważny.  Ja myślę, że po prostu 

trzeba być uczciwym człowiekiem. To jest chyba 

najważniejsze.  

 

Dziadku, czego Ci życzyć? 

 

 Przydałoby się jeszcze trochę zdrowia i lepszych lekarzy, 

którzy by wysłuchali chorego człowieka, a nie zaglądali                     
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w komputer, bo takie mają teraz procedury biurokratyczne. 

Ludzie teraz mało się słuchają i mniej ze sobą rozmawiają.  

 

Gdybyś miał dzisiaj zrobić coś, czego nie zrobiłeś w życiu                  

i choć trochę żałujesz, to co by to było?  

 

 Niczego nie żałuję.  Takie były wymogi czasów, w których 

żyłem. Żałuję tylko, że nie wymyśliłem zegara, którym 

mógłbym zatrzymać biegnący czas. 

 

Co byś poradził mojemu pokoleniu? 

 

 Nic nie musicie, wy wszystko możecie. A wiem, że 

możecie wszystko.  

 

 Ty, dziadku, też wszystko możesz! Nawet książkę napisałeś! 

 

Dziękuję Ci za te wspominki,  

lekcję historii i lekcję życia. 
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„Zajmuj się czasownikami, na czymkolwiek polegają. 

 Pracuj. Baw się. Rysuj. Patrz. Słuchaj. Myśl. Snuj marzenia. 

Śpiewaj. Tańcz. Maluj. Rzeźb. Projektuj. Komponuj.  

Wcielaj się w różne role. Gotuj. Szukaj. Spaceruj. Eksploruj. 

Rozdawaj prezenty. Żyj. Zwracaj uwagę. Rób swoje.”  

 

Austin Kleon 
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