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Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z pracami Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego Wspomnienie 2017, który po raz kolejny został zorganizowany przez Ośrodek
Kultury Górna w Łodzi, w ramach Centrum Aktywnego Seniora.
Konkurs został rozstrzygnięty 15 grudnia 2017 roku.
Jury w składzie: Rafał Gawin i Marcin Wartalski przyznało dwie równorzędne
I i II Nagrody oraz dwa Wyróżnienia.
Prace otrzymaliśmy między innymi z: Dynowa (woj. podkarpackie), Gliwic, Jankowic,
Łodzi, Piaseczna, Płocka, Rumi, Samborca (woj. świętokrzyskie) Słupska, Starej Wsi,
Szczecinka, Świnoujścia, Miastka, Krakowa, Zielonej Góry, Zgierza, Żor.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
Zapraszamy do kolejnej edycji OKL Wspomnienie 2018.
Informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej
www.gorna.pl
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Edyta Wysocka
Chatka z pierników czyli o radościach i smutkach powojennego dzieciństwa
To już połowa listopada, a na miejskim skwerku jeszcze pąki róż i purpurowe rudbekie.
Zima tego roku też ma być, Bogu dzięki, łagodna. Taka bardziej angielska. Chociaż dzisiaj
trochę mokro i nieco wietrznie, ale i tak jest
dobrze. Ważne, że moje chodniki są bezpieczne.
Po zakupy chodzę zawsze tą samą trasą. Obok przejścia mijam betonowy słup, na którym
co rusz nekrologi. Często przystaję i czytam: Obcy, może znajomi, w jakim byli wieku …?
Teraz ludzkie odchodzenie interesuje mnie szczególnie, bo swoje lata już mam.
Dzisiaj „wisi” jakaś „M”. Lat 99. A to sobie babcia pożyła – pomyślałam. …Ale? Zaraz,
zaraz… Czy to nie jest znana mi osoba? Z dawien dawna? Ta młoda i śliczna pani, która kiedyś
z moim tatą tak pięknie tańczyła? A mnie i mojej mamie było przykro? Ależ tak! To ona! Nie
mogę się mylić! Pamiętam! Miałam wtedy 8, może 9 lat…
Wracam z zakupami. Dźwigam pełne torby. Idę wolno, ciężko. Rozmyślam i odtwarzam
w posiwiałej już głowie dawno miniony wycinek z czasów dzieciństwa. I zastanawiam się,
jakie to dziwne, że drzemią w człowieku wybiórcze wydarzenia z całego niemal życia. Nosimy
w sobie historyjki, przypadki, niekiedy we fragmentach, w urywkach sytuacji… Czasem ledwo
zaistniałe, z dzieciństwa, z młodości, które blizną, zadrą, tajemnicą… Zalegają nam w głowie,
pojawiają się w snach… Bywają radosne, smutne, niezrozumiałe… I tak sobie tkwią
w człowieku, by ni stąd ni zowąd otworzyć się w zgoła nieprzewidzianej okoliczności.
I u mnie to właśnie nastąpiło gdy dziwnym trafem nekrolog Pani M. stał się osobliwą
inspiracją do wspomnień. Otworzył przymglony epizod z dawnych dziecięcych przeżyć.
A miał miejsce, ho-ho! – grubo ponad pół wieku temu.
Lecz póki zacznę wspominać, dopowiem, że na tę chwilę jestem już starą kobietą.
Urodziłam się w czasie II wojny światowej. Pamiętam nieco jej zakończenie i radosny powrót
naszego taty „od Andersa”.
A teraz „ab ovo”:
Jest rok 1946. Pomorze. Ziemie Odzyskane. Peryferie małego miasteczka…
Zaraz po wojnie zamieszkaliśmy tu z rodziną na poddaszu starego poniemieckiego domu,
który przylegał do komunalnej drogi. I „na tej drodze” tata znalazł zatrudnienie. Podjął się jej
nadzoru jako drogomistrz, więc do pracy miał dosłownie dwa kroki. Mama zajęła się domem,
kurami, kozą, świnką, ogrodem warzywnym, kawałkiem pola z ziemniakami, i nami. Trzeba
było wyżywić rodzinę z trójką dzieci, a tacie za pracę płacono grosze.
Rok 1950. Chodzę do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Piechotą, niebezpiecznie
daleko. W domu bieda. Nie mam butów, ani ciepłego palta. Póki co, jemy chleb ze smalcem i
chude zupy. Jesteśmy oczywiście bez wody, bez ubikacji, bez kanalizacji… Po wodę trzeba
z wiadrami do studni, aż za górkę. Ubikacja, to wychodek za barakiem. Drewniany
z serduszkiem. Brudy i pomyje wylewamy do wiaderka i wynosimy na tyły podwórka. Idealna
hodowla dla much i różnego żywego paskudztwa.
A te wszystkie rodzinne i gospodarskie obrządki są na głowie naszej biednej mamy.
Zmęczonej, szarej, spracowanej.
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Teraz ludziom młodym nie chciałoby się wierzyć, że w tamtych czasach można było
przeżywać radości. Otóż nic bardziej mylnego. One były. Inne, niewyszukane, ale były.
Szczególnie wśród nas, powojennych dzieci, które trwały w poczuciu, że wszystko cieszy.
Że życie stało się otwarte, łatwe i proste. Te bijące serca naszych oczekiwań, nawet na
drobiazgi. Zdawało nam się, że są wielkie, bo tak je postrzegaliśmy w naszych powojennych
uciechach i rumieńcach beztroski. Na przykład – zamarznięte zimą bajora, walka na śnieżki,
zjeżdżanie z górki na pupie, na butach, na plecach, w pojedynkę i grupami. Sanek w tamtych
czasach prawie nikt nie miał.
A tyle nas było, właśnie tu, na Pomorzu. Dzieci: repatriantów ze wschodu, miejscowych
Kaszubów, wciąż jeszcze Niemców… Dzieci czystych, brudnych, zasmarkanych, obdartych,
niekiedy nawet zawszonych. Dzieci różnego kalibru – dużych, średnich, małych,
niedorostków z wojennej biedy i tych mocno wyrośniętych – o dziwo… Cała mieszanina
różnorodności kultur i zachowań się z nas wyzwalała, gdy wielobarwne gromady w porze lata
wylegały na słońce. Przypominały roje pszczół w czasie oblotu, albo fruwające wróble na
pobliskich ogrodach i łąkach. Był to prawdziwy wysyp cudownej infantylnej beztroski.
Cieszyło wszystko: grzebanie w piasku, zbieranie ślimaków, żab, wysiadywanie na konarach
drzew, bieganie za starym kołem z zagiętym drutem… Zjadało się przeróżne owoce z
poniemieckich drzewek. Dojrzałe, niedojrzałe… Jakie by nie były, nam smakowały.
Pasjonowało szukanie skarbów na wysypiskach i powojennych gruzach…
I plastry miodu z ula taty, najsmakowitsze na świecie. A te poziomki… Jakież one były!
Tylko w tamtych czasach tak pięknie dojrzewały, bo na „wyzwolonych” skarpach i miedzach…
Te pachnące, różowiuteńkie serduszka, nizane na źdźbła trawy i przynoszone mamie. Kto je
teraz zna.
I święta! – Boże Narodzenie z choinką. Tata przebrany za gwiazdora, z groźną rózgą.
Zakamuflowany, bo w czapce uszance i baraniej kurtce odwróconej na lewą stronę. Całkiem
nierozpoznawalny. Dostawało się paczkę w torebce po cukrze, a w niej ciastka „petit beure”,
landrynki, jedno lub dwa jabłka… Zazwyczaj też skarpety i rękawiczki z wyprutego starego
swetra. Wydziergane one bywały potajemnie przez mamę późnymi wieczorami, gdy reszta
rodziny już spała. A czasem też zdarzała się pomarańcza, cudem kupiona i drogo zapłacona.
I czekolada, dzielona po kawałku na całą naszą trójkę dzieci. To była prawdziwa magia
nastroju. Rozchodził się zapach choinki świeżutko przez tatę wyciętej z lasu. Pachniały skórki
z tej jedynej pomarańczy, które mama rozkładała na ciepłym kaflowym piecu. Na choince
błyszczały poniemieckie świecidełka wygrzebane na strychu. Skwierczały płomyki woskowych
świeczek kupionych „u baby” w budce na rynku, za całe dziesięć jaj… Śpiewaliśmy kolędy,
głośno i radośnie, a na końcu mama. Odśpiewywała solo cudowną kolędę „Stille Nacht”.
W oryginale. Miała ciepły alt i zdawało nam się wtedy, że nikt na świecie nie potrafi piękniej.
Owej pamiętnej zimy o noworocznej zabawie w zakładzie pracy taty rodzice rozmawiali
przez cały niemal grudzień. Co będzie, kto będzie, i jakie szykują się atrakcje. Jako dzieci,
słuchaliśmy tych wieści z wypiekami na policzkach. …Że mają być tańce dla dorosłych,
lemoniada czerwona, ciasteczka, coś mocniejszego dla rodziców, i grajek z akordeonem.
A dla dzieci pracowników prawdziwa atrakcja. – Loteria z fantami. Każdy los coś wygra,
a główną nagrodą ma być CHATKA Z PIERNIKÓW. Arcydzieło wykonane przez panią
Elzę Hagemann, Niemkę, która nie zdążyła jeszcze wyjechać „za Odrę”. A pracuje ona
w zakładzie pracy taty, jako fachowiec od projektów dróg. I jest bardzo wykształcona.
A domek ma być duży, z ciasta piernikowego, garnirowany białym lukrem, obsypany
drobinkami prawdziwej czekolady i kolorowymi perełkami cukierków.

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2017

7 | I NAGRODA Edyta Wysocka Chatka z pierników czyli o radościach i smutkach powojennego dzieciństwa

Boże, jak ja pragnęłam tej wygranej. Jednocześnie smuciły mnie niepedagogiczne słowa
mamy:
– Dziecko, nie łudź się, na pewno wygra ten chłopczyk od kierownika i od pani M – jego
mamy. Ten ładny, z lokami. Pokazywałam ci go kiedyś. Ma na imię Mariuszek. Pewnie jemu
trafi się los, bo to synek „kierowników”.
Tamtego wieczoru, czyli w przeddzień oczekiwanego wydarzenia, długo nie mogłam
zasnąć. Modliłam się do mojego aniołka stróża nad łóżkiem, w kółko szepcząc: …– rano,
w wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy…. – Tyle razy powtarzałam, aż
uwierzyłam, że wygram. I zasnęłam.
W swoim śnie jestem śliczna, z lokami, jak synek Pani M., i odbieram wymarzoną chatkę
z pierników…
Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień. Późne popołudnie. Jesteśmy już tam, na miejscu.
Mama, tata, moi dwaj bracia i ja. Duża sala, dekoracje, girlandy z kolorowej krepiny. Wzdłuż
ścian podłużne ławy i stoły zaścielone białymi arkuszami papieru. Wysokie drzewko pyszni się
aż pod sufit. Na jego czubku połyskuje złotowłosy anioł. Pomyślałam sobie, że to drzewko, ta
choinka, jest tak piękna jak moje senne wyobrażenia. Na niej prawdziwe bombki, złote
łańcuchy i żaróweczki okrągłe, które świecą na prąd. A na samym środku sali – stolik
przybrany zielonymi gałązkami jodły. I jest tam to cudo prawdziwe – CHATKA Z PIERNIKÓW.
Domek Baby Jagi. Piękniejszy niż w mojej książce o Jasiu i Małgosi. Taki, że aż wszyscy
zaniemówili. Chyba z podziwu. I zrobiło się tak cicho, jakby po całej sali ktoś autentycznie
rozsiał przysłowiowy mak.
Siedzimy wzdłuż stołów. Dorośli i dzieci. Wchodzi Pan kierownik od naszego taty ze swoją
żoną, Panią M. Jest delikatna, ma jasne włosy, błękitną suknię, błyszczące korale i czerwone
usta. Ktoś szepnął, że wygląda jak anioł w muślinach. A z nimi ich synek – Mariuszek,
trzymany za rączkę. Zupełnie podobny do kędzierzawej dziewczynki z mojego obrazka. Tego
co wisi na słupie w naszym dużym pokoju. Ubrany jest Mariuszek w biały garniturek
z niebieską kokardą i wzbudza głośny zachwyt u wszystkich mam.
A ja jestem brzydka, chuda, mam proste włosy i za dużą sukienkę. Tę starą, po kuzynce.
I do tego bardzo się wstydzę. A moja mama chyba też się źle czuje, bo jest gruba, blada
i jakby jakaś „gorsza”… Chociaż dla mnie i tak najwspanialsza na świecie.
Nagle dzwonek. Głośny. Wychodzi Mikołaj. Prawdziwy. Z długą brodą. Pomyślałam, że jak
święty z książeczki od nabożeństwa mojej mamy. Serce mi bije, podchodzi do gardła. Ta
chwila wręcz zapiera mi dech. Oczy okrągleją jak u naszej sowy, którą podglądamy zawsze
wieczorami, gdy wysiaduje na poniemieckiej sośnie. Tej, co blisko naszego domu. Tuż za
starymi barakami…
Po chwili na środku sali pojawił się jakiś młody pan, który szybko wszystkie dzieci
poustawiał w szeregu. A ślicznego Mariuszka na końcu. Dziwiłam się, dlaczego? Przecież
powinien być pierwszy?... I zaraz dzieci zaczęły po kolei z zielonego koszyka wybierać losy.
Młody pan każdy los brał do ręki, rozwijał, a Mikołaj wręczał wygrane. Każdemu coś. A to
cukierki, a to wafelki, a to jabłka… Byłam przedostatnia. Dla mnie już zabrakło łakoci, więc
Mikołaj zdjął mi z choinki dwa papierowe pomponiki… A Mariuszkowi, który był na samym
końcu, przypadł ostatni los. Ten los… właśnie ten… los Mariusza… Pan otwierał go bardzo
wolno, wolniutko, wolniuteńko… Aż nagle… krzyknął… Mariuszek!, Główna wygrana!,
Brawooo…!!!
Wygrał Mariuszek, bo któż miałby inny. Przecież to synek Pana kierownika i Pani M.
I wszyscy na sali głośno klaskali, cieszyli się… Nawet moja mama i ja…
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Bo radość się udziela. Podniosła chwila opanowuje ludzi mimo woli i nawet w jakąś dziwną
euforię wprowadza. Bo oni wszyscy, to my też!?...
Domek z pierników. Moje wielkie marzenie. Prawdziwa chatka Baby Jagi. Cała z pysznego
ciasta. Lukrowana na słodko. Tyle na niej prawdziwej czekolady. I śnieg wokoło z białej
marcepanowej polewy… A wszystko do zjedzenia… Mariuszek wygrał… dlatego, że to
chłopczyk wyjątkowy. Taki mądry i odważny. Nawet sam głośno deklamował wierszyk.
I cała sala go podziwiała. I jego rodziców – Pana kierownika, i Panią M. Tyle było gratulacji, że
taki udany…
Byłam jeszcze mała, ale zdawałam sobie sprawę, że na świecie istnieją dzieci ładne i
brzydkie, mądre i głupie. Dzieci panów kierowników i dzieci zwykłych dróżników. Takie, co
ich mamy są piękne, i takie co mają mamy nijakie. Że są dzieci, które mają ładne ubranka,
jasne loki, są mądre i odważne. I takie jak ja – w za dużej sukni, w starych butach, i się
wstydzą…
Po zakończeniu losowych atrakcji, Pan, który prowadził imprezę, zapowiedział zabawę dla
dorosłych. Dzieciom natomiast kazał przysunąć się jak najbliżej ściany, żeby rodzicom nie
przeszkadzać w tańcach. Muzykant z akordeonem rozpoczął granie. Mama ucieszyła się, że
akordeonista gra tango.
A mój tata…? Boże – mój tata poprosił do tańca Panią M. Nie mamę!
Dlaczego?... Czy dlatego, że mama była gruba i w za ciasnej sukience? Ale przecież miał się
urodzić brat, to jaka miała być?…
…Chociaż dla mnie i tak zawsze najbardziej kochaną, i najmądrzejszą mamą była na świecie.
Pary tańczą. Pani M. zwiewna jak rusałka w swojej niebiańskiej sukience. Szeptano, że
dostała ją w paczce z samej Ameryki. I tę różę, którą ma we włosach, też.
Patrzymy na piękną parę. Na tatę i Panią M. Mama mówi, że muzykant lekko fałszuje,
chociaż stara się grać z dużym zacięciem. A tango, które gra, to La Cumparsita. Jedno z mamy
ulubionych.
Jakaś pani obok, która obserwowała tańczących, długo szeptała o czymś mojej mamie.
Dyskretnie, na ucho. Starała się cicho, ale słychać było fragmenty:… że to szykowna para…,
że ładnie tańczą…, że nasz tata może się Pani M. podobać… żeby mama się przyjrzała, bo oni
tak blisko… że trochę potracili głowy…?
I mojej kochanej mamie, która zawsze miała w sobie tyle mądrości i spokoju, zrobiło się
bardzo, bardzo smutno. Mnie też.
A teraz jest jesień roku 2017. Moja biologiczna także. Rozpanoszyła się we mnie na dobre.
Bo ten czas tak mi pędzi, a to życie tak ucieka…
Wracam z zakupów. Idę ciężko swoją listopadową drogą. Czytam nekrologi.
Wiem, w moim przypadku to normalne.
Chociaż…? Doczesność dotyczy przecież każdego z nas. Ktoś kiedyś powiedział, że
pierwszy akt umierania zaczyna się od samych narodzin. Więc i tych moich, które były tak
dawno. A w przypadku Pani M. – ho - ho! U niej dokonał się akt ostatni… Odeszła niemal jak
długowieczny Matuzal, bo w bardzo, bardzo późnym wieku. Autentycznie, definitywnie
i nieodwołalnie.
A była jak księżniczka od siedmiu krasnoludków, delikatna jak muślinowy anioł, zwiewna jak
rusałka…
Pani M – Pani Mirella. Tak pięknie było jej na imię. Pięknie, …bo taką i ona sama była.
Ale?…, czy Pani M. taką była rzeczywiście, czy tylko taką ją widziałam ja? Wtedy, dawno,
w mojej dziecinnej, zakompleksionej i chorobliwie przewrażliwionej wyobraźni…?
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A teraz, a dzisiaj? Czy mogłabym z tego powodu (że umarła) poczuć lekką satysfakcję?
Doznać w sobie czegoś w rodzaju małego odwetu? Za mojego tatę, za moją mamę, za chatkę
z pierników…?
Nie wiem.
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Wioska dzieciństwa

Andrzej Zawadzki
(Piaseczno)
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Andrzej Zawadzki
Wioska dzieciństwa
To była naprawdę mała wieś – z piętnastoma zaledwie zagrodami, nieuwidoczniona na
żadnych mapach, wciśnięta pomiędzy dwie duże, prawdziwe wsie. Przy żwirowej, żółtej –
przez większą część roku – drodze, stały skromne domy. Tak w szeregu, jakby poustawiane
duże klocki. Wszystkie jasnoniebieskiej barwy, bo na taki kolor były bielone dla odstraszania
owadów; z muszkatelami, czyli pelargoniami, w maleńkich oknach. Na chatach dachy –
w zależności od wieku leżącej na nich słomy, w barwie od złotej do prawie czarnej. Dalej,
w głębi za domami, budynki gospodarskie: duże, szare stodoły z desek i mniejsze, głównie
z kamienia, obory i obórki. Przed domami, od strony drogi, niewysokie płotki z zaostrzonych
olchowych sztachet, poprzetykane latem kolorowymi malwami i przykryte słonecznikami;
zimą w gustownych czapeczkach ze śniegu. Za płotami ogródki z nasturcjami, astrami,
nagietkami, floksami – kolorowo było od wiosny do późnej jesieni. Kwiaty tworzyły takie
plamy, inaczej niż dziś, gdy często urządza się ogród w jednym, czy dwóch kolorach. Zresztą,
w projektowaniu terenów zielonych używa się właśnie określenia „wiejski ogródek”,
by oddać chaotyczną niby wielobarwność. Domy stały na tyle blisko, że idąc drogą
w sobotnie popołudnie, przez większą część roku, można było poczuć zapach pieczonego
ciasta, czy chleba; zaś w niedzielne przedpołudnie, aromat gotującego się powszechnie
rosołu.
Przy każdej, w ciągu dnia otwartej, bramie leżał przynajmniej jeden pies – stróż, często
w towarzystwie gęsi. Nie wykazywał żadnego zainteresowania przechodzącymi swoimi,
za których uważał wszystkich mieszkańców wioski. No, może najwyżej otworzył, tak od
niechcenia, jedno oko, a i to nie do końca. Ale gdy tylko na horyzoncie pojawił się ktoś obcy,
błyskawicznie zrywał się na równe łapy. Szczególnie niepożądanym osobnikiem był listonosz,
który niósł ze sobą zapachy psów z połowy gminy. Może z tego powodu listonosz zaglądał do
wsi raczej rzadko. Ale i listów nie było zbyt wiele, bo wszyscy mieszkańcy wprawdzie umieli,
ale niewielu lubiło pisać.
Dziś taką, a właściwie tylko podobną – bo bez życia – wieś, mogę zobaczyć w Sierpcu.
Bywam w tamtejszym skansenie czasami, bo jest tam dom mojego dzieciństwa. I wielu moich
późniejszych snów.
Wioska to jednak przede wszystkim charakter społeczności. To, że znaliśmy się wszyscy,
to oczywiste. Nie było potrzeby chodzenia w odwiedziny – spotykaliśmy się kilka razy
dziennie: przy płocie, na drodze, przy pojeniu zwierząt w strudze, w polu…
Także pomoc w drobnych sprawach była na wyciągnięcie ręki. Prace polowe wymagające
znacznej liczby osób, były wykonywane wspólnie: dziś wy u mnie, jutro my u was. Omłoty,
czy wykopki, były więc kolejną okazją do rozmowy. No, nie tylko do rozmowy, ma się
rozumieć. Integracja postępowała.
Pierzy wprawdzie nie darliśmy zbiorowo, ale kapustę, owszem, kwasiliśmy wspólnym
szatkownikiem. W jedną dobę, a właściwie w jeden wieczór, powstawały nawet trzy beczki
tego smakołyku.
Oczywistym jest, że były również negatywne namiętności. Kłótnie sąsiadów, które zresztą
najczęściej odbywały się w otwartej przestrzeni, bo dotyczyły szkód wyrządzanych przez
zwierzęta, słyszeli niemal wszyscy. Nie było przecież żadnego problemu z tym, czyje stado
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szkodę wyrządziło, bo nie tylko wszystkich mieszkańców się znało, ale także ich bydło, konie,
owce, czasem nawet świnie. To pewnie dlatego taką karierę zrobiło współcześnie określenie
globalna wioska, czyli sytuacja, gdy o lokalnym konflikcie natychmiast dowiaduje się cały
świat. Sukcesy się tak nie sprzedają.
Niewątpliwie najbarwniejszą postacią we wsi była pewna pani, trochę taka ciotka Jentl
z opowiadań Singera, jak o niej teraz myślę, która przynosiła i przenosiła zasłyszane gdzieś
opowieści, często je ubarwiając i komentując. Na każdy temat miała gotową historię,
a szczególnie lubiła rozwodzić się jedząc, to znaczy być częstowaną, bo im dłuższa była
opowieść, tym większa była szansa na różnorodne i obfite menu.
Jedyną instytucją we wsi była „biblioteka”. W tej bibliotece się właśnie urodziłem. No, nie
do końca, bo tylko w pomieszczeniu, w którym mieścił się punkt biblioteczny obsługujący
okolicę, a jeszcze dokładniej, to w pokoju mojego urodzenia stał regał z książkami, będący
tym punktem właśnie. Ale zawsze w życiorysie to istotna informacja. Zwłaszcza, że punkt był
ważnym elementem edukacji i życia w ogóle. Edukacji rozumie się samo przez się: były
książki, trzeba było nauczyć się czytać. Wprawdzie do nauki czytania służyły mi gazety, stąd
pierwsze przeczytane przeze mnie słowo to „gromada”, bo gazeta miała tytuł „Gromada –
Rolnik Polski”. Ale zaraz potem rzuciłem się na stojące na etażerce książki. Ponieważ książek
cienkich i z obrazkami, takich w sam raz dla dzieci, to tam nie było, musiałem sięgnąć po
kilkusetstronicowe dzieła klasyki, głównie po Sienkiewicza. Ale tym sposobem tylko szybciej
uczyłem się czytać. A były tam nawet, pamiętam, dzieła Turgieniewa w oryginale! Ale tych
nie czytałem, bo bukwy poznałem znacznie później i – jak chyba wszyscy – niechętnie.
A jak punkt wpływał na moje życie? Przychodzili czytelnicy, choć to były czytelniczki
głównie, więc poznawałem ludzi. Ponieważ moja mama, kierowniczka punktu
bibliotecznego, bo taki zaszczytny tytuł jej przysługiwał, zawsze pytała o wrażenia po lekturze
książki, a ludzie najchętniej opowiadali treść, wiedziałem, co w której powieści się dzieje.
Mama tę usłyszaną od jednej osoby wiedzę, wykorzystywała zresztą natychmiast do
polecenia książki następnej delikwentce. W ten sposób, sama niewiele czytając z braku
czasu, mogła uchodzić niemal za wyrocznię w sprawach literatury. To był więc prawie salon
książki.
Sklep był w sąsiedniej wsi dopiero. Ale częściej chodziło się chyba do niego sprzedać,
aniżeli kupić – w sklepie funkcjonował bowiem punkt skupu jaj. Do dziś pamiętam, że na
kilogram wchodziło siedemnaście jaj dużych, albo osiemnaście tych mniejszych,
od zielononóżek. Wiem też, że starsi chłopcy chętnie wyręczali mamy w komercyjnym
przeglądaniu kurzych gniazd: mając równowartość kilograma jaj w kieszeni, było się już na
parafialnym odpuście kimś.
Samochód w czasach mojego wczesnego dzieciństwa pojawiał się na naszej wiejskiej
drodze chyba nawet rzadziej niż kometa na niebie. Było przedmiotem mojej wielkiej dumy,
że kilkoro członków rodziny przyjeżdżało do nas, aż z Warszawy, w odwiedziny samochodami
osobowymi. A jeden stryjek to nawet wpadał motorem z koszem i potem ten motor stał na
podwórku czasem przez kilkanaście dni. Za możliwość posiedzenia w tym koszu, rzecz jasna
bez jazdy, mogłem od rówieśników dostać na przykład nietykalność – na jedno zbicie –
w grze w palanta, czy w dwa ognie.
Elektryczność, a właściwie światło, bo tak – zgodnie z podstawowym wykorzystaniem –
nazywaliśmy to wtedy, pojawiła się we wsi dość niespodziewanie. Oto po żniwach
przyjechała brygada monterów, poprzedzona brygadą kopaczy, którzy byli mniej ważni,
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bo tylko szpadlami robili doły pod słupy. W kraju zawiał wtedy Październik. Pamiętam z jakim
napięciem czekaliśmy, czy elektryfikacja zakończy się przed wiecem Gomułki na Placu
Defilad. Zdążyli. Zakupione wcześniej radia lampowe, z mrugającym oczkiem, transmitowały
to przemówienie. Szykowaliśmy się do zimy, a wyraźnie – w tej kułackiej i opierającej się
skutecznie kolektywizacji wsi – czuło się, jak mówili dorośli, „odwilż”. Zupełnie tego nie
rozumiałem, choć dotarło do mnie, że sekwestratorem, czyli komornikiem, już chyba nie
zostanę. Ten opór wobec kolektywizacji był wtedy powszechny, a potem był powodem do
dumy. Byliśmy otoczeni wsiami z parcelacji majątków, gdzie gospodarstwa były małe, i gdzie
władza nie śmiała odbierać ziemi, którą niemal przed chwilą dała bezrolnym. Terror
niemożliwych do wypełnienia danin miał zmusić naszych chłopów do założenia spółdzielni
produkcyjnej. Stąd wizyty sekwestratorów były codziennością. Byli tacy ważni, że chciałem
zostać jednym z nich.
Gdy miałem jakieś dziesięć lat, niespodziewanie zupełnie gruchnęła wieść: będą kłaść
asfalt na naszej żwirówce. Zapanowała ogólna euforia. W ramach tak zwanego szarwarku,
wszyscy, nawet dzieci, zbieraliśmy kamienie na podkład pod ten asfalt. Drogę wyrównano,
wyprostowano, wyprofilowano, i coś tam jeszcze. Choć – pamiętam – śmierdziała wręcz
niemiłosiernie, chodziliśmy dumni po niej, zupełnie bez potrzeby nawet, bo była oknem na
świat, jak nas przekonywano. Dotąd tym oknem, a właściwie okienkiem, była wąskotorówka,
która kilka razy dziennie z wielkim hałasem, i jakże dostojnie, przetaczała się przez nasze pola
i zatrzymywała w sąsiedniej miejscowości. Ale wąskotorówka to temat na oddzielne
wspomnienie.
Coraz częściej na naszej asfaltowej drodze, zajmowanej dotąd głównie przez ruch pieszozwierzęcy, zaczęły pojawiać się auta. I to z prędkością, której nijak dotychczasowi
użytkownicy nie mogli dorównać. Pamiętam doskonale, że pierwszy rosół z kury potrąconej
przez samochód zupełnie nie smakował. Przynajmniej tak mówiono w domu.
Ale naprawdę, wioska skończyła się dla mnie definitywnie wtedy, gdy pędząca – takie
miałem wrażenie – syrenka, potrąciła naszego ukochanego Asa. Widocznie to poczciwe
psisko, tej zmiany cywilizacyjnej, nie było w stanie zaakceptować. I przeżyć.
Listopad, 2017
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Tadeusz Dytko
Testament Cichociemnego
Historia pamięta tylko wielkich wodzów i wybitnych dowódców. To o nich pisano książki,
kręcono filmy, stawiano pomniki. Natomiast zwykli bohaterowie teatru wojennego bywają
zapomniani. Dopiero od niedawna dzięki Internetowi, przede wszystkim Wikipedii, możemy
o nich przeczytać, dowiedzieć się kim byli, jak się zasłużyli dla potomności.
W ubiegłym roku w Ustroniu, na Śląsku Cieszyńskim, uroczyście obchodzono 50. rocznicę
śmierci pilota RAF, zasłużonego harcerza – Jana Cholewy. Jak przez mgłę pamiętam tego
niskiego wzrostem mężczyznę, w mundurku harcerskim maszerującym, na czele swoich
harcerzy. A później jego pogrzeb, który zgromadził tysiące młodzieży i dziesiątki byłych
lotników RAF. Nie przypuszczałem wówczas, że los kiedykolwiek jeszcze zetknie mnie z tym
najmniejszym w RAF pilotem samolotów bombowych i specjalnych; i że spotkam ludzi, którzy
dopowiedzą mi jego prawdziwą historię, a wojenny pamiętnik znowu ujrzy światło dzienne.
***
Beskidy, luty 2016 roku.
Zjechał z Czantorii klasycznym slalomem, bez problemów. Poprawił gogle i ustawił się
w długiej kilkudziesięcioosobowej kolejce do wyciągu orczykowego. Był to jego pierwszy
dzień urlopu i zamierzał go wykorzystać maksymalnie, czyli przez cały dzień szusować ze
stoku aż do zupełnego zmęczenia. Właśnie sięgał do kieszeni po karnet, kiedy zadzwoniła
komórka. Odebrał, choć nie wiedział dlaczego, bo jeszcze wczoraj obiecał sobie, że przez
tydzień nie będzie miał żadnych kontaktów związanych z pracą i z jednostką wojskową.
– Pan major Kalinowski? – usłyszał pytanie w telefonie.
– Tak, Kalinowski – potwierdził narciarz.
– Melduje się kapitan Jarosław Budny z Dyżurnej Służby Operacyjnej Ministerstwa Obrony
Narodowej.
– Słucham pana, panie kapitanie. Pragnę zauważyć, że od dzisiaj jestem na urlopie.
– Pan minister o tym wie, ale sprawa jest bardzo pilna, więc wysyła po pana samochód.
Przebywa pan w Ustroniu, w którym hotelu się pan zatrzymał?
– Olympic. Ale o co chodzi?
– Pan minister wszystko wyjaśni. Do zobaczenia w Warszawie, panie majorze.
Sprawa musiała być dosyć ważna, skoro sam minister obrony wzywał go do siebie.
Nie dziwiły go ostatnie decyzje nowego szefa resortu i zdawał sobie sprawę z tego,
że dymisje i nominacje są wpisane w służbę wojskową.
Srebrny opel insygnia zajechał pod hotel późnym wieczorem. Kierowca, wysoki kapral, był
uprzejmy, ale prawie się nie odzywał. Oczywiście Kalinowskim przez całą drogę do stolicy
targały emocje i kolejne pytania, drążyły coraz większy niepokój. Dla młodego,
trzydziestodwuletniego majora spotkanie z ministrem stanowiło ogromne wyzwanie.
Logicznie rozumując i przewidując przebieg spotkania, postawiłby raczej na taki scenariusz,
że szef wręczy mu dyplom, medal a może jakieś wyróżnienie dla nieżyjącego już dziadka,
który przecież miał dla ojczyzny ogromne zasługi, dużo większe aniżeli jego wnuk.
Spodziewał się, że wizytę w ministerstwie rozpocznie rano, w godzinach służbowych,
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że zdąży się przebrać w mundur. Jednak jakież było jego zdziwienie, kiedy kierowca odstawił
go pod bramę wjazdową przy ulicy Klonowej 1, o pierwszej w nocy. Sprawdzenie tożsamości
było czystą formalnością i trwało nie dłużej niż minutę. Kalinowskiego powitał pułkownik,
który zaraz po uściśnięciu dłoni zaprowadził gościa prosto do gabinetu ministra.
– Panie ministrze, zgłosił się pan major Jerzy Kalinowski! – dziarsko zameldował pułkownik,
prężąc się przed szefem.
Minister wstał zza biurka i z miną bardzo poważną, tajemniczą, jakby zaraz miał ogłosić stan
wojenny, podszedł do majora i wyciągając rękę do powitania powiedział:
– Witam serdecznie i przepraszam za tak późną porę, ale my tutaj, w ministerstwie,
pracujemy na okrągło.
– Jestem żołnierzem i zawsze jestem do dyspozycji przełożonych – oświadczył major
Kalinowski.
– Nawet wówczas, gdy trzeba przerwać urlop? – zaśmiał się pułkownik
– Tego to chyba nikt nie lubi, prawda panie ministrze?
Minister zlekceważył to pytanie oraz ten chytry uśmieszek na twarzy podwładnego
i całkiem poważnie zaczął rozmowę z majorem, pytając go o przebieg służby, o udział
w misjach zagranicznych, wykształcenie, znajomość języków obcych i na koniec
zainteresował się jego rodziną. W pewnym momencie skinął głową i pułkownik bez słowa
podał mu zieloną teczkę formatu A4, z której wyjął kartkę i zaczął czytać:
– Pułkownik Rafał Kalinowski, cichociemny, kawaler Orderu Virtuti Military, jeden z ostatnich
polskich spadochroniarzy specjalnego przeznaczenia, skierowanych do kraju, by wspierać
polskie podziemie Armii Krajowej. Jego portret wisi w Sali Tradycji Jednostki Wojskowej
„GROM”. To był wasz, majorze, dziadek?
– Tak jest, panie ministrze. Pułkownik Rafał Kalinowski był moim dziadkiem, wspaniałym
dziadkiem.
– Domyślam się, że był wspaniałym dziadkiem, przede wszystkim był wielkim Polakiem
i patriotą. Cieszę się, że mogę pana poznać, majorze. O dziadku porozmawiamy kiedy
indziej. Wezwałem tu pana w pańskiej sprawie.
Kalinowski w jednej chwili zbladł i z niepokojem spojrzał na zieloną teczkę w ręce ministra,
a później na pułkownika, który w tym momencie znowu się uśmiechał, jakby uczestniczył
w spotkaniu towarzyskim, a nie brał udział w poważnej rozmowie w gabinecie ministra
obrony narodowej.
– A zatem panie Kalinowski – minister otworzył teczkę, ale zaraz ją zamknął i wręczył
majorowi – wczoraj podpisałem decyzję wyznaczającą pana na stanowisko dowódcy
Jednostki Wojskowej „GROM” im. Cichociemnych. Gratuluję! Dokładnie od godziny
i piętnastu minut jest pan podpułkownikiem i dowódcą tejże formacji.
Kalinowski przez chwilę stał nieruchomo, bez reakcji, jakby nie wierzył słowom ministra
i nie śmiał nawet spojrzeć na opieczętowaną i podpisaną decyzję MON NR 43/2016.
– Jak pan już wie, stawiamy na ludzi młodych – minister przerwał chwilową ciszę – a pan
spełnia wszystkie nasze kryteria i oczekiwania. Już mój poprzednik zainteresował się pana
karierą i jeśli nie doszłoby do zmiany władzy, pewnie prędzej czy później zostałby pan
dowódcą tej elitarnej jednostki. Ale stało się to prędzej.

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2017

17 | II NAGRODA Tadeusz Dytko Testament Cichociemnego

***
Dwadzieścia pięć lat wcześniej
Tę podróż na Podbeskidzie planowali od dawna. Lecz dopiero senior rodu Kalinowskich
podjął ostateczną decyzję o terminie wyjazdu. Miało to być pierwszego października. Dwaj
dorośli mężczyźni i siedmioletni chłopczyk opuścili Warszawę nieco już zdezelowanym fiatem
125 p. Po blisko sześciu godzinach podróży i kilku przerwach na przydrożnych parkingach,
dotarli do Ustronia. Zatrzymali się na niewielkim placu przy cmentarzu.
Pomnik ze skrzydłami samolotu szybko odnaleźli.
Blisko siedemdziesięciopięcioletni Rafał Kalinowski w szarym komandoskim berecie,
w granatowej marynarce z kilkunastoma baretkami odznaczeń na piersiach, z wiązanką
kwiatów w ręce, zatrzymał się pod pomnikiem, zasalutował i ze łzami w oczach stał dosyć
długo, zanim kwiaty położył na mogile.
– Dziadku, kto tu leży – spytał siedmioletni wnuczek – znałeś tego pana?
– Tu spoczywa pilot RAF – odpowiedział dziadek – choć nie zamieniliśmy ze sobą słowa
w czasie wojny, ani później, to jednak zawdzięczam mu bardzo wiele, nawet życie.
Syn Rafała Kalinowskiego głośno odczytał datę śmierci z tablicy pod pomnikiem:
– To dzisiaj kolejna rocznica śmierci Jana Cholewy. To dlatego ojcze zależało ci na tej dacie?
– Tak, to ważna dla mnie data. Oddałem honor człowiekowi, którego widziałem w samolocie
zaledwie dwie, może trzy sekundy. Jednak to dzięki niemu dotarłem do Polski i wykonałem
zadanie.
Kalinowscy dobrą chwilę stali nieruchomo nad mogiłą pilota, bez słowa, tkwiąc w
zadumie.
– A ty Jurek, zapamiętaj na całe życie – dziadek zwrócił się do wnuczka – patriotyzm wykuwa
się w czynach i w trudnych decyzjach, nie w słowach i deklaracjach.
***
Brindisi, Włochy, grudzień 1944 rok
Na łagodnym stoku wzniesienia, niedaleko Brindisi, w Loretto, na przerzut do Polski
czekali cichociemni. Zaś w pobliskim Latiano znajdował się ośrodek łączności radiowej
z krajem i z centralą w Londynie. Właśnie odebrano i odszyfrowano radiogram.
– Proszę, oto depesza z Londynu – operator zwrócił się do porucznika – Pilna! – dodał po
chwili.
– Święta Bożego Narodzenia, a oni pchają ludzi do kraju – westchnął porucznik.
– Polecą cztery Liberatory i jeden Halifax – podjął decyzję major Jaźwiński – polecą też dwie
ekipy skoczków.
Dochodziła siódma rano. Porucznik musiał szybko przekazać treść depeszy oficerowi
przerzutu, który po sprawdzeniu warunków meteorologicznych na całej trasie przelotu
powinien przygotować ekipę zrzutową. Załogi i samoloty wybierze na końcu.
Polscy spadochroniarze, wybitni fachowcy w kilku co najmniej wojskowych
specjalnościach, którzy przeszli prawdziwie piekło szkoleniowe w Wielkiej Brytanii, a każdy
z nich przedstawiał większą wartość bojową niż kompania piechoty, teraz pod koniec grudnia
1944 roku spędzali świąteczny czas w małym saloniku, grając w karty lub czytając gazety.
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Wśród nich był podchorąży Rafał Kalinowski, przedwojenny inżynier, teraz wyszkolony na
fotografika i fałszerza dokumentów. Gdy do pokoju wszedł oficer operacyjny, odczytał
prognozę meteorologiczną i zapowiedział lot dwóch ekip, pensjonariusze Loretto ożywili się;
wstali i ciasnym kręgiem otoczyli gościa.
– Polecą ci, których nazwiska są na początku listy – zakomunikował operacyjny i od razu
wymienił cichociemnych, którzy polecą do kraju:
– Czepczak, Dmowski, Franczak, Garulak, Kalinowski i Parczewski.
Wymieniona szóstka udała się na szczegółową odprawę. Otrzymali kolejny numer
i kryptonim „Beskid”. Każdy spadochroniarz – pseudonim i zadanie. Po szczęśliwym
wylądowaniu ekipa ulega rozwiązaniu. Każdy podchorąży po wykonaniu skoku na ojczystą
ziemię, automatycznie zostaje awansowany do stopnia podporucznika.
Operacyjny w szczegółach wyjaśnił wszystko. Przypomniał hasła patroli poszukiwawczych,
odzew skoczka, adresy kontaktowe. W błyskawicznym tempie cichociemni zapoznali się
z placówką główną, jej położeniem, znakami rozpoznawczymi, a także z placówką zastępczą.
Nad mapą siedzieli zaledwie kwadrans. Ponad godzinę studiowali nowy życiorys: data
urodzin, imiona rodziców, pochodzenie, miejsce zamieszkania, zawód, nazwiska znajomych,
najważniejsze wydarzenia w ciągu ostatnich miesięcy. Umundurowanie pozostało w bazie.
Polecą po cywilnemu, z wszytymi do ubrań polskimi metkami, do kieszeni zabierają jakieś
drobiazgi świadczące o tym, że mieszkają w kraju. Podchorąży Kalinowski z radości, że leci do
Polski chciał zapisać w swoim pamiętniku kilka zdań, ale sprzeciwił się temu oficer wywiadu.
W południe znowu przyszedł operacyjny. Spadochroniarze byli już przebrani, spakowani.
Przejrzeli bagaże, zdali egzamin z „legendy”. Prawdziwe dokumenty, fotografie, listy,
pamiątki powędrowały do archiwum. Kalinowski musiał się rozstać ze swoim ulubionym
notatnikiem, który pełnił rolę wojennego pamiętnika. Cały zaś trzydziestokilogramowy
ekwipunek skoczka wylądował pod dachem bedforda. Ruszyli w stronę Brindisi.
– Nie musisz, Janku – powiedział dowódca dywizjonu – kończysz trzecią kolejkę lotów.
Odpocznij, niech lecą młodsi.
Janek Cholewa nie wyobrażał sobie świąt Bożego Narodzenia spędzonych przy krzaku
eukaliptusa, nad miską spaghetti. Poszukał wzrokiem swoich chłopców i niemym gestem
wskazał: północ! Skinęli głowami. Chcieli lecieć, by pooddychać polskim powietrzem, by
zobaczyć polski las. Odprawa była formalnością. Znali tę trasę na pamięć.
Placówka „Ogórek” w pobliżu Żarek w częstochowskim – zanotował w swoim notesie
Janek. Teraz tylko krótka narada z nawigatorem, lokalizacja placówki, wytyczenie trasy.
Tymczasem w baraku lotniskowym siedzieli już spadochroniarze. Operacyjny wręczył
każdemu z nich pastylkę „LO” – parafinową fasolkę, we wnętrzu której była trucizna. Działała
po kilku sekundach.
– Pamiętajcie, nie wolno dać się wziąć do niewoli żywcem – przestrzegał – pieniądze, złoto,
sprzęt – mogą przepaść. Wy jesteście najważniejsi.
Cztery Liberatory i Halifax wystartowały do Polski już o godzinie 16.00. Liberator KG-834
„U” był dobrze przygotowany do lotu. Jednak z trudnością odskoczył od pasa startowego.
Pełne baki paliwa, ludzie, 15 zasobników i 12 paczek – to duże obciążenie dla samolotu.
W intercomie panowała cisza. Z pewnością każdy myślał teraz o swoich bliskich. Strzelcy
boczni wysunęli lufy. Do wnętrza wdarł się wiatr. Mroźny, przenikliwy.
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Janek siedział na fotelu drugiego pilota. W jego dłoniach spoczywała mapa Polski.
Wpatrywał się w południowy skrawek kraju. Jeszcze nigdy, w ciągu tych wojennych lat, nie
pragnął być taki blisko domu, jak w tą świąteczną noc. Strzelcy puścili w niebo kilka serii.
To zaniepokoiło skoczków. Zerwali się natychmiast, nie wiedząc, co się dzieje.
– Przestrzeliwanie broni – wycedził przez zaciśnięte usta bagażowy chorąży Ulicki, który z tą
załogą leciał po raz pierwszy. Zrozumieli. Znowu położyli się na paczkach.
W dole był Adriatyk. Woda ciemniała aż po linię brzegową.
– Zaczynaj wspinaczkę – Janek zwrócił się do kolegi przy sterze – zaraz przywitają nas
wysokie góry.
– Niemcy to też chrześcijanie – stwierdził radiotelegrafista porucznik Moskwa – więc pewnie
świętują, nie spodziewając się naszej wizyty.
– Świnie! Nie wytrzymał nawigator kapitan Albin Gułyn – Objadają się naszymi szynkami, piją
nasz spirytus i zapalają świece na polskich jodełkach.
– Najpiękniejsze jodełki są w Beskidach – pochwalił się Janek – ojciec zawsze w wigilię rano
przynosił do domu drzewko, a my z bratem, kiedy na niebie zaświeciły pierwsze gwiazdy,
ubieraliśmy choinkę. W tym czasie mama smażyła karpie, gotowała kapustę, ziemniaki,
fasolę, barszcz i oczywiście kołacze z posypką.
Samolotem zaczęło rzucać. W dół i w górę.
– Karpaty! – krzyknął nawigator.
Pół godziny później byli na Polską. Ziemia dymiła. Powoli wynurzały się białe czapy Tatr.
Przelot nad krajem był dziecinnie łatwy. Tę trasę znali na pamięć. Dla Janka Cholewy był to
34. rajd do okupowanej Polski. Krążyli nad celem, szukając świateł placówki. Trzy ogniki,
ustawione w kształcie trójkąta, błysnęły słabym światłem. Stery Liberatora przejął kpt.
Leszczyński. Janek podniósł się z fotela i poszedł do drugiego segmentu samolotu. Dał znać,
że czas nagli. Zwolnili zasobniki. Bagażowy pomagał skoczkom wyrzucić sprzęt.
Janek zazdrościł spadochroniarzom, że za moment staną na polskiej ziemi. Mroźne
powietrze oziębiło wnętrze bombowca. Bagażowy przekroczył właz. Zaprosił pasażerów.
Pierwsza dwójka ostrożnie obeszła otwór w podłodze. Janek widział wyraźnie ich twarze.
– Teraz! – padła komenda.
– Wesołych świąt! – do Janka doleciał głos szykującego się do skoku podchorążego
Kalinowskiego. Zanim opuścił samolot spojrzał na twarz Jana Cholewy. Chłopięca buzia
z czarnym wąsikiem. Tak go zapamięta. Pilot chciał odpowiedzieć, ale skoczkowie zniknęli.
Przepadli. W otwartym luku kłębiła się mroźna noc. Wrócił do kabiny. Zmienił
Leszczyńskiego. Teraz Janek poprowadzi samolot. Z łatwością wszedł na kurs powrotny,
znikając w chmurach. Podjął decyzję. Położył Liberatora w głęboki prawy skręt. Drugi pilot
o nic nie pytał. Może się domyślał?
Liberator tracąc gwałtownie wysokość podchodził do Wisły. Przelecieli nad mostem
i skierowali się w górę rzeki. Dopiero wówczas usłyszeli urywane zdanie, wypowiedziane
głosem drżącym, wzruszonym:
– Wybaczcie, lecę do domu, dom jest tak blisko...
Jęk syren poderwał obsługę niemieckich baterii przeciwlotniczych. Niemcy nie
przypuszczali, że bombowiec pędził w stronę gór nad maleńki domek w Ustroniu.
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Grzmot silników zwielokrotniony ciszą świątecznej nocy toczył się jak huragan doliną
Wisły. Wyły syreny w Oświęcimiu i Czechowicach. W eterze krzyżowały się sprzeczne
meldunki niemieckiej służby radiolokacyjnej.
Liberator dochodził do dwóch górujących nad okolicą wzniesień. Wytracał szybkość,
obniżał lot. Janek poznał te znajome pagórki. Nie miał wątpliwości. Był nad Ustroniem.
Wypuścił klapy, wysunął podwozie. Jest już 70 metrów nad ziemią. Maszyna wyje
przeraźliwie, jakby za moment miała walnąć w ziemię. Janek bierze kurs na lśniące w świetle
księżyca, skute lodem, ślepe oko stawu. Schodzi jeszcze niżej i szybuje nad drugim stawem.
Jest nisko, brzuchem Liberatora prawie dotyka korony wielkiego dębu. Spogląda w dół.
W ostrym nawrocie widzi mały domek. Płacząc i śmiejąc się na przemian woła w intercom:
– Chłopcy, patrzcie! To moje góry! Moja rzeka! Rany boskie! Jak można było tak długo
wytrzymać, tyle lat...
Janek usiłował raz jeszcze spojrzeć w stronę rodzinnego domu, ale był on już daleko, poza
zasięgiem wzroku.
***
Podporucznik Rafał Kalinowski szczęśliwie wylądował na placówce. Zaraz trafił do
zaprzyjaźnionej z partyzantką rodziny. Po świętach oddał złoto i dolary dowódcy pododdziału
Armii Krajowej, sam zaś pojechał na Śląsk, by w konspiracyjnym mieszkaniu zacząć podrabiać
dokumenty. W tej pracy był perfekcjonistą. W ciągu zaledwie dwóch tygodni wykonał
ze czterdzieści niemieckich dokumentów tożsamości. Podrabiał też przepustki i rozkazy
wyjazdu. Uratował wiele ludzkich istnień. Aż w końcu Niemcy namierzyli mieszkanie
i Kalinowskiego aresztowali. Nie zdążył połknąć trucizny. Ale ukryte narzędzia pracy i lewe
dokumenty pozostały niezauważone w specjalnym schowku. Poddany bestialskiemu
przesłuchaniu na Gestapo nie wyjawił prawdziwej swojej tożsamości. Niemcy byli
przekonani, że schwytali zwykłego partyzanta, takiego człowieka z lasu, a nie
spadochroniarza do zadań specjalnych, który posiadł takie tajemnice, że gdyby je wyjawił,
pewnie przesłuchujący go oprawcy zostali by sowicie nagrodzeni. Ale tak się nie stało.
Zmasakrowany trafił 15 stycznia 1945 roku do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Już wtedy tysiące więźniów ewakuowano w kolumnach pieszych. Jednak Kalinowski był w tak
złym stanie, że strażnicy nie dawali mu szans na przeżycie. Pozostał więc w baraku aż do
wyzwolenia w dniu 27 stycznia. Trafił do szpitala i po powrocie do zdrowia poszedł do lasu,
mając nadzieję, że wkrótce Alianci przyjdą z pomocą i będzie prawdziwa wolna Polska.
Cóż, interwencji sojuszników nie doczekał, ale znowu trafił do więzienia. Tam już nie
trudno było ustalić jego wojenną przeszłość. Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie.
Wyszedł po amnestii w 1956 roku. Ożenił się, po roku urodził się syn. Jednak Kalinowski nie
umiał się odnaleźć w powojennej rzeczywistości Polski Ludowej. Zostawił rodzinę i wyjechał
na Zachód. Osiadł w Londynie. Zaczął działać w polskich organizacjach kombatanckich. Do
domu słał paczki i pieniądze. Ale do Polski nie chciał wrócić. To nie była Ojczyzna jego
marzeń.
W londyńskim archiwum z łatwością odnalazł wszystkie informacje dotyczące owego
świątecznego lotu z Brindisi do Polski, łącznie z nazwiskami załogi. Wiedział, że ten pilot
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z wąsikiem nazywał się Jan Cholewa i że zmarł w 1966 roku w wieku 46 lat. Dlatego
postanowił, że jak przyjedzie do wolnej Polski po 1989 roku, pojedzie na jego grób i odda
honory.
***
Pięć dni po wizycie w Ustroniu pułkownik w stanie spoczynku Rafał Kalinowski zmarł
na atak serca.
Jego wnuk, podpułkownik Jerzy Kalinowski, zaraz po objęciu obowiązków dowódcy, udał
się do Sali Tradycji i wśród portretów wszystkich Cichociemnych zrzuconych w czasie II wojny
światowej do kraju, z łatwością odnalazł dziadka. Stanął na baczność, zasalutował i łzy
pojawiły mu się w oczach, otarł je, ale one znowu spływały. Obejrzał się, na szczęście w Sali
Tradycji był sam. Oficer nie płacze, pomyślał.
– A co tam? To był mój dziadek.
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Tadeusz Dytko
Manipulacja
Czy ślady dzieciństwa były tak ważne i przesądzały o wszystkim, o tym, co zrobiłem, jakich
dokonałem wyborów, jak pokierowałem swoim życiem? Zarejestrowane przed laty
fragmenty rzeczywistości powracały teraz szeroką falą. Gdy cofałem się pamięcią w tamte
lata i próbował odtworzyć zdarzenia, osoby, obrazy, być może była to tylko iluzja, atrapa
spełnionej rzeczywistości. Może wcale tak nie było? Może alkohol wywoływał takie zjawiska
i wydarzenia, które naprawdę nigdy nie istniały?
Czy data 13 grudnia 1981 roku zaważyła na całym moim życiu, na karierze wojskowej,
na praktyce lekarskiej? Teraz, po latach, już niczego nie byłem pewien. Ostatnio miałem
dziwny sen. Mądry sen. Mądrzejszy ode mnie. Tak mi się zdawało. We śnie przyszedł do mnie
ważny oficer z Ministerstwa Obrony Narodowej i zaproponował powrót do służby. Przyniósł
ze sobą nowiuteńki mundur z dystynkcjami kapitana i z zielonym emblematem 10. batalionu
powietrznodesantowego na ramieniu.
– To dla ciebie, Hawranek – powiedział oficer – ubierz się i wracaj do nas.
– Tego batalionu już nie ma, został rozwiązany – odpowiedziałem.
– To tylko sen, doktorze, a tam wszystko zdarzyć się może – usłyszałem głos, jakby zza
światów.
Chciałem wrócić. Nawet przymierzyłem rogatywkę z bordowym otokiem. Pasowała.
Wolałem jednak beret, taki bordowy, komandoski. Kiedyś mówili „czerwony beret” elitarnej
6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. Teraz czerwony beret ma żandarmeria
wojskowa. Więc dla spadochroniarzy zostanie raczej kolor buraczkowy. Cóż? Sen dobiegł
końca. Trochę było mi żal. Tylko trochę.
Wstałem. Spojrzałem w okno. Zobaczyłem ciemne chmury wiszące nad Równicą
i Czantorią. Wiedziałem, że zaraz zacznie się ulewa. Że będzie padać przez następne dni.
Zrobiłem sobie drinka, potem następnego.
Piękny był dom, w którym dorastałem. Zawsze wydawał mi się najpiękniejszy. Stał na
zboczu wzgórza, za które każdego wieczoru zachodziło słońce. Wejście do tego domu zdobił
ogródek kwiatowy, z tylu rozciągał się sad, a pod drzewami owocowymi wiosną kwitły
pierwiosnki. Za sadem zaczynał się sosnowy las, a jeszcze dalej, na szczycie wzniesienia,
biegła granica państwowa. Wzniesienie po drugiej stronie granicy stanowiło dla małego
chłopca największą tajemnicę. Bałem się tam chodzić i zawsze wyobrażałem sobie, że żyją
tam inni ludzie. Pojęcie państwa, narodu – było dla mnie abstrakcją, czymś
niewyobrażalnym. Ale to coś istniało, bo tak mówiła mama i przytakiwał jej ojciec.
Kochałem te wzgórza. Czasem były takie zielone i bliskie, czasem znów zamglone i dalekie,
a czasem pokryte śniegiem. Uważałem je za pewnego rodzaju krainę baśni, do której
chciałem kiedyś dotrzeć. To wzniesienie należało do mnie i moich rówieśników. Każde
drzewo, każdy kamień i strumyk. Aż któregoś dnia przyjechały buldożery, dźwigi, pojawili się
ludzie w roboczych kombinezonach. Najpierw w ruch poszły piły. Dziesiątki drzew legło
pokotem. Później wyrosły betonowe słupy, stalowe umocnienia, nowe budowle i parking.
Na końcu przyszli turyści; tysiące obcych ludzi. Od tamtej pory na wzniesieniu było gwarno
i tłoczno. Minął dawny spokój. Zadeptano leśną ściółkę i zielone łąki.
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A ja? Cóż lata dzieciństwa biegły beztrosko. Już nie wystarczała mi zagroda, interesował
mnie pobliski las. Ojciec opowiadał o rycerzach śpiących we wnętrzu Czantorii, w skalnej
grocie, pilnujących skarbów. Świadomość spotkania niezwykłych istot wyzwalała we mnie
ukryte pragnienia przeżycia czegoś niezwykłego. Pewnego dnia, wbrew woli rodziców,
wyszedłem z domu i skierowałem swe kroki na leśną ścieżkę, która zaprowadziła mnie aż na
sam szczyt wzniesienia. I oto po raz pierwszy stałem na granicy polsko-czechosłowackiej.
Zobaczyłem ziemię po tamtej stronie. Wszystko wyglądało tak samo. Tacy sami ludzie.
Zobaczyłem turystów po czeskiej stronie i pobiegłem w ich kierunku. Musiałem ich dotknąć,
uszczypnąć, przekonać się. Spojrzeli na mnie jak na dziwaka. Biedny, obłąkany chłopiec,
kręcili z politowaniem głowami. Gdy przemówili do mnie, nic z tego nie rozumiałem,
ani słowa. Potem przyszedł żołnierz w czapce z zielonym otokiem i przepędził mnie na polską
stronę. Czyżby to był jeden z tych śpiących rycerzy? – zastanawiałem się w drodze powrotnej
do domu.
Ile to już minęło lat? Chyba pięćdziesiąt? Niemożliwe. Spojrzałem w lustro i nie wierzyłem,
że czas tak szybko upływa, że życie każdego z nas to tylko malutki niezauważalny epizodzik
w historii świata. Upływający czas zwykle zauważamy po naszych dzieciach. Syn Jerzy poszedł
w moje ślady. Jest kapitanem krakowskich „Czerwonych Beretów”. Właśnie wsiada
do potężnego amerykańskiego Herkulesa. Wraca do domu. Ręka na temblaku, na głowie
opatrunek, a w środku przykre wspomnienia zasadzki talibów na drodze do Ghazni.
Przeżył i teraz tylko to się liczy. Wszystko inne nie ma znaczenia. Jeszcze ostatnie
spojrzenie na Kabul i otaczające miasto góry. Księżycowy krajobraz, wszechobecny kurz
i piach pewnie będą mu się śniły jeszcze długo. Wróci do wielkiego miasta i przez jakiś czas
będzie bacznie obserwował przechodniów przypominających ludzi z Dalekiego Wschodu.
Każdy brodaty mężczyzna z przewieszonym niedbale na ramieniu plecakiem zwróci jego
uwagę.
Teraz, w chmurach, na pokładzie samolotu, szuka Pana Boga. Gdzie był, gdy na minie
pułapce wylecieli jego dwaj żołnierze? Dlaczego właśnie oni, dlaczego zginęli tysiące
kilometrów od domu, oddając życie za czyjąś wolność?
Kilkanaście godzin później. Brzęczek telefonu obudził mnie w środku nocy.
– Hawranek, słucham – powiedziałem ściszonym głosem.
– To ja, tato, już jestem w Polsce, na lotnisku.
– Dzięki Bogu, już wróciłeś.
Tej nocy nie zmrużyłem już oka. Zaparzyłem mocną kawę i usiadłem przed monitorem
komputera. Wspomnienia napływały szeroką falą.
***
Milicyjna suka z impetem wjechała na podwórze i trochę się zagrzebała w śniegu.
W chwilę później usłyszałem dzwonek i walenie do drzwi. Potem rozległ się jakiś hałas
i krzyki. Wyglądało to na awanturę. Wrodzona ciekawość nie pozwalała mi leżeć w łóżku.
Wstałem. W przedpokoju stało dwóch milicjantów w polowych mundurach, w kaskach,
z przewieszonymi przez ramię automatami. Na ich ramionach zauważył emblematy
z napisem „ZOMO”. Kątem oka zajrzałem do kuchni. Zobaczył matkę Beaty we łzach,

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2017

25 | II NAGRODA Tadeusz Dytko Manipulacja

jej najmłodszego syna Adasia tulącego się do niej, ojca i Grzegorza skutych kajdankami oraz
dwóch innych zomowców przetrząsających szuflady, półki i szafki, z których wyjmowali
gazety, papiery i inne drobiazgi.
Usiłowałem wejść do kuchni, ale silne ramię jednego z zomowców zatrzymało mnie
w wpół kroku.
– Mamy jeszcze jednego, obywatelu sierżancie! – krzyknął zomowiec.
Przeglądający w kuchni papiery sierżant zbliżył się do mnie.
– Dowód Osobisty, proszę! – zażądał zdecydowanie.
– A figę! – roześmiałem się – Nic wam nie pokażę.
Sierżant w ułamku sekundy zacisnął pięść i walnął mnie w szczękę Zomowiec
z przedpokoju dobył zza pasa wielką szturmową pałkę i właśnie sposobił się do uderzenia,
kiedy z kuchni rozległ się krzyk matki.
– Zostawcie go! On jest narzeczonym mojej córki, to oficer wojska polskiego, lekarz! –
z wyciągniętymi w górę rękami matka rzuciła się na sierżanta.
– Ty się matka nie wtrącaj! – zawołał Grzegorz, jej syn – I nie bierz w obronę tego
komunistycznego oficera.
Sierżant skinął na swoich ludzi, by wyprowadzili z mieszkania Franciszka i Grzegorza
Legierskich. Matka zaniosła się spazmatycznym płaczem, a mały Adaś schował się
za matczyną spódnicą.
– Dokąd ich zabieracie? – spytałem.
– Wykonujemy rozkazy przełożonych – odrzekł krótko sierżant – a pan, panie oficerze –
złapał mnie za rękaw bluzy pidżamy – niech się czym prędzej ubierze i wyniesie stąd swój
tyłek, bo to wstyd, żeby zadawać się z wrogami ludowej ojczyzny.
Czterech zomowców wraz z aresztantami wsiadło do radiowozu i odjechało w nieznanym
kierunku. Tej nocy w domu Legierskich już nikt nie zasnął. Próbowałem dodzwonić się na
posterunek MO, ale w słuchawce telefonicznej nie było sygnału.
– Doigrali się z tą „Solidarnością” – lamentowała matka – tyle razy powtarzałam Frankowi,
by dał spokój i nie jeździł do Warszawy i Gdańska. A Grzegorz jak potulne cielę szedł za
ojcem. I teraz obaj mają.
Rano w programie I TVP wystąpił gen. Wojciech Jaruzelski. Cała Polska wstrzymała wtedy
oddech. Z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium PRL wprowadzono stan
wojenny. Na ulice wyjechały czołgi i zbrojne patrole. Wszędzie było pełno wojska i milicji.
Wszyscy żołnierze mieli natychmiast zgłosić się do swoich jednostek wojskowych.
Wprowadzono godzinę milicyjną, Zawieszono działalność organizacji i związków
zawodowych. Los Legierskich był nieznany. Nikt w miasteczku nie wiedział dokąd ich
zabrano. Początkowo próbowałem dowiedzieć się czegoś na temat ich aresztowania
i miejsca przetrzymywania, ale szybko mi to odradzono. Od jednego partyjnego
funkcjonariusza otrzymałem dyskretne ostrzeżenie, że dla własnego dobra powinienem
przestać zajmować się tą sprawą, bo mogę stracić te swoje trzy oficerskie gwiazdki.
– Franciszek Legierski był przewodniczącym zakładowej „Solidarności”, bliskim
współpracownikiem Lecha Wałęsy. To dostateczny powód, by w stanie wojennym znaleźć
się za kratkami – oświadczył urzędnik – a ty nikomu się nie chwal, że twoja narzeczona jest
córką Legierskiego.
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Za punkt honoru przyjąłem sobie doprowadzić do ich uwolnienia. Przecież to miał być mój
teść i szwagier. Pukałem do różnych gabinetów notabli partyjnych i milicyjnych. Na szkoleniu
politycznym zabrałem głos w sprawie internowania działaczy „Solidarności”. Jako lekarz
i humanista napiętnowałem takie postępowanie władz. Jednak cierpliwość przełożonych też
miała swoje granice. Naciski ze strony dowództwa dywizji były stanowcze i zdecydowane,
by w końcu w batalionie zajęli się niewygodnym oficerem. A kiedy napisałem do prasy
podziemnej artykuł „Służba wojskowa w kontekście moralności socjalistycznej” i podpisałem
go swoim imieniem i nazwiskiem, od razu okrzyknięto mnie zdrajcą i wrogiem publicznym.
***
Emilia Hawranek, moja mama, wzięła składany taborecik i nikomu nic nie mówiąc
położyła na stole w kuchni kartkę papieru z informacją: Idę do kolejki, nie wiem, kiedy wrócę,
może coś kupię. Poszła do centrum miasta. Pod sklepem AGD rozłożyła siedzenie, usiadła.
Co jakiś czas spoglądała na okratowane drzwi sklepu i na bezradny wzrok ekspedientki. Dzień
jakoś minął, najgorzej było w nocy. Jednak twarda kobieta, doświadczona ciężką pracą
na roli, później nieuleczalną chorobą, dzielnie dotrwała do dostawy towaru. Wielki star 66
zajechał od zaplecza. Tłum ruszył pod sklep. Zaraz po odjeździe ciężarówki pojawił się
kierownik sklepu z fakturą w dłoni i oznajmił, że przywieźli trzy pralki i dwie lodówki.
Oburzenie ludzi z tasiemcowej kolejki sięgnęło zenitu. Mama była pierwsza i przed ladą
musiała szybko wybrać. Pralka czy lodówka?
– Pani Hawrankowa, pani nie powinna tutaj robić zakupów – powiedziała służbowym tonem
pracownica sklepu – dobrze wiemy, że pani syn służy reżimowi generała, a pani
bezwstydnie zabiera ludziom towar pierwszej potrzeby. Oni tam mają swoje wypełnione po
brzegi sklepy, kasyna i kantyny.
– Oj Pani Mario, stanowisko przewróciło pani w głowie – westchnęła Hawrankowa – co pani
wie o moim Tadeuszu? Chłopak jest oficerem, lekarzem i pomaga ludziom.
– Wielki doktor w mundurze komunistycznego oficera! – wykrzyczała na całe gardło
ekspedientka.
– Baby, dosyć! – krzyknął kierownik, zbliżając się do lady – Pani Hawrankowa, więc co
bierzemy, lodówkę Mińsk czy pralkę Polar? Szybka decyzja, bo ludzie mnie zlinczują.
– Lodówka duża, do malucha nie wejdzie. Biorę pralkę.
Ze szmacianej torby wyciągnęła portmonetkę, odliczyła 7 400 złotych i podała grubej
ekspedientce.
– A kiedy towar odbierze? Bo tu sklep, a nie przechowalnia? – spytała Kowalska.
– Syn przyjedzie po południu i ją zabierze.
Przyjechałem czerwonym fiatem 126 p. Wymontowałem siedzenie pasażera i pralka
weszła. Po drodze ze cztery razy zatrzymywały mnie mieszane patrole milicyjno-wojskowe.
Legitymacja żołnierza zawodowego otwierała szlabany. Tuż przed Krakowem zajechał mi
drogę GAZ 69 M, w kolorze khaki, z białym pasem na całej długości samochodu i wielkimi
literami WSW na drzwiach. Dwaj kaprale w długich sukiennych płaszczach, białych hełmach
i z pistoletami maszynowymi gotowymi do strzału w towarzystwie kapitana szybko
wyskoczyli ze swojego służbowego auta.
– Obywatel Porucznik Tadeusz Hawranek? – zapytał kapitan, chwytając za klamkę moich
drzwi.
– Zgadza się, ale o co chodzi, mam wolny dzień po dyżurze w szpitalu, a samochód jest
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zarejestrowany na mojego ojca? – Byłem zaskoczony tą nagłą kontrolą i szybko sięgnąłem
po swoją legitymację służbową i dowód rejestracyjny.
– Nie trzeba, proszę schować papiery – powiedział kapitan – mamy rozkaz doprowadzić
obywatela do Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Krakowie.
– Teraz, w tej chwili? Mam zostawić samochód z pralką? To jakiś absurd! Jestem oficerem
Ludowego Wojska Polskiego, lekarzem. Żądam wyjaśnień panie kapitanie.
– Porucznik Hawranek chyba się zapomina, panowie byli przed wojną – kapitan wycedził
przez zaciśnięte usta, wzrok przeniósł na rosłych kaprali, potem na mnie – pewnie chciał
pan powiedzieć, obywatelu kapitanie – z tembru głosu oficera WSW nie wynikało nic
dobrego, a raczej była to zapowiedź kolejnych moich kłopotów.
– Do wcześniejszych zarzutów dojdzie jeszcze kontrabanda, handel sprzętem AGD. To teraz,
w stanie wojennym, wyjątkowo napiętnowane przestępstwo – oświadczył kapitan –
władza ludowa surowo karze takich cwaniaczków, kupią taniej, a później sprzedają na
czarnym rynku trzykrotnie drożej.
– To jakiś absurd! Czy wy jesteście przy zdrowych zmysłach – zerwałem się nagle z siedzenia
– to moja pralka, dla mnie, moja matka przez dwie doby stała przed sklepem, żeby ją kupić.
– Jeszcze matka brała udział w przestępstwie, obywatelu kapitanie – odezwał się jeden
z kaprali.
– Ładnego ptaszka zatrzymaliśmy, nagroda nas nie minie – ucieszył się drugi z podoficerów –
może kapitan załatwi nam krótkoterminowy urlop za tę dzisiejszą akcję.
– Jeszcze jej nie zakończyliśmy – skwitował kapitan – kapralu Jarecki, przejmiecie samochód
od porucznika i pojedziecie do Komendy Garnizonu, nie, wróć ten rozkaz, pojedziecie od
razu do naszego oddziału WSW. Tam zostawicie malucha na placu pod dyżurką oficera
dyżurnego.
– Nie znam powodu zatrzymania. Dostałem taki rozkaz od przełożonych, jak mi podano,
to z samej Warszawy, z Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej. Podobno to sprawa
polityczna, partyjna. – wyjaśnił kapitan.
– Jaka polityczna, nie jestem członkiem partii i nigdy nie byłem? – zaprotestowałem.
– A może trzeba było się zapisać podczas studiów? Może dzisiaj nie byłoby całej sprawy,
a ja bym sobie teraz siedział przed telewizorem i babę klepał po tyłku.
W Oddziale WSW czekał major Bielski. Na biurku miał szarą teczkę formatu A4 z numerem
sprawy na okładce. Gdy zostałem doprowadzony na przesłuchanie, major zapalił lampę
biurową, kierując jej światło na moją twarz.
– Co my tu mamy, doktorze? – spytał, przeglądając akta – Kradzież sporej ilości morfiny
z ambulatorium jednostki i sprzedaż na czarnym rynku. I jeszcze te wrogie ulotki,
nawołujące do obalenia władzy ludowej. Nie za ciekawie to wygląda. W stanie wojennym
może być surowa kara. Przyznanie się do winy zamknie dochodzenie i pewnie złagodzi
wyrok.
Złapał się za głowę, zawyłem ze złości i walnąłem pięścią w biurko.
– Nic nie zrobiłem, żadnej morfiny nie wyniosłem z jednostki i nie sprzedałem! Do niczego się
nie przyznam!
Proces w Sądzie Garnizonowym w Krakowie przeprowadzono dosyć szybko. Sprawę
pralki, ze względu na brak dowodów na popełnienie przestępstwa umorzono na wstępie.
Jednak zeznania handlarza narkotyków Jarosława Z. pogrążyły mnie zupełnie. Choć zeznałem
pod przysięgą, że handlarza zobaczyłem po raz pierwszy na sali rozpraw, to jednak nie miało
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to znaczenia. Prokurator wojskowy nie miał litości wobec wroga ludowej Ojczyzny. Starał się
udowodnić, że narkotyki z ambulatorium przyczyniły się do śmierci Barbary J., która nabyła
je od handlarza Jarosława Z. I jeszcze ta paczka ulotek „Solidarności” znaleziona w bagażniku
czerwonego fiata 126 P. Pokazowa rozprawa miała wykazać, jak państwo polskie w stanie
wojennym pozbywa się ze swoich szeregów przestępców. Dzięki tej sprawie wojsko mogło
zyskać w oczach opinii publicznej. Starano się udowodnić, iż mimo rządów wojskowych,
mimo uprzywilejowania tej grupy, właśnie to środowisko potrafi publicznie przyznać się
do błędów, ba, nawet wskazać ze swojego grona zwyrodniałego wroga ludu. Mowa
prokuratorska była długa i wzruszająca.
– Bardzo proszę Wysoki Sąd, aby nie zapominał, że przestępstwa dopuścił się lekarz
medycyny, przedstawiciel zawodu szczególnie cieszącego się zaufaniem społecznym, który
powinien ratować ludzkie życie, a nie je zabierać! – grzmiał prokurator w mowie końcowej.
Po godzinnej przerwie ogłoszono wyrok:
– Wojskowy Sąd Garnizonowy w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazuje
porucznika Tadeusza Hawranka syna Karola na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu
na trzy lata.
***
Redaktor Halina Kącka była zgrabną blondynką i nie miała więcej jak trzydzieści lat.
Umówiliśmy się w karczmie, ale ze względu na panujący tam hałas i wrzaski pijanych
klientów, przenieśliśmy nasze spotkanie w plener, to jest nad brzeg rzeki Wisły. Usiedliśmy
na trawie i Kącka włączyła dyktafon.
– Doktorze, ma pan sentyment do tego miejsca? – dziennikarka zaczęła swój wywiad.
– Dziękuję za tytuł, już nikt od wielu lat nie zwracał się do mnie w ten sposób. Tak, mam
sentyment do tej rzeki, do tych gór. Przecież tu wszytko się zaczęło. Proszę mi mówić
Tadeusz, mówmy sobie po imieniu.
– A zatem, Tadeuszu, jesteśmy po promocji twojej nowej książki. Kolejna publikacja dotyka
środowiska wojskowego, twój bohater to postać fikcyjna, choć niektórzy znawcy twojej
twórczości dopatrują się wątków osobistych?
– Niech to pozostanie w sferze domysłów.
– Powróćmy jednak do twojej biografii, po 1989 roku zostałeś zrehabilitowany, mogłeś
wrócić do wojska i do zawodu lekarza. Stało się inaczej?
– To prawda. Dostałem propozycję powrotu w szeregi armii, także do zawodu lekarza.
Uhonorowano mnie Medalem Solidarności i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności
Kraju. Te wyróżnienia nie zmieniły mojej postawy. Kiedy w 1981 roku świat się dla mnie
zawalił, początkowo znalazłem ukojenie w alkoholu. Praktycznie nie trzeźwiałem.
Stoczyłem się na same dno. Później zacząłem pisać. Piłem i pisałem. Przestałem pić, kiedy
w IPN zobaczyłem swoją teczkę. Zrozumiałem, jaką mistyfikację wymyśliły władze PRL,
by mnie pogrążyć i zniszczyć.
– Masz do kogoś żal, pretensje?
Nie mogłem na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Jak przez mgłę widziałem
prokuratora i sędziego, widziałem swojego dowódcę, który prywatnie, poza koszarami,
trzymał za mnie kciuki i nie wierzył w moją winę. Beata była w szoku, jej rodzina w rozpaczy.
Czas zrobił swoje. Minęła złość i chęć zemsty.
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– W tej historii już nic nie zmienimy. To już minęło trzydzieści pięć lat.
– A twoja narzeczona Beata?
– Jest matką naszego syna Jerzego.
Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem portfel, a z niego legitymacyjne zdjęcie.
– Proszę – podałem fotografię Halinie Kąckiej.
– To amerykański żołnierz – stwierdziła – Kto to jest?
– Mój syn Jerzy. Był wtedy studentem na West Pont. Teraz jest kapitanem. Nie mam
aktualnego jego zdjęcia. Wczoraj wrócił z Afganistanu. Został lekko ranny. Służy w 6.
Brygadzie Powietrznodesantowej, w tej samej formacji co ja. Być może wkrótce będzie
majorem.
– Cieszę się i gratuluję. Powiedz jednak co się dzieje z Beatą?
– Nadal jest piękna, jest moją asystentką i pierwszym surowym cenzorem moich książek.
W tym roku będziemy obchodzić 35. rocznicę naszego ślubu. Ja miałem swoją wojnę
w 1981 roku, a mój Jurek teraz, tysiące kilometrów od domu.
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Leszek Wolański
Dom burmistrza, czyli niezwykłe historie rodzinne
Opowiem historię domu, który znajduje się do dzisiaj w Dynowie, przy ulicy Piłsudskiego
58. Ktoś pomyśli – cóż ciekawego mogą kryć mury starego, około 120-letniego budynku;
położonego w sennym, prowincjonalnym miasteczku nad Sanem?
Dla mnie to miejsce szczególne, gniazdo rodzinne, z którym łączą się drogie wspomnienia,
ale przez ten dom przemaszerowała też historia naszego kraju zamieniając go w kronikę
wielu mieszkańców, wywodzących się z różnych narodów. Wiem, że słowa te brzmią
patetycznie – za chwilę zrozumiecie jednak, że są prawdziwe i szczere.
Zacznijmy od początku…
Jak głosi rodzinna tradycja, mój pradziadek, Andrzej Wolański, (1859–1926) w latach 80tych XIX wieku kupił w Dynowie oraz parcelę wraz z zabudowaniami. Stanowiły je: stary,
zrujnowany już modrzewiowy dworek; duża, dworska, dwuspadowa stodoła z ogromnym
boiskiem i dwoma sąsiekami a także drewniane budynki gospodarcze, usytuowane na
obecnej szerokości działki, ciągnącej się do rzeczki Dynówki.
Nowy gospodarz wkrótce dokonał zmian – obciął lewy sąsiek stodoły i rozebrał niszczejący
dworek. Na jego miejscu zbudował nowy, murowany dom rodzinny Wolańskich. Jako
budulca nowej więźby dachowej wykorzystał część drewna ze starego dworku. Do dzisiaj
belki te (płazy, które stanowiły przecięte na połowę pnie drzewa) są rozpoznawalne, gdyż
z jednej strony mają grubą warstwę wapiennej pobiały.
Ten nowy dom miał ciekawą formę, o charakterze willowym. Fasadę stanowiły dwie
części, nierównej wysokości, połączone gankiem, wspartym na trzech filarach. Balustradę
zdobiły betonowe tralki. Budynek był otynkowany, ozdobiony boniowaniem i profilowanym
gzymsem. Dodatkowo wokół okien umieszczono profile i wysunięte parapety. Początkowo
dom pokryty był dachówką, którą później zamieniono na blachę z Huty Królewskiej w
Chorzowie. Zwieńczenia dachu stanowiły stożkowe sterczyny. Górny balkon miał, zachowaną
do dziś, kutą balustradę. Główne wejście znajdowało się od strony podwórza. Prowadziło
przez mały, drewniany ganek. Drugie wejście, skromniejsze, usytuowane było od strony
północnej.
Rodzinny dom Wolańskich nie był jedynym dziełem dziadka Andrzeja, który założył firmę
budowlaną. Wznosił budynki mieszkalne i kościoły w Dynowie oraz najbliższej okolicy.
Właściwie wszystkie z nich są rozpoznawalne – nie tyle poprzez podobną formę – bo każdy
był wyraźnie inny, ale poprzez sposób zdobienia – boniowanie, gzymsy, duże okna
i niejednolitą bryłę.
Gdy Andrzej ożenił się, z o rok młodszą od siebie, Anną z Krasnopolskich, w domu przy
ulicy Piłsudskiego zaczęło tętnić życie. Doczekali się pięciorga dzieci (Józefa, Feliksa,
Leopolda, Klemensa i Pauliny) i wychowywali je z dużą starannością i oddaniem.
Dziadek był osobą szanowaną, przez ponad dwadzieścia lat pełnił w Dynowie funkcję
burmistrza. Zmarł przed moim urodzeniem.
Dobrze pamiętam babcię Annę, u której spędzaliśmy każde wakacje. Była to kobieta
gospodarna a przy tym wrażliwa na piękno przyrody. W swoim domowym ogródku, co nie
było popularne w miasteczku, uprawiała kwiaty. Jej specjalnością i zamiłowaniem było

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2017

32 | WYRÓŻNIENIE Leszek Wolański Dom burmistrza, czyli niezwykłe historie rodzinne

układanie bukietów – latem z żywych roślin, a zimą, z tak zwanych „sucharków”, czyli
słomianek, które zasuszała najpierw w zacienionych zakamarkach strychu.
Wspominam ją jako spokojną i bardzo religijną. Przeżyła rodzinną tragedię, o której nie
zapomniała do końca życia. Jej ukochana, jedyna córka Paulina, najstarsza z rodzeństwa,
umarła w dwudziestym czwarty roku życia, właściwie u progu swej dorosłej drogi.
A zapowiadała się tak dobrze. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu
i podjęła swą pierwszą pracę w charakterze nauczycielki i kierowniczki, w wiejskiej szkole,
w sąsiadującej z Dynowem Dąbrówce Starzeńskiej. Pracowała tam w latach 1908 – 1910.
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była nauczycielką z powołania.
W tym czasie pokonanie kilku kilometrów do sąsiedniej wsi było utrudnione, gdyż nie
postawiono jeszcze mostu na Sanie i korzystano z promu. Zimą przechodzono na drugą
stronę rzeki po lodzie lub gdy warunki były dogodniejsze, przewoźnicy przeprawiali chętnych
łodziami. Właśnie w takich zimowych okolicznościach doszło do tragedii. Pod wracającą
z pracy Pauliną lód załamał się i ciocia wpadła do wody. Przypłaciła to zapaleniem płuc
(nazywanym wtedy suchotami), kilkumiesięczną chorobą, w wyniku której, w lutym 1911
roku zmarła. Pochowano ją w rodzinnym grobie, w którym leżeli już dziadkowie: Bartłomiej
i Rozalia a 15 lat później miał dołączyć do nich, jej ojciec, Andrzej.
Zachowały mi się w oczach dwa obrazy babci – jak modliła się w naszym dynowskim
kościele i drugi, jak mówiła pacierze z grekokatolikami. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko
domu dziadków, w 1910 roku, w miejsce drewnianej, wybudowano murowaną cerkiew, w
której odbywały się co dwa tygodnie nabożeństwa. Babcia otwierała wtedy okno stołowego
pokoju, które znajdowało się na wprost głównego wejścia do świątyni. Ze swojego domu
widziała ikonostas i uczestniczyła w mszach grekokatolickich, mimo że była katoliczką.
Nazywała to „modlitwą ze swoimi sąsiadami”.
Anna Wolańska była doskonałą gospodynią. Jej kuchnia nie obfitowała może w bardzo
wyszukane, światowe dania; ale przygotowywała smaczne, tradycyjne posiłki. Pamiętam jej
wspaniałe pierogi z owocami tak zwanej „cześni”, czyli dzikiej czereśni, która rosła
w ogrodzie. Owoce miały ciemny, czerwony kolor i cierpki, aromatyczny smak. Zrywano je
w specyficzny sposób – po prostu obcinano „konarki”, czyli ogołacano drzewo, pozbawiając
je dolnych gałęzi. Nieraz wraz z bratem „podjadaliśmy” żniwiarzom okraszone słoniną ruskie
pierogi. Babcia przygotowywała dla swoich pracowników specjalne, wynoszone w pole
posiłki. Te podkradane pierogi były najsmaczniejsze…
Zapamiętałem też stołowy pokój, w którym odbywały się ważne rodzinne spotkania.
Był to największy, ponad 30 metrowy salonik, z dość skromnym, reprezentacyjnym
garniturem mebli. Między oknami wisiały dwa portrety – Tadeusza Kościuszki i dziadka
Andrzeja. Z sufitu zwisała mosiężna lampa, znak nowoczesności, bo dzięki prywatnej
elektrowni Rudolfa Patkiewicza w niektórych dynowskich domach był już w latach
trzydziestych prąd. Na bambusowych kwietnikach stały duże asparagusy i paprocie.
Na środku honorowe miejsce zajmował owalny, dębowy, stół, z zgrabnie wygiętymi nogami.
Jego główną zaletą była umiejętność dostosowywania się do ilości biesiadników. Po pełnym
rozsunięciu mógł zmieścić nawet ponad dwadzieścia osób. Babcia dekorowała go zawsze
białym, wykrochmalonym obrusem i bukiecikami kwiatów.
Kiedy synowie zaczęli zakładać swoje rodziny i stopniowo opuszczali rodzinne gniazdo,
dom – dla dziadków stawał się za duży.
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Mój ojciec, najstarszy z braci, najpierw uczył się w Gimnazjum w Przemyślu a później
studiował prawo na C.K. Uniwersytecie im. Franciszka I we Lwowie. Po studiach przyjęty
został do służby kontraktowej w C.K. Starostwie sanockim a od 1919 r. odbywał praktykę
konceptową przy starostwie w Brzozowie. 25 sierpnia 1923 roku ożenił się w Dynowie z moją
mamą, Heleną Kędzierską i wyjechał do Drohobycza a później do Sokala, gdzie pracował
w tamtejszych urzędach. Dwa lata później urodził się mój brat a pięć lat później ja. Do wojny
mieszkaliśmy w Lubaczowie, gdzie ojciec pracował jako starosta a my zaczęliśmy już swoją
szkolną edukację.
Po śmierci męża babcia mieszkała w domu już tylko z jednym, ułomnym synem. Dziadek
tak zaprojektował ten budynek, że od początku wydzielone było w nim małe mieszkanie,
z osobnym wejściem dla służby. Był to jeden pokój, kuchnia i sień. Dziadek zastosował
w budynku układ amfiladowy, co wielokrotnie pomagało zmieniać podział domu.
Babcia pozostawiła sobie cztery pokoje, dużą kuchnię, sień, poddasze i piwnicę a pozostałe
pomieszczenia wynajęła lokatorom.
Do dwupokojowego mieszkania wprowadziła się rodzina Żyda Pinkasa Intratora.
Ten z wykształcenia inżynier leśnik, handlujący drewnem, mieszkał tu wraz z żoną i dwójką
dzieci aż do wojny. Posiadał tartak w Dąbrówce Starzeńskiej. Pochodził z Śliwnicy i był synem
Izaaka Leiby Intratora i Gistli Biek. Jego żona Eugenia Jonas wywodziła się ze Stanisławowa a
związał się z nią w roku 1919, jako 35 letni młodzieniec. Lokalizacja mieszkania odpowiadała
mu pewnie z tego względu, że w pobliżu mieszkał jego brat Szai z rodziną.
Stosunki sąsiedzkie z moimi dziadkami układały się dobrze. Każdy żył swoim życiem, nie było
jakiś specjalnych zażyłości, ale nie było też antagonizmów.
Co ciekawe przed wojną dom moich dziadków położony był w szczególnym miejscu.
Po obu stronach budynku, przy głównej ulicy znajdowały się domy, w których mieszkały
rodziny żydowskie. Od strony miasta mieszkał Żyd Suchar (nie wiadomo, czy to było
nazwisko, czy przezwisko), który zajmował się przewozem towarów. Miał furmana i razem
prowadzili „firmę” transportową. Była to dość liczna rodzina a jeden z synów, mój rówieśnik,
miał na imię Wolf i był chory. Dom otaczał wysoki płot, co miało zapewnić rodzinie spokój
i prywatność. Pamiętam jak żona Suchara przyszła do babci z prośbą, by ta wymieniła jej
kurę. Okazało się, że kokosza Żydówki miała na nodze narośl a to powodowało, że była
„trefna”. Kobieta zaproponowała więc, że wymieni ją na „czystą”, bez narośli. Babcia nie
zgodziła się, ale musiało się jej zrobić żal sąsiadki, bo dała Sucharowej jakiegoś kurczaka.
Dom od strony południowej też był własnością żydowską, zamieszkiwała go liczna
wielopokoleniowa rodzina.
Wybuchu II wojny światowej babcia Anna nie dożyła. Zmarła ostatniego sierpnia 1939
roku. Pamiętam jak ojciec pełen obaw jechał na jej pogrzeb.
Tu przywołam historię, która zaważyła na decyzji moich rodziców, by wrócić do
rodzinnego dynowskiego domu.
Po wejściu wojsk sowieckich w dniu 26 września 1939 roku nasza sytuacja stała się
dramatyczna.
Na mocy specjalnego dekretu Rady Najwyższej ZSRR mieszkańcy Lubaczowa stali się
obywatelami Związku Radzieckiego i doświadczali okupacyjnego terroru. W pierwszych
dniach wojny ojciec wraz z wszystkimi urzędnikami ewakuował się do Buczacza, gdzie spotkał
wkraczające wojska radzieckie. Urzędnicy zniszczyli wtedy dokumenty i w rozproszeniu
uciekli. Ojciec wrócił do Przemyśla i tam przypadkowo dowiedział się, że nadal jesteśmy
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w Lubaczowie. Dołączył więc do nas i pod okupacją radziecką przebywał do 10 maja 1940
roku.
W międzyczasie były zorganizowane w Lubaczowie dwie wywózki polskich urzędników
państwowych na Syberię. 10 lutego i 13 kwietnia 1940 roku wywieziono na Sybir znaczną
część miejscowej inteligencji. Tata był wielokrotnie przesłuchiwany przez NKWD.
Kiedy na ostatnim przesłuchaniu odebrano mu paszport, stało się jasne, że czeka go
deportacja. W drugiej części naszego lubaczowskiego domu zakwaterowano rodzinę
rosyjską. Mąż był pracownikiem NKWD, zastępcą komendanta do spraw politycznych a żona,
z pochodzenia Polka z nim współpracowała. To ona ostrzegła rodziców, że rodzina jest na
liście do wywózki. Nie pozostawało nic innego jak uciekać. Z małymi węzełkami, wynajętą
furmanką, Żyd bocznymi drogami wywiózł nas nocą na granicę, do Przemyśla. Dzięki temu,
że urodziliśmy się w Dynowie, który w tym czasie należał do Generalnego Gubernatorstwa,
mogliśmy legalnie przekroczyć granicę i w maju 1940 roku powróciliśmy do rodzinnego
domu, gdzie rodzice pozostali już na zawsze. Ich życie wplotło się w historię dynowskiego
domu.
13 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły Dynów.
Prześladowanie miejscowej społeczności żydowskiej rozpoczęło się już 14 i 15 września,
w przypadające wtedy święto Rosz Haszana (Nowy Rok). Wtedy to wymordowano
w Dynowie około 400 osób. Złapanych na ulicach lub wyciągniętych z domów Żydów
rozstrzelano na tak zwanym „plebańskim polu”, przy obecnej ulicy Księdza Józefa Ożoga.
Drugą grupę aresztowanych rozstrzelano poza miastem, w lesie na Żurawcu. Niemcy
podpalili również dynowską synagogę, w której schroniło się około 50 Żydów.
Podczas tych pierwszych wrześniowych egzekucji zginął lokator babci Anny, Żyd Pinkas
Intrator, jego żona i prawie dorosłe dzieci. Brat Pinkasa – Szai Intrator, lekarz, który mieszkał
w dworku naprzeciwko domu Suchara, gdy dowiedział się o śmierci rodziny swojego brata,
wynajął furmankę i z najbliższymi (żona i dwie córki) uciekł do Przemyśla. Tam cała rodzina
popełniła samobójstwo. Wykorzystał do tego cyjanek, bo jako lekarz miał do niego
swobodny dostęp.
Niemcy wywieźli całe wyposażenie z żydowskiego mieszkania Pinkasa Intratora i wkrótce
zajęli je na kwatery. W komórce urządzili składzik. Z sąsiednich żydowskich domów również
zostały wywiezione meble. U Suchara dokonano takich zniszczeń, że w roku 1940 dom był
ruiną i nie nadawał się już do zamieszkania. Do budynku od strony południowej wprowadził
się pop Hadzewicz z żoną i dwojgiem dzieci, które studiowały w Wiedniu rolnictwo. W roku
1940 pop objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dynowie.
Tu trzeba dodać, że w okresie okupacji w Dynowie funkcjonowała 7-klasowa szkoła,
w której Niemcy realizowali własny program, wycofując polskie podręczniki oraz ograniczając
zakres nauczania. Hadzewicz funkcję tę pełnił do roku 1941, czyli do śmierci. Pochowany
został za cerkwią.
Z kolegami nie lubiliśmy go. Był wybuchowy, apodyktyczny i źle odnosił się do polskich
uczniów. Żona z rodziną mieszkała w Dynowie, w sąsiednim domu, do lipca 1944 roku.
Od września 1939 roku San stał się granicą między Generalnym Gubernatorstwem a
ziemiami polskimi zajętymi przez Związek Sowiecki. Ta granica, w linii prostej, przebiegała
w odległości około 500 metrów od domu dziadków. Z racji tego, że budynek znajduje się na
wzniesieniu, można było z jego okien obserwować budowę przez żołnierzy sowieckich,
umocnień zwanych linią Mołotowa, na prawym brzegu Sanu.
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W momencie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, 22 czerwca 1941 roku żołnierze
niemieccy mieszkający w naszym domu wraz z frontem przemieścili się na wschód.
Kolejne wkroczenie frontu wschodniego do Dynowa miało miejsce 28 lipca 1944 roku.
Była to 38. Armia Radziecka. W domu znów zawitały zmiany. Rosjanie zajęli dwa frontowe
pokoje i zamienili je na szpital wojskowy. Zapewnili sobie niezależne wejście od głównej
ulicy, przez ganek. Okazali się uciążliwymi lokatorami, gdyż efektowną balustradę z tralek
potrafili zamienić w „deskę klozetową”. Nie pomagały prośby, dopiero interwencja mojej
mamy Heleny u komendanta miasta zmieniła tę żenującą sytuację. Szpital funkcjonował tu,
w czasie stacjonowania wojsk sowieckich, do połowy stycznia 1945 roku. Kiedy front się
przesunął, pokoje zwolniono.
Po Żydach, Niemcach i Rosjanach w naszym domu zostały pewne ślady. Na szczęście nie
pozostawili po sobie zniszczeń, ale ich „obecność” była tu widoczna. Rodzina Intratora, która
mieszkała w tym domu najdłużej, pomalowała ściany zajmowanych pomieszczeń na bardzo
agresywne kolory i dodatkowo wzbogaciła je czarnymi i granatowymi wzorami. „Zdobienia”
najtrudniej było zlikwidować z sufitów, bo wykorzystywała farby anilinowe, co przysporzyło
niemałych problemów późniejszym malarzom.
Po żołnierzach niemieckich pozostały proste, zbite z desek prycze, które później spalono.
Jedyny „mebel”, który został do dzisiaj to mały stołek z hitlerowską pieczątką.
Rosjanie natomiast w ramach odkażania pomieszczeń zapuścili podłogę jakimś
impregnatem, ropą(?), którego zapach zniknął z domu dopiero po usunięciu podłogi.
W okresie powojennym, do roku 1947, gdy Bartkówka, najbliżej od Dynowa położona za
Sanem wieś, została spalona przez sotnię UPA, w naszym domu zamieszkali kolejni lokatorzy
– uciekinierzy, pogorzelcy zza Sanu.
W latach późniejszych bracia Wolańscy dokonali podziału majątku po rodzicach, w wyniku
którego dom przypadł w połowie Klemensowi a w połowie mojemu ojcu Józefowi. Odtąd
stanowią go już dwa osobne gospodarstwa.
Właściwie kiedy dzisiaj patrzymy na dom przy ulicy Piłsudskiego 58 widzimy tylko
niewielkie zmiany, które nie spowodowały zatracenia jego oryginalnego charakteru.
To aktualnie jeden z najstarszych położonych tam budynków. Jest zadbany i nadal
wyróżnia się dawnym zdobieniem, zastosowanym przez jego budowniczego – dziadka
Andrzeja.
Dziś już nikt nie nazywa go domem burmistrza i nie pamięta burzliwej historii jego
mieszkańców.
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Andrzej Wojciechowski
Wspomnienia dla górnej
Jak nie wiadomo, od czego zacząć trzeba zaczynać od początku? Mój początek oznaczał
jednak koniec. Jest rok 1939 jestem absolwentem drugiej klasy szkoły podstawowej
w Zgierzu i kiedy mam rozpocząć pobieranie wiedzy, w klasie trzeciej, zawyły syreny.
Wojska hitlerowskie weszły do Polski. Koniec. Mijają kolejne lata okupacji. Trochę się
uczymy, trochę biegamy po polach Radogoszczy, ale do czasu. W roku 1943 ojca i matkę
zabierają, czarno ubrani panowie. Ojca rozstrzelali, matka do Rawenbruku. Zostaję z siostrą
w obszernym pokoju w domu na Anyżowej. Ja trzynaście lat , siostra jedenaście.
Po latach w klubie dziennikarza przysiadł się Henryk Rudnicki.
– Powinienem ci to powiedzieć, kiedy zostałeś sam z siostrą, wzięliśmy was pod opiekę do
czasu zawiadomienia waszych krewnych.
Rudnicki mieszkał w Radogoszczy dwie ulice dalej. Był w AK?
Okupacja się kończy. Pali się więzienie w Radogoszczy. Jest wolność a ja nie mam butów.
Więzienie jest blisko, idę zobaczyć. Dobry Bóg po przekroczeniu bramy i spenetrowaniu lokali
załogi więziennej prowadzi mnie wprost na parę solidnych wojskowych kamaszy. Moj numer.
Ale to nie koniec. Przez bramę wjeżdża wojskowy samochód z trzema oficerami z kamerami
filmowymi w rękach. Fakt ten ma znaczenie. Kilka lat później tych samych trzech facetów
siedzi przy stole egzaminacyjnym w Szkole Filmowej: Robert Forbert, Aleksander Ford
i Stanisław Wohl. Profesorowie. Ale o tym potem.
Tak czy siak, znalazłem się w roku 1946 w trzeciej klasie, w jednej ławce, w III Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego z Jerzym Urbanem. Po latach okazało się, że to był TEN URBAN!
Jak się dowiedziałem już później, Urban na tym etapie, pobieranie wiedzy średniej zakończył
robiąc jakiś przekręt finansowy na oranżadzie dla kolegów w szkolnym sklepiku? Tak czy siak.
Ja zaś sporym wysiłkiem, po latach tortur moralnych i fizycznych, nadrobiłem straty czasu
w kształceniu umysłu. Howk!
Do dziennikarstwa jeszcze kawałek. Bo najpierw była trąbka, YMCA i Melomani. To było
piętno, bowiem od tego czasu, gdziekolwiek się pojawiłem i cokolwiek robiłem mówili: A to
pan grał na trąbce w Melomanach?
Można było dostać cholery.
Filologia rosyjska na Uniwersytecie . Baczność! W dwuszeregu z karabinami u nogi na ulicy
Lindleya na wykładach STUDIUM WOJSKOWEGO stoję obok Juliana Brysza, Jana
Skotnickiego, Leszka Skrzydło, Wiesława Machejka. Spocznij.
Ponieważ jestem rusycystą przetłumaczyłem cztery linijki wiersza z rosyjskiego. Zamieścili
w Głosie Robotniczym. Temat: urodziny Stalina. Rok później wódz oddał ducha Panu, ale ja
wkroczyłem na łamy. Jeszcze nie zostałem dziennikarzem, bowiem Andrzej Munk i Antoni
Bohdziewicz, bo przecież byłem ten od Melomanów, powiedzieli: Stary, co się będziesz
pieprzył na tym rosyjskim. Chodź do Szkoły Filmowej, przynajmniej będzie was razem trzech:
Sobociński i Matuszkiewicz już są.
Dziekan powiedział: co się będziesz pieprzył z tym pierwszy rokiem bierzemy cię na drugi.
Będę, więc niebawem kierownikiem produkcji filmowej. Powstaje Łódzki Ośrodek
Telewizyjny. Kto ma tam pracować jak nie my wyszkoleni filmowcy? Czy telewizja to już
dziennikarstwo? Ci, co tam pracują powiadają, że tak. No, więc zaczynam być dziennikarzem
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telewizyjnym. Naczelny – Władysław Orłowski , zastępca – Edward Szuster, w redakcjach:
Jerzy Urbankiewicz, Henryk Jakóbczyk, Mirosław Ochocki. Proszę bardzo.
Lubię sport. Trafia na mnie Ludwik Szumlewski. Robimy razem tematy sportowe dla
telewizji i radia. Niestety pewnego wieczoru w SPATIFIE okazuje się, że jestem antysemitą.
Nic nie pamiętam, ale szefowa telewizji Irena Radkiewiczowa, żona najważniejszego
Radkiewicza uznała, że antysemita w telewizji pracować nie powinien. Fora ze dwora.
Dobry kawałek rzemiosła dostałem od redaktora Feliksa Bąbola w PAP-ie. Każdy napisany
tekst był dla niego za długi. W efekcie nauczyłem się w dwóch zdaniach opisać wielką
defiladę albo wiec. Każdy, kto zna Felka Bąbola i PAP to potwierdzi.
Łagodnie przechodzę do pracy dziennikarskiej w Łódzkim Domu Kultury, gdzie tworzę
audycje radiowe dla fabrycznych radiowęzłów. Lektor Bogusław Mach, autorzy z radia, Jan
Kołodziej i inni. Audycje są wysoko oceniane przez ludzi odpowiadających za informację. No
to jak tak, to Barbara Natorska szefowa Związku Zawodowego Włókniarzy mówi: Potrzeba
nam silnego wsparcia, zrobimy studio nagrań radiowych przy redakcji „Nasze życie” –
włókniarskim organie tygodniowym, trzeba powiedzieć, szeroko rozpowszechnianym wśród
łódzkich włókniarek. Julian Beck, Bogdan Dmochowski, Paweł Patora piszą najlepiej jak
potrafią, wzbogacając zakres intelektu w okresie wypoczynku po pracy strudzonych tkaczek
prządek i farbiarzy. Szkołę radiową w dźwiękowym NASZYM ŻYCIU przechodzą bardzo
młode: Grażyna Papier i Magda Szuster. Sielankę przerywa stan wojenny. Niby jesteśmy
dziennikarzami, ale nic nie publikujemy.
Wtedy okazuje się, że warto w życiu wiedzieć, co robić z trąbką. Stan wojenny odcisnął
jednak piętno na życiorysie. Jak to na wojnie? Człowiek jak nie strzela to pije. I taki się stało.
Popiliśmy i nawinęła się dziennikarka Głosu Robotniczego, którą znieważyliśmy, piszę w
liczbie mnogiej, bo nie byłem sam; co gorsze okazało się, że ona była, sympatią członka z KC
i tylko dzięki człowiekowi, który przekonał kogo trzeba – że nie warto nas aresztować –
mogłem zostać naczelnym odrodzonego Kalejdoskopu, gdzie zatrudniłem z satysfakcją:
Andrzeja Gruna, Marka Milera, Andrzeja Poniedzielskiego i innych nie gorszych. Ale to był
koniec kariery. Nadeszła pora biznesu.
Warto dodać do wspomnień okruchy znaczące
Ziemia Łęczycka.
Skromne prowincjonale pisemko, ale mające kilka mutacji. Dla Kutna, dla Ozorkowa i dla
Poddębic. Zaangażowałem się w Kutnie. Namówił mnie do tego Aleksander Jaśkiewicz
dziennikarz z Ekspresu. Michał Galewski, Józef Henryk Wiśniewski, Grażyna Zdrojewska,
Gizela Nieśmiałek. Widomości Kutnowskie były wtedy ważne. Dziennikarz to był gość.
Dyrektor Polfy – kolega, lekarz naczelny w ubojni drobiu – kolega, sekretarz propagandy –
Kolega – ale harcerz, więc nie za bardzo się udzielał. Jerzy Kałużka, który miał pieczę nad
prasą powiatową pełen uznania. Nakład z początkowych 900 egzemplarz wzrósł do 3000.
Niestety reforma województw skończyła bal. Mogłem zostać cenzorem w Płocku, ale tam tak
śmierdziało, że dałem spokój, mimo, że naczelnym w teatrze był mój kolega Jan Skotnicki
i namawiał. Ale jego też ciągle głowa bolała.
Lucjan Włodkowski.
Ważny epizod w moich wspomnieniach. Namówił mnie, abym opisał dla Odgłosów,
których był redaktorem naczelnym, Mistrzostwa Świata w lataniu na helikopterach,
w Piotrkowie Trybunalskim. Przylecieli Amerykanie, wspaniali piloci. Jeden murzyn mówił
doskonale po polsku i nazywał się Paluszkiewicz. Wygrali Polacy.
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Następną okazję do latania dał mi także Włodkowski. Startuję, jako załoga Odgłosów
w Rajdzie pilotów i dziennikarzy. Lecę gawronem ciężkim dwupłatowcem zwanym przez
szybowników mięśniolotem. Inni latali np. wilgami. Włodkowski ogłosił konkurs Odgłosów na
reportaż, dostałem za drugie miejsce przepiękną walizkę z dermy. Była jasno beżowa.
Równie cenne było to, że dodatkowo Lucjan Włodkowski zgodził się na drukowanie
w odcinkach tygodniowych mojego opowiadania pod tytułem Kacza zupa. Niestety rękopis
zaginął. Na łamach jednak gdzieś Kacza Zupa jest.
Proszę bardzo. Jedno wspomnienie a ile nazwisk, które powinny być wspomniane, dla
kultury Łodzi, prasy, telewizji itp. Żeby jednak wziąć udział w takim wspominaniu trzeba
kupić właściwą gazetę, potem dokładnie ją całą przeczytać, co więcej mieć doskonały wzrok,
bowiem ogłoszenie znajduje się na końcu tekstu zapowiadającego. Ale jak się ma szczęście w
życiu to człowiekowi wszystko się udaje.
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