
strona 1

wspominają
Julian Gozdowski
Zbigniew Horbowy

Zofia Mirska
Henryk Pawlak

Izabella 
Skrybant-Dziewiątkowska

Regina Stroemich

http://www.dokis.pl


strona 2

Spis treści

Henryk Pawlak, Dziecko Twierdzy Breslau   4
Regina Stroemich, Mój pierwszy dzień   10
Julian Gozdowski, Sport i nowy dom    15
Zofia Mirska , Moja kłodzka ojczyzna   22
Izabella Skrybant–Dziewiątkowska, 
Skromne kresowe dzieciństwo    26
Zbigniew Horbowy, Decyzja na całe życie    31

Publikowane niżej wspomnienia stanowią poszerzony zapis 
wywiadów telewizyjnych udzielonych w trakcie realizacji dokumentalne-
go programu telewizyjnego „Mój Pierwszy Dzień” zrealizowanego przez 
TVP Wrocław oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Cykl doku-
mentalny w reżyserii Witolda Świętnickiego obejrzeć można na antenie 
TVP Wrocław oraz, w wersji online, na stronach portalu www.dokis.pl  
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2012 – 2013

http://www.dokis.pl


Radosław Mołoń, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 Dolny Śląsk .  Ba r w ny,  ż y w y, 
fascynujący i ,  przede wszystk im, prawdziw y. Obraz pier wszych 
l at  p ol sk ie go  Dol ne go  Ś l ą sk a  z achow a ny  we  w sp om n ien iach 
osób będących dziećmi  lub  wk raczających dopiero w dorosłość 
to niezw yk le poruszająca lektura .  Sam jestem Dolnośląza k iem 
z wyboru. Podobnie jak niektórzy bohaterowie tej książki pocho-
dzę ze  wschodniej  części  k raju ,  z  Pod kar pacia .  Za mieszka łem 
we Wrocławiu jako młody człowiek już w wolnej, demokratycznej 
Polsce. Dziś to Dolny Śląsk jest moją małą ojczyzną. Z tym więk-
szym wzruszeniem czytam wspomnienia tych, którzy zamieszka-
l i  tu wcześniej,  w nieporówny wa lnie t rudniejszych warunkach. 

 M a m ogromny szacunek d la  wszyst k ich 
osób zaangażowanych w odbudowę Dolnego Śląska i uczynienie go 
tym, czym jest obecnie - niezwykłym, inspirującym, wielobarwnym 
miejscem do życia. Prawdziwą unią wielu kultur. Dolny Śląsk jako 
przestrzeń społeczna nie może jednak istnieć bez wspólnej pamięci. 
Utrwalanie i zachowanie wspomnień dla kolejnych pokoleń jest naszym 
wspólnym obowiązkiem.
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HENRYK PAWLAK 

DZIECKO TWIERDZY BRESLAU

Moi rodzice pochodzili z rejonu Łodzi. 
Jednak w 1939 roku ojciec, jako specjalista 
od koni wyścigowych miał zatrudnienie pod 
Ząbkowicami. Wracając z Ząbkowic Śląskich 
(Frankenstein) rodzice zatrzymali się w Breslau, 
bo ojciec dostał pracę na Torze Wyścigowym 
na Partynicach1. Zajmował się tam ćwiczeniem 
i opieką nad końmi wyścigowymi. I to jest 
początek pobytu mojej rodziny w Breslau. 

Z  opowiadań rodziców wiem, że 
było to przepiękne miasto, które jako jedyne 
w Europie ma taki układ przestrzenny, że zacho-
wuje swoisty mikroklimat. Zawsze mi rodzice 
pokazywali przepiękne fontanny i proszę zwró-
cić uwagę gdzie one były umieszczone. Zawsze 

budowano je w pobliżu dworców żeby jonizowały  powietrze i neutralizowały 
szkodliwe pyły. Układ przestrzenny uwzględniał także różę wiatrów - i tak prze-
piękna fontanna na pl. 1-go Maja, dzięki ruchom powietrza południowo-za-
chodniego od ul. Legnickiej, korzystnie wpływała na powietrze wdmuchiwane 
do Rynku. Miasto miało piękną zieleń i to wszystko powodowało, że każdy kto 
tu mieszkał korzystał z tzw. mózgu emocjonalnego i przywiązywał się uczuciowo 

do tego miasta. Tak to się chyba stało, że z miłości do miasta i moich rodziców 
do siebie nawzajem ja się tu urodziłem. 

 
Przyszedłem na świat na ulicy Szewskiej w okazałym, trzypokojowym 

mieszkaniu na niskim parterze kamienicy, która już nie istnieje. Było to w 1944 
roku, a więc już w czasie oblężenia twierdzy Breslau. 

Zapadały wtedy decyzje komendantów twierdzy2, że dzisiaj burzymy 
te ulice, podpalamy te domy a mieszkańców przemieszczamy z tej dzielni-
cy.  Dzisiaj wiadomo jaka była pogoda każdego dnia oblężenia twierdzy, i np. 
w styczniu bywało -20. Paliły się domy, mieszkańcy 
wędrowali np. z Biskupina na Dworzec Świebodzki, 
bo akurat był transport. Schorowani, starsi ludzie 
i nie tylko musieli wędrować z tobołkami. Komen-
dant twierdzy się nie liczył z ludźmi. Gdy taki staru-
szek się przewrócił na ulicy, to rano można go było 
już tylko zamarzniętego pochować.  

Gdzieś tak od stycznia 1945 roku, gdy 
twierdza się kurczyła i zamykała, każdy kto tu był 
szukał miejsca gdzie można było zdobyć chociaż 
trochę żywności. Rodzice byli zatrudnieni w mle-
czarni na Prądzyńskiego. Korzyści  z tego były 
podwójne, bo trochę tego mleka dostawałem ja. 
Ale nie tylko - bo mleko, ser czy masło w dziwny 
sposób trafiało do zakonu Bonifratrów na Traugut-
ta. A Zakonnicy przekazywali leki dla mieszkańców 
Wrocławia. Mojej rodzinie przyszło szybko skorzy-
stać także z innej ich pomocy, bo zachorowałem 
na zapalenie płuc. Zima w twierdzy była wyjątkowo 
mroźna. Rodzice przynieśli mnie więc do zakonni-
ków i oni przez 48 godzin leczyli mnie swoimi lekami i miksturami. Uratowali 
mi życie. 

Każdy, kto nie był Niemcem, w czasie twierdzy, musiał się meldować 
na posterunku. Mój ojciec spóźnił się raz z takim zgłoszeniem i musiał 48 godzin 
siedzieć w piwnicy, w bibliotece na Piasku. Kiedyś mnie tam zabrał i pokazał mi, 

1	 Tor	wyścigowy	 na	wro -
cławskich	Partynicach	funkcjonu-
je	od	1907r.	Wcześniej,	od	roku	
1833	wyścigi	odbywały	się	na	torze	
obejmującym	teren	dzisiejszego	
ZOO	 i	Hali	Stulecia.	W	związku	
z	wygaśnięciem	umowy	dzierżaw-
nej	tego	terenu	Śląski	Związek	Ho-
dowców	Koni	i	Wyścigów	Konnych	
kupił	w	1905r.	70	ha	ziemi	na	Par-
tynicach.	Po	wojnie	działalność	toru	
wyścigowego	została	wznowiona	
dopiero	w	1950	r.	wraz	z	powo-
ł aniem	 przedsiębiors twa	 Pań -
stwowe	Tory	Wyścigów	Konnych.	
Pierwszy	powojenny	 sezon	go -
nitw	rozpoczął	się	11	lipca	1953	r.	 

(za:	http://wtwk.partnice.pl	)

2	 	Rozkaz	o	utworzeniu	tzw.	
Twierdzy	Wrocław	(Festung	Breslau)	
wydał	25.08.1944	gen.	Heinz	Gude-
rian,	szef	sztabu	Naczelnego	Do-
wództwa	Sił	Lądowych	III	Rzeszy	.	
Komendantami	Festung	Breslau	byli	
kolejno:	gen.	Johannes	Krause	(od	
25.09.1944	do	3.02.1945),	płk.	Hans	
von	Ahlfer	(do	7.03.1945).	Ostatnim	
komendantem	i	sygnatariuszem	ka-
pitulacji	Festung	Breslau	6.05.1945	
był	generał	piechoty		Hermann	Nie-
hoff	(1897-	1980).	
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że tam sobie na cegle zaznaczył, coś tam jeszcze było widać. Innym razem opo-
wiadał, że ci Polacy, którzy tutaj mieszkali mieli obowiązkową pracę dodatkową, 
i pamiętał jak wywozili potężne skrzynie z muzeum na dzisiejszym pl. Muzeal-
nym przy Sądowej.3 Według jego opowieści to były potężne skrzynie obite 
metalem, wywożono w stronę Tarnogaju. O ich zawartości nic nie wiedział. 

 
     piknikowe Niskie Łąki

Po wyzwoleniu przenieśliśmy się z ulicy Szewskiej na Plac Zgody. 
W pierwszych latach naturalnym terenem rekreacyjnym do spacerów były dla 
nas Niskie Łąki. Tam był taki kolejarski klub piłkarski i te tereny tętniły życiem. 
Kolejarskie drużyny przychodziły grać w piłkę, orkiestry kolejarskie przygrywały, 
było piwo w takich zamykanych buteleczkach, śpiewy, tańce, nie trzeba było 
budować żadnych specjalnych estrad, jak teraz. Dla nas to było coś przyjem-
nego, przejście z traumatycznych doznań twierdzy w normalność i garnięcie 
się ludzi do siebie, ogólna radość. Panowała powszechna życzliwość. Na tych 
Niskich Łąkach każdy sobie mówił „dzień dobry“, uśmiechał się do siebie. Dla 
nas to był inny świat.  Pamiętam wycieczki do ZOO. Niemiec z zakrzywionym 
nosem i w dużym kapeluszu, przewoził nas motorową łódką na drugą stronę 
Odry. Wejście do ZOO było wtedy od strony rzeki. Rodzice pokazywali mi 
te tereny, które warto zapamiętać. Myślę, że bardzo mądrze postępowali, bo 
pokazywali mi to co zostało po wojnie nie zniszczone. 

Zniszczony pałacyk na Placu Zgody, nieopodal naszego mieszkania był 
miejscem gdzie stawiałem pierwsze kroki małego brzdąca, który się bawił, oczy-
wiście, w wojsko. Po drugiej stronie, tam gdzie dzisiaj jest Szpital im. Marciniaka 
było wojsko rosyjskie. Na rogu, dobrze to pamiętam, mimo, że miałem wtedy 
może 3-4 lata, była taka kaplica pełna butów niemieckich, i stamtąd te buty 
w różny sposób były wynoszone, również przez nas. To były buty poniemieckie 
a wojsko rosyjskie najwidoczniej nie wszystkie zagospodarowało. Z kolegami 
bawiliśmy się w najbliższej okolicy. 

Ludność wpędzona, ja używam takie określenia na powojennych przy-
jezdnych, przywiozła tu swoją tradycję. Ciągle mam w głowie obrazy wesołych 
pikników przy Odrze. Na każdym zielonym kawałku  ziemi w soboty i niedziele  
rozkładano koce, rozbierano się do bielizny, bo strojów kąpielowych nikt nie 

miał, i piknik trwał, nie było grillowania tak jak teraz, ale zawsze jakaś kiełbaska 
się znalazła. To pamiętam. 

Pamiętam również doskonale, że w sobotę czy niedzielę wędrowa-
liśmy na Nowy Targ, ponieważ tam było targowisko. Pierwsze to po wojnie 
było na pl. Grunwaldzkim, tam się odbywały pierwsze wymiany towarowe, ale 
też było trochę takiej bójki, popołudniami to już był 
teren trochę niebezpieczny. Zawsze nam dzieciakom 
mówiono, żebyśmy nie chodzili w teren „małpiego 
gaju”, to był teren gdzie teraz jest dworzec auto-
busowy. Był to teren dla nas zakazany, bo często 
tam się spotykało głowę bez tułowia. Wiem z póź-
niejszych opowieści, że odbywały się tam zajęcia 
praktyczne „lwowskiej szkoły“ złodziei.  

 
Ludzie, którzy tu przyjechali, to dla mnie 

- dziecka, różnili się od tych których znałem czyli 
Niemców i Polaków, głównie akustycznie. Ich język 
był taki śpiewający, taka olbrzymia wylewność 
w nich była, aż taka trochę podejrzana. Niemcy 
swoim charakterem przypominali mi gotyk, pro-
stotę i powściągliwość, natomiast ci raczej barok. 
I to zarówno w zachowaniach, jak i w sposobie roz-
wiązywania problemów. Tu ma być prosto i według 
zasad, a u ludzi ze wschodu pojawiała się dowol-
ność, taka jeszcze z odrobina fantazyjnej improwi-
zacji i kombinowania. 

     
zabawy na gruzach
     
W tych pierwszych latach tu we Wrocławiu, bawiliśmy się, także z nie-

mieckimi dziećmi na gruzach, których nie brakowało. Były to zabawy niebez-
pieczne, bardzo wielu moich kolegów i koleżanek zginęło od niewypałów. Czło-
wiek nie wiedział co to jest, podnosił i już ... Pamiętam jak na moich oczach, 
koleżanka, właśnie Niemka, podniosła coś z gruzów i wyleciała w powietrze. 
Ona od nas była nieco starsza i wyższa, zwykle grała rolę lekarza i sanitariuszki, 
jak ktoś był postrzelony to ona nas opatrywała w zabawie. Był najpierw huk, 

3	 	Na	terenie	dzisiejszego	
Placu	Muzealnego	we	Wrocławiu	
mieściło	się	od	1880	r.	Śląskie	
Muzeum	Sztuk	Pięknych	(Schle-
sisches	Museum	der	Bildene	
Kuenste).	Klasycystyczny	gmach	
projektu	Otto	Rathey’a	został	
uszkodzony	w	czasie	działań	
wojennych.	Znajdująca	się	wciąż	
w		stosunkowo	dobrym	stanie	
budowla	została	wyburzona	
w	latach	60.	XX	wieku.		W	czasie	
pospiesznej	ewakuacji	zbiorów	
pod	koniec	wojny	zaginęło	wiele	
cennych	eksponatów	–	wśród	nich	
najsławniejszy	obraz	wrocław-
skiego	muzeum:	Adoracja	Trzech	
Króli	Pietera	Brueghela	(młod-
szego)	Pokłon	Trzech	Króli	(obraz	
znajduje	się	obecnie	w	petersbur-
skim	Ermitażu)	
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gruz, kurz i potem nie ma Eriki, zaraz dostrzegliśmy kawałek nóżki z bucikiem, 
to były niesamowite przeżycia.

Mieliśmy świadomość takich niebezpieczeństw, ale ja sam też do 
domu sobie przyniosłem granacik, człowiek nie do końca wiedział co to jest. 
Mimo tego najchętniej bawiliśmy się w wojnę na zasadzie wyliczanki, raz, dwa, 
trzy – jesteś Niemcem, raz, dwa, trzy jesteś Rosjaninem itd. Jeden się chował 
a drugi go musiał zdobywać, broń mieliśmy najczęściej prawdziwą, bo taką 
pogiętą to się znajdowało w gruzach często, nie było karabinów-zabawek 
przecież. Gorzej przeżywałem zabawy już potem, w szkole, bo koledzy już wie-
dzieli, że jestem urodzony w Breslau, więc mieli proste skojarzenie, że jestem 
Niemcem. 

Zawsze mi się przypominają ich takie szydercze spojrzenia, taka ich 
duma, że w końcu maja prawdziwego Adolfa, który musi ręce do góry pod-
nosić, Nie było innych zabaw, tylko w zdobywanie. To nie było przyjemne, nie 
raz mnie „rozstrzeliwali“, ja padłem i już, ale najgorsze to było prowadzenie 
do wykonania wyroku z rękami podniesionymi do góry, dokładnie tak jak na 
filmach, czasem prowadzili pod ścianę, pod drzewo, różne były wyroki... „jesteś 
tu Niemcem, zrobiłeś tyle zła, kara śmierci...” pach i ja musiałem padać żeby 
było jak naprawdę. Teraz to ja się z tego śmieję, ale ten śmiech jest ciągle 
bardzo gorzki. 

        
geneza Fundacji

To, że powstała Fundacja Dzieci Urodzonych w Festung Breslau, wyni-
kało z tego, że długo największą, nie tylko moja obawą, ale wszystkich którzy 
tak jak ja w tej twierdzy się urodzili, i nie byli Niemcami ale Polakami, było to, 
że brano nas za Niemców właśnie. Zawsze baliśmy się 1 września, gdy nauczy-
ciel wypełniający dziennik pytał gdzie się urodziliśmy. Ja mówiłem zgodnie 
z prawda Breslau, i od tego czasu w zabawach zawsze musiałem być Niemcem. 
Z czasem się zbuntowałem, bo nie chciałem ciągle w zabawach ręce do góry 
trzymać.

Pojęcie polonii wrocławskiej, tak głośno, pojawiło się dopiero w latach 
sześćdziesiątych. Nie było takiego pojęcia, że ktoś kto przeżył twierdzę mógł 
być Polakiem z krwi i kości i nie współpracował z nazistami. Zakładając Fun-

dacje, tak już żartem mówiąc, chciałem się dowiedzieć czy moi rówieśnicy też 
musieli te ręce w górze trzymać. 

To jest już tak, że twierdza i te piekielne warunki, jakie poznałem 
z opowiadań rodziców, wpłynęły na nasze zdrowie, na takie zapotrzebowanie 
odnalezienia się w drabinie społecznej. Zastanawiałem się też jakie są uczucia 
do tego miasta tych ludzi, którzy stąd musieli wyjechać. W okresie twierdzy 
urodziło się 2650 dzieci. Ilu z nich pamięta i jak pamięta ten Wrocław. To są 
pytania na które szukamy odpowiedzi. 

     
szkoła życia

We Wrocławiu rozpocząłem naukę w pierwszej klasie. Kolegów mia-
łem różnych, ale nikt się z nas nie chwalił gdzie kto się urodził. Ci co tu zosta-
li wpędzeniu mieli swoje tradycje, swoją historię i wszystko było dobrze do 
momentu, kiedy dowiedzieli się, że ja się tu urodziłem. Nie było możliwości 
tłumaczenia, że takie były nasze losy. Zawsze byliśmy inaczej postrzegani, może 
to zbyt ostre słowo, ale tacy – trochę podejrzani. 

Gdy już byłem w miarę dużym chłopcem, zaczęły jeździć tramwaje.  To 
była też niezła zabawa, jak już człowiek mógł wskoczyć na tramwaj, nie do tram-
waju. Tramwaje miały wtedy inną konstrukcję, taką werandę, nie były całkiem 
zamknięte, były otwarte, to się tak długo stało na przystanku, żeby usiąść na 
zderzaku, albo z drugiej strony na stopie. To mi się potem przydało.  Nikt nas 
nie gonił, konduktor nie mógł wyjść, bo tramwaje były zawsze przeładowane, 
a on siedział w środku. Miał zawsze na szyi taką torbę i takie przyciski: 2 gro-
sze, 5 groszy, bilety sprzedawał. Wtedy był całkiem inny układ komunikacyjny. 
Tramwaje jechały Świdnicką do samego Rynku. 

Miałem poniemiecki rower, wyjechałem nim na Niskie Łąki, minąłem 
Szpital Marciniaka, tam jest mostek i, niestety, spotkałem tam takich dwóch 
cwaniaków, chyba z łódzkich Bałut. Zsadzili mnie z roweru, jeszcze dostałem na 
rozpęd w cztery litery i roweru już nie było.  

Na spotkania Fundacji przyjeżdżają dawni mieszkańcy Breslau. Ostat-
nio jeden z nich pokazywał mi bliznę na twarzy. On mieszkał przy ul.Inowro-
cławskiej i któregoś popołudnia jeden z szabrowników na siłę wdarł się do ich 
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domu. Mieli ładne obrazy, tamten zaczął je zdejmować ze ściany i ten chłopak 
stanął w obronie. Niestety został przecięty jakimś nożem, ale takie były warun-
ki powojenne.  Wszystkiego trzeba było pilnować na każdym kroku, to najle-
piej było widać na targowiskach, tam często były bardzo wartościowe rzeczy 
za grosze, a one najczęściej pochodziły z okradanych w ten sposób domów 
poniemieckich. 

     
pożegnania z sąsiadami

Okresów wyjazdów Niemców z Wrocławia było kilka, np. na początku 
po wyzwoleniu musieli wyjechać i po trzech miesiącach czy pół roku wracali, 
ale już nie mieli do czego wracać, bo ich mieszkania były już zajęte przez tych, 
których tu wpędzono, jak ja to mówię. Pamiętam, że gdy zaczęły się wyjazdy, 
to mama przechowywała dwie Niemki, starsze, takie po siedemdziesiątce, aż 
zjawiły się ich rodziny, żeby je zabrać. One się bały, nie były się w stanie zgłosić 
na dworzec do wyjazdu.  

Na przykład nasi znajomi Niemcy, z okolic pl. Zgody wyjechali do 
Polanicy, a po powrocie jak nie mieli żadnej innej rodziny to mieszkali u nas, 
to było dla mnie najtrudniejsze, bo już czułem, że zaraz znowu będziemy się 
razem bawić, a potem się ich odprowadzało na dworzec Świebodzki. Te sceny 
są cały czas w mojej pamięci. Tak odprowadzałem mojego przyjaciela z dzieciń-
stwa. Lothar Schwartz, tak się nazywał, był w moim wieku, ciągle przebywaliśmy 
razem - ja u nich, on u mnie. Nasi rodzice też mieli dobry kontakt z sobą. Oni 
musieli wyjechać do Lądka, nie było ich chyba z 8 miesięcy, wrócili, ale już nie 
mieli do czego, mieszkali wcześniej na ul. Mierniczej, więc niedaleko. Chyba 
2 tygodnie mieszkali u nas i wtedy jeszcze bardziej się nasze więzi dziecięce 
zacieśniały. I przyszła ta decyzja, że muszą wyjechać. To był dla mnie, dziecka, 
ten najgorszy moment. Pamiętam, że ostatnie moje buty mu rodzice dali na 
drogę, ale nigdy nie żałowałem, że dałem. 

On najbardziej mi utkwił w pamięci, właśnie dlatego, że mieszkał 
u nas, potem musieliśmy ich odprowadzać na Dworzec Świebodzki, ale nie 
do końca, tylko do fontanny przed dworcem. Rodzice tam się zatrzymywali 
dla własnego bezpieczeństwa, by nikt postronny nie brał nas za Niemców. 
Widziałem jak Lothar znika w tłumie i płakałem.

 

ukryci w Karpaczu

Rodzice zdecydowali się na wyjazd do Karpacza między innymi ze 
względu na pogarszający się mój stan zdrowia. Po wojnie byłem chorowity. 
Poza tym, było to korzystne w okresie stabilizowania się sytuacji takich ludzi 
jak my, którzy byliśmy podczas wojny w twierdzy. To pomogło unikać wszelkich 
nieporozumień, które były wynikiem stresu powojennego. 

Szkoła podstawowa w Karpaczu była podzielona na dwa budynki, 
jeden był przy samej stacji kolejowej, tam teraz jest jakieś schronisko, a druga 
część była przy kościele. Mój ojciec był zatrudniony w Strzesze Akademickiej4, 
a my mieszkaliśmy za stacją kolejową. Miałem tam 
takiego sąsiada, emigranta z Francji, kiedyś znaną 
postać - Rene Glaneau. Śpiewał pięknie francuskie 
piosenki. Jego brat Józef był trenerem bokserskim 
w Kowarach i trochę mnie nauczył bić się. 

To był okres kiedy musiałem walczyć, i to 
dosłownie, o drugie śniadanie. W mojej klasie, jak 
było nas trzech co mieli rodziców, to było wszystko. 
Pozostała dwudziestka, to byli chłopcy z domu dziec-
ka. My mieliśmy to drugie śniadanie z domu, a wystar-
czyło się tylko gdzieś odwrócić i już śniadania nie było. 
Bo oni byli przecież niedożywieni i wiecznie głodni. 
Mięliśmy takie lniane woreczki, takie jak  babcie na 
starych filmach w których woziły pieniążki. Zakładało 
się je na szyję i tam trzymaliśmy drugie śniadanie. Jak 
coś było dobrego na tym chlebku, to szczególnie się 
pilnowało. 

Frajdą dla nas był przyjazd pociągu. Ciuchcia, jak przyjechała do Kar-
pacza to musiała przetoczyć się, bo to był przystanek końcowy. Znowu, jak we 
Wrocławiu na tramwajach, tu też jeździliśmy na zderzakach.  To było zabronio-
ne, ale gdzieś tam po krzakach się człowiek chował i jak maszynista nie widział, 
siadało się na te zderzaki i ten manewr zaliczało. To było bohaterstwo, które 
dla mnie raz skończyło się raz potężnym pasem. Ojciec wracał i zobaczył, że ja 
sobie tak na zderzaku jechałem, to potem pozderzał te moje pośladki.

4.	 	Obecny	budynek	
schroniska	 Str zecha	 Aka -
demicka	pochodzi	z	1912.	
Powstał	na	miejscu	wcze-
śniejszego,	zbudowanego	
w	1896,	które	padło	pastwą	
pożaru	po	zaledwie	10	latach	
istnienia.	Pierwsze	wzmianki	
o	istniejących	w	tym	miejscu	
odwiedzanych	 przez	wę -
drowców	bud	pasterskich	
sięgają	jednak	połowy	XVII	
w.	Bezpośrednio	po	wojnie	
Strzecha	Akademicka	prze-
kazana	 została	Związkowi	
Młodzieży	Chrześcijańskiej	
YMCA	z	Krakowa.	Po	delega-
lizacji	YMCA	w	1949	schro-
nisko	prowadzili	krakowscy	
działacze	Akademickiego	
Zrzeszenia	Sportowego	(stąd	
obecna	 nazwa	 obiek tu).	
W	latach	1950–56	dom	wcza-
sowy	FWP.	Od	1957	schroni-
sko	jest	własnością	PTTK.	
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Bawiliśmy się też częściowo w przemytników, bo przecież do Karpacza 
trzeba było mieć w tamtych czasach przepustkę. Przed samą stacja, na szosie 
był szlaban. WOP-iści sprawdzali. Ale jak pociąg przyjechał, to również wszyst-
kich sprawdzali. Nie zawsze można było taką przepustkę uzyskać. My więc 
wędrowaliśmy do Miłkowa, to jest pierwsza stacja przed Karpaczem, i lasami 
przeprowadzaliśmy tych, którzy nie mieli przepustek. Najczęściej to byli jacyś 
znajomi znajomych, to była taka trochę zabawa w kurierów. 

Muszę powiedzieć, że miałem wtedy więcej pieniędzy niż teraz. Dom 
rodzinny mieliśmy w Karpaczu, ale ja wolałem być bliżej ojca, większość czasu 
mieszkałem w Strzesze Akademickiej. Gdy przychodziła niedziela, to wędro-
wałem na Śnieżkę i kupowałem okulary i czeska czekolada Jawa. Strzecha była 
wtedy domem wczasów FWP, nie była schroniskiem, i za takie rzeczy to się 
dostawało niezłe pieniądze od przyjezdnych. 

hartowanie w górach

Jak wędrowałem z miasta do góry, to brałem pocztę w Bierutowicach 
i roznosząc ją po drodze też dostawałem jakieś drobne od kolejnych adresatów. 
Zatrzymywałem się w „Wangu”, a kierowniczką tego domu wczasowego była 
mama Beaty Tyszkiewicz, pamiętam jej piękne kapelusze, zawsze tam dosta-
wałem szarlotkę i jakąś herbatkę z malinkami. Następny przystanek to było 
Schronisko Bronka Czecha5, też im listy przynosiłem. Jak była niepogoda, to 
tam zazwyczaj zostawałem do rana. Gdy wopiści szli do góry to zabierali mnie 
i siedziałem u ojca na Strzesze. 

Do szkoły trzeba było dotrzeć aż do stacji kolejowej. Zimą to nie było 
problemów, bo zapinało się narty i od Strzechy był taki tor saneczkowy śnież-
ny.  Zjeżdżało się do Białego Jaru, wtedy to się nazywało „Szczęść Boże”, 
ten budynek. Inny był układ przestrzenny, nie było jeszcze wyciągu, więc tym 
Białym Jarem zjeżdżaliśmy prosto do tego „Szczęść Boże” i dalej jak był śnieg 
to drogą, wtedy jak jeden samochód na godzinę przejechał szosą, to było 
wszystko. W szkole się zostawiało narty, ponieważ wopiści mnie znali, to zawsze 
mi te narty zabierali na górę a ja już wracałem na nogach, po to, żeby zabrać 
po drodze pocztę i zanieść na górę. 

Latem bywało jeszcze ciekawiej, mieliśmy takie wózeczki z dyszlem, 
miały nawet hamulce i szosą się zjeżdżało. To były takie nasze pierwsze zawody.
Powrót do Strzechy trwał gdzieś około 5 godzin, mieliśmy swoje skróty. Nasze 
lekcje kończyły się gdzieś koło godziny jedenastej – dwunastej i ze szkoły 
położonej blisko stacji, trzeba było przejść cały Karpacz i Bierutowice. Gdy 
dochodziłem do „Wangu” to już były 2 godziny. Dalsza trasa do Bronka Czecha 
i do Strzechy zajmowały kolejne 3-4 godziny. I taką drogę musiałem codziennie 
zaliczyć. 

Jestem chyba najlepszym dowodem na to, 
że jak kondycję człowiek sobie wyrabia do 18 roku 
życia, to potem jest zdrowy. Ja nie wiem co to jest ból 
kręgosłupa, bóle stawów, dobrze się czuję. Po piekle 
twierdzy taki wyjazd w góry chronił nasz układ odpor-
nościowy i zdrowie.

 
wrocławska szkoła

Już po powrocie z Karpacza, z nowymi kole-
gami po lekcjach, chodziliśmy bawić się na cmentarz 
wojsk radzieckich. Lubiliśmy oglądać czołgi, zaś latem 
kusiły nas tam przepiękne czereśnie. Tam niestety 
jeden z naszych kolegów zginął na naszych oczach. 
Mniej obawy mieliśmy jak jeździliśmy na zderzakach 
tramwajowych, natomiast najniebezpieczniejsze były 
takie niby dzikie tereny, tam czyhały pułapki. 

Pamiętam cmentarz żydowski na Ślężnej,6 
tam sobie zrobiliśmy boisko. Niejeden z kolegów tam 
sobie złamał nogę lub rękę, szabrownicy pootwie-
rali niemal wszystkie groby, a my czasem za tą piłką 
musieliśmy wchodzić do nich.Znajdowaliśmy tam kości 
i to też była dla nas wielka zabawa. Mieliśmy swoje 
miejsca gdzie sobie kości chowaliśmy, a jak znalazł się 
jakiś atlas anatomii, to próbowaliśmy je kompletować. 

5		 Schronisko	PTTK	na	
Starej	Polanie	noszące	imię	
zamordowanego	w	 1944	
w	Auschwitz	znakomitego	
przedwojennego	narciarza,	
olimpijczyka	i	przewodnika	
Bronisława	Czecha	spłonęło	
11.12.1966.	Budynek	schroni-
ska	pochodził	z	1894r.	Jed-
nak	podobnie,	 jak	w	przy-
padku	 innych	 sudeck ich	
schronisk	istniała	tu	wcześniej	
pasterska	chata	dająca	schro-
nienie	wędrowcom.	Sięgają-
cą	1702	budę	pasterską	wy-
korzystywano	jako	budynek	
gospodarczy	do	wczesnych	
lat	50.	XX	wieku,	gdy	została	
rozebrana
.

6		 Historia	cmentarza	
żydowskiego	na	Ślężnej	się-
ga	1864	r.,	gdy	wrocławska	
gmina	żydowska	rozpoczęła	
skup	gruntów	z	myślą	o	za-
łożeniu	nowej	nekropolii.	
Do	początków	XX	w.,	gdy	
uruchomiony	 został	nowy	
żydowski	cmentarz	na	Koza-
nowie	(Cosel)	była	to	główna	
nekropolia	żydowska	Wrocła-
wia.	Władze	PRL	nie	zdecy-
dowały	się	na	likwidację	nie-
używanego	przez	polskich	
Żydów	cmentarza	m.in.	ze	
względu	na	obecność	na	nim	
grobu	Ferdynanda	Lassalle’a,	
jednego	z	ojców-założycieli	
niemieckiej	socjaldemokracji	
i	ruchu	robotniczego.
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Najważniejsze były zawsze czaszki, różnymi sposobami je  czyściliśmy, szarym 
mydłem, octem, różne sposoby mieliśmy, to też była fajna zabawa. W domu się 
robiło mydliny z szarego mydła, co drugi z nas jakąś miednice z domu wyniósł 
i myliśmy te kości, potem były na słońcu wysuszone, mieliśmy tam w kominie, 
którego już nie ma, swoje tajne miejsca i tam się te kostki układało.  

Początkowo to tylko sobie te kości oglądaliśmy, ale potem mając 
jakieś poniemieckie książki zaczęliśmy składać szkielet, nawet się zakładaliśmy 
kto pierwszy złoży cały szkielet. Potem się zastanawialiśmy, czy to jest kobieta 
czy mężczyzna. No i tak się układało te kości, z tym, że nie w domu, bo za to 
groził pas. Ja złożyłem dwa szkielety, za jeden dostałem loda, bo o coś trze-
ba było się zakładać. Jak teraz już wiem, z racji wykonywanego zawodu, nie 
potrafiliśmy dobrze poskładać, bo kręgi na pewno były nie po kolei. Może to 
szokująco zabrzmi, ale to składanie szkieletów, to było dla nas jak dziś dla dzieci 
układanie klocków lego. Nie mieliśmy wtedy takich zabawek. 

Jak już potem musiałem w dalszej edukacji zajmować się szkieletem 
to mi to łatwiej przychodziło. Tylko, że gdybym wtedy miał dzisiejszą wiedzę, 
to bym tym szarym mydłem tych kości nie zmywał. 

_________________________________

Ktoś mi kiedyś powiedział, że każda wojna jest tragiczna, ale za 
nią idzie mądra przyszłość, jednak pokój jest niebezpieczny, bo za nim 
idzie niebezpieczne widzenie drugiego człowieka.

W momencie gdy rejestrowałem Fundację, musiałem składać 
bardzo wiele wyjaśnień, bo urzędnik nie mógł pojąć dlaczego upieram 
się by w nazwie była twierdza BRESLAU a nie Wrocław. Tłumaczyłem 
mu, że Fundacja nie może się nazywać „Dzieci urodzone w twierdzy 
Wrocław”, bo Wrocław nigdy nie był twierdzą, a więc tym bardziej nie 
urodziło się w niej żadne dziecko. Po historycznych dywagacjach zrozu-
miał, że tylko w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej była miasto 
ogłaszano twierdzą, ale wtedy to było niemieckie miasto BRESLAU. 

     
Jestem chyba jedynym dzieckiem urodzonym w Twierdzy 

Breslau i nadal mieszkającym we Wrocławiu. Więcej, takich jak ja, się 
do Fundacji nie zgłosiło. Mogłem wyjechać, bo według prawa niemiec-

kiego, skoro się tu urodziłem w czasie wojny, to jestem obywatelem 
Niemieckim. 

Już w późniejszych latach, gdy jako specjaliście proponowano 
mi wspaniałe warunki zagospodarowania się w Niemczech, to nawet 
o tym nie myślałem. Owszem, mam korzenie sięgające poprzedniego, 
niemieckiego Wrocławia - ale ja nie jestem Niemcem.

Henryk Pawlak, Wrocław 2012
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Regina Stroemich

Mój pierwszy dzień

Przed wojną studiowałam na Politechnice 
Lwowskiej. W czasie wakacji 1939r. byłam w Rzeszo-
wie u rodziny i właśnie tam zastała mnie pierwszego 
września wojna.  Przetrwałam ją w Rzeszowie. Woj-
na ciągle jeszcze trwała, ale Rzeszów był już wolny 
od Niemców od sierpnia 1944roku. Od tego czasu 
Rzeszów rządził się już powojennymi prawami, a ja 
dostałam pracę w zarządzie miasta - byłam sekretar-
ką prezydenta. 

Kiedy już wojna się skończyła wyczytałam 
w gazecie, że do Wrocławia przyjechała grupa 
kulturalno-naukowa Ministerstwa Oświaty z Krako-
wa i że będą uruchamiać wyższe uczelnie. Miałam 

połowę studiów na politechnice lwowskiej i wtedy właśnie decydowałam, że 
natychmiast muszę tam jechać, żeby kończyć naukę na nowej politechnice we 
Wrocławiu. I tak też zrobiłam.

 
podróż

Miałam 28 lat, byłam ubrana w granatowy kostium taki jeszcze przed-
wojenny, miałam teczkę a w niej przybory toaletowe. Tylko tyle miałam. Udało 
mi się dostać na samolot wojskowy, nie tylko mnie, innym cywilom także, i tym 
samolotem polecieliśmy z Rzeszowa do Krakowa. Wylądowaliśmy w Krakowie 
i co dalej? Jakoś trzeba było dojechać do Wrocławia, wiec jeszcze dalej na 
zachód. Szukałam jakiegoś środka transportu, aż znalazłam pociąg towarowy 

z odkrytymi wagonami, to nazywa się „lorka” i wozi się nimi pnie drzew. Ja wła-
śnie podróżowałam na takim wagonie, jedna, jedyna.  Na innych wagonach też 
siedzieli ludzie, tak dojechałam do Katowic. Jakoś udało się, że przenocowałam 
na dworcu i na drugi dzień dostałam się do pociągu, który jechał na Zachód  
do Wrocławia. Tyle tylko, że nie dojechał. Jak dojechaliśmy do Kluczborka 
zrobiło się już ciemno, więc pociąg się zatrzymał. Wszyscy pasażerowie wyszli 
na dworzec, tam nic nie było zniszczone, więc weszliśmy do poczekalni i na 
ławkach jakoś się przespaliśmy do rana.Rano wstaliśmy, pociąg zagwizdał, zno-
wu weszliśmy do pociągu i dalej jechaliśmy. Jak 
pociąg dojechał do rzeki od północy, od Psiego 
Pola to okazało się, że most kolejowy na Widawie 
był zerwany. I stop !

Przez rzekę był przerzucony most pon-
tonowy. Wszyscy ze swoimi tobołkami, niewiele 
ich mieliśmy, ale każdy tam coś niósł, przeszli-
śmy na drugą stronę i tam na stacji Psie Pole był 
podstawiony pociąg. I tak dojechaliśmy w końcu 
do Dworca Nadodrze, który właściwie nie był 
zniszczony. 

pierwszy dzień

To był 1 lipca 1945 roku, godzina wpół 
do drugiej. Wszyscy, którzy byli tam na tym dwor-
cu i nawet z okolicy, przyszli zobaczyć jacy to 
Polacy przyjechali, bo na zachód to się głównie 
przyjeżdżało na szaber, ale nie tylko, czego byłam 
najlepszym dowodem. 

Pamiętam dobrze co miałam ze sobą, bo oprócz teczki z tymi przybo-
rami toaletowymi, miałam też dwa listy polecające. Jeden był od prezydenta 
miasta Rzeszowa, był nim pan Franciszek Ślusarczyk1, drugi zaś od wiceprezy-
denta, nie pamiętam już nazwiska, natomiast wiem, że był kolejarzem2. Pre-
zydent Ślusarczyk wyposażył mnie w list polecający do Bolesława Drobnera3 

1	 Franciszek	Ślusarczyk	
(1895-1963)	był	prezydentem	
Rzeszowa	w	latach	1944-48.	
Pełnił	także	funkcję	wiceprezydenta	
Rzeszowa	w	okresie	bezpośrednio	
przedwojennym. 

2	 Mowa	tu	zapewne	o	Ty-
tusie	Zwolińskim	(1877-1952)	ps.	
„Tur”,	wiceprezydencie	Rzeszowa	
w	1939r.	oraz	latach	1944-45,	
działaczu	PPS.	W	młodości	Tytus	
Zwoliński	pracował	jako	maszyni-
sta	na	kolei.	Wraz	z	Franiszkiem	
Ślusarczykiem	należał	do	założycieli	
Stronnictwa	Demokratycznego	
w	Rzeszowie. 

3	 Bolesław	Drobner	
(1883-1968)	prezydent	Wrocławia	
w	okresie	marzec-czerwiec	1945.	
Działacz	PPS,	z	wykształcenia	Che-
mik.	Aresztowany	i	deportowany	
przez	NKWD	w	1939	w	głąb	ZSRR.	
Od	1943	członek	PKWN.	Później	
krakowski	działacz	PZPR.	Zadaniem	
Bolesława	Drobnera	jako	prezyden-
ta	Wrocławia	była	budowa	zrębów	
polskiej	administracji.	Przez	większą	
część	trwania	jego	nominacji	
w	mieście	toczyły	się	jednak	jeszcze	
zacięte	walki	z	hitlerowcami.
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– jako do prezydenta miasta. Drugi list był do władz kolejowych. Poprosiłam 
więc na dworcu, żeby mnie skontaktowali z naczelnikiem stacji. Boże, jak on 
mnie przyjął serdecznie, jakbym była jego rodzoną siostrą. Wszyscy co tu przy-
jeżdżali byli witani jak najdrożsi, najbliżsi krewni. Nie było tak, że pan Kowalski 
czy Wiśniewski, a ten prezydent a ten prezes, nie, wszyscy rzucali się sobie 
w ramiona, atmosfera pierwszych kontaktów była niesamowita. Naczelnik stacji 
zajął się mną natychmiast, zaraz przydzielił mi pokój w pewnym mieszkaniu, bo 
tam blisko były domy dla kolejarzy.

Od tego momentu zaczyna się moje poznawanie Wrocławia. Wyszli-
śmy z Dworca Nadodrze i ruszyliśmy ul. Pomorską. Idąc w kierunku miasta 
chodnikiem, po lewej była jezdnia cała takimi kozłami przeciwczołgowymi poza-
stawiana. Po prawej, gdzie dzisiaj jest park, było puste miejsce, plac z mogiłami 
żołnierzy niemieckich i baraki wojskowe niemieckie. Tak tą ulicą przeszliśmy 
i skręciliśmy na ulicę Dubois -ten szereg domów, nawiasem mówiąc kilku już 
nie ma, bo zostały przy okazji budowy mostu wyburzone. Właśnie wtedy pierw-
szy raz zobaczyłam wrocławskie kamienice. Wydawały mi się takie wspaniałe 
i bogate. Zauważyłam też, że pomimo bombardowania, gruzu i pyłu dokoła, 
jakichś odłamków, były czyste. Wprowadził mnie do kamienicy, w której miał 
swoją kwaterę i tam ugościł mnie herbatą a potem poszliśmy do miasta. W tym 
domu zaskoczyło mnie, że podwórko za kamienicą było takie ładne, z drzewa-
mi, kwiatkami i ogródkami. Krzątały się Niemki, które tam jeszcze normalnie 
mieszkały. 

Gdy przyjechałam do Wrocławia Polaków było tylko 3 tysiące, a Niem-
ców jeszcze ze 300 tysięcy. Do centrum szliśmy przez Most Mieszczański, ten 
którym dzisiaj tramwaje jeżdżą, jeszcze był ten stary mniejszy. Odra w tym miej-
scu ma wiele odnóg, więc zaraz był następny most (Sikorskiego) i zobaczyłam 
ogromny szpital, dzisiejszy wojewódzki, który już nie działa i ma być podobno 
zburzony. Tam było olbrzymie malowidło ścienne i napis po niemiecku „Szpital 
Wszystkich Świętych”. To wszystko robiło na mnie ogromne wrażenie. Dalej 
szliśmy wzdłuż fosy, pierwszy raz coś takiego widziałam. Przeszliśmy przez taki 
drewniany mostek, między platanami, wzdłuż fosy aż do Starego Miasta. Rynek 
zrobił na mnie ogromne wrażenie, zobaczyłam też budynek Uniwersytetu i bar-
dzo się wzruszyłam.  Po spacerze Pan Naczelnik odprowadził mnie na kwaterę 
i poszłam spać. Na drugi dzień postanowiłam pójść do magistratu, a magi-
strat był tam gdzie dzisiaj jest sąd, to dawniej były koszary4. Wszyscy którzy 

tu przyjeżdżali i chcieli zostać, to szli do magistratu 
różne sprawy załatwiać. Dowiedziałam się gdzie jest 
gabinet Drobnera i poszłam odważnie bo miałam list 
polecający. Weszłam do sekretariatu, a tam pełno 
ludzi siedzi i czeka.  

Z tego dnia najbardziej utkwił mi w pamięci 
taki oto obraz. Wśród tych wszystkich ludzi siedział 
nasz księżulo polski w sutannie5, a kilka krzeseł dalej 
siedział purpurat, trochę nadąsany biskup niemiecki. 
I ten nasz księżulo podszedł do tego Niemca, klęk-
nął i pocałował Niemca w rękę, w pierścień biskupi. 
W moim odczuciu to było bardzo nie na miejscu, 
zwycięzca idzie całować w rękę pokonanego, no 
ale cóż hierarchia kościelna nawet w obliczu wojny 
rządziła się swoimi prawami. Okazało się w między 
czasie, że obok był gabinet profesora Stanisława 
Kulczyńskiego, który był pełnomocnikiem rządu 
do uruchamiania wyższych uczelni. Wydało mi się 
w tym momencie, że pana boga za nogi złapałam, 
zanim z listem polecającym dotarłam do Drobnera, 
poszłam do prof. Kulczyńskiego6, który natychmiast 
mnie przyjął i zaangażował mnie do grupy kultural-
no-naukowej, która będzie się zajmowała uruchamia-
niem uczelni. 

pierwsza praca

Moje pierwsze miejsce to była Biblioteka 
Uniwersytecka na ul. Szajnochy. Byłam tam przez kil-
ka tygodni. Robiłam wszystko, co potrzeba. Tam też 
przychodzili wszyscy, którzy mieli pracować w naszej 
grupie. Pewnego dnia przyszedł profesor Dionizy Smoleński7, inżynier chemik, 
który był we Wrocławiu na robotach przymusowych. Kiedy zaczęła się odbu-
dowa Wrocławia, to on zgłosił się by pracować przy uruchamianiu politechniki. 
Jak się dowiedział, że studiowałam na politechnice we Lwowie i dalej chcę 
studiować natychmiast zaangażował. I tak inż. Smoleński szybko przeniósł mnie 

4	 Władze	Zarządu	Miej-
skiego	Wrocławia	istotnie	mie-
ściły	się	w	budynku	sądu	(wznie-
sionego	w	połowie	XIX	w.	wedle	
projektu	Karla	Busse	–	budynek	
od	początku	stanowił	połącze-
nie	więzienia	i	sądu).	Wzmianka	
dotycząca	koszar	odnosi	się	być	
może	do	leżącego	po	przeciwnej	
stronie	ulicy	Sądowej	gmachu	
koszar	pruskiego	11	Regimentu	
Grenadierów	przy	ul.	 Podwa-
le	pomiędzy	budynkiem	sądu,	
a	Dworcem	Świebodzkim.	Obec-
nie	jest	to	m.in.	siedziba	prokura-
tur	rejonowych.

5	 W	 p ie r w s ze j 	 g r up ie	
urzędników	i	naukowców	przyby-
łych	do	Wrocławia	wraz	z	Bolesła-
wem	drobnerem	znajdował	się	
pochodzący	z	archidiecezji	lwow-
skiej	ks.	Kazimierz	Lagosz	(1888-
1961).	12	maja	1945	odprawił	
pierwszą	polską	mszę	w	kościele	
św.	Antoniego.	Ksiądz	Lagosz	
odegrał	dużą	 rolę	w	 stopnio -
wym	przejmowaniu	przez	polski	
kościół	katolicki	majątku	i	funkcji	
kościoła	niemieckiego.	W	latach	
1951-56	zarządca	archidiecezji	
Wrocławskiej.	

6	 Stanis ł aw	 Kulc z yńsk i	
(1895-1975),	botanik,	działacz	
Stronnictwa	Demokratycznego.	
Profesor	Uniwersytetu	Lwowskie-
go	i	pierwszy	rektor	Uniwersytetu	
Wrocławskiego	(w	latach	1945-51)

7	 D i o n i z y 	 Smo l e ń s k i	
(1902-84).	Profesor	Politechniki	
Wrocławskiej	i	Politechniki	War-
szawskiej.	Specjalista	w	zakresie	
materiałów	wybuchowych	i	spala-
nia.	W	czasie	wojny	zastępca	Sze-
fa	Uzbrojenia	Komendy	Głównej	
AK.	Pierwszy	samodzielny	rektor	
Politechniki	Wrocławskiej	(1945-
51)
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na Politechnikę i dostałam nawet mieszkanie na ul. Łukasiewicza. Było bardzo 
ładne, choć nie wszystkie okna były całe, a jedna ściana wybrzuszona była tak 
gdzieś na 10 cm od podmuchu bomby.  

 
Miasto Wrocław nie zrobiło na mnie wtedy takiego strasznego wra-

żenia jak Warszawa, bo w lutym 1945 roku byłam w Warszawie i widziałam 
zniszczenia. Tam jakby tornado przeszło, tak okropnie wyglądała Warszawa. 
Wrocław nie cały był zniszczony. Krzyki były strasznie zniszczone bo Rosjanie 
atakowali od południa i od zachodu, choć Niemcy spodziewali się ataku z dru-
giej strony.  Więc południe i zachód Wrocławia były zdruzgotane podobnie jak 
w stolicy. Stare Miasto i Ostrów Tumski były uszkodzone bombami, natomiast 
Śródmieście, Przedmieście Oławskie, Psie Pole, Karłowice czy Oporów, moż-
na powiedzieć, że były prawie bez zniszczenia.   Rejon Politechniki, Akademii 
Medycznej czy Rolnej nie były zniszczone. Politechnika była podczas wojny ofi-
cjalnie szpitalem dla esesmanów, na dachu były wymalowane czerwone krzyże,  
żeby Rosjanie nie bombardowali. Tam na prawdę nie było szpitala tylko koszary 
i fabryka prochu8. 

 
komunikacja i samoobrona

Pod dworcem stały riksze, jak ktoś przyjeżdżał i miał określony adres, 
to go wieźli.  To najczęściej Niemcy byli. Bagaże kładło się na taki wózek-taczkę 
i ten właściciel rikszy czy taczki prowadził pod wskazany adres przyjezdnego. 
Pierwszą zorganizowaną komunikacją były autobusy. Z dworca wsiadało się do 
autobusu, który był strasznie zatłoczony, ale można było już dojechać na Plac 
Grunwaldzki i dalej, w stronę Politechniki. 

 
Pierwszy tramwaj ruszył we wrześniu 1945 roku, z zajezdni na Biskupi-

nie i dojeżdżał ulicą Nowowiejską aż Jedności Narodowej. Potem rozszerzali 
linie i z czasem dojeżdżały tramwaje i na Karłowice, i na Krzyki. Ciekawostką jest 
to, że jak przychodził wieczór to się zbierało się kilku tramwajarzy i do zajezdni 
jechały tramwaje jeden za drugim, dla bezpieczeństwa, że jak napadną bandyci 
w nocy na tramwaj, to żeby było kilku motorniczych dla obrony. Po nocach nikt 
się niepotrzebnie nie włóczył. 

Niemieccy sąsiedzi

My, którzy przyjechaliśmy,  nosiliśmy biało-czerwone opaski, na znak, 
że jesteśmy Polakami, a ci co tutaj zostali musieli nosić białe opaski. Trzeba 
pamiętać, że oficjalnie było blisko 300 tysięcy Niemców, a w podziemiach i zruj-
nowanych piwnicach pełno było Werwolfu – to była taka niemiecka partyzantka, 
której zadaniem było robić ciągle dywersję. Chodziło się wtedy środkiem ulicy, 
z obawy przed tym, że w każdej chwili jakieś domy się pozawalają. Z czasem 
okoliczni Niemcy, a zwłaszcza Niemki dobrze mnie znały. Dostałam mieszkanie 
w domu gdzie sporo było Niemców, zwłaszcza takich ze Śląska, więc oni jako 
tako „godoli” po polsku. Gdy spotykaliśmy się na ulicy, zawsze mnie witali: 
„Żen dobry frau Regina, żen dobry”, „frau Regina jak się pani spało? Frau 
Regina kwiatki Pani przyniosłam”. 

Wcześniej miałam kontakt z Niemcami w Rzeszowie. Człowiek jak 
szedł ulicą to nigdy nie mógł być pewny czy mu kulki w łeb nie wsadzą. Myśmy 
tam mieszkali pod miastem, to rano jak się szło do pracy, na ulicach często 
leżały trupy różnych ludzi. W tej rodzinie, gdzie ja mieszkałam, było trzech 
synów. Jednego z nich za przynależność do AK Niemcy zatorturowali na śmierć,  
a drugi był, nie z własnej woli, „budowniczym Auschwitz”. Niemcy chodzili 
z listą wybierali maturzystów, najpierw do Tarnowa do więzienia i potem do 
budowania Auschwitz, on miał numer coś około 600. Więc  zaobserwowałam, 
że Niemiec jak jest silny, to jest sadystycznie okrutny. Ale wracając do Wro-
cławia i niemieckich kobiet, które tam poznałam, to mieszkałyśmy wspólnie 
w czteropokojowym mieszkaniu. Była moja sypialnia i one miały taki pokoik, 
w którym trzymały swoje rzeczy. Zawsze miałam śniadanie podane. 

To były Ślązaczki, matka z córką. One ze sobą rozmawiały po nie-
miecku, a ze mną po Śląsku. Córka mówiła tylko po niemiecku, a tylko matka 
umiała po polsku, miała może z 60 lat.  Ja trochę traktowałam te kobiety jak 
służące, one mi wodę przynosiły, sprzątały, dbały o mój dobry humor i nastrój. 
Na początku były solidne, potem zaczęły podkradać tytoń i kombinować się 
nauczyły.

8	 W	istocie	Niemcy	zamaskowali	na	terenie	Politechniki	trzy	wielkie	magazyny	żywności,	skład	pościeli	
oraz	potężny	magazyn	prochu	i	materiałów	wybuchowych.	Za: Księga jubileuszowa 50-lecia Politechniki 
Wrocławskiej,	pod	red.	Ryszarda	Czocha,	Wrocław	1995



strona 13

Jak przyszedł czas kiedy Niemcy zaczęli wyjeżdżać, to nikt ich stąd nie 
wyrzucał. Oni sami chcieli, nawet ci Ślązacy co marzyli o tym, żeby tutaj była 
Polska, to na skutek tego bałaganu, który tutaj powstał  woleli wyjechać do 
Niemiec. I wyjeżdżali. Teraz Niemcy mówią, że ich Polacy wyrzucali. Nic podob-
nego. Cofnę się jeszcze do przełomu lat 39/40. Moi rodzice mieszkali wtedy 
w poznańskim i tam to były prawdziwe wypędzenia. Jak opowiadali, przycho-
dziła grupa gestapowców o drugiej w nocy, dawali 15 minut na spakowanie 
i wyganiali ludzi. Co można ze sobą zabrać w 15 minut? Strasznie mroźna była 
wtedy zima. Zganiali ludzi do obozu, potem pakowali do pociągów i wywozili 
na lubelszczyznę, a do tych ciepłych jeszcze mieszkań sprowadzali Niemców 
z Estonii. 

trzeba jeść żeby żyć

Z zaopatrzeniem w pierwszych dniach bywało rożnie, stołowaliśmy się 
głównie w stołówkach. Ale Polak wszystko potrafi, powstawały więc szybko 
rożne sklepiki, restauracyjki. I zaczynało się robić normalnie. Na rogu Szewskiej 
i Wita Stwosza, w jakiejś mało rozwalonej kamienicy, była pierwsza poważna 
restauracja: „U Fonsia”. Przyjechał do Wrocławia pewien restaurator ze Lwo-
wa, nazywał Alfons Gąsiorowski i to on prowadził ten lokal. Ten Fonsio dawał 
wyśmienite lwowskie jedzenie, wiec tam ludzie przychodzili dobrze pojeść 
ale też tak dla przyjemności posiedzieć w knajpie, jak za dawnych lat bywało. 
Tam właśnie dowiedziałam się, że smaczna jest sałatka śledziowa na jabłkach 
w śmietanie. Bardzo dobre to było.

Na co dzień jadło się zwyczajnie. Krążyło takie powiedzenie  „jedzcie 
dorsze, bo są rzeczy gorsze”. Niemcy tutaj mieli całą masę ryb solonych czy 
marynowanych. Żywiliśmy się, tym co znaleźliśmy w  magazynach niemieckich.  
U Niemców pełno też było przetworów z warzyw czy owoców. Jak się trafiło na 
dom czy mieszkanie dobrej gospodyni to było wszystko - przetwory, a przede 
wszystkim cała masa puddingów i różnych proszków.  Więc robiło się taki rzadki 
pudding i to była zupa. Prywatnie żadnych obiadów się nie gotowało, bo były 
stołówki. Chleb był i do chleba też się coś zawsze znalazło. Pamiętam, że furorę 
robiła konina. Była smaczna, pożywna i, jak na owe czasy, dostępna. Dzisiejszy 
Plac Grunwaldzki i ulica  Szczytnicka - były tam kioski takie maleńkie. Zaraz się 

znalazł ktoś, kto jakąś świnię hodował i mięso sprzedawał, handel się rozkręcał. 
Z czasem zaczęli nawet wędlinę z Polski przywozić. 

Moi rodzice byli w Kutnie w tym czasie i przysyłali mi paczki żywno-
ściowe. Co tam w tym Kutnie dostali, to mi przysyłali. Wszystko jednak musiało 
być jakieś długotrwałe, typu suchary, żeby się nie popsuło, bo poczta działała 
wtedy wolno. Zazwyczaj jak ktoś się dowiedział, że ktoś jedzie do Polski - tak 
się mówiło bo  Dolny Śląsk nie był jeszcze nikomu przyznany, to się czekało, że 
coś dobrego przywiezie.  Naprzeciwko dzisiejszego Hotelu Plaza była piwiarnia 
i myśmy tam czasem chodzili na piwo. To na początku była jedyna piwiarnia 
w całym Wrocławiu i wszyscy tam chodzili. My jako studenci też tam bywaliśmy, 
ale przede wszystkim przesiadywali tam żołnierze polscy i dużo było też sowiec-
kich. Nie było żadnych awantur, wszystko było spokojnie. Przychodziła też cała 
masa rozkosznych Niemeczek, ubranych, wystrojonych, ufryzowanych. Żołnierze 
nie wykazywali nimi specjalnego zainteresowania, ale widziałam nie jeden raz 
jak one nachalnie wchodziły im na kolana i się mizdrzyły do tych chłopaków. 
Nie widziałam, żeby wychodzili razem w podskokach, ale sytuacja była dla mnie 
jednoznaczna, że one w ten sposób szukały klientów i łatwego zarobku.  

obyczajowy Wrocław

Na politechnice pozostała pewna niemiecka rodzina, nie pamiętam 
kim on był, jakimś  administratorem, czy kimś w tym rodzaju, ale miał córkę, 
taką Keti, przy kości. Na Politechnice oprócz straży akademickiej, która pilnowa-
ła porządku, pracowały drużyny niemieckie. Ten tatuś był na usługach Polaków 
i rozdzielał Niemców na różne grupy do odpowiedniej roboty.  Oprócz cywili 
był też na uczelni komendant wojskowy, bardzo kulturalny pan kapitan. Jego 
żona, jeśli ją miał, pewnie została gdzieś w domu, w Polsce. Nie martwił się 
tym bo tutaj miał Keti pod bokiem. Pan administrator, ten Niemiec podsuwał 
mu córkę i ta Keti była jego nałożnicą, wszyscy o tym wiedzieli. W mieszkaniu, 
które zajmowałam był problem z drzwiami wejściowymi.  Były uszkodzone i dla 
uszczelnienia zawieszone jakimiś kocami. Wystarczyło lekko dotknąć i one się 
otwierały, bo od podmuchu bomby wszystko było rozruszane. 

Pewnego razu w nocy ja i moje Niemki śpimy i budzi nas jakiś huk 
i łomot niemiłosierny, a za chwilę cisza i potem słyszymy głośne chrapanie. 
Ostrożnie wyszłyśmy na korytarz zobaczyć co się stało, a tam leży w otwartych 
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drzwiach żołnierz dokumentnie pijany i chrapie. Czekałam w oknie aż będzie 
przechodził jakiś patrol, żeby go zabrali. W końcu zawołałam ich i oni zaczęli 
udzielać mu reprymendę, że to nie przystoi żołnierzowi nachodzić niewinne 
panny itd. On biedny się tłumaczył, że tylko się oparł o drzwi a one się otwo-
rzyły i upadł. Takie były zabezpieczenia naszych mieszkań. 

W nocy nie chodziło się po ulicach, bo było trochę bandytów i nie 
było spokojnie. Nie raz słychać było z oddali jakieś wołanie „Ratunku, pomo-
cy”, ale nikt nie wychodził z pomocą bo się normalnie bał, że to może jakiś 
podstęp albo zasadzka. Jeżeli ktoś przyszedł w gości, a ciemno się robiło, to 
gospodarze woleli zatrzymać tego kogoś i go przenocować. To były niebez-
pieczne czasy, ale sympatyczne – ludzie byli serdeczni.Przyjechał również teatr 
i artyści, całe miasto zaczynało ożywać. 

W teatrze we wrześniu 1945 r. wystawiono Halkę. Orkiestra była 
Niemiecka, bo nasi muzycy jeszcze nie przyjechali, ale aktorzy byli już polscy. 
My jako straż akademicka, bo studentami mieliśmy być dopiero od 15 paź-
dziernika, zebrało się nas kilka dziewcząt i chłopaków, poszliśmy na tę operę 
Halkę. Straż wtedy była uzbrojona i pod karabinami jak zorganizowany oddział 
wracaliśmy w nocy po spektaklu do naszych domów, bo wszyscy mieszkaliśmy 
w pobliżu Politechniki.  

dobro gospodarcze

Jak to się wtedy mówiło „na ulicach walało się całe dobro gospodar-
cze”. Tutaj przyjeżdżali szabrownicy, wynajmowali całe wagony towarowe, i na 
ciężarówkach, taczkami czy różnie – zbierali wszystko. Chodzili po domach, 
które w większości były puste i oni nie kradli, bo skoro właścicieli nie było, to 
oni po prostu wszystko brali, to się dlatego nazywało szaber. Jak ogałacali taki 
dom, to ze wszystkiego, z mebli, z ubrania, ze wszystkiego co tylko znaleźli 
a przedstawiało jakaś wartość.  Wszystko pakowali do worków i zawozili do 
Polski, jak to się mówiło. Sprzedawali to na worki, za worek tyle i tyle i człowiek 
nie wiedział, co tam jest. Futro czy garnek jakiś, mogło być wszystko. Ludzie 
kupowali na worki ten szaber i tak było przez kilka lat. 

Na początku było ciężko o ubrania, ja przecież przyjechałam tylko 
z teczką, w jednym przedwojennym kostiumiku. Ale mieszkałam z Niemkami 

– one czasem przynosiły mi ubrania. Frau Regina może pani kupi? Nawet nie 
chciały pieniędzy, wymieniałam się z nimi za słoninę i inne jedzenie. Z czasem 
Niemcy wychodzili na wielki targ na Placu Grunwaldzkim i sprzedawali, wszyst-
ko właściwie można było od nich kupić i futro, i płaszcz, i sukienkę a nawet buty. 
Ja maszynę do szycia sobie kupiłam, bo umiem i lubię szyć, radioaparat też 
sobie od nich kupiłam. Niemcy wysprzedawali wszystko, żeby jakoś żyć. 

_________________________________

 
Niestety moje doświadczenia wojenne są takie a nie inne,dla-

tego nigdy nie polubiłam Niemców. Nawet w mojej pracy przewodnika 
wycieczek po Wrocławiu, odmawiałam oprowadzania niemieckich tury-
stów. U schyłku życia też ich nie pokocham i już, ale dziękuję Wam, za 
to, że tą opowieścią mogłam się cofnąć do trudnych, ale szczęśliwych 
lat młodości.

Regina Stroemich, Wrocław 2012
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JULIAN GOZDOWSKI 

SPORT I NOWY DOM

Przed wojną mieszkaliśmy w Czortko-
wie, w województwie tarnopolskim. Nasz dom 
był na wzgórzu, które miało jeszcze kilka dodat-
kowych tarasów, jakby półek. Gdy się prze-
chodziło za taką pierwszą półkę to dom znikał 
z widoku. W 1945 roku miałem 9-10 lat, bardzo 
przeżywałem, że musimy wyjeżdżać. To był mój 
kraj lat dziecinnych, miałem świadomość, że 
żegnam się z domem do końca życia, że więcej 
tam nie wrócę.Tego ostatniego dnia zatrzyma-
łem się na skraju zbocza i tak szedłem tyłem, 
żeby ciągle widzieć dom , a on tak mi znikał, 
znikał i znikł. Wtedy dopiero się odwróciłem 
i poszedłem do wagonu, którym wyjeżdżaliśmy. 
Tam obecnie jest Ukraina, więc z dawnej Polski 
musieliśmy wyjechać na tereny Ziem Odzyska-

nych. W tę podróż ruszyłem z mamą oraz babcią i dziadkiem, ponieważ ojciec 
jeszcze nie wrócił do nas z wojny. 

Transport Polaków wywożonych z Kresów odbywał się najpierw do 
Przemyśla wagonami bydlęcymi. Jak tam przekraczaliśmy granicę, zobaczyłem 
ogromną ilość flag biało-czerwonych i to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. 

Byłem wychowany w duchu patriotycznym, bo z dziadkiem zawsze obchodzi-
liśmy święto 11 Listopada; ja z chorągiewką biało-czerwoną chodziłem wokół 
okrągłego stołu u nas w domu w Czortkowie, a dziadek przyjmował tę moją 
defiladę. Wiedziałem, że to jest wielkie polskie święto, ale długo nie mogliśmy 
mieć flag biało-czerwonych, więc w Przemyślu na ich widok się cieszyłem. 

Mam ciągle przed oczami, gdy w 1940 roku przyszli Rosjanie i trzeba 
było wywiesić flagę czerwoną, i wtedy babcia z naszej ostatniej flagi polskiej, 
odcinała białą część i widziałem jak strasznie dziadek cierpiał z tego powodu. 
Byłem wtedy małym dzieckiem, ale wiedziałem co to jest Polska, czym były 
zabory i co to jest wojna. Bardzo to przeżyłem.Gdy przyjechaliśmy do Prze-
myśla, wszystko było udekorowane w sposób zwielokrotniony. Tam było tyle 
flag, że wydawało mi się, że cały Przemyśl jest biało-czerwony. Pierwsza moja 
reakcja to była taka, że się rozpłakałem z takiego jakiegoś dziecięcego szczę-
ścia. Chciałem całować te flagi. Bo to były nasze biało-czerwone, których my 
nie mogliśmy tyle lat wywieszać. Musieliśmy wieszać najpierw czerwone, potem 
takie ze swastyką, ale nie polskie. Muszę powiedzieć, że mój szacunek do flagi 
to była wielka zasługa mojego dziadka, który cały czas podtrzymywał polskość 
i uczył mnie patriotyzmu. 

Pierwsza przesiadka w tej naszej podróży była we Wrocławiu, który 
okazał się być wielkim rumowiskiem gruzów. Był czerwiec 1945 roku, jeszcze 
wiele domów się paliło, dymiło się dookoła. Gdy wysiedliśmy na Dworcu Głów-
nym trzeba było nasze pakunki przenieść na Dworzec Świebodzki, bo nie było 
innego połączenia. Dziadek tym wszystkim zarządzał. Nie wiem skąd to wie-
dział, że Niemcy stali pod dworcem z takimi wózkami i przewozili tymi wózkami, 
ciągnąc je ręcznie, Polaków na drugi dworzec. Tak było też z nami. Na Dworcu 
Świebodzkim po raz pierwszy spotkałem się z wagonem osobowym. Były w nim  
normalne ławki i jeszcze nad ławką była półka i miejsce na postawienie różnych 
drobnych bagaży. Pamiętam, że te półki były plecione takim kolorowym sznur-
kiem i bardzo mi się to podobało. 

Jechaliśmy z Wrocławia kilka godzin i pamiętam, że jeden ze współto-
warzyszy podróży grał pięknie na harmonijce ustnej i tak jakoś czas mijał. Ale 
po drodze, w Trzcińsku, jest tunel, zupełnie nie znane mi wcześniej zjawisko. 
Wystraszyliśmy się bo nagle zrobiło się ciemno i zapadła cisza. Wszyscy mieli 
skojarzenie z bombardowaniem i z zaciemnieniem. Bo nagle pojawiło się to 
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„zaciemnienie”, nasz grajek przestał grać i zrobiła się przerażająca cisza. Dopie-
ro po chwili zorientowaliśmy się, a może ktoś nam wytłumaczył, że jedziemy 
w tunelu. Dojechaliśmy do Jeleniej Góry i tu nastąpiło kolejne odkrycie, że jest 
coś takiego jak tramwaj. Właśnie tramwajem w czerwcu 1945 roku przyjechałem 
z mamą i dziadkami do Sobieszowa. Zaskoczeniem było także to, że mieliśmy 
już wytypowany dom, w którym mieszkali jeszcze Niemcy. 

kakao i las

Gospodyni, Niemka, bardzo serdecznie nas przyjęła i dostałem od niej 
coś takiego co się nazywa „kakao”. Marzenie, wreszcie wypiłem to co lubiłem, 
nie wiedząc co to jest. W czasie wojny, w Czortkowie, oglądałem przez szybę 
w sklepie „nur fűr Deutsche” i tam było coś takiego co się nazywało „ovo-
maltine”. (rozpuszczalny napój mleczno zbożowy czasem z dodatkiem kakao).  
Od dziecka byłem łakomczuchem, oglądałem więc tę wystawę, dopóki jeszcze 
można było stać przed tym sklepem, czekoladę i to „ovomaltine”. A tutaj nagle 
od Niemców dostałem prawdziwe kakao. Do dzisiaj tak mam, że kubek z kakao 
jest dla mnie bardzo ważny, zawsze gdy piję to się nim delektuję bo to jest 
KAKAO. 

Niemiec, który przekazywał nam swój domek, skromny, drewniany ale 
ładnie utrzymany, był sekretarzem Schaffgotscha1. Po wielu latach, w ogrodzie 
znaleźliśmy zakopane klucze, te klucze były bardzo duże. On jako jeden z kilku 
zaufanych miał klucze do pałacu w Sobieszowie i Cieplicach. Nie rozumiałem 
wtedy tego wszystkiego, dopiero po latach pewne rzeczy do mnie docierały. 
Ten Niemiec był przygotowany do wyjazdu, w związku z tym przekazał mam 
informacje jak dbać o dom. Tłumaczył mi, że ten domek jest na trasie prze-
wiewu wiatru między Jagniątkowem a Cieplicami. I ten przeciąg powietrza, 
ogromnych wiatrów, później się przekonaliśmy jakie mogą być niebezpieczne, 
musiał być zatrzymywany przez młode drzewa. Wyjaśnił mi, że przed domem 
ciągle trzeba sadzić młode świerki, które są giętkie, przyjmują wiatr i wtedy ten 
wiatr idzie nad domem. Później jak drzewka będą miały około 2 metrów, tak do 
2 i pół, trzeba je wycinać stopniowo i rozdawać ludziom na choinki, natychmiast 
sadząc nowe. Robiłem to przez kilkanaście lat, sadziłem ciągle nowe świerczki, 
rozdając te większe wypielęgnowane na choinki bezpłatnie sąsiadom. Dla mnie 
było to takie pierwsze spotkanie z lasem, podejście z szacunkiem do natury - 

przy wyciętym drzewie natychmiast trzeba posadzić nowe. Stało się to dla mnie 
oczywiste, bo drzewa chroniły nas w tym domku.

hulajnoga i sport

Moja mama, jeszcze w Czortkowie, obiecała mi, że jak przyjedziemy 
na zachód, to kupi mi hulajnogę. I dostałem w końcu taką hulajnogę i ona nie 
telepała się na drodze, tak jak u nas najczęściej bywało, bo były kocie łby, taka 
kostka równo położona. Tu było coś dziwnego, równa, czarna droga. I na tej 
drodze, jak się później okazało, asfaltowej, bardzo dobrze się na tej hulajno-
dze jeździło. Właśnie z pierwszych dni mam skojarzenie drogi, dobrej drogi 
i Chojnika tu - w pobliżu gór. Pierwsze samodzielne podróże odbywałem na tej 
hulajnodze, wybierałem się do Jagniątkowa, Piechowic czy do Podgórzyna, bo 
tam wszędzie były drogi asfaltowe. Z Jagniątkowa zjazd nawet do dzisiaj jest 
trudny, a ja zjeżdżałem i mówiąc szczerze mia-
łem porządnego pietra, bo się tak rozpędziłem 
z tej góry, że bałem się czy bez hamulców dam 
rade się zatrzymać. Jakoś udało się.

Góry bardzo mnie ucieszyły, bo byłem 
związany ze znacznie niższymi górami a właści-
wie wąwozami w rejonie Czortkowa. Tam sta-
wiałem pierwsze kroki narciarskie, a tutaj nagle 
prawdziwe góry zobaczyłem i to z bliska.  Nasz 
nieduży domek był pod Chojnikiem, cieszyłem 
się górami bo były trasy zjazdowe i nawet taka 
mała skocznia narciarska, a ja jako dziecko 
oglądałem zdjęcia Stanisława Marusarza2, jak 
on tak ładnie skakał. Był dla nas wzorcem. 
Pierwsze co w dążeniu do wzorca zrobiłem, to 
co poprosiłem mamę, żeby zrobiła mi na drutach taką samą czapkę jak miał 
Marusarz, granatową czapkę z białym otokiem i pomponem, który był bardzo 
ważny. Długo taka czapka nazywała się „marusarzówka”. Tak więc najpierw mia-
łem czapkę, a dopiero potem jakieś narty i próbowałem zjeżdżać na szlakach 
pod Chojnikiem.

     
     pierwszy uczeń

1	 Mowa	tu	zapewne	o	hr.	Fryde-
ryku	Schaffgotsch,	ostatnim	właścicielu	
cieplickiego	pałacu.	Wywodzący	się	z	Tu-
ryngi	ród	Schaffgotschów	zaliczał	się	od	
końca	XIV	w.	do	najważniejszych	szlachec-
kich	rodzin	Śląska.		Członkowie	rodziny	
Schaffgosch	odegrali	dużą	rolę	w	gospo-
darczym	życiu	regionu,	szczególnie	w	roz-
woju	Cieplic,	jako	popularnego	ośrodka	
wodolecznictwa.	Zob.	Puzio-Podrucki	A.	
Schaffgotschowie.	Zmienne	losy	śląskiej	
arystokracji.	Bytom	2007.

2	 Stanisław	Marusarz	(1913-93).	
Najwybitniejszy	polski	narciarz	okresu	
przedwojennego.	Był	mistrzem	Polski	
i	wicemistrzem	świata	zarówno	w	skokach	
narciarskich	(1938),	jak	i	dyscyplinach	al-
pejskich	i	biegowych.	Łącznie	zdobył	21	
ty tułów	mistrza	Polski.	W	czasie	wojny	
oficer	AK.	Karierę	spor tową	zakończył	
w	1957	r.
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Do dzisiaj jestem uznanwany za pierwszego ucznia polskiego w Sobie-
szowie. Nie jest to do końca prawdą, bo było dwóch jeszcze przede mną. Byli 
Czesiek Uliański i Andrzej Czechowski, którzy przyjechali jeszcze przede mną, 
na początku czerwca 1945 roku, a ja dopiero pod koniec czerwca. Andrzej 
był synem nauczycielki, więc myślał, co ja się będę zapisywał, moja mama 
jest organizatorem polskiej szkoły, to się nie muszę zapisywać. A ja od razu 
się zgłosiłem do szkoły, że chcę się tu uczyć. To był koniec trzeciej klasy, czyli 
przechodziłem do czwartej klasy i zapisałem się. Formalnie w dzienniku jestem 
pierwszym zapisanym polskim uczniem w Sobieszowie. Ale chcę podkreślić, że 
to jest tylko formalna prawda, bo moi koledzy, z którymi chodziłem do szkoły 
przez tyle lat, byli jednak pierwsi. 

Szkoła była bardzo ładna, murowana, wysoka, miała aż dwa piętra. Na 
górze duży zegar, który nie chodził, ale był. Otwarcie polskiej szkoły przeżywali 
wszyscy. Trzeba zaznaczyć, że pełno było jeszcze Niemców, którzy początkowo 
chodzili z białymi opaskami. Było to jakieś zaznaczenie, że oni są pokonani i że 
teraz my tutaj jesteśmy gospodarzami, potem władze polskie bardzo szybko 
zrezygnowały z takiego ich zaznaczania. Woźnym szkoły początkowo był Nie-
miec, który na przerwach sprzedawał nam bułki, więc jakoś zaczynaliśmy żyć 
obok siebie normalnie.   Żeby zaznaczyć, że polska szkoła rozpoczyna we wrze-
śniu naukę, to nauczyciele zorganizowali przemarsz przez Sobieszów, wówczas 
zwany Chojnasty. 

Było nas aż 11 uczniów, w rożnych klasach od trzeciej do siódmej. 
Szliśmy w odstępach co 2-3 metry, żeby to rozciągnąć , bo jedenaście osób 
razem to byłaby mała grupka, a tak to był dłuuugi pochód. Każdy z nas niósł 
jedną pomoc naukową. Ja niosłem jakieś szkielety, nie wiedziałem co to jest, 
ale niosłem z szacunkiem i dumą bo to była pomoc naukowa. Kolega niósł 
globus, a inny pod pachami niósł dwie mapy. Tak maszerowaliśmy przez cały 
Sobieszów pokazując wszystkim jaka bogata jest tutaj polska szkoła. 

Później było uroczyste otwarcie, ja mówiłem wierszyk, że jeszcze wczo-
raj samoloty bombardowały, a teraz to już jest samo dobro, bo pokój jest na 
świecie i w Sobieszowie też. Koleżanka, która też miała jakiś wierszyk mówić, 
stanęła na podium, ręce miała ułożone tak wzdłuż, miała ładną spódniczkę, ale 

była tak przestraszona, że stopniowo sobie podwijała krawędź tej spódniczki 
do góry.  Już jak podwinęła ją z tych nerwów dość wysoko, podeszła do niej 
nauczycielka i pociągnęła ją za tą spódniczkę w dół. Ta koleżanka przerwała 
recytację i zapytała się czy ma już nie mówić? Ona zupełnie nieświadomie ta 
spódniczkę miętosiła, to jej pomagało. Potem ksiądz pokropił pierwszą szkołę 
polską w Sobieszowie i rozpoczęła się nauka. Ja z bólem muszę powiedzieć, 
że mnie bardziej interesowało chodzenie po górach i narty aniżeli nauka, 
bo nie mogłem się nadziwić, że trzeba tak dużo zapamiętać. Chociaż musze 
przyznać, że bardzo dobrze się czułem z matematyki po trzech klasach szkoły 
rosyjskiej.  Dzisiaj mam do siebie, do dziecka, żal, że skoro byłem zapisany 
pierwszy w szkole, to mogłem też być pierwszy między najlepszymi uczniami, 
a nie byłem. 

To, czego się nie douczyłem w szkole podstawowej musiałem w szkole 
średniej nadrabiać. Na studiach musiałem dalej nadrabiać, bo miałem świado-
mość, że kawałek dzieciństwa, te trzy szkolne, wojenne lata po prostu wypadły 
mi.

Pochodziłem z Czortkowa, który przed wojną był dużym 15 tysięcznym 
miastem, znałem też bardzo dokładnie wieś podolską, która była ładna ale 
prymitywna. Przede wszystkim, tam były strzechy a tu nigdzie nie było strzechy, 
więc myślałem, że tu nigdzie nie ma wsi. Jak nie ma wsi, to nie ma ani krów ani 
trzody chlewnej. Jednak w 4 klasie pani nauczycielka powiedziała, że pójdziemy 
na wycieczkę zobaczyć jak wygląda nowoczesne gospodarstwo rolne. I poszli-
śmy do rolnika Jagielskiego. To był szok bo krowy były w oborze murowanej, 
krytej porządna dachówką. Pamiętałem, że na wschodzie wodę się nosiło na 
koromysłach3, a tutaj krowa nachylając się nad 
żłobem uderzała pyskiem w klapkę i woda jej 
się nalewała. Jak się napiła to wycofywała gło-
wę i woda przestawała lecieć. Było to dla nas 
takie nowoczesne, zjawiskowe gospodarstwo.

     
     nowy dom

W naszym sobieszowskim domu było też trochę inaczej niż w Czort-
kowie. Ubikacja była wewnątrz i woda była spłukiwana, co początkowo dziwiło. 
Wystarczyło pociągnąć i woda sama leciała, nie tak jak u nas gdzie trzeba było 

3	 Koromysła	–	rodzaj	drewnianego	
nosidła	w	postaci	noszonej	na	ramionach	
pałąkowatej	belki.	Ciężary,	często	wiadra	
z	wodą	przyczepiane	były	symetrycznie	
na	obu	końcach	belki
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kilkaset metrów przynosić wodę w takich koromysłach, i tą wodę trzeba było 
bardzo oszczędzać, a tutaj się przychodziło i w kranie była woda, w ubikacji 
woda. Ten dom robił wrażenie. Wewnątrz było bardzo dużo kolorowej tapety, 
nawet była w jednym pokoju z krasnoludkami. Na strychu zacząłem szperać, bo 
my w domu w Czortkowie, chowaliśmy na strychu karabin i naboje, to musiało 
być tam schowane bardzo dobrze, wszyscy obawialiśmy się banderowców4 
grasujących po okolicy. My jako dzieci umieliśmy już strzelać, nie tylko z pisto-
letu, czy procy ale też z karabinu. Jako 8 letnie dziecko wiedziałem, że trze-
ba uważać, bo karabin może ramię połamać w odrzucie. Dlatego chciałem 
sprawdzić czy Niemcy nie schowali tutaj jakiegoś karabinu. Nic nie znalazłem. 
Ten nasz Niemiec spytał mnie czego tam szukam, i powiedział że mi wszystko 
pokaże. Dał mi bardzo dużo różnych książek. Dla mnie miały one wtedy wartość 
makulatury, można było je sprzedać na kilogramy. Były ładne, kolorowe, więc 
trochę ich sobie schowałem i oglądałem, ale co ja uczeń 3 klasy mogłem z nich 
przeczytać, zwłaszcza po niemiecku.  Początkowo mieszkałem w jednym pokoju 
z mamą, aż do czasu, gdy ojciec wrócił z wojny. Był pod Monte Casino, tam 
miał wypadek i złamany mostek. Wtedy leczenie tego polegało na tym, że trze-
ba było leżeć i czekać aż się zrośnie, więc dopiero w 1947 roku wrócił do Polski. 
Potem miałem już swój pokoik, w którym do dzisiaj dobrze się czuję w myślach. 

Bardzo dużo chodziłem po górkach i skałkach. Dzisiaj, gdy nieraz 
patrzę którędy ja chodziłem to aż mi się gorąco robi, że tak niebezpiecznie się 
bawiłem. Cały Chojnik poznałem na pamięć, każdą dróżkę i każdy kamień. Tak 
byłem zakochany w tej górze, że ona była dla mnie chyba ważniejsza od szkoły.
Przez cały czas na tym Chojniku przesiadywałem. Przed maturą chodziłem i tam 
się uczyłem. Tam się nauczyłem całego wstępu do Pana Tadeusza,  pamiętam 
te fragmenty do dzisiaj. Siedziałem w jaskini i przygotowywałem się do matury. 
W związku z tym, że w liceum pedagogicznym obowiązywała nas na maturze 
znajomość dwóch większych fragmentów wierszy Mickiewicza, wybrałem po 
prostu Pana Tadeusza. 

 
zaopatrzenie

Główne pieniądze w domu były z pracy mamy. Dziadek miał jakąś tam 
emeryturę, ale niewielką. Mama pracowała w nadleśnictwie, bo była kreślar-
ką. Teraz można nacisnąć guzik w komputerze i mapa sama wylatuje, a wtedy 
trzeba było ręcznie rysować. Wiem, że umiejętności mojej mamy były bardzo 

cenione, bo robiła to bardzo ładnie i dokładnie. Jako kre-
ślarka dobrze zarabiała jak na tamte czasy. 

Dziadek był bardzo gospodarny, zawsze mieliśmy 
swoje pomidory, porzeczki, to bardzo ułatwiało. Poza tym 
był dobrym piekarzem, więc mieliśmy wypieki własne, ale 
ciągle trzeba było wyliczać, żeby przeżyć kolejny miesiąc, 
bo przecież było nas 4 osoby, w gruncie rzeczy na jednej 
maminej pensji. Wówczas jeszcze, co nam bardzo pomo-
gło, była tzw. UNRA5. Wiele tych upominków z UNRY, 
włącznie z żywnością dobrze wspominam. Bo tam też była 
czekolada no i kakao. Czekolada była zawinięta bardzo 
ładnie w sreberku i trzeba było bardzo ostrożnie otwierać, 
potem wygładzić to sreberko i schować. Paczki z UNRY 
przychodziły do gminy i tam je rozdzielano najbardziej 
potrzebującym. Ja ciągle byłem liczony jako półsierota, 
poza tym było jeszcze dwoje dziadków i tylko jedna pra-
cująca mama, wiec dostawaliśmy te paczki tak jakby bez 
łaski. Później jako państwo zrezygnowaliśmy z tej UNRY.

     
kasztan, palant i harcerstwo

W Sobieszowie do dzisiaj jest koło kościoła taki 
potężny kasztan. Przesiadywaliśmy z kolegami na tym 
drzewie godzinami, właściwie kasztan to była taka nasza 
świetlica. Na tym drzewie sobie różne rzeczy opowiada-
liśmy, ja w związku z tym, że wiedziałem, że mój ojciec 
był pod Tobrukiem i pod Monte Casino, nie bardzo wte-
dy rozumiałem na czym to polegało, bo ojca ciągle nie 
było, więc wyobraziłem sobie że on tam jeździł na białym 
koniu i tak im o tym opowiadałem. Oni nie bardzo wie-
dzieli jak to Monte Casino wygląda, ja też nie wiedziałem, 
ale tak potrafiłem godzinami opowiadać o ojcu i tym 
białym koniu. Ten kasztan do dzisiaj przy mostku stoi, jest 
pomnikiem przyrody, a właściwie powinien być pomnikiem 
kultury, bo to był nasz pierwszy dom kultury. Miał grube 
konary, i przyroda tak jakoś je dla nas poprowadziła, że 

4	 Banderow-
cy	 -ukraińskie	oddzia -
ł y 	 OUN-UPA . 	 Nazwa	
„Banderowcy”	używana	
była	również	ogólnie	do	
wszys tk ich	 Ukraińców	
dokonujących	 zbrodni	
na	Polakach.	Historycz-
nie,	Stefan	Bandera	był	
lideram	rozłamowej	frak-
cji	w	silnie	podzielonym	
ukraińskim	ruchu	nacjo-
nalistycznycm	znanej	jako	
OUN-B.	Powiat	Czortków	
w	przedwojennym	woje-
wództwie	Tarnopolskim	
stał	się	widownią	zbrod-
ni	ukraińskich	nacjonali-
stów	w	latach	1943-44r.	
Zob.	Siemaszko	E.,	Bilans	
Zbrodni,	Biuletyn	IPN	7-8	
2010.

5	 	 W łaść . 	 UNR -
RA	–	od:	United	Nations	
Relief	and	Rehabilitation	
Administration	(Admini-
stracja	Narodów	Zjedno-
czonych	ds.	Odbudowy).	
Organizacja	pomocowa	
powstała	w	USA	1943r.	
z	inicjatywy	ówczesnych	
aliantów:	USA,	W.Bryta-
nii,	ZSRR	i	Chin.	UNRRA	
dostarczała	pomocy	dla	
z ru jnowanych	 k ra jów	
Europy	i	Azji.	Począwszy	
od	1946	władze	krajów	
komunistycznych	zaczęły	
odnosić	 się	podejrzli-
wie	do	jej	działalności,	
ze	względu	na	rzekomą	
amerykańską	 infiltrację	
idącą	 w	 ś lad	 za	 tego	
rodzaju	pomocą.	UNR-
RA	została	 rozwiązana	
w	1947.	Polska	była	dru-
gim,	po	Chinach,	 naj-
większym	odbiorcą	po-
mocy	UNRRA.	Z	ok.	3,7	
mld	USD	pomocy	zebra-
nej	dla	44	krajów	do	Pol-
ski	trafiło	478	mln	USD.	
Zob.	Hitchcock	W.I.,		The	
Bitter	Road	to	Freedom.	
The	human	cost	of	allied	
victory	in	World	War	II	in	
Europe.	New	York	2009
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wygodnie mogło nas tam siadać nawet 10 osób. Tam prowadziliśmy długie 
dysputy, w których omawialiśmy też naszą dużą przyszłość, bo prawie wszyscy 
z nas skończyli najrozmaitsze studia, w tym politechnikę. Przesiadywaliśmy też 
na Chojniku i graliśmy w palanta.  Takim wyróżniającym się z nas był Wiesio 
Gadowski, który kapkę łapał w lewą rękę, a to było 50 punktów! On tylko jeden 
potrafił tak złapać w lewą rękę.

Palant to polega na tym, że trzeba mieć piłeczkę i kij żeby odbić. 
Natomiast jedna grupa jest na matce, czyli w niebie, a druga grupa przyjmuje 
piłkę. Trzeba złapać piłeczkę, odrzucić i wyprzedzić jeszcze tego który biegnie 
od jednego punktu do drugiego do trzeciego. W związku z tym, trzeba było 
się porządnie wysilać. Ten Wiesiu miał najlepsze uderzenie - jego piłka daleko 
leciała, i my mogliśmy spokojnie zdążyć wrócić na miejsce matki. Powrót dawał 
punkty. Natomiast jeżeli się traciło to następowała zmiana drużyn. Wygrywała ta 
grupa, która miała najwięcej punktów. Właściwie to palant jest bardzo podobny 
do amerykańskiej gry baseball. Podejrzewam nawet, że to palant przeszedł do 
Ameryki i teraz jest wielką narodową grą baseball, a tak naprawdę to pochodzi 
z Polski. 

Naszym żywiołem było także harcerstwo. W szkole mieliśmy drużyno-
wego Tuczapskiego, który prowadził systematyczne zbiórki. On sam był takim 
harcerzem z krwi i kości i to harcerstwo zawładnęło naszym życiem. Zawsze 
na zbiórki harcerskie czekaliśmy na naszym drzewie.  Ja bardzo szybko zosta-
łem w najmłodszej grupie zastępowym, to wtedy jeszcze grupa wilczków była, 
i z innymi kolegami harcerzami spędzałem czas na różnych ćwiczeniach harcer-
skich pod Chojnikiem, w lesie. Stąd mam takie zamiłowanie do lasu, powie-
działbym nawet część wiedzy praktycznej, dlatego że harcerstwo dawało taką 
szansę. Bo harcerstwo było, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, proekologiczne. 
Harcerz miał kochać przyrodę i ja szanować.  Ten Druh Tuczapski, bardzo nam 
pomagał, bo pilnował żebyśmy byli i dobrymi uczniami, i w miarę dobrymi 
ludźmi, on bardzo, bardzo o to dbał. Do dzisiaj go wspominam jako jednego 
z ważniejszych wychowawców, którzy mieli wpływ na mnie, zwłaszcza, że ciągle 
byłem bez ojca. Był naszym drużynowym, ale też naszym dobrym przyjacielem. 

smaki dzieciństwa

W czasie wojny, jeszcze w Czortkowie mieliśmy ogródek i tam dziadek 
uprawiał pomidory. To było coś pysznego, chleb z pomidorem. Do dzisiaj kroje 
pomidora na ćwiartki, solę bo tak się jadło kiedyś. Chleb musiał być z masłem 
przywiezionym ze wsi. Nawet w czasie wojny funkcjonował taki  handel wymien-
ny. Wiozło się jakieś rzeczy z miasta a za to mogliśmy dostać ser, masło, śmie-
tanę i dopiero jak to się przywoziło to była uczta w której moim głównym 
smakiem był pomidor. Pojęcie kiełbasy pojawiło się u mnie bardzo późno.  

W Sobieszowie bardzo szybko pojawiło się dużo kawiarni i w jednej 
z nich zawsze był tort czekoladowy na bazie biszkoptu z maku. Oglądałem go 
przez wystawę, jeszcze mi dzisiaj ślinka cieknie jak o nim mówię, ale nie stać 
nas było na kupno tortu. Mama o tym wiedziała, że ja ten tort ciągle oglądam. 
I w końcu pewnej niedzieli zabrała mnie do tej kawiarni i kupiła mi kawałek tego 
tortu. Wyobrażam sobie jaki to musiał być dla niej duży wydatek, skoro tylko 
mnie kupiła, a sama nie jadła. Do dzisiaj jest to dla mnie jedno z największych 
wydarzeń dzieciństwa.  Moja żona, która dobrze piecze, od czasu do czasu robi 
taki tort i widzę, że moje dzieci też go lubią. Albo w genach, albo psychicznie 
im przekazałem miłość do tortu makowego.  

Dziadek, jako piekarz jeszcze z armii austriackiej, potrafił robić bardzo 
dobre pieczywo, i w czasie wojny piekł pszenno-razowe bułeczki. Ja z tymi 
bułeczkami chodziłem w Czortkowie na bazar i je sprzedawałem. Jak już armia 
sowiecka przyszła, to oni nie mieli świeżych bułeczek, więc chętnie je kupowali. 
Koło mnie zawsze stała pani, która sprzedawała rurki z kremem, ale taka rurka 
kosztowała 2 złote, choć nie raz miałem ochotę to trudno było wydać te 2 
złote na  rurkę, wszystkie zarobione pieniądze przynosiłem do domu. Na wigilię 
powojenną, już tutaj, dziadek też piekł różne kołacze i ja do dzisiaj umiem 
zapleść kołacze, bo dziadkowi pomagałem, te kołacze były początkowo naj-
większym dobrem na Boże Narodzenie. 

     
marzenia o sporcie

Przez cały czas chciałem zostać sportowcem, olimpijczykiem, wszyst-
ko inne się nie liczyło. Chciałem skakać jak Marusarz i mieć medal olimpijski. 
Idąc do szkoły średniej ciężko zachorowałem na zapalenie płuc. To pozostawiło 
w moim organizmie ogromne ślady. Jak szedłem pod górę, to ledwie dysza-
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łem, bo opłucna - płucna i płucna-trzewna były praktycznie sklejone ze sobą 
i wtedy nie można oddychać, nie mogłem głębszego wdechu zrobić, wszystko 
mnie bolało i bardzo źle się czułem. Marząc o medalu olimpijskim nie mogłem 
ćwiczyć w ogóle, byłem zwolniony z wf-u. Nie przyznałem się nauczycielowi, 
że mam zwolnienie. Gdzieś jakąś książeczkę przeczytałem, że można leczyć się 
ruchem. Tak mocno w to uwierzyłem, że w tajemnicy przed rodzicami wychodzi-
łem do lasu i przebiegałem 50, 100 metrów, co już było dla mnie było ogrom-
nym wysiłkiem. Stopniowo zwiększałem długość biegania, ale zwiększałem też 
długość trzymania powietrza, żeby być na bezdechu, bo tak wyczytałem w tej 
książeczce, że człowiek po takim długim bezdechu musi dużo powietrza wcią-
gnąć. Dochodziłem nawet do półtorej minuty na bezdechu, jako dziecko. I to 
wszystko z książeczki Zdrowie, takiej malutkiej. Jak się okazuje wszystko co było 
tam napisane jest absolutną prawdą. Tak małymi krokami walczyłem o swoje 
zdrowie. W szkole średniej miałem cały czas kłopoty bo nie mogłem dużego 
wysiłku robić. Chciałem bardzo biegać na nartach, ale nadal nie mogłem duże-
go wysiłku robić, i jak wybierałem uczelnie to nie przyznałem się do tego, bo 
bardzo chciałem na AWF-ie studiować. Przez ten AWF przeszedłem zatajając 
swoją chorobę, często przy ogromnym bólu. Bo ślad tego bardzo poważnego 
zapalenia płuc, pozostał we mnie chyba do dzisiaj. Jednak ogólną sprawność 
udało mi się wypracować ogromną ilością kilometrów przebieganych w sposób 
tajny. 

Miałem rower, i na rowerze jeździłem po całym powiecie jeleniogór-
skim. Tak się przyzwyczaiłem do roweru, że później pomimo tej choroby prze-
jechałem na nim prawie całą Polskę, jadąc po 100 km dziennie. Pierwsza moja 
trasa, po której odpoczywałem 7 dni, to była Sobieszów – Oława, i tam 7 dni 
leżałem, bo nie mogłem złapać powietrza, nie mogłem dociągnąć wdechu żeby 
pooddychać. Ale jak już zacząłem normalnie oddychać to pojechałem w dalszą 
drogę po Polsce.  

 kredens pani Kowalskiej

W czasie wojny, gdy była fala wywózek na Sybir, panią Kowalską 
z naszej ulicy też mieli wywieźć. Ona wiedziała, że na pewno będzie wywie-
ziona bo była żoną oficera. Myśmy z mamą wtedy uciekali po wsiach, żeby się 
ochronić przed wywózką, i babcia z dziadkiem tylko zostali w naszym domu. 
Panią Kowalską rzeczywiście wywieźli. Jednak ona przed wyjazdem poprosiła 

mojego dziadka, żeby przechować jej kredens, bo ona kiedyś wróci. Faktycznie 
ten kredens wylądował w naszym domu. Jak nas w 1945 r. wywozili na Ziemie 
Odzyskane, to do naszego wagonu, a mieliśmy tylko ? część tego wagonu 
bydlęcego, wzięliśmy ten kredens. Bo to był kredens pani Kowalskiej, a my 
obiecaliśmy go pilnować.  

W latach 50., gdy Polacy wracali z Syberii, ona znalazła jakoś nasz 
adres, przyjechała do Sobieszowa. Od razu na ulicy ją rozpoznałem, a ona się 
bardzo ucieszyła się i rozpłakała się ze szczęścia, że się odnaleźliśmy. Przypro-
wadziłem ją do domu i ona nagle w kuchni zobaczyła swój kredens, podeszła 
do tego kredensu, i tak dotykała go z takim szacunkiem. Do dzisiaj myślę, że 
ona go głaskała, „ty mój ukochany kredensie“, bo później się dowiedziałem, że 
ten kredens pochodził jeszcze od jej mamy. My mówimy, pani Kowalska to jest 
pani kredens, może go pani zabrać. A ona na to: nie, nie, wy go przywieźliście 
to już ja wam go zostawię. Dziadek się nie zgodził i chyba wiem dlaczego, 
to mi się zresztą podobało, powiedział my ten kredens bardzo szanowaliśmy, 
my go tu przywieźliśmy z Czortkowa bo to był Pani kredens. Pani Kowalska 
zabrała później ten kredens do Legnicy, gdzie mieszkała. Nie znam niestety 
dalszych losów kredensu, ale jej spotkanie z rzeczą, bo kredens jest rzeczą, 
to było jak spotkanie z najbliższą osobą. Ona się z nim tym głaskaniem witała 
i ja myślałem, że ten kredens za chwilę otworzy drzwi i powie „Dzień dobry 
Pani Kowalska , to cudownie, że Pani przyjechała z Syberii”, i obejmie ja tymi 
drzwiami. A ten kredens nic. On stał, tak jak stał, dla mnie to było dziwne. 
Jestem jednak przekonany, że ten kredens odczuwał ciepłe, serdeczne głaski 
swojej właścicielki.

 Ziemia Odzyskana

Długo mieliśmy takie obawy, że jesteśmy na Ziemiach Odzyskanych, 
ale podobno ci Niemcy mają tu wrócić. Z jednej strony się bałem czy ten, który 
zostawił nam dom, zastanie go w takim samym stanie. Dlatego myśmy dbali 
o ten nasz nowy dom. 

Po wielu latach byłem w swoim rodzinnym domu w Czortkowie, i tam 
jego nowa lokatorka Ukrainka mi powiedziała: „Nie bój się my ten dom pil-
nujemy, więc jak wrócicie to będziecie mieli.” Ja ją zapewniałem, że my na 
pewno tu nie wrócimy. Patrzyła na mnie dziwnie, ale był tam chłopak, taki 
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komsomolec. On był oburzony, że jego babcia rozmawia z nami. Ja widząc to 
opowiedziałem mu co przeżyłem sam jako dziecko tu na ziemiach odzyskanych, 
te obawy, że mogą wrócić Niemcy. Tu długie lata się nic nie budowało, jak ktoś 
płot porządny postawił, to było wielkie wydarzenie. Myśmy ziemie odzyskane 
nazywali terenem poniemieckim. Piastowie tu kiedyś byli, ale ciągle trzeba było 
udowadniać, że tu były prastare ziemie polskie. No ale przecież myśmy przyje-
chali na ziemie niemieckie. 

Do dzisiaj widzę, jak koleżanka moja, w moim wieku, z 4 klasy wyjeż-
dżała na dużej platformie, siedziała na tych swoich rzeczach, i wyjeżdżając 
z Sobieszowa strasznie płakała. Pośrednio mam do dzisiaj z nią kontakt i ona 
nie chce tu przyjechać, tak jak moja mama nigdy nie chciała pojechać do Czort-
kowa. Ona też nie chce tego widzieć tego domu, w którym się wychowała, 
i z którego wyjazd tak ciężko przeżywała. Myśmy ją nazywali Hela, ale ona 
była Hermenegilda, miała straszne imię. Ona też nie lubiła swojego imienia 
i prosiła żeby tak na nią nie mówić, więc była dla nas Hela. Wtedy to była taka 
jednoroczna przyjaźń chłopca z dziewczynką. Ona mi się podobała, była bardzo 
ładna, lubiłem do niej chodzić, rozmawiałem po niemiecku z nią, choć znałem 
może ze 12 słów na krzyż, opowiadaliśmy sobie jak to jest u niej w domu, a jak 
u mnie w domu, mieliśmy jakiś taki wspólny język. To były takie sympatyczne 
rozmowy chłopca z dziewczynką. Od początku ten dziecięcy Niemiec nie był 
naszym przeciwnikiem, był przyjacielem, nawet oni trochę próbowali mówić 
po polsku, my trochę próbowaliśmy po niemiecku, zawsze mieliśmy możliwość 
porozumienia się. 

Rabowanie Ziem Odzyskanych, tzw. szaber widziałem na własne oczy. 
Była w Sobieszowie taka Willa Bajka, przepięknie położona pod samym Choj-
nikiem, tam teraz jest dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego. Byłem tam 
jeszcze u pierwszego polskiego właściciela. Musiał tam mieszkać jakiś bardzo 
majętny Niemiec bo były w tym domu przepiękne dywany. Jak tylko przysze-
dłem to kazali mi zdjąć buty i stąpając w samych skarpetkach zapadłem się na 
kilka centymetrów, taki ten dywan był puszysty. Po kilku miesiącach już tego 
wszystkiego nie było, bo właściciel wyjechał razem z tymi dywanami. Kolejny 
właściciel wywiózł część mebli, ale jak pojawił się trzeci to byłem tam jako 
ministrant z księdzem po kolędzie. Widziałem wtedy piękną dużą szopkę, która 
naprawdę robiła wrażenie. Jak i on wyjechał, ten trzeci, to poszedłem tam 
i chciałem powiedzieć kolejnemu, że wiem gdzie ta szopka jest ładna. Wte-

dy usłyszałem, że tamten ją zabrał. Tak więc każda kolejna rodzina, która tam 
zamieszkała wywoziła to, co akurat im się chciało, czy było potrzebne. 

_________________________________

To jest tylko przykład tego co przeżyłem, bo takich domów 
w Sobieszowie jak ta Willa Bajka było bardzo wiele. Przeżywałem to, 
bo wiedziałem dobrze że jest to po prostu kradzież. Byłem harcerzem. 
To wywożenie stąd mebli, sprzętów wszelakich i już nie wiem czego 
jeszcze, było, niestety, nagminne. Do dzisiaj mam obrzydzenie do tych 
wszystkich, którzy stąd cokolwiek wywieźli, bo oni wywozili to z mojego 
terenu, już wtedy - z mojego. Bo szybko w Sobieszowie poczułem się 
jak u siebie.

Julian Gozdowski, Jelenia Góra 2012
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ZOFIA MIRSKA 

Moja kłodzka ojczyzna

Ojciec mój był kolejarzem, a mama krawcową i oboje pracowali przed 
wojną we Lwowie. To było ich miasto młodości. Urodziłam się w 1944 roku nie-
daleko Lwowa, we wsi Twierdza i jakimś zrządzeniem losu, w późnej młodości 
wylądowałam w mieście, które ma prawdziwą twierdzę w środku - bo takie jest 
Kłodzko. 

     
gwiazdy nad Wrocławiem

Pamięć dziecka otwiera mi się we Wrocławiu na dworcu, gdy jechali-
śmy z mamą, babcią i dziadkiem na Ziemie Odzyskane. Ojca nie było, bo został 
wysłany na Sybir i nie wiedzieliśmy co się z nim dzieje. To musiał być 46 może 
już na przełomie 47 roku, na pewno była zima, bo pamiętam, że byłam ubra-
na w futerko królicze i przepasana jakimiś sznurami. Było pełno ludzi, jakichś 
tobołków, ogólny gwar i zamieszanie. Siedziałam na jakimś pakunku i mama 
powiedziała do mnie stanowczo: masz się nie ruszać stąd i czekać, bo my 

zaraz tu przyjdziemy. Chyba jej zdecydowany ton sprawił, że to zapamiętałam. 
Widziałam powybijane szyby na tym dworcu, to było w rejonie późniejszego 
kina, gdzieś w tym miejscu, i przez te wybite szyby patrzyłam na gwiazdy. Migo-
tały tak do mnie, więc to musiała być noc. I tak czekałam. Potem pamięć się 
urwała. A może zasnęłam?  

     
tato

Mój ojciec, którego pod koniec wojny zesłano na Sybir za działalność 
w AK, przed wojną pracował na kolei i to mu bardzo pomogło, gdy udało mu 
się uciec z Sybiru. Długo nie opowiadał o tym swoim Sybirze, dopiero pod 
koniec życia mojemu synowi zaczął mówić o tym jak jego podróż powrotna 
trwała 9 miesięcy, że przepływał Jenisej. Pomogło mu to, że był kolejarzem 
i dużo jeździł, znał się na mapach. Opowiadał tak, że „tam kultura bolszaja” bo 
mapa wisiała i on już wiedział jak trzeba się przedostać do innej linii kolejowej, 
żeby jak najdalej odjechać. Przez Moskwę się dostawał tutaj. Uciekali w trójkę 
z jakimś Czechem i Francuzem. W Moskwie, żeby się dostać na dworzec to 
trzeba było mieć bilet, a on nie miał, więc podobno podszedł do jakiegoś 
oficera i zaoferował pomoc przy niesieniu bagaży. Udało się i tak wszedł na 
dworzec bez biletu i jeszcze rubla dostał za pomoc. Mógł kupić sobie to co 
sprzedawali na peronach czyli chleb, lody i był też „kipitok” czyli wrzątek. Więc 
chleb smarował tymi lodami i popijał kipitokiem. Tłoczno było strasznie bo 
wszyscy chcieli się dostać do jakiegoś pociągu, więc on też gdzieś przysiadł 
i gdy zasnął na ławce to mówił, że nie wie jak długo spał, bo był taki zmęczony. 
Te opowieści ojca poza tym może humorystycznym wydarzeniem pełne były 
grozy i walki o przeżycie. 

Gdy wrócił w rejon Lwowa wyrobił sobie jakieś papiery lewe, dostał 
pracę w Ossolineum1 i miał przewozić księgozbiór na teren Polski. Sporządzał 
listę i pisał fiszki książek, bo miał bardzo ładny charakter pisma. Na granicy, 
gdy już wiedział od jakiejś dalszej rodziny, że my jesteśmy wywiezieni tutaj na 
zachód, to w Przemyślu zostawił tą listę przewozową kolegom, z którymi jechał 
i postanowił do nas dołączyć. Tato mnie nigdy wcześniej nie widział, bo ja się 
urodziłam w 1944 roku, a on został wywieziony gdy mama była już w ciąży. Gdy 
wrócił to był już rok 1947, a ja miałam już około 3 lat. 
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Pamiętam jak wszedł, siedziałam w kuchni i nagle jakiś mężczyzna 
w kolejowym ubraniu wchodzi, szeroko, z zamachem otwiera drzwi i pyta 
„A mama gdzie?” Ja od razu krzyknęłam „Tata”, jakby impuls taki, więzy krwi 
się odezwały, mimo, że nie widziałam go nigdy na oczy, od razu wiedziałam, 
że to on. Długo wszyscy myśleli, że on zginął, bo taka doszła do nas plotka. 
Pamiętam, jak przyszli jego koledzy, gdy on wrócił z niewoli i widzę siebie sie-
dzącą na ramionach ojca, a wszyscy mnie pytają „Zosiu, a który to twój tata?” 
Ja wtedy go jeszcze mocniej zaczęłam obejmować i przytulać. Ogromna radość 
była.

W 1956 roku, było jakieś ocieplenie po stalinowskich czasach2, i wrócił 
z Syberii człowiek, który tak jak ojciec siedział za Władywostokiem. Przyjechał 
do mojej babci i mówi, że Ludwika rozstrzelali bo komendant obozu pokazał 
im kurtkę ojca zakrwawioną. A moja babcia na to: „Ta joj, ta nie, ta Ludwik 
pojechał do Strzelina” – babcia była lwowianką i tak zabawnie mówiła. On się 
speszył i  pomyślał, że starowinka zwariowała po stracie syna i nie wie co mówi. 
Okazało się, że tak im w łagrze powiedziano, że ojciec zginął, jako przestroga 
dla tych którzy myśleli o ucieczce. Mój Tato żył szczęśliwie do 1983 roku. 

     Przeworno oczami dziecko

My zamieszkaliśmy w Przewornie koło Strzelina, bo matka mojego 
ojca dostała tam dom w ramach rekompensaty czy jakoś tak. Tam nas osiedlili. 
Jakieś takie mieliśmy szczęście, że było tam tez wiele osób z rodziny. Ojca brat 
był agronomem, jego żona była kierownikiem szkoły, Jakaś ciotka była felczerką 
jej mąż weterynarzem i jeszcze z rodziny mięliśmy sołtysa, więc to była dopiero 
oligarchia wiejska, mówiąc żartem.W Przewornie mieszkaliśmy w domu, który 
był częścią większego gospodarstwa. My mieszkaliśmy w jednym, a w drugim 
była jeszcze rodzina niemiecka. 

To były moje beztroskie lata, zabawy dziecięce na strychu, jeszcze 
z niemieckimi dziećmi, szybko i świetnie szwargotałam z nimi po niemiecku. 
To byli moi koledzy i koleżanki z podwórka, na którym była nawet piaskowni-
ca, miałam także takie poniemieckie autko na pedały. Pamiętam ich lalki, i to 
że mieli dużo klaserów ze znaczkami. Bawiliśmy się w sklep i tymi znaczkami 
płaciliśmy. Pamiętam, że kiedyś w zabawie jednej lalce sprawiłam lanie, bo 

coś zawiniła i odpadły jej nogi, to wtedy była straszna 
rozpacz, że popsuliśmy sobie lalkę. Gdzieś tak w 1948 
i 1949 Niemcy wyjechali i został we wsi tylko Helmut, 
taki wiejski półgłówek.

Panowała taka powojenna niechęć do wszyst-
kiego niemieckiego. Widziałam, że ludzie palili meble, 
niszczyli maszyny, bo pewnie nie wiedzieli co to jest. 
W tym czasie, każdy samolot który przelatywał budził 
lęk, martwiłam się gdy brat jeszcze żył, czy on taki 
malutki będzie umiał uciekać, czy ja dam radę go 
unieść, bo było miedzy nami tylko niecałe cztery lata 
różnicy wieku.

Ten lęk przed samolotami miałam jeszcze 
długo, wzbudzały we mnie taki dreszcz emocji. Bra-
ło się to jeszcze ze Lwowa. Wiedziałam, że bomba 
walnęła w róg mieszkania gdzie stało moje łóżeczko, 
ale kuzyn niewiele starszy ode mnie, wyciągnął mnie 
wcześniej, gdy słychać było samoloty, z tego łóżecz-
ka. Bałam się ciemności, każdy szmer, hałas gdy robił 
się wieczór budził strach. Dlatego dobrze pamiętam 
jak elektryfikowano Przeworno, i pojawił się kontakt, 
pstryk - i jasno. To był jakiś cud. Już nie trzeba było 
już chodzić o świeczce, bo latarek za bardzo nie było. 
Młodszy brat mojego ojca chodził do szkoły rolniczej 
w Strzelinie i w związku z tym pojawiało się moje 
pierwsze zauroczenie książkami. Do tego wujka przy-
jeżdżali koledzy, czytali na głos Dziady, czytali Mickie-
wicza,  przygotowywali się do matury, a ja, taki szkrab 
mały, chwytałam to uchem. 

We wsi dość szybko była biblioteka, zaś od 
rodziny dostałam pierwszą książkę „Dzieci z Buller-
byn”. Ale to w bibliotece zaczęło się całe moje życie, 
bardzo dużo dzieci tam chodziło, i te książki to był 
dla nas inny nie znany świat. Wtedy nam dzieciom 

1	 Z a k ł ad 	 Na rodow y	

im.	Ossolińskich	ufundował	

w	 1817r.	 Józef	Maksymilian	

Ossoliński	 i	otwar ty	w	1827r.	

we	Lwowie,	gdzie	mieścił	się	

do	1945r.	w	budynku	dawnego	

klasztoru	Sióstr	Trzewiczkowych	

przy	ul.	Ossolińskich	2.	W	1944	

z	powodzeniem	ewakuowano	

do	Krakowa	i	na	teren	III	Rzeszy	

znaczną	część	zbiorów.	Część	

z	nich	odnaleziono	po	wojnie	

w	wiosce	Adelin	 (Zagrodno)	

w	 pobl iżu	 Z łotor y i . 	 Zbior y	

pozostałe	we	Lwowie	zostały	

podzielone	pomiędzy	Polskę	

a	Republikę	Ukraińską	ZSRR.	

W	1947	Ossolineum	rozpoczę-

ło	swą	działalność	we	Wrocła-

wiu	w	poklasztornym	budynku	

Zakonu	Szpitalnego	Kawalerów	

Krzyżowych.

2	 Rok	 1956	 uważany	

jest	z	wielu	powodów	za	prze-

łomowy	moment	w	procesie	

destalinizacji	zarówno	ZSRR,	

jak	i	pozostałych	krajów	bloku	

sowieckiego.	Do	najważniej-

szych	wydarzeń	1956	należą	

XX	Zjazd	KPZR	i	sławny	tajny	

referat	radzieckiego	przywódcy	

Nikity	Chruszczowa	„O	kulcie	

jednostki	i	jego	następstwach”.	

W	Polsce	to	rok	wydarzeń	po-

znańskich	i	dojścia	do	władzy	

Władysława	Gomułki.	Na	Wę-

grzech	krwawo	stłumionego	

powstania.	W	1956	do	Polski	

wróciła	ostatnia	duża	grupa	

osób	deportowanych	na	Sybe-

rię	i	wgłąb	ZSRR.
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wydawało się, że za horyzontem to już jest koniec świata.  Na drugim końcu 
wsi mieszkała moja ciocia, jak mnie tam babcia posłała, to mi się zdawało, 
że to cała wyprawa, bo ten dom był tak odległy, teraz widzę jak to bliziutko.  
Mieliśmy w Przewornie sklep. Podobno nawet sama potrafiłam robić zakupy, 
potrafiłam mamie pieniądze wyciągnąć z kredensu i pójść pokupować cukierki, 
które po drodze pogubiłam. To był taki wiejski sklep, w którym można było 
czasem na zeszyt kupować. Na wsi każdy raczej miał podstawowe artykuły spo-
żywcze swoje, bo chleb to się piekło w domu. 

Babcia zawsze robiła ciasto i w piekarni wszystkie dzieciaki się spotyka-
ły w sobotę, bo tam oddawało się te placki. Wieźliśmy je na wózkach i tam cze-
kając, bawiliśmy się w chowanego, w berka itp., i potem jak już było gotowe, 
to blachy wędrowały znowu na ten wózek, i jak się przyjeżdżało do domu, to 
już pół kruszonki z placka często było zjedzone po drodze. Ziemniaki czy jakieś 
buraki na zimę to  wszystko się kopcowało, słoma, ziemia, słoma. Wiosną się 
przebierało to. Pamiętam jak babcia robiła placki ziemniaczane, a że nie było 
cukru na co dzień, to z buraków robiono melasę i pamiętam siebie stojąca pod 
płotem i rozmyślającą, jakie to by było dobre gdyby ten cukier był. Była po pro-
stu bieda. W Przewornie była gorzelnia, do której przywożono jabłka i robiono 
tam alkohol. Pamiętam, że zawsze z torbami szliśmy pod wagony przywożące te 
jabłka, bo jak coś przy rozładunku się rozsypało, to zbieraliśmy i przynosiliśmy 
jabłka do domów. Te jabłka służyły mi czasem jako obcasy, w tenisówki się 
wsadzało i udawało się dorosłą, więc takie też były nasze zabawy dziecinne. 

To była bardzo ładna wieś, jednak dość uboga. Mało było maszyn czy 
narzędzi. Ludzie sobie jakoś pożyczali, umawiali się wspólnie na wykopki czy 
inne prace w polu na zasadzie ty mnie pomożesz, a ja potem tobie. Później. 
jak już powstał PGR to jakoś inaczej to było zorganizowane, bo tam były zgro-
madzone jakieś snopowiązałki i inne poważne sprzęty rolnicze z całej okolicy.  
Pamiętam, że pewnego razu jechałam z mamą na rowerze na targ do Grodko-
wa. To była atrakcja dla dziewczynki, bo babcia zwykle z targu przywoziła nam 
jakieś słomiane kapelusze czy lizaki, cukierki. Babcia robiła sama takie ciągutki 
na mleku. Gotowała mleko z cukrem tak długo aż mleko odparowało, to się 
mieszało aż robiła się gęsta masa, potem to wylewano na blachę i krojono 
w kawałeczki żeby zastygło. Oj, jakie to było dobre...

     
radości i smutki

Święta wszystkie były dla nas dzieci atrakcją. Odbywało się pieczenie 
pączków i szykowanie innych rarytasów z kuchni lwowskiej. Do tej pory te prze-
pisy babcine mam we krwi. Babcia piekła pieróg, który uwielbiał mój ojciec. 
Były ziemniaki, kasza gryczana i kawałki mięsa - tę masę w taki drożdżowy pla-
cek się wsadzało. Były to takie okrągłe jak chleby placki  i to też się w piekarni 
piekło. Skórka posmarowana białkiem była bardzo chrupiąca, można było jeść 
na zimno ze śmietaną, albo na gorąco z jakimś dobrym żurkiem. 

Na Boże Narodzenie ubierało się choinkę. Te pierwsze choinki ubie-
raliśmy w bombki, które można było znaleźć na strychach po Niemcach, ale 
też zawiązywało się skórki z chleba w kolorowe papierki i wieszało na choince. 
Babcia robiła ze słomy i bibuły karbowanej bardzo piękne pająki, bo według 
lwowskiego zwyczaju cały dom musiał być udekorowany na święta. 

W Przewornie urodziła się moja młodsza siostra i brat, który nieszczę-
śliwie zmarł. Jakaś Niemka pomagała mamie prać. Zbigniew mój braciszek 
miał wtedy 18 miesięcy i bardzo bał się tej Niemki Elżbiety. Ona gotowała na 
kuchni bieliznę, odstawiła pod drzwiami balię z ukropem, a mały zauważył, że 
mama wyszła więc strasznie zaczął płakać i podszedł do drzwi. W tym samym 
czasie mama zza drzwi wołając: Już idę, już idę, otworzyła drzwi i mój braciszek 
się przewrócił i wsadził rączki do tego ukropu. Strasznie mocno był poparzony. 
Przyjechał jakiś felczer, który mu poprzecinał te bąble, opatrywał, ale w wyniku 
konwulsji czy jakiegoś zakażenia brat zmarł. To była rozpacz dla ojca, dla mamy 
oczywiście też.  Po tej rodzinnej tragedii rodzice zdecydowali o wyjeździe, bo 
ojciec dostał prace w Cieplicach i wyjechał tam razem z mamą i siostrą Ireną. 
Ja zostałam na razie u babci i w Przewornie zaczęłam chodzić tam do szkoły 
w wieku 6 lat. 

Szkółka była mała, wiejska, w takim parterowym budyneczku, do któ-
rego czasem koza zaglądała przez okno. W klasie były dwa rzędy - i w jednym 
była klasa pierwsza, np. od drzwi, zaś od okna była klasa druga. I jednocześnie 
ta sama nauczycielka uczyła te dwie klasy. Jak jednych pytała, to drugim coś 
zadawała, jakieś rysowanie czy pisanie. Jak już zdałam do drugiej klasy, to rodzi-
ce zabrali mnie do Cieplic, bo już się tam jakoś urządzili. I tam w szkole posa-
dzono mnie w tym rzędzie, co w Przewornie była pierwsza klasa. Popłakałam 
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i długo kłóciłam się, że nie chcę być już w pierwszej klasie bo przecież zdałam 
już do drugiej. Wtedy myślałam, że wszędzie w szkołach jest tak, że co rząd to 
inna klasa. Cieplice to już były inne warunki. Gdy opowiadałam babci, że tam 
nawet w lipcu widać na Śnieżce śnieg, to bardzo się denerwowała, uważała że 
tak daleko wyjechaliśmy, że tam już są takie góry i zimno, że śnieg jest nawet 
latem.  

cieplice oczami nastolatki 

W Cieplicach już było inaczej. Ojciec był kierownikiem oddziału PGR-
-u, potem został kierownikiem zaopatrzenia rolniczego przy fabryce maszyn. 
Żeby było jedzenie do stołówki, mieli wielki ogród, który trzeba było uprawiać. 
Były też inspekty, a w nich wszystkie nowalijki jako zaopatrzenie dla stołówki. 

Ponieważ pod Lwowem rodzice zostawili murowany dom, to tutaj 
dostali teren z dużymi zabudowaniami w Cieplicach.  Dla mnie, małej dziew-
czynki, wielką atrakcją były tramwaje. Do szkoły z Cieplic do Jeleniej Góry 
dojeżdżałam tramwajem właśnie. Potem pod koniec lat 60. te tramwaje zlikwi-
dowano, bo poszerzano ulice i wywłaszczono nas. Z lat 50. pamiętam huczne 
pochody 1-majowe. Ćwiczono nas zawsze kilka dni wcześniej w maszerowa-
niu i wznoszeniu okrzyków „Stalin !” i „Bierut !”. Dużo było w tamtych latach 
festynów, organizowanych na przykład w Parku Norweskim gdzie były występy, 
karuzele i wesołe miasteczko. Nie brakowało atrakcji. Na jednym z takich festy-
nów, to był zjazd organizacji Autostopu w 1958 roku, poznałam swojego przy-
szłego męża. Chodziłam do Liceum Pedagogicznego, z kierunkiem wychowania 
fizycznego, więc uczono nas wielu przyśpiewek przydatnych do zajęć rytmiki 
z dziećmi, ale też było dużo innych zajęć sportowych. Zimą wyjeżdżaliśmy do 
Szklarskiej Poręby czy Karpacza na obozy narciarskie. Latem jeździliśmy nato-
miast na obozy pływackie w takie miejsca gdzie były baseny np., do Stargardu 
Szczecińskiego. 

W czasach liceum na Śnieżkę chodziło się dla przyjemności, wagary 
organizowaliśmy sobie na skałkach, których było pełno w okolicy. Były prywatki, 
wchodził twist i rock’n’roll, pamiętam, że jeszcze przed maturą dostałam od 
mojego przyszłego męża, który się wtedy do mnie zalecał, pocztówkę dźwię-
kową „Criminal Tango”. Ktoś z nas miał adapter, więc się słuchało płyt. Przełom 
lat 50/60 był dla nas kolorowy. Na zabawy do Liceum Pedagogicznego, typowo 

żeńskiej szkoły,  zapraszałyśmy chłopców z Sobieszowa, bo tam było Techni-
kum Leśne. Ci chłopcy w mundurach bardzo nam się podobali. Oczywiście 
bawiliśmy się przy gronie pedagogicznym, ale były też organizowane prywatki. 
Koleżeństwo z tamtych lat do tej pory pielęgnujemy.

W Jeleniej Górze działały też wtedy Towarzystwa Klubów Robot-
niczych i Chłopskich, tzw. TEKRICHY. Tam można było chodzić na angielski, 
można było tańczyć, można było posłuchać tzw. ciekawych ludzi. Te miejsca 
stanowiły dla nas, młodych, ciekawą i bardzo przemyślaną ofertę kulturalnego 
spędzania wolnego czasu. Byliśmy wytańczeni, wysportowani. Było wesoło.  
Jako młoda dziewczyna marzyłam o rowerze, ale nie spełniło się to marze-
nie. Chciałam też dostać od babci jej gorset, pięknie haftowany koralikami na 
czarnym aksamicie. Kiedy go pierwszy raz zobaczyłam, gdy babcia otworzyła 
kufer, to było dla mnie takie prawdziwe spotkanie z pięknem. Kiedy go wtedy 
założyłam, to był na mnie za duży, potem jak wyjechałam, trafił w inne ręce i go 
nie dostałam. Ale marzenie o nim i wspomnienie zostało do dzisiaj. 

     studencki Wrocław

Po maturze wyjechałam na studia do Wrocławia i pamiętam to miasto 
już z lat pięćdziesiątych, gdy na Pl. Grunwaldzkim zaczynano dopiero budować 
akademiki.  Wrocław wtedy był taki pusty. Gdy się przechodziło koło poczty 
głównej na ulicę Mazowiecką, gdzie był Dom Kultury, to tam przecież była 
łąka. Nasze studenckie życie chociaż wesołe, było biedne. Stypendium było 
malusieńkie. A rodzice, jak mogli, to coś tam dodawali, najczęściej jakieś jedze-
nie i przetwory.  

Mieszkałam na Zalesiu. 300 złotych płaciłam za pokój razem z kole-
żanką, a 150 złotych za obiady w stołówce studenckiej na Szewskiej. Przez całe 
studia z moim Andrzejem już byliśmy parą, ale mieszkaliśmy osobno. On miesz-
kał gdzieś na Gaju. Jego mama przysyłała nam dużą puszkę po landrynkach 
pełną smalcu. Chleba ze stołówki można było brać ile się chce, zupy też, więc 
z oszczędności wykupywaliśmy tylko obiady dla jednej osoby. Drugie dania 
jadaliśmy na zmianę, żeby zaoszczędzić na kino czy teatr. Na placu Nankiera 
był bazar i tam u tych bab, które miały różne towary chyba z paczek zagranicz-
nych, zawsze coś można było ciekawego do ubrania wynaleźć i kupić. To były 
przyjemne czasy ale było też dużo nauki i stresów.  Po studiach wyjechaliśmy 
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do Złotego Stoku. To była nasza pierwsza praca, bo tam było najwyższe sty-
pendium fundowane, całe 720 zł. Tyle studentom na ostatnich latach dawała 
Kopalnia Arsenu  Złoty Stok3. Zostałam tam kierownikiem Zakładowego Domu 
Kultury, a mój mąż był radcą prawnym w zakładzie.  

w Kłodzku

Gdy zamieszkaliśmy po wielu latach w starym, poniemieckim domu 
w Kłodzku, konieczny okazał się duży remont i gdy robiliśmy przekładkę dachu, 
to znaleźliśmy resztki krawieckie, więc widocznie tu mieszkał krawiec z rodziną 
pomyślałam. Był także frak i mimo, że miał jakiś środek antymolowy z tamtych 
czasów, to w miejscach gdzie był złożony mole go jednak zniszczyły. Po prostu 
pod dachówkami to wszystko było skryte. 

     
Po jakimś czasie odwiedzili nas Niemcy, którzy tu mieszkali. Ja oczy-

wiście poczęstowałam gości czymś do picia i podałam ciasteczka. Żeby tu pod 
górę wejść to trzeba mieć krzepę, a to byli starsi ludzie, więc uznałam, że 
potrzebują odpoczynku przy filiżance kawy czy herbaty. Trochę pooglądali dom, 
a potem w ogrodzie ta matka, która tutaj była z dziećmi swoimi, pokazywała 
nam i swoim dzieciom w ogrodzie miejsce, w którym  podczas ucieczki przed 
Rosjanami sobie nogę skręciła. Gdy stąd wyjeżdżali, była młodą dziewczyną 
a teraz przed mami stała dojrzała kobieta z mocno dorosłymi dziećmi. Cieszyli 
się, że ich dom jest tak zadbany i odnowiony. Wzruszenie było po obu stronach. 
Potem dostaliśmy od nich list, w którym dziękowali, że mogli odwiedzić dom. 
Wyrażali radość, że byli w swoim „heimacie”.  

_________________________________

Dzisiaj dla mnie i mojej rodziny Kłodzko to też nasza ojczyzna. 
Choć nasze małe ojczyzny wędrowały ze wschodu na zachód, to jednak 
żyjemy we wspólnej Europie.

Zofia Mirska, Kłodzko 2012

IZABELA SKRYBANT-DZIEWIĄTKOWSKA

SKROMNE KRESOWE DZIECIŃSTWO

Urodziłam się w Łukowcu Wisz-
niowskim koło Drohobycza. Była to typowa 
wschodnia wioska z domami krytymi strze-
chą, porozrzucanymi dość daleko od siebie. 
Pamiętam, że wszędzie były duże odległości 
- i do sąsiadów, i do kościoła. Łukowiec cią-
gnął się kilka kilometrów wzdłuż drogi i był 
podzielony na Łukowiec Start i Nowy. 

Okolica była uboga, ale ludzie 
serdeczni i dlatego  moje dzieciństwo było 
magiczne i radosne. Mama była prostą kobie-
tą, bez wykształcenia. Dorabiała szyciem, 

a ponieważ ojciec mój był organistą, ja wychowałam się na plebani. Mieszkali-
śmy tam razem z księdzem proboszczem. Nasz dom był przepełniony miłością, 
czułam się w nim zawsze bezpieczna dzięki rodzicom i starszemu  rodzeństwu. 
Żyło się biednie, ale z uwagi na to, że mieszkaliśmy na plebani, zawsze było 
jakby trochę więcej do jedzenia niż w innych rodzinach.

Nie mieliśmy żadnych zabawek i, jak opowiadali rodzice, ksiądz 
zauważył, że gdy on szedł na nabożeństwo to ja wkradałam się do jego pokoju 
i zaglądałam do kosza od śmieci. On zawsze miał ciekawe pudełeczka z których 

3	 Kopalnię	wydobywającą	minerały	zawierające	arsen	zamknięto	z	przyczyn	ekonomicznych	w	po-
czątkach	1961r.	Obecnie	w	części	jej	szybów	znajduje	się	podziemna	trasa	turystyczna.	
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ja robiłam domki i inne rzeczy. Od tamtej pory zdarzało się, że gdy ksiądz był 
w większym mieście to kupował dla mnie jakieś lalki i inne drobne zabawki 
i wrzucał do tego kosza. Ja się wtedy dziwiłam - a po co księdzu była lalka czy 
inna zabawka, skoro wyrzucił je do kosza? Takie zabawne wspomnienia mam 
z dzieciństwa.  

 
     koniec sielanki

Zakończenie wojny pamiętam jak przez mgłę. U nas na plebani sta-
cjonowało wtedy NKWD, zaś w szkole naprzeciwko inne wojsko rosyjskie. Mój 
ojciec był w AK i wieści o tym doszły do żołnierzy ze szkoły, więc chcieli ojca 
aresztować, baliśmy się bardzo. Jednak ci z NKWD co stacjonowali u nas, ojca 
ostrzegli i mówili „chaziaj, uciekaj a my ich nie wpuścimy”. Jakoś nas wybronili, 
ale musieliśmy się spakować wszyscy i za dwa tygodnie wyjechaliśmy na ziemie 
odzyskane.   

Pamiętam, że taką furmanką nas przetransportowali stamtąd do kolei. 
Zapakowali nas do wagonów towarowych, jak Kargule i Pawlaki, tam był cały 
dobytek. Zabraliśmy stół i taką wielką zamykaną skrzynię, innych mebli się nie 
brało. W skrzyni, która do dzisiaj jest u mojej siostry, wieźliśmy bieliznę, jakaś 
pościel, trochę ubrań i jakieś naczynia. Była z nami też krowa i koń w tym wago-
nie. Gdy wyjeżdżaliśmy z Łukowca, wojsko prowadziło ranne i inne niepotrzeb-
ne już konie na odstrzał. Mojemu ojcu jeden koń się tak bardzo spodobał, że 
za jakąś butelkę wódki odkupił od nich tego konia i on też razem z nami jechał. 
Podroż trwała dwa tygodnie. W tych wagonach się spało, gotowało, myć się 
nie było gdzie, ale to było takie nasze zastępcze mieszkanie. Na szczęście, 
była z nami ta krowa - można było się mleka napić, mama miał trochę mąki,  
gotowała jakieś kluseczki. I przetrwaliśmy tę drogę. 

Pierwszy większy postój, taki na rekonesans, kto chce tu zostać, był 
w Środzie Śląskiej. Tato wysiadając z pociągu rozejrzał się i z daleka zobaczył 
wieżę kościoła w Osieku. Powiedział, że pojedzie tam gdzie ta wieża sprawdzić. 
Pojechał, zachwycił się Osiekiem i domem koło kościoła, który mieliśmy odzie-
dziczyć po Niemcach. Poszedł do kościoła i jak zobaczył przepiękne organy to 
pomyślał, tu jest moje miejsce, tu chcę zamieszkać. I tam nas z tego pociągu 
przeprowadził. 

     

     Osiek – mój nowy dom

W domu, który ojciec wybrał mieszkała jeszcze Niemka, ale tak jak 
to było wtedy powszechne, przeniosła się do jednego pokoju, udostępniając 
nam całe gospodarstwo. Jak się potem okazało Niemka, u której zamieszkali-
śmy, była jedną z zamożniejszych w tej wsi i gdy się po jakichś dwóch miesią-
cach wyprowadzała się, nie zabrała wiele. Prosiła tylko mamę żebyśmy dbali 
o jej meble. Wydawało się wtedy, że jest spokojna,  bo zdążyła nas już trochę 
poznać i uznała, że skoro ojciec jest organistą to jesteśmy porządnymi ludź-
mi i w dobrych rękach zostawia swój dom.Dom był murowany, wokół stodoły 
i stajnie też murowane, ojcu to odpowiadało, bo można było tam naszą krowę 
i konia trzymać. Ojciec dostał też trochę pola więc mogliśmy się poczuć praw-
dziwymi gospodarzami. Przyjechaliśmy na gotowe, nasz stół z Łukowca został 
dla innych w Środzie Śląskiej na stacji, bo ojciec widział, że tu są wspaniałe 
meble. 

Nasz byt się poprawił, tu w kuchni była podłoga drewniana, piękny 
piec, i naczynia do wszystkiego, nawet żelazko elektryczne, chociaż moja mama 
długo jeszcze prasowała taki żelazkiem na duszę.Dla nas - dzieci ten dom to 
była atrakcja, bo na wschodzie nie mieliśmy w domu prądu, wieczorem ojciec 
nam czytał książki przy świecach czy lampie naftowej, a tutaj pstryk i było świa-
tło i już nie trzeba było świeczek oszczędzać. 

To też były zabudowania plebani, ale ksiądz miejscowy miał osobne 
mieszkanie przy kościele. Byliśmy zachwyceni tym nowym domem. Był duży, 
murowany, każdy mógł mieć swój pokój, było ich łącznie siedem. Były muro-
wane piwnice, duży ogród a w nim pełno drzew owocowych, wiedzieliśmy, że 
już teraz to biedy nie będzie. 

Prawie cały Łukowiec po wojnie przeniósł się właśnie do Osieka i oko-
licznych wsi, więc wszyscy się znaliśmy. Było jak w wielkiej Łukowskiej rodzinie. 
Ponieważ byliśmy tam na wschodzie bardzo lubianą rodziną, to i tu w Osieku 
sąsiedzi zwracali się jeszcze długo do ojca o różne porady. 

     
     dorastanie
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Każde z nas, dzieci miało swoje obowiązki; ja musiałam co sobotę 
zamiatać podwórko, ale potem w nagrodę mogłam się spotkać z koleżankami 
na podwórku u nas. Inne dzieci mogły do nas przychodzić i wtedy tato miał 
na nas oko, co robimy, jak i w co się bawimy. Bawiłyśmy się skakanką, albo 
graliśmy w piłkę. Jako dziecko lubiłam się bić z chłopakami, czasem siostra 
musiała mi przyjść z pomocą. 

Mieliśmy też naszego konia, który był naszą największą pociechą 
i zabawką zarazem. To był szkolony wojskowy koń, bardzo mądry i jakoś tak 
lubił nas, dzieci. Zresztą z całego Osieka przychodziły dzieciaki pobawić się 
z koniem. Gdy tylko zaczynaliśmy zabawę on się kładł, myśmy siadali na niego, 
przytrzymując się za grzywę. Koń się powoli podnosił i chodził po podwórku 
dookoła. Czasem nawet na drogę nim wyjeżdżaliśmy albo na pola. Nasz wierz-
chowiec był już stary i po przejściach, jak były grzmoty to on strasznie się bał, 
wtedy szliśmy do niego do stajni, żeby mu było raźniej i żeby się bezpiecznie 
czuł. 

W Osieku w domu była fisharmonia i ojciec często nam grał. Ale 
przede wszystkim uczył całą naszą piątkę grać na tym instrumencie. Codziennie 
godzinę musiałam ćwiczyć. Nie lubiłam tego, bo na podwórku było weselej, ale  
ojciec bardzo konsekwentnie dbał o nasze umuzykalnienie więc się uczyliśmy. 
Dzięki temu później poszłam do szkoły muzycznej i mogłam się rozwijać w tym 
kierunku. 

Tato prowadził chór kościelny i te spotkania odbywały się u nas 
w domu i wtedy przychodziło ze 30 osób. Mimo pracy w polu, zmęczenia ludzie 
mieli czas na takie spotkania niemal co wieczór. Na każde święta ojciec z chó-
rem szykował specjalne występy, był takim wiejskim reżyserem. Razem z kierow-
nikiem szkoły robili wiejskie przedstawienia, w których chór śpiewał a uczniowie 
byli aktorami. Lubiłam gdy tato dawał mi jakieś role w tych przedstawieniach.  

W naszym domu panowała ostra dyscyplina, o dziewiątej już trzeba 
było być w domu na podwórku. W soboty w świetlicy były takie spotkania 
muzyczne, na których mój starszy brat Janek grywał na akordeonie. Wybłaga-
łam rodziców, żebym mogła pójść ze starszą siostrą Danusią raz na taką potań-
cówkę, miałam wtedy chyba 12 lat.  Roztańczyłyśmy się  bardzo i nagle zrobiło 
się już późno, prawie dziesiąta. Nagle zobaczyłyśmy ojca z kijem w drzwiach, 

on poszedł za nami sprawdzać w jedną stronę, a my szybciutko w drugą i chyba 
rekord świata w biegu wtedy pobiłyśmy. Wpadłyśmy szybko do pokoju i hop 
pod kołdry. Udawałyśmy, że śpimy. Jak tato wrócił, to przyszedł do nas do 
pokoju sprawdzić, poprawił kołdrę, pogłaskał, w czoło pocałował i wyszedł. 
Wtedy dopiero mogłyśmy się porozbierać i naprawdę pójść spać.  

     
     trudna codzienność

Początkowo w Osieku nie było żadnego sklepu, dopiero jak byłam 
w czwartej klasie, to w domu gdzie była świetlica, na parterze zrobili taki urzę-
dowy sklep. Nie było tam chleba czy masła, bo to każdy na wsi jakoś sobie 
zabezpieczał, ale można było kupić cukier, mydło  (wcześniej mama sama robi-
ła takie szare mydło dziegciowe) i inne środki czystości oraz zeszyty i ołówki 
do szkoły. Zanim pojawił się ten sklep, najbliższy był w Środzie Śląskiej czy 
Świdnicy. Dorośli organizowali czasem wyprawy na zakupy.  Najpopularniejszy 
do takich podróży był rower. W naszej rodzinie, na nas - piątkę rodzeństwa, 
był jeden rower, jakiś zdezelowany, poniemiecki. Niemcy wyjeżdżając ich nie 
zabierali bo były za duże do bagażu, który mogli zabrać, więc można było, pra-
wie w każdym gospodarstwie znaleźć jakiś rower lub za stosunkowo niewielko 
pieniądze można było taki rower kupić na targu. Z czasem w domu pojawił się 
drugi rower ale jakiś taki bez pedałów, tylko z taką podpórka jak hulajnoga. 
Zawsze można było odpychając się, szybciej się przemieszczać niż na nogach. 
Cieszyłam się, bo to był mój rower. 

Takim eleganckim środkiem transportu była bryczka i koń oczywiście. 
Te bryczki, które zostawiali Niemcy były bardzo zadbane i eleganckie.My także 
zastaliśmy w naszym gospodarstwie taką bryczkę, i w nagrodę za dobre zacho-
wanie, sprzątanie czy pomaganie w polu, ojciec zaprzęgał do niej naszego 
konia i zabierał nas na różne wycieczki. Pamiętam taką jedną do Świdnicy, do 
wielkiego miasta jak nam się wówczas wydawało, tata kupił mi wtedy krówki, 
jakie one były pyszne, i to były moje krówki, mogłam jeść tyle ile mi się podo-
bało. Mama w domu czasem robiła nam cukierki takie z mleka i cukru, potem 
to piekła, kroiła na kosteczki, żeby każde z dzieci dostało swoją porcję. A ja na 
tej wycieczce miałam swoje, tylko swoje krówki.  Jak przyjechaliśmy do domu 
to z radości i wdzięczności dwa razy podwórko pozamiatałam. 
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Z lat dziecinnych pamiętam jeszcze inne smakołyki. Chleb się moczyło 
lekko wodą i posypywało cukrem, to najlepiej smakowało jak się wychodziło na 
podwórko i inne dzieci widziały że ja mam z cukrem, a one suchy chleb. Takie 
niezdrowe wzbudzanie dziecięcej zazdrości wtedy było. Inną wersję robiło się 
gdy była akurat w domu śmietana, wtedy był chleb ze śmietaną i cukrem. To są 
dla mnie do dzisiaj smaki młodości. 

 
szkoła i edukacja

Szkoła w Osieku była niedaleko kościoła i naszego domu. Kierownik 
uczył nas matematyki i był bardzo wymagający. Wiedział, że się staram, więc 
mi pobłażał, bo znał się dobrze z rodzicami i uczył moje rodzeństwo. Mnie po 
prostu matematyka nie interesowała, lubiłam za to polski, geografię, przyrodę 
i wszystkie artystyczne kółka. Było nas po kilkanaścioro w klasie, dziewczynki 
siedziały w jednym rzędzie a chłopcy w drugim. Dobrze się uczyłam, zawsze 
siadałam w pierwszej ławce i chętnie zgłaszałam się do odpowiedzi. Raczej się 
nie kolegowałyśmy z chłopakami na przerwach, czasem tylko graliśmy razem 
w piłkę i jak mnie denerwowało, że nasza babska drużyna przegrywa z nimi, to 
łapałam chłopaków za nogę, oni się wywracali i łatwiej nam było wygrać. 

Nie wszystkie dzieci miały podręczniki, więc na lekcjach trzeba było 
notować w zeszytach bardzo dużo. Nauczyciele starali się nam jak najwięcej 
wiedzy przekazać. Pamiętam, że pan od historii bardzo ciekawie opowiadał, 
więc te wszystkie fakty i daty same wchodziły nam do głowy i pamiętało się to 
długo.  Na wsi nie mieliśmy żadnych wakacji, bo trzeba było rodzicom poma-
gać w polu przy żniwach, sianokosach czy zbiorach. Czasem ojciec zabierał 
nas na wycieczkę do Wrocławia i pokazywał miasto. Czas wolny spędzaliśmy 
głównie na wspólnym, rodzinnym muzykowaniu. Poza tym we wsi, przy szkole, 
rodzice zorganizowali boisko, były bramki i tam lubiliśmy kopać piłkę. Podobno 
jak na dziewczynę całkiem nieźle grałam w nogę.

Już w latach pięćdziesiątych ogromną atrakcją było kino objazdowe 
i filmy które wyświetlano w naszej świetlicy. Wtedy zobaczyłam pierwszy raz 
radziecki film „Świat się śmieje” i zapamiętałam sobie na długie lata aktora 
Drużnikowa, który tam grał. Wycinałam z gazet jego zdjęcia, bo to była wtedy 
moja dziewczęca miłość. 

W szkole mieliśmy kursy udzielania pierwszej pomocy, prowadził je 
kierownik szkoły i to wtedy nauczyłam się bandażować i opatrywać rany. Na 
wsi nie było lekarza, gdy zdarzył się jakiś wypadek, czy ktoś zachorował, to się 
leciało do księdza, bo on miał jakieś takie przygotowanie, że potrafił udzielić 
pomocy. Jak ktoś poważniej zachorował to trzeba było sprowadzać lekarza ze 
Środy Śląskiej, Nie było telefonów, więc w takich sytuacjach ktoś bryczką czy 
konno jechał po doktora, albo wiozło się tego chorego do miasta. 

     
skromna i pracowita nastolatka
     
Lata powojenne, mimo wspaniałego domu, były dla mojej rodzi-

ny trudne, żyliśmy bardzo skromnie. Ja byłam najmłodsza z rodzeństwa, 
więc donaszałam ubrania po moich dwóch starszych siostrach. Zawsze 
mi było z tym źle, bo uważałam, że musze nosić te najgorsze rzeczy. Moja 
mama była cudowna i chcąc mi zrobić przyjemność. wyszukała na stry-
chu kawałek takiego grubego filcu, wyczyściła go i uszyła mi buty. Wtedy 
pierwszy raz miałam swoje własne, a nie po siostrach, buty. Dzisiaj nawet 
moim córkom nie mieści się w głowie, że coś takiego można było przeżyć.  

Cały czas marzyłam, żeby mieć coś własnego, osobistego i kiedy już 
miałam iść jako nastolatka do szkoły muzycznej do Wrocławia, to tato mnie na 
egzamin zawiózł a potem zabrał na zakupy. Zobaczyłam na wystawie przepięk-
ne buty, ale ojca nie było na nie stać. Rozmyślałam więc, skąd wziąć na pie-
niądze. Wtedy dość powszechne było na wsi, że zbierało się zioła na zarobek. 
Wymyśliłam więc, że będę zbierała rumianek, na który właśnie był sezon. Tato 
mi zrobił takie widełki i przez sześć tygodni chodziłam zbierać ten rumianek 
po polach i łąkach. Wiedziałam, że jak go wysuszę i sprzedam to będę miała 
pieniądze na te wymarzone buty. Cały strych tego rumianku nazbierałam, ale 
okazało się, że i tak brakuje trochę pieniędzy i wtedy tato i ksiądz dodali mi 
pieniążków i pojechaliśmy kupić te buty. Jeszcze wystarczyło na jakąś nowa 
sukienkę. Wtedy rozpierała mnie duma, bo sama trochę na to zarobiłam.

     
Przeszłość wojenna i związki ojca z AK, dopadły go nawet tutaj na 

zachodzie. Pewnej nocy przyszli milicjanci ze Środy Śląskiej i zabrali ojca. 
Nie zważali na nic, bili go na naszych oczach, my strasznie płakaliśmy, bo nie 
wiedzieliśmy co się dzieje. Potem ojciec nam opowiadał, że w domu, jeszcze 
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w Łukowcu, było miejsce spotkań AK, zaś na strychu naszego domu, pod strze-
chą była ukryta ich broń. Już po naszym wyjeździe zostało to odkryte, więc 
NKWD i SB zlokalizowało ojca tutaj. Przesłuchiwano go licząc na to, że wyda 
członków tamtejszych oddziałów AK. Wrócił do domu po dwóch tygodniach, 
był strasznie zmaltretowany, wygłodzony i pobity, ale nikogo nie wydał. Zawsze 
byłam za to z niego dumna. Od tamtej pory zamieszkał jednak w naszym domu 
strach i lęk, że znowu, którejś nocy, ktoś zacznie walić do drzwi i zabiorą nam 
ojca. Nawet czasem, jak się w nocy przebudziłam, leciałam do ojca się przytulić, 
żeby mieć pewność, że jest i poczuć się bezpiecznie.  

     
Gdy przyjechaliśmy do Osieka, to ja byłam malutką dziewczynką, mia-

łam cztery czy pięć lat i wszystko było dla mnie cudowne i na plus. Było światło, 
miałam swój pokój, miałam dużo miejsca do zabaw, dużo owoców miałam 
swoich. Mogłam wyjść do ogrodu i zajadać się nimi do syta, do woli. W takim 
pokoju oszklonym od ogrodu zrobiłam sobie bajeczny, wymarzony i magiczny 
pokój do zabaw, do którego znosiłam swoje małe dziecięce skarby.  

_________________________________

Nie bardzo pamiętam co straciłam wraz z wyjazdem z Łukowca, 
bo byłam za mała, ale tutaj w Osieku, w związku z tym, że mięliśmy duże 
gospodarstwo, to mama miała mniej czasu dla mnie. A ja ciągle bardzo 
tęskniłam do takich chwil z wczesnego dzieciństwa, gdy kładłam głowę 
na jej kolanach, mama opowiadała mi różne historie i bajki oraz głaskała 
po głowie. Za tą jej cudowną matczyną ręką na włosach tęsknię nawet 
dzisiaj.

Izabella Skrybant-Dziewiątkowska, Wrocław 2012



strona 31

ZBIGNIEW HORBOWY 

DECYZJA NA CAŁE ŻYCIE

Zdążyłem się urodzić tuż przed 
wojną na Kresach w miejscowości Łan-
czyn nad Prutem, koło Kołomyi. Jak 
mówi saga mojej rodziny, nasi protopla-
sci pędzili żupy solne. Po prostu żyli 
z pozyskiwania soli. Nasz mały drewniany 
domeczek był położony nad strumykiem, 
a z okolicznych łąk biły źródła zimne, cie-
płe i słone. Będąc dzieckiem, gdy mama 
dawała mi wiaderko, żebym przyniósł 
wody, to zawsze pytałem zimnej czy cie-
płej. Strumyk miał to do siebie, że zimą 
nie zamarzał, dymiło się wokół niego 
cały czas. Były tam takie duże kamienie 

i kobiety ukraińskie chodziły robić tam pranie. 

dwie okupacje

Gdy się zaczęła wojna, to nasze tereny były zajęte przez Armie Czer-
woną. Niemcy początkowo nawet do nas nie doszli. W lutym 1940 roku zaczęły 

się wywózki Polaków na Sybir. Kogoś tam z naszej rodziny już wywieziono, 
więc i my byliśmy przygotowani. Mieliśmy przygotowane worki z sucharami, ale 
w między czasie przyszedł do nas na kwaterę rosyjski oficer, nie mieliśmy nic do 
gadania. Kim był, nie wiem. Lubił dzieci jak się okazało i dostawałem od niego 
jakieś specjały. Dla mnie to był dziadzia Wasia. 

Którejś nocy podjechała furmanka, dwóch enkawudzistów i jeszcze 
jacyś i już nas mieli na Sybir zabierać, a dziadzia Wasia akurat był w domu, 
wyszedł w koszuli nocnej z pistoletem w dłoni i ich przepędził. Musiał być wyso-
kiej rangi oficerem. Rodzice byli szczęśliwi i na drugi dzień zrobili przyjęcie i jak 
to był w rodzinie zwyczaj podali malutkie kieliszeczki i jakąś nalewkę. Dziadzia 
Wasia wolał jednak wódkę pitą szklankami, ale bardzo smakowały mu pierogi 
mojej mamy. I tak trochę nawet się zaprzyjaźniliśmy.

     
Dopiero po napadzie na Związek Radziecki, w 1941 roku zaczęła się 

okupacja niemiecka. Panicznie bałem się wtedy Niemców w czarnych mundu-
rach, bo wiedziałem, że to jest SS. Widziałem jak prowadzili na rozstrzelanie 
wielu naszych sąsiadów, w tym pewnego Żyda, doktora Richtera, który mnie 
zawsze leczył. To na dziecku zostawia ślad do końca, dla mnie to były czarne 
potwory. Pod okupacją niemiecką polska szkoła została zamknięta, zacząłem 
wiec naukę od szkoły ukraińskiej, bo tylko taka mogła funkcjonować. Było nas 
w klasie tylko trzech Polaków, do dziś pamiętam ich nazwiska: Hyziak, Horbowy 
i Molęda, poza tym sami Ukraińcy. 

Na którejś lekcji, zaraz na początku, wstałem i powiedziałem po polsku 
nauczycielce : - Pani traci na mnie czas, bo ja się i tak nie nauczę pisać i czytać, 
mając na myśli język ukraiński. Ona zapytała się mnie czy lubię rysować i dała 
mi zadanie - rysować kreski w zeszycie, do końca lekcji miałem zarysowany cały 
zeszyt. Mile ją wspominam. Była Ukrainką, znała moich rodziców i trochę przy-
mykała oko na moją niesubordynację. Do domu natomiast przychodziła panna 
Miecia i uczyła mnie po polsku.  Tak więc uczyłem się ukraińskiego i polskiego. 
Ten ukraiński nie był potem kontynuowany, ale alfabet znam, choć niewiele 
potrafię powiedzieć po ukraińsku.  Potem zaczęły się już napady Ukraińców na 
Polaków i przenieśliśmy się z tego Łanczyna do Kołomyi. Zamieszkaliśmy u bab-
ci Kamińskiej, która wcale nie była naszą babcia, tylko jakąś daleką krewną, ale 
wtedy jakoś tak wszyscy się lubili i sobie pomagali. 
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pod frontem u babci Kamińskiej

Kołomyja została wyzwolona tak jakoś na Wielkanoc w 1944 roku1, 
ale wcześniej kilka razy front się przetaczał przez Kolomyję. Tak więc mieszkali-
śmy pod frontem przez 3 miesiące. Codziennie szły piechotą oddziały rosyjskie 
pięknie śpiewając, a popołudniu wieźli już tych biedaków rannych w drugą 
stronę. Zaprzyjaźniliśmy się z takim żołnierzem. Sasza czy Wasia on był, ciągle 
się z nami bawił, robił nam koniki i pewnego dnia nie wrócił, bo go zabili. 
Bardzo to przeżyliśmy. 

Życie pod frontem - 15 kilometrów, nie było wesołe. Taki pocisk, jak 
się okazało wystrzeliwany z działa, które było zamontowane na szynach kole-
jowych, leciał blisko 20 kilometrów i zostawiał tylko lej ogromny. Wiele takich 
widziałem w Kołomyi. Widziałem zabitych Niemców i Rosjan, także wielu okrop-
nie rannych, pozostawiło to we mnie pewną traumę, która czasem się odzywa.

 
Potem Rosjanie zrobili oskrzydlenie i Niemcy zostali odsunięci dalej od 

miasta. Niemcy pozostawili tylko Węgrów, których mieli pod swoim dowódz-
twem, oni jednak szybko się poddali. Węgrzy byli dla nas niezwykle życzliwi 
podczas wojny. Jako dzieci nie baliśmy się chodzić między taborami węgier-
skimi, dostawaliśmy od nich czekoladę, czy cukierki, tylko ostrej papryki nie 
lubiłem. 

Bieda była dość powszechna, wiem, że w mojej rodzinie pędzono 
bimber, bo z czegoś trzeba było żyć, Rosjanie najczęściej to kupowali. Bab-
cia Kamińska, u której mieszkaliśmy, miała duży autorytet i wszystkim rządziła. 
Dom był duży, mieszkało nas tam sporo, ja już w 1944 miałem 8-9 lat, kuzyn 
był starszy i młodsza kuzynka. Naszym obowiązkiem było rozpalanie w kuchni 
pod piecem. Ponieważ w tym czasie pełno było różnych materiałów wybucho-
wych m.in. prochu np. z łusek nabojów, nauczyliśmy się rozpalać w piecu przy 
pomocy garsteczki takiego prochu. Jednak nasza kuzynka, która miała 5 lat 
nie odróżniała prochu od trotylu i kiedyś dała małą kosteczkę pod piec. My 
z kuzynem byliśmy w tym czasie na rybach. Jak wróciliśmy to babcia Kamińska 
wyglądała jak baba jaga, cała osmolona i kuchnia cała w sadzy była. Dostaliśmy 
straszną burę, że małej dziewczynce kazaliśmy rozpalać i dom mógł wylecieć 
w powietrze.  

decyzja na całe życie

W 1944 roku byliśmy już wyzwoleni i rozpoczęły się w okolicy przygo-
towania do transportów na zachód. Nagle ojca aresztowano, trzymano go ze 
trzy dni w ruskim areszcie a potem zaczęły się przesłuchania i namawianie do 
wyjazdu. „Nu towariszcz mamy z wami problem, bo nie lubicie podróży, a gdzie 
chcecie to wyjedziecie, na zachód czy na wchód? Na wschodzie macie już dużo 
rodziny”. To była podobno spokojna rozmowa, ale dali ultimatum, że jak nie 
wyjedziemy to nas wykurzą na wschód. No więc jakoś się popakowaliśmy na 
ten transport i jechaliśmy z 6 tygodni z Kołomyi na Ziemie Odzyskane.

 
Chcieli nam dawać mieszkanie w Gorzowie, Szczecinie, ale nie mogli-

śmy się zdecydować. Z całego transportu tak stopniowo topniały te wagony 
i ludzie się tak po drodze osiedlali. Chcieliśmy się zamieszkać w Wolsztynie, 
ale Poznaniacy nie chcieli nas tam przyjąć, bo mówili, że to są ziemie rdzenne 
polskie a my mamy zamieszkać na Ziemiach Odzyskanych. 20 kilometrów stąd 
jest Kargowa, jak chcecie to odwieziemy was do Kargowej. Pamiętam, że to był 
wieczór, siąpił deszcz i ja miałem już dość jazdy. Na każdym domku była tablicz-
ka, że mieszkanie zajęte przez takiego a takiego. Jako dziesięciolatek czułem 
się już dorosły i pomysłowy, wywaliłem więc ukradkiem jedną taką tabliczkę 
i powiedziałem – Mamo - o tu jest wolne!

I tak zamieszkaliśmy w Kargowej. Było to pierwsze miasteczko od byłej 
granicy polsko-niemieckiej. Kopanica to była polska wioska, a Unruhstadt, bo 
tak się nazywała Kargowa przed wojną, był już niemiecki. Mój ojciec był prze-
konany, że ten system długo się nie utrzyma i że za miesiąc, dwa wrócimy do 
siebie.

 
obywatele Kargowej

Myśmy przyjechali w sierpniu 1945 roku, a wojna się skończyła 
w maju. Nasz dom był, tak jak inne, już splądrowany. Polowało się na żarówki, 
choć początkowo prądu nie było. Trzeba było jakieś graty pościągać, a ojciec 
się do niczego nie chciał mieszać. Miał ogromne poczucie takiej niezawinionej 
krzywdy. Tu w domu mam jeszcze lustro, które z kolegami, Niemcami zresztą, 
przytachaliśmy do mojego domu.  
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Miasteczko robiło na mnie bardzo dobre wrażenie, było inaczej 
zbudowane niż te na wschodzie, które znałem. Był Rynek, uliczko równiutko 
pod rząd, nie tak jak na wschodzie. Były ulice główne i tak zwane boczne, 
a między ulicą jedną a drugą przy domach ogródki i jakieś komórki. W naszym 
ogródku jak przyjechaliśmy to jesienią były piękne brzoskwinie, nie wiedzie-
liśmy, że na zimę trzeba je osłonić więc na wiosnę wszystko było zmarznięte. 
Ziemia w Karkowej i okolicy była uboga, na Podolu jak to się mówiło „miotłę 
wsadzisz w ziemię i ona wyrośnie” a tutaj były piachy, tylko plażę robić. Ale 
za to w stodołach znajdowaliśmy potężne maszyny, których nasi na oczy nie 
widzieli.W szkole wszyscy uczyliśmy się razem - rdzenni mieszkańcy, Niemcy, 
którzy przyjęli obywatelstwo polskie, choć słabo znali język polski, Poznaniacy, 
przyjezdni z Wileńszczyzny i my z rejonu Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola.

To była mieszanka przedziwna, takie sytuacje jak w filmie „Sami swoi” 
tu działy się naprawdę. Ludzie byli ciekawi. Jakiś kelner, chyba z Leszna, objął 
w posiadanie cały taki kompleks rozrywkowy, tam na dole była kręgielnia, pięk-
na sala taneczna, rozlewnia piwa, restauracja i na tabliczce miał napisane wła-
sność Władysław Borysiak. Nasi od razu komentowali, że on głupi pisze polskie 
nazwisko Borysiak i zaraz go Ruscy stąd wykurzą. Nasi mieli doświadczenie, 
że od 1939 roku wszystko Rosjanie Polakom zabierali. Faktycznie, szybko tam 
powstał jakiś Dom Ludowy.

Miasteczko w 1945 roku było prawdziwym kotłem. Byłem ministran-
tem, jako jedyny znałem ministranturę po łacinie, a ze mną do mszy służyło 
trzech Niemców. Ksiądz też był Niemcem, nie znał polskiego. Jeździliśmy więc 
rowerem do Kopanicy, gdzie ksiądz polski pisał mu dużymi literami po polsku 
kazanie i on, tak jak papież Benedykt, czytał to po polsku i szybko się nauczył 
polskiego. Śpiew kościelny był ciekawy, niby ta sama pieśń, ale inaczej śpie-
wana przez poznaniaków, a inaczej przez naszych. Jak przyszedł pan Królik 
z trzema córkami to nasi byli górą, ale jak przyszedł pan Grelak z synem i córką 
to oni byli lepsi. 

Moi koledzy ministranci byli ode mnie starsi, wyżsi i silniejsi, ale jak mi 
się narazili to zaczynałem do nich mówić coś tam po łacinie, „adeam... coś tam, 
coś tam ... a kończyłem po polsku ...poszedł Jasio za chałupy i nastrzelał sobie 
kupeee“. Oni za mną to powtarzali, a ksiądz dostawał furii, walił nas brewiarzem 

po mszy. Ja wiedziałem, za co obrywam, a oni nie.W szkole był prawdziwy 
galimatias. Siedziałem w jednej ławce z kolegą, który nazywał się Gunter Ger-
man. Język polski mu szedł niemal jak chiński, a mieliśmy takiego nauczyciela, 
który z upodobaniem tłukł nas taką szpicrutą, szczególnie tych Niemców. Tego 
mojego Germana też. Kazał nam się nauczyć wiersza, pamiętam go do dziś: 

     „Biją bomby seriami, gradem kul cekaemy, 
     niebo czyste nad nami, dojdziemy”.

Ja poświęciłem Gunterowi całe popołudnie, siedzieliśmy nad rzeczką 
i uczyłem tego mojego Germana tego wiersza i nauczyłem go. Na drugi dzień, 
w szkole nauczyciel pchnął go szpicrutą i mówi „no German teraz ty”. No 
i Gunter powiedział, a nauczyciel zbaraniał ze zdumienia. A dla Germana to był 
przełom w edukacji. Następnie poprawiłem mu imię, bo nie dość, że Gunter to 
jeszcze German, w tamtych latach to było fatalne zestawienie. Zapytałem go 
jak ma na drugie, miał Paule, to zdecydowałem, że będzie Paweł i tak już zosta-
ło. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, w niedzielę służyliśmy razem do mszy, potem 
przychodziliśmy do mnie do domu, mama czekała z pierogami, początkowo 
nie wiedział co to jest, ale mu bardzo smakowały. Szkoda, że młodo zmarł, bo 
był moim przyjacielem.

     
Niemcy tam żyli bardzo skromnie, oni jedli na śniadanie coś czego ja 

nie znałem, rzucali na wodę garści mąki, mieszali to, słodzili i coś takiego jedli. 
Część Niemców wyjechała, ale część została i to wszystko się mieszało. 

     
mieszanka obyczajowa

Pamiętam, że wybuchł skandal, gdy syn pana Królika upodobał sobie 
córkę miejscowego ogrodnika Niemca, no i chcieli się pobrać. Nasi wygadywali 
mu od najgorszych, że zachciewa mu się niemieckiej dziewczyny jakby naszych 
było mało. Niemcy też atakowali, kto to taki ten Królik. Służyłem do mszy na 
tym ślubie, kościół był zapełniony do ostatniego miejsca, ale nic złego się nie 
wydarzyło. Prawnuki ich tam już żyją zgodnie. 

Pęd do normalności był ogromny. Co środę w Kargowej był targ, i na 
ten targ wszyscy wynosili to co mieli. Ci, co nie mieli pieniędzy to wynosili 
to, co w ich domach po Niemcach zostało. I to był handel głównie wymien-
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ny. Niemki sprzedawały jakieś ciuchy, nasze chłopki przynosiły ser, mleko. Nie 
umieli się początkowo dogadać, ale handel się rozkręcał. Powstawały pierwsze 
sklepy, oczywiście prywatne, były liczne knajpki, warsztaty szewskie i krawieckie. 
Trzech rzeźników było: jeden ze wschodu, jeden niemiecki i był też poznański. 
Latało się do tego poznańskiego, bo robił kiełbasę szynkową, której my nie 
znaliśmy. Wszystkim smakowała nasza czosnkowa i tak to się wymieniało i mie-
szało. W 1947 wyszła ustawa, która położyła na łopatki cały prywatny handel 
i wszelką inicjatywę2. To były najgorsze lata powojenne, bo na nowo zaczęły 
się problemy z zaopatrzeniem. 

Miasteczko miało około 3 tys. mieszkańców i tętniło życiem. Co sobo-
tę była zabawa taneczna u pana Borysiaka, były co prawda kłopoty z orkiestrą, 
ale zabawa była huczna. Nasi umieli grać na akordeonie czy na bębnie jakimś, 
natomiast autochtoni umieli grać na klarnecie, trąbce, bo oni mieli w Kargo-
wej  swoja orkiestrę dętą. Jak już wspólnie orkiestrę sklecili to znowu melodie 
były różne, oni Lili Marlene grali, a nasi jakieś hop-siup, kołomyjki grali. Na 
zabawach każdy z każdym się bawił. Niemki, takie co ich mężowie z wojny nie 
wrócili, bardzo lubiły naszych chłopaków, z czasem było coraz więcej małżeństw 
mieszanych. 

Natomiast, gdy miejscowi zaczęli zamiatać ulice przed domami to 
nasi się dziwili, kto by ulice zamiatał, wariaci czy co. Po latach oni też zaczęli 
zamiatać ulice. Nasi tak zaczęli jakoś po latach współżyć z miejscowymi ucząc 
się od nich bardzo wielu rzeczy. 

Nasze zabawy dziecięce były w pierwszych latach typowe dla chłop-
ców, rozbieraliśmy granaty. Na ryby chodziliśmy z granatami.  Bo granat jak 
się wrzuci do wody, on wybucha, jest słup wody na wysokość 10-15 metrów, 
żadnego huku nie ma tylko rybki wypływają brzuchami do góry. My wcho-
dziliśmy je wybierać i było miło. Starsi nas gonili, bo było trochę niewypałów 
i wypadków. Ale nie przypominam sobie żeby kogoś zabiło czy urwało rękę, 
takich poważnych wypadków nie było w Kargowej.

     
repatrianci

Którymś z kolejnych transportów dołączył do naszej klasy rosły, silny 
chłopak ze wschodu, ale ze wsi, takiej prawdziwej i on chodził w takiej białej 

koszuli przepasanej. Autochtoni śmiali się z niego do rozpuku, jak to można 
w czymś takim chodzić bo my wszyscy ubieraliśmy się normalnie, tylko on jeden 
Jasio tak chodził. Jak już się tym naśmiewaniem zdenerwował, to brał takiego 
delikwenta za kark i wodę z pompy na niego pompował. Taką miał zemstę dla 
kolegów Niemców.  

Gdzieś w 1947 roku wrócił z Sybiru hrabia Czarnota, który był na 
Podolu bardzo znany. Po wojnie został sam, bo jego rodzina nie przetrwała 
wojny. Spotkanie z nim wywarło na mnie ogromny wpływ. On wszystko stracił, 
ale nie miał do nikogo pretensji. Pasał krowy w pegeerze, a myśmy się szybko 
zorientowali, że zna języki, więc nosiliśmy mu książki niemieckie i on czytając 
tłumaczył nam je od razu na polski. 

Więc on czytał nam książki o Winnetou. Chłonęliśmy indiańsko-kow-
bojskie klimaty pomagając mu pilnować krowy. Pan hrabia mieszkał w takim 
malutkim pomieszczeniu przy majątku, miał żelazne łóżko, jakiś stolik, za szafę 
służyły mu cztery gwoździe wbite w drzwi. Było tam u niego mnóstwo książek 
w różnych językach. Kiedyś został zaproszony do nas na pierogi, to bardzo się 
wzruszył i opowieściom o Kresach i Syberii nie było końca. 

W tamtych latach mnóstwo ludzi było niepiśmiennych, na poczcie 
prosili nas młodych, żeby coś tam im zaadresować, ale szybko organizowano 
dla nich kursy, pojawiły się Komitety Upowszechniania Książki, tzw. Kuki, książki 
były tam prawie za darmo. Nie można tamtych czasów jednoznacznie potępiać, 
ani gloryfikować. To był kocioł, w którym wszystko się od nowa układało. 

Do końca życia będę pamiętał tego rosyjskiego oficera, który nas ura-
tował od wywózki na Sybir, okazuje się że nie wszyscy byli źli. 

     
start w dorosłość

Jak skończyłem siódmą klasę to poszedłem do liceum w Wolsztynie. 
Skończyłem przedwojenny ekskluzywny ogólniak. Tam byli profesorowie przed-
wojenni, przyjezdni z Wilna i ze Lwowa. Był profesor Makarski matematyk ze 
Lwowa, ale od niego nauczyliśmy się najwięcej z polskiego, uczył nas zwięzłości 
wypowiedzi, mówił taką wyszukaną polszczyzną jakiej nie znaliśmy. Bardzo lubił 
milczeć i mawiał, że w matematyce nie ma miejsca na gadanie. 
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W Liceum siedziałem w ławce z Jerzym Antkowiakiem, (znany pro-

jektant mody) obaj należeliśmy do szkolnego komitetu dekoracji szkoły, bo 
świetnie rysowaliśmy. To były lata 49-53 więc trzeba było malować transparenty, 
że socjalizm zwycięży i inne temu podobne. I na produkcji takich haseł dojecha-
liśmy do matury. Jurek chciał iść na dziennikarstwo do Warszawy a ja do szkoły 
inżynierskiej do Poznania. Ale to Jurek wynalazł, że jest we Wrocławiu Szkoła 
Plastyczna i do niej są egzaminy wcześniej. Więc pojechaliśmy do Wrocławia 
i okazało się, że trudno było znaleźć naszą szkołę. 

Wcześniej we Wrocławiu byliśmy raz, jeszcze w trakcie liceum, w 1948 
roku na Wystawie Ziem Odzyskanych3, to było dla nas coś imponującego. Igli-
ca stoi do dziś. Plac Nankiera robił wrażenie, wszyscy tam handlowali wszystkim 
i Niemcy i Rosjanie i Polacy. Tamten ogrom zniszczeń widoczny był jeszcze 
w 1953 roku. Nie było całej szyby na peronie. Pieszo szliśmy od dworca rozpy-
tując ludzi gdzie się kierować by dojść do Placu Polskiego. Do naszej przyszłej 
szkoły prowadziła taka wąska ścieżka wśród gruzów. 

Na miejscu stwierdziliśmy, że nie jesteśmy tu najlepsi, ale raczej w sza-
rym ogonie, bo tam głównie zdawała młodzież, która uczyła się rysunku i malo-
wania w liceach plastycznych. Jakoś jednak się dostaliśmy na studia, może więc 
faktycznie byliśmy utalentowani. 

Uczelnia wtedy, tak jak teraz, była w dwóch miejscach, na Placu Pol-
skim i na ulicy Traugutta, gdzie były wydziały wzorcowe czyli ceramika i szkło 
oraz architektura wnętrz. Szkło prowadził prof. Stanisław Dawski4, który w tym 
czasie był rektorem i bardzo przyczynił się do odbudowy uczelni. Szkoła odra-
dzała się pomału z biedy.

Prof. Dawski wybierał sobie studentów na specjalizację jak szliśmy 
na trzeci rok. Ja do dzisiaj nie wiem dlaczego mnie wybrał. Miał chyba jakiś 
instynkt. Jak pojechałem na pierwszą praktykę do Szklarskiej Poręby to byłem 
kompletnie załamany, myślałem, że ja się nigdy tego nie nauczę. Sądziłem, że 
wszystko, co było do zaprojektowania to inni już zaprojektowali i ja nie będę 
miał nic do roboty. Zwierzyłem się z tych wątpliwości profesorowi, on powie-

dział siedź, jak ci dobrze - nie ważne co kończysz, ważne co będziesz robił. Tak 
jakoś dotrwałem do końca studiów. 

W 1959 roku przyjechałem do huty w Szczytnej, żeby przygotowywać 
prace dyplomową. To zima była, zauroczyły mnie piękne krajobrazy, podobne 
do tych, które pamiętałem z dzieciństwa, ze wschodu. Zapytałem jakąś kobietę 
gdzie jest huta szkła, kazała mi iść tam gdzie komin widać. Poszedłem do tej 
huty i spodobało mi się, bo oni tam nie robili kryształów, tylko piękne kolo-
rowe szkło. Nie wiedziałem czy mi się uda coś zrealizować, bo nie mogłem 
się początkowo z hutnikami dogadać. Taki przełomowy moment nastąpił gdy 
przyjechał do huty kontrahent ze Stanów Zjednoczonych, taki Żyd, który tam 
prowadził wielkie interesy. On zwrócił się do mnie z prośbą bym do jakiejś 
szklaneczki dorysował nóżkę, to był dla mnie „pryszcz”. Projektowanie polegało 
wtedy na tym, że rysowało się a potem z brystolu złożonego na pół robiło 
się formę. Ja rysowałem jak małpa, a wcześniej dyrektor techniczny to robił 
i wycinał formy takimi wielkimi nożycami. U niego trwało to tygodniami, a ja 
przy na poczekaniu niemal zaprojektowałem chyba z 60 wzorów. Oni wszyscy 
zbaranieli, ja też, stwierdzając, że chyba się jednak do tego nadaję. 

   
W dwa tygodnie wyprodukowaliśmy te wszystkie wzory w hucie 

i zawieźliśmy na następne rozmowy do Warszawy. Amerykanie złożyli zamó-
wienie na cały następny rok.  Wtedy wiele się zmieniło, zatrudniłem się w hucie 
i powierzono mi decydowanie o produkcji.  Mogłem stawiać warunki, popro-
siłem więc o mieszkanie i wkrótce je dostałem. Nie musiałem z żoną i małym 
dzieckiem mieszkać w hotelu robotniczym. Po jakimś roku przyjechał przedsta-
wiciel z tej amerykańskiej firmy i chciał mnie zatrudnić. Mówił, że będę mieszkał 
w Mediolanie i 2-3 razy w miesiącu będę wpadał do Nowego Yorku. To było dla 
mnie tak abstrakcyjne na początku lat 60., że się nie zdecydowałem. Bałem się 
jechać, tu była żona, małe dziecko. Ja w Warszawie do tego czasu byłem zale-
dwie dwa razy, a do Ameryki mam wyjechać? To mi się w głowie nie mieściło.  

    
Nie miałem w dzieciństwie inspiracji sztuką. Dobrze się uczyłem i wła-

ściwie mogłem zostać każdym. Interesowała mnie technika jak każdego chłop-
ca. Marzyłem, że będę mechanikiem samochodowym, jak mój krewny jeszcze 
przed II wojną. Rysowanie było dla mnie tak naturalne jak oddychanie. Nikt się 
tym nie zachwycał, bo w rodzinie wszyscy rysowali. 
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Ceramika ludowa, huculska była bardzo ładna. Wszechobecna na 
Kresach sztuka ludowa na mnie oddziaływała, ale zupełnie podświadomie. 
Podobno w jakiejś dalekiej rodzinie byli hutnicy szkła, ale o tym dowiedziałem 
się dużo później.  

_________________________________

Kiedy w 1948 roku byliśmy z liceum na Wystawie Ziem Odzy-
skanych nie wiem jakim cudem, ale jak chodziliśmy po Starym Mieście, 
wszedłem do Auli Leopoldinum. Nie była specjalnie zniszczona, tylko 
pełno gruzu było jeszcze w środku. Tak popatrzyłem i podziwiałem pięk-
ne obrazy na ścianach. 

Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że za lat jakieś trzydzieści, 
w tej Auli będę otwierał rok akademicki jako rektor Akademii Sztuk 
Pięknych , to bym w życiu nie uwierzył.  

Zdzisław Horbowy, Wrocław 2012
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Posłowie i rys historyczny 
posłowie

Sześć wywiadów zamieszczonych w tej książce, to przede wszystkim 
zapis. Zapis historii i zapis pamięci. Oba nierozerwalne, oba uzupełniające się 
wzajemnie. W tyglu, jakim bezpośrednio po wojnie stał się Dolny Śląsk i całe 
Ziemie Odzyskane, nie może być inaczej. Choć znamy daty, liczby, kwoty i sze-
reg innych danych statystycznych, pierwsze lata kształtowania się powojenne-
go Dolnego Śląska nie przestają zadziwiać i zaskakiwać. Te same wydarzenia 
zapamiętane przez poszczególne osoby potrafią różnić się diametralnie sensem 
i znaczeniem. Wielobarwny, polifoniczny  opis tamtego świata to także zapis 
historii narodzin tożsamości współczesnego Dolnego Śląska. Bez niego, nasza 
wiedza o regionie i o sobie samych, byłaby znacząco uboższa. 

Program „Mój pierwszy dzień” realizowany wspólnie przez Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz TVP Wrocław, miał także na celu uchwycenie 
zapisu świadomości osób, które w momencie przybycia na Dolny Śląsk były 
dziećmi lub rozpoczynającymi dopiero samodzielne życie młodymi ludźmi. 
Dzieciństwo i młodość, to okres życia, w którym pamięta się wiele. Często 
rzeczy na pozór błahe i ulotne. Zabawy, zapachy, barwy. Pierwszych przyjaciół 
i pierwsze sympatie. Pierwsze szkoły i pierwsze wagary. To wszystko, słowem, 
co bardzo często umyka badaniom historycznym opartym wyłącznie na doku-
mentach. Nie są to oczywiście pierwsze ani jedyne wywiady przeprowadzane 

wśród pionierów polskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku. Nieubłagany upływ 
czasu sprawia jednak, iż z każdym rokiem zostaje nam mniej czasu na rozmowę 
i utrwalenie tego, co nie powinno nigdy zostać zapomniane. 

Materiały zawarte w książce stanowią zapis wywiadów wykorzystanych 
po części w programie telewizyjnym „Mój pierwszy dzień”- oczywiste ogra-
niczenia czasowe nie pozwoliły na pełną ich emisję na telewizyjnej antenie. 
Wyłaniający się z nich obraz Dolnego Śląska w pierwszych powojennych latach 
jest przede wszystkim żywy. Żywy i pełny zaskakujących kontrastów. W całym 
tego słowa znaczeniu – wielokulturowy.

Zamiarem naszym nie było ograniczanie swobody wypowiedzi naszych 
rozmówców ani lukrowanie zapamiętanej przez nich rzeczywistości. Pomyłki fak-
tograficzne we wspomnieniach, nieliczne zresztą i nieuniknione wskutek upływu 
czasu i nakładania się zdarzeń, wyjaśnione zostały w przypisach. 

W imieniu całego zespołu przygotowującego niniejszą książkę oraz 
program telewizyjny „Mój pierwszy dzień” pragniemy złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim wspaniałym Dolnoślązaczkom i Dolnoślązakom, którzy 
poświęcili swój czas na mozolną rejestrację niniejszych wspomnień. 

Szczególne podziękowania należą się także Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego, kierownictwu TVP Wrocław oraz dyrekcji Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu, bez których projekt ten nie miałby szans powodzenia. 
Wyrazy najwyższego szacunku i wdzięczności kierujemy także osobiście na ręce 
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia za okazaną 
życzliwość i zainteresowanie. 

historia i mit

Ziemie Odzyskane to termin nawiązujący bezpośrednio do konferen-
cji przywódców USA, W.Brytanii i ZSRR w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 
1945) w trakcie którego oficjalnie powierzono Polsce byłe wschodnie terytoria 
niemiecki i Wolne Miasto Gdańsk.Ale powojenny los  polskich Ziem Zachod-
nich ustalił się, podobnie zresztą, jak całej Polski już znacznie wcześniej. Idące 
tak daleko zmiany granic Polski, Niemiec i ZSRR stanowiły przede wszystkim 



strona 38

ostateczną realizację projektów politycznych przywódcy ZSRR Józefa Stalina 
zmierzające konsekwentnie do przesunięcia zachodniej granicy ZSRR na tzw. 
Linię Curzona. Zmiana granic Niemiec, jako logiczny efekt rozpętania przez 
hitlerowskie Niemcy II Wojny Światowej cieszyła się zrozumieniem wśród przy-
wódców i opinii publicznej Zachodu. Również polskie siły polityczne okresu 
wojny reprezentujące rozmaite nurty podzielonego społeczeństwa postulowały 
korektę granic. Szczegóły tych koncepcji bywały rozmaite, nie zakładały jednak, 
idących tak daleko ustępstw na wschodzie. W praktyce nie miało to jednak 
większego znaczenia. Zmiana granic dokonała się ponad głowami Polaków. 

Za decydujący o kształcie granic moment uznać można konferencję 
teherańską (28 listopada – 1 grudnia 1943) z udziałem Stalina, prezydenta USA 
Franklina Delano Roosevelta oraz premiera Wielkiej Brytanii Winstona Chur-
chilla. W trakcie konferencji radziecki dyktator własnoręcznie nakreślił ołów-
kiem własną wersję „linii Curzona” pozostawiającą po stronie radzieckiej Wilno, 
Grodno i, przede wszystkim, Lwów. Późniejsze zabiegi zachodnich aliantów 
i nieuznawanego już przez ZSRR rządu londyńskiego (z których ZSRR zerwał 
stosunki po ujawnieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu – praw-
dziwe oskarżenia rządu polskiego znieważać miały, zdaniem Stalina, Związek 
Radziecki. Udawane oburzenie stanowiło jedynie pretekst do uznania za nowy 
rząd polski uległego ZSRR Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) 
przyniosły jedynie nieznaczne korekty na korzyść Polski.Konferencje Wielkiej 
Trójki nie gwarantowały także precyzyjnego kształtu polskiej granicy zachodnie. 
Rodziło to niepewność dotyczącą przyszłości Ziem Odzyskanych w Polsce , 
widoczną we wspomnieniach wielu repatriantów.Na ostateczne uznanie granicy 
zachodniej przyszło poczekać długo. Pierwszy traktat graniczny z komunistyczną 
NRD zawarto wprawdzie już w 1950, tj. zaledwie rok po powstaniu Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (tzw. Układ Zgorzelecki). Układ graniczny  z Republi-
ką Federalną Niemiec poczekać musiał aż do 1991 r. (formalnie wszedł w życie 
w 1992).

W styczniu 1945, w obliczu przełamania przez Armię Czerwoną 
dotychczasowego frontu na Odrze władze hitlerowskie zdecydowały o ewa-
kuacji ludności cywilnej Wrocławia i, szerzej całego Dolnego Śląska. Była to 
decyzja tragiczna w skutkach. We wcześniejszych latach nękana brytyjskimi 
i amerykańskimi nalotami dywanowymi na duże miasta ludność cywilna maso-
wo przenosiła się do największego miasta na wschodzie Niemiec – Wrocławia. 

Stolica Dolnego Śląska szybko podwoiła swą ludność, nie zapewniła jednak 
bezpieczeństwa ani swym stałym mieszkańcom, ani uchodźcom. I choć Wro-
cław nie był istotnie bombardowany przez zachodnich aliantów, to styczniowa 
chaotyczna ewakuacja w warunkach srogiej zimy i pod presją posuwającej się 
szybko na zachód Armii Czerwonej zamieniła się w wielką tragedię. Szacuje się, 
iż ok. 90 tys. niemieckich uchodźców z Wrocławia przepłaciło próbę ucieczki 
życiem. Prócz zagrożenie postępami wojsk radzieckich powodem ewakuacji 
większości cywilnej ludności Wrocławia była zamiana miasta w twierdzę – 
Festung Breslau. Decyzja o ustanowieniu twierdzy zapadła w sierpniu 1944.

Trwające kilka miesięcy zażarte walki spowodowały ogromne straty 
zniszczenia, nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na przebieg wojny, która 
w 1945 zmierzała niechybnie do końca.  Niemiecka załoga Wrocławia skapitulo-
wała ostatecznie 6 maja 1945. Już trzy dni później do miasta przybyła pierwsza 
ekipa polskiego Zarządu Miasta z wiceprezydentem Kazimierzem Kuligow-
skim na czele oraz grupa kwatermistrzowska zespołu naukowców mających 
zajmować się przejmowaniem uczelni niemieckich i zakładaniem ich polskich 
odpowiedników. Polska delegacja przejęła także z rąk rosyjskiej komendantury 
upoważnienia do zarządzania miastem. W odróżnieniu od Wrocławia większość 
miejscowości Dolnego Śląska nie odniosła poważniejszych zniszczeń wojennych 
(wyjątkiem był m.in. zamieniony przez hitlerowców w „twierdzę” Głogów. Mia-
sto zostało niemal całkowicie zniszczone w wyniku działań wojennych).

Tuż po zakończeniu wojny, a nawet w ostatnich dniach jej trwania na 
Ziemie Odzyskane ruszył pierwsza fala polskich osadników. Wbrew utartym 
stereotypom, powojenna ludność Dolnego Śląska nie pochodziła w większości 
z kresów wschodnich, lecz z obszarów leżących również i dziś w Polsce. Cieka-
we światło rzuca na to przeprowadzony w 1950r. spis powszechny. Co prawda, 
aż 40,6 proc. mieszkańców ówczesnego woj. wrocławskiego deklarowało swe 
miejsce zamieszkania w chwili wybuchu wojny jako „zagranica”, co w ówcze-
snych realiach znaczyło po prostu „tereny zajęte przez ZSRR”, lecz pozostałe 
blisko 60 proc. wywodziło się z całej Polski. Najliczniejszą przy tym grupę stano-
wili eks-mieszkańcy województw: krakowskiego (8,6 proc.) i poznańskiego (7,6 
proc.) wyprzedzający znacznie grupę przybyłą z woj. stalinogrodzkiego (czyli 
z katowickiego - 4,0 proc.), czy ze zrujnowanej Warszawy (3,4 proc.).
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Równie barwny był skład etniczny zamieszkującej region nowej popu-
lacji. Prócz Polaków z różnych stron stał się Dolny Śląsk ważnym miejscem osad-
nictwa ocalałych z Holocaustu Żydów. Wedle możliwych do przeprowadzenia 
szacunków wojnę i hitlerowskie ludobójstwo przetrwało ok. 200-250 tys. osób 
pochodzenia żydowskiego z przedwojennej polskiej populacji liczącej ok. 3 
mln. osób.Jak pokazują unikalne badania wśród ocalałych przeprowadzane 
w latach 50. I 60. przez wybitnego wrocławskiego statystyka Szyję Bronsztejna 
znaczna większość tych osób przetrwała wojnę w ZSRR. Często deportowana 
po prostu na Syberię po zajęciu terenów wschodniej Polski przez ZSRR w 1939r. 
Żydzi, którzy zdołali przetrwać okupację w ukryciu lub doczekać wyzwolenia 
w obozach koncentracyjnych także woleli często osiedlać na nowych ziemiach 
polskich. Lęk przed powrotem do dawnych domów wzrósł szczególnie po 
dokonanym na Żydach pogromie kieleckim 4 lipca 1946 oraz serii napadów 
i mordów na Żydów podróżujących pociągami. Wśród dolnośląskiej ludności 
żydowskiej Dolnego Śląska kwitło bogate życie kulturalne i polityczne (władze 
zgadzały się przez pewien czas na działalność partii żydowskich). W niektó-
rych miejscowościach Żydzi stanowili w pewnych okresach znaczną, a nawet 
większościową (Dzierżoniów) grupę ludności. Dokładne określenie liczby Żydów 
na powojennym Dolnym Śląsku jest jednak bardzo trudne – przez cały czas 
trwała zarówno emigracja (m.in. popierana przez pierwszy okres powojenny 
przez władze emigracja syjonistyczna do Izraela. W regionie znajdowały się, 
m.in. w rejonie Bolkowa wojskowe obozy treningowe dla Żydów-syjonistów) jak 
i napływ Żydów uwalnianych z miejsc deportacji i obozów ZSRR.Zagładę barw-
nej społeczności żydowskiej Dolnego Śląska przyniosła dopiero antysemicka 
nagonka roku 1968. Do końca 1969r. region opuściła zdecydowana większość 
Żydów, zamknięto także wrocławską synagogę Pod Białym Bocianem.

Inną ważną mieszkańców Dolnego Śląska stanowią Ukraińcy i Łem-
kowie. W większości, choć nie wyłącznie, przesiedleni na Ziemie Odzyskane 
w ramach Akcji Wisła. Trwające aż do 1950r. przesiedlenia Ukraińców z wschod-
niej Małopolski na Ziemie Odzyskany miały dopomóc w rozbiciu partyzanckich 
oddziałów OUN-UPA terroryzujących południowy wschód kraju. W praktyce 
wysiedlono także wiele osób z terenów na których nie działały żadne oddziały 
UPA. Sytuację komplikował dodatkowo fakt, iż na terenach dawnych polskich 
kresów wschodnich granica pomiędzy przynależnością do narodu polskiego 
a ukraińskiego była często względna i opierała się na wyborze lub przynależ-

ności religijnej, niż na pochodzeniu. Istniała także liczna grupa Słowian nie 
uważających się ani za Ukraińców ani za Polaków. Najliczniejszą z takich grup 
etnicznych są Łemkowie, z których, wedle danych ostatniego spisu powszech-
nego (2011) połowa polskiej populacji (5 tys. osób) mieszka dziś na Dolnym 
Śląsku.

Przybyli na Dolny Śląsk Grecy i Macedończycy to głównie uchodź-
cy wojenni. Krwawa wojna domowa w Grecji toczyła się w latach 1946-1949 
pomiędzy rojalistami popieranymi przez USA i Wielką Brytanię, a prokomuni-
styczną Demokratyczną Armią Grecji wspieraną przez Jugosławię i, de facto, 
przez ZSRR (zerwanie na linii Moskwa–Belgrad nastąpiło w połowie 1948). Do 
Polski trafiło przeszło 13 tys. uciekinierów (od 1948 Grecję opuściło 55 tys. 
osób) – większość z nich zamieszkała na Dolnym Śląsku. Szczególnie liczna 
grecka społeczność zamieszkała w Zgorzelcu. Nie sposób nie wspomnieć także 
o unikalnej społeczności „Jugosławian”, która osiedliła się głównie w okolicach 
Bolesławca. Przybyli z Bośni repatrianci (kilkanaście tysięcy osób) byli w istocie 
głównie bośniackimi Polakami, potomkami emigrantów, głównie z Małopolski, 
którzy pod koniec XIX w. osiedlili się w Bośni.

Tematem przemilczanym przez wiele lat były wzajemne stosunki 
Polaków i Niemców w pierwszych miesiącach i latach po zakończeniu wojny. 
Zawarte w tej książce wspomnienia koncentrują się znaczej mierze właśnie na 
wzajemnych polsko- niemieckich relacjach stanowiąc bezcenne, bezpośrednie 
świadectwo historii.

Redakcja, Wrocław 2012
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