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Kilka słów wstępu
Zastanawiałam się jak zacząć, bo przecież każda książka musi posiadać wstęp. Najlepiej 

będzie, gdy zacznę od początku… 

Był sobie projekt. Został napisany, wysłany, oceniony, w końcu dofi nansowany. Takie 

jest życie projektu. A potem zaczęła się jazda bez trzymanki, bo poziom adrenaliny wzrastał 

z każdym dniem, a intensywne doznania nie pozwalały myśleć o niczym innym.
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Piszę od siebie, zazwyczaj nieco chaotycznie dorabiając poszczególne rozdziały, podrozdziały, akapi-
ty, wersy. Zaczynam biorąc do ręki kartkę i długopis. Piszę trochę, kreślę, znowu piszę, znowu kreślę, 
a potem wrzucam swoje wypociny do komputera. Do wydrukowanych fragmentów dopisuję swoje 
myśli i uwagi. Długopisem! Tak mam, od kiedy zaczęłam pisać zawodowo. Kręci mnie tworzenie 
czegoś od podstaw, bez różnicy czy piszę nowy projekt, czy kolejną książkę. Żyję, kiedy tworzę.

Życie to teatr…
Szekspir napisał, że „świat jest teatrem, aktorami ludzie”. Trudno jest się z tym 

nie zgodzić. Dla każdego z nas teatrem jest otaczający nas świat. Aktorami jesteśmy 
my wszyscy i odgrywamy przedstawienie, zwane życiem. Układamy scena po scenie, 
akt po akcie w pewną logiczną całość. Dobieramy aktorów… Ale w przeciwieństwie 
do tego, co dzieje się w teatrze, nie możemy jednak pozwolić sobie na próby. Na-
sze przedstawienie trwa nieprzerwanie przez cały czas. I będzie to jedyna sztuka jaką 
odegramy. I tak naprawdę zawierać będzie wszystkie możliwe gatunki od komedii po 
dramat, w zależności od tego, jakich aktorów zaangażujemy do zagrania głównych ról.

Kiedy oglądam spektakle teatralne zwracam uwagę na każdą postać. I zdaję 
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sobie sprawę, że bardzo trudno jest dobrać odpowiednią obsadę. Aktorzy muszą być 
wszechstronni. Muszą umieć się śmiać i płakać, wzruszać i bawić, milczeć jeżeli zaj-
dzie potrzeba i wsłuchiwać się w odgłosy publiczności.

Życie to teatr, więc bawmy się życiem. Z drugiej strony traktujmy je poważnie, 
pielęgnujmy, bo jest najcenniejsze na świecie. Ale pamiętajmy o tym, żeby odegrać 
swoją rolę jak najlepiej, bez względu na to czy w naszej sztuce dominować będzie ko-
media, czy dramat. Ważne jest, żeby ktoś ją zapamiętał i opowiadając o niej użył słów: 
„Bo to niezła sztuka była”.

Według schematu
Czasami w bezsenną noc zastanawiam się, czy wszystko w życiu można zapla-

nować i działać według raz przyjętego scenariusza? Czy można w ogóle mieć recep-
tę na życie? Może warto poddać się czasem biegowi wydarzeń, pójść za ciosem, za-
ufać wewnętrznej sile i własnej intuicji? Życie to dylematy. Odwieczny problem, czy 
podejmować niepopularne decyzje i być w zgodzie ze sobą, czy stłamsić własną oso-
bowość, aby wszystkim wokół żyło się lepiej. Takich wyborów trzeba dokonać samo-
dzielnie, mając na uwadze to, że może być bardzo ciężko. 

Jak żyć, żeby czuć, że się żyje naprawdę? Chciałabym w wieku osiemdziesię-
ciu kilku lat powiedzieć przypadkowo napotkanej osobie: „Moje życie było piękne, 
prawdziwe, miało smak!” Wiem, że ono takie może być, gdyż dostarcza całej palety 
barw, smaków, zapachów i wrażeń. 

Nasz projekt był takim smaczkiem, rarytasem. Największą jego  wartością była 
integracja międzypokoleniowa. Naprzeciwko siebie stanęły osoby starsze, doświad-
czone, znające życie od kulis oraz młodzi ludzie, którzy dopiero wyruszają w świat 
i zaczynają pisać swój scenariusz – pełni nadziei, wiary, spontaniczni. Trwałość i uro-
da… Czy trwałość oznacza dojrzałość, stateczność, odpowiedzialność, a młodość to 
pełen spontan, energia, beztroska? Znowu schemat. Jedna z uczestniczek projektu, 
po całodziennych zajęciach animacyjnych, rozmawiając ze mną powiedziała: „Nasze 
dzieciaki i młodzież, to osoby bardzo zdolne. To niezwykłe, że możemy pracować 
z tak utalentowanymi młodymi ludźmi. Bliskie i serdeczne relacje spowodowały, 
że różnice na płaszczyźnie – my piękni i młodzi, wy starzy i brzydcy – zostały zniwe-
lowane.” Jak pięknie, jak prosto, jak przejrzyście.
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Scenariusz napisało życie
Najbardziej spektakularnym działaniem w projekcie był musical, który połączył 

aktorów w różnym wieku. Po kilku pierwszych zajęciach, poprosiłam naszego re-
żysera o zarysy scenariusza do spektaklu. Chciałam wiedzieć, jaki ma pomysł, jak 
to będzie wyglądało. Przyznam się, zżerała mnie ciekawość! Scenariusza oczywiście 
nie dostałam. Spektakl zobaczyłam dopiero podczas próby generalnej. Było fanta-
stycznie! Do dziś czuję ten smak, atmosferę, niesamowite emocje, łzy wzruszenia 
i ogromną pokorę. Przed życiem i przed osobami, które dostarczyły mi niesamo-
witych wrażeń. Teraz wiem, co to znaczy ekscytować się tak naprawdę, czekać długo 
na efekt końcowy, być w centrum wydarzeń, ale nie do końca poznać treść. To piękne 
– czekamy na coś, czego nie znamy, na coś czego się nie spodziewamy. 

Nasz spektakl pisało samo życie. Nie dało się przewidzieć wszystkiego wcześniej, 
nie dało się wielu rzeczy zaplanować. To ludzie, ich obecność, potencjał i zaangażo-
wanie, prowadzą do tego, co dobre i ważne. Myślę, a nawet powiem więcej, jestem 
tego pewna, że na dobre rzeczy warto czekać. Nawet całe życie. To wzmaga apetyt, po-
żądanie, chcemy więcej, lepiej, mocniej. Jeden z uczestników powiedział, że to budu-
jące, że w czasie jesieni życia można być jeszcze do czegoś potrzebnym, a możliwość 
uczestniczenia w przedsięwzięciu jest dla niego jedną z ostatnich szans wykazania 
się. Wspaniałe słowa człowieka, który swoją wiedzą i doświadczeniem postanowił 
podzielić się z młodymi ludźmi. 

Być twórcą, czy odtwórcą?
Myślę, że wielu z nas skrywa jakąś tajemnicę, coś co zostawia tylko dla siebie.  

Wiele z tych tajemnic nie ujrzy nigdy światła dziennego. Bo twórcy lokalni swoje 
„wypociny” wkładają głęboko do szufl ady. A szkoda! Jestem pewna, że niejeden talent 
marnuje się w ten sposób. Nie dajmy się zaszufl adkować! 

Wszędzie, nawet w małym, prowincjonalnym miasteczku, mieszkają osoby uta-
lentowane, które mogłyby swoją pasją zarażać innych, i sprawiać im radość. Tak było 
z musicalem BIAŁY, CZERWONY, CZARNY. Grupa amatorów, w wieku od 6 do 74 lat, 
bawiła, wzruszała, zaskakiwała. Ale to, co zrobili, robili przede w wszystkim dla siebie. 
Nie wiedzieli, czy spektakl odniesie sukces, nie wiedzieli czy zdołają się przełamać, 



11

i wyjdą na scenę godnie prezentując swoją rolę. Nie spodziewali się, że na każdym 
spektaklu dostaną owacje na stojąco, a sala koncertowa w SMOK-u będzie pękała 
w szwach. Bo najważniejsza była droga, która artystów na tę scenę doprowadziła.

Podczas przygotowań do spektaklu, wiele osób zadawało sobie pytanie: czy warto 
tworzyć nowe, skoro jest tyle dzieł napisanych, zaśpiewanych, zagranych? Czy war-
to szukać pomysłów i nowych rozwiązań? Czy może lepiej korzystać z tego, co już 
jest?  Czy być twórcą czy odtwórcą? To chyba jest nieistotne. Najważniejsze jest to, 
żeby chciało się chcieć. Żeby pokonać siebie, swoje uprzedzenia, wyjść przed szereg, 
ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Uważam, że warto docenić każdą, nawet naj-
mniejszą twórczą inicjatywę lokalną. To buduje naszą tożsamość, nasze jestestwo 
w dzisiejszym świecie. Doceńmy twórców lokalnych, dodajmy im skrzydeł i pozwól-
my pofrunąć. Może się okazać, że tłamsząc kreatywność, nie dostrzeżemy kogoś, 
kto przy odrobinie wsparcia odkryje siebie i swój talent. Prowincja jest tylko w nas, 
w naszych głowach, więc ją stamtąd wyrzućmy.

Dziękuję Wam wszystkim… 
Napisałam projekt, który miał być terapią dla uczestników. Miał aktywizować, 

integrować, pomagać, zaskakiwać, inspirować.
Ten projekt odmienił moje życie. Chciałam uszczęśliwić Was, ale to Wy uszczę-

śliwiliście mnie. Spotkałam cudownych ludzi, otrzymałam wiele ciepła, dowodów 
sympatii i przywiązania. Wśród Was nawiązały się bardzo bliskie relacje, wielu po-
łączyła przyjaźń, niektórych miłość. Przekazaliście sobie nawzajem, ale także nam, 
zespołowi, całe mnóstwo pozytywnej energii.

Ja chcę więcej!!! Ale wiem, że to więcej zależy ode mnie. Sama muszę napisać 
scenariusz, a potem poddać go ocenie. A resztę dopisze samo życie.

Marzena Słodownik
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Scenariusz napisało życie
Zgodnie z defi nicją biografi a to gatunek literacki, w którym autor opisuje swoje życie. 

Głównym tematem tego rodzaju wypowiedzi jest więc jej autor. Na napisanie biografi i decy-

dują się zazwyczaj osoby publiczne, np. artyści, politycy. Tak podaje wikipedia. 

Ale czy życie każdego z nas, przeciętnego człowieka, nie zasługuje na to, aby je spisać 

i wydać w formie pięknego albumu? Dlaczego nie!

Scenariusz wszystkich historii spisanych w ramach projektu napisało życie. To subiektyw-

ne relacje ukazujące życie takim, jakie jest naprawdę. Bez koloryzowania, zbędnej fantazji 

i wyszukanych słów. Po prostu samo życie.
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Moja I Komunia - mama, brat, ja i tata w wojskowym mundurze. (Teresa Goździak)



15

Dawne czasy
Nasze życie na Lubelszczyźnie wyglądało zupełnie inaczej, niż obecnie. Latem 

wszyscy byli zajęci przy pracach polowych. Pamiętam koszenie pola kosami, była to 
ciężka praca od rana do wieczora. Potem zżęte zboże trzeba było wymłócić. To tak-
że była wyczerpująca praca. Nie było kombajnów, jak obecnie, które koszą i od razu 
młócą. Latem bardzo dużo pracowaliśmy w polu. A zimą, kobiety wieczorami scho-
dziły się do domów. Jedne przędły len, inne robiły na drutach lub wyszywały. Pamię-
tam, ile pracy było z lnem. Rośliny zebrane z pola trzeba było wymoczyć, bić kijami, 
wyczesać, wybielić…

Mój tato zrobił krosno, na którym niektóre panie tkały chodniki, a nawet cienkie 
płótno. Z niego potem szyły koszule. Kobiety schodziły się również na „darcie pie-
rza”. Każdy hodował gęsi. Modne były wtedy pierzyny z prawdziwego gęsiego puchu. 
Moja babcia, mama mojej mamy, która miała na imię Leontyna, robiła przepiękne 
„pająki” ze słomy. Druga babcia miała na imię Antonina. Była z zawodu krawcową. 

Chłopaki w tym czasie grali na przykład „w dupniaka”. Zabawa polegała na tym, 
że jeden uderzał drugiego paskiem „w tyłek”, a uderzany musiał zgadnąć, kto go zbił. 
Jeśli zgadł, to ten, który go uderzał, stawał jako następny do bicia. Było wesoło. Chło-
paki również przepięknie grali na grzebieniach, a kobiety przy pracy śpiewały różne 
piosenki. Obie moje babcie pięknie śpiewały. Znały bardzo dużo piosenek. Do dziś 
pamiętam ich ulubione utwory, które często słyszałam. 

Teresa Goździak 

Zagadka bocianów
Gdy byliśmy dziećmi, szczerze wierzyliśmy w to, że bociany przynoszą niemow-

lęta i wrzucają je przez komin. Widząc boćka, krzyczeliśmy: „Bocian kiszka, przy-
nieś mi braciszka!”. Albo: „Bocian ostry, przynieś mi dwie siostry!”. Ponieważ były 
to lata powojennego „wyżu”, bociany były dość zapracowane. Rodziny liczyły zazwy-
czaj sześć, siedem osób. My, dzieciaki, zastanawialiśmy się czasem, jak to się dzie-
je, że boćki przynoszą niemowlaki również zimą. Jak wrzucają je przez komin, skoro 
cały czas w piecu płonie ogień? W Kryłowie mieszkała babka Boniecka, żyjąca chyba 
od początku świata,. Dziwiło nas to, że zawsze była w domu, w którym pojawiało się 
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Dzień ślubu. Ja, Tadeusz, moja mamusia oraz Aleksander 
i Aleksandra Oborscy, rodzice męża. (Krystyna Oborska) 
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dziecko. Czyżby miała jakieś specjalne „układy” z bocianami? Na jej domu nie było 
nawet bocianiego gniazda...

Józef Kropiwa

Prezent, ślub i wesele
 
Dzień przed ślubem mój narzeczony przyszedł do domu z balią, z tarką i z ko-

tłem do gotowania. „To twój prezent ślubny!” – powiedział. Myślałam, że żarty sobie 
stroi! Obruszyłam się: „Taki prezent mogłam kupić sobie sama.” A mamusia na to: 
„Co chcesz, dobry prezent.” „Na pewno, bardzo dobry prezent, żebym się przez całe 
życie nie oderwała od roboty” – odpowiedziałam zła. Wtedy nie było pralek, wszystko 
trzeba było prać w rękach. I tak musielibyśmy kupić balię i tarkę. Czekałam na inny 
prezent, ale wtedy się nie doczekałam.  

Ślub wzięliśmy w nowosolskim kościele pod wezwaniem Świętego Michała, 22 
kwietnia 1957 roku. Wesele urządziliśmy w domu, wtedy jeszcze nie było modne or-
ganizowanie przyjęć w lokalach. Nie pamiętam, ile osób przyszło, ale na potrzeby we-
sela zostały „zajęte“ aż trzy mieszkania: nasze, pani Borowskiej, która mieszkała obok 
i pani Tarnawskiej na pierwszym piętrze. 

Krystyna Oborska

Wróg narodu
W lutym 1953 roku, miałem osiem lat i byłem uczniem trzeciej klasy szko-

ły podstawowej. Pierwszy raz się zakochałem. Obiektami moich uczuć zostały 
aż trzy dziewczyny z klasy: Kazia P., Irka W. i Jaśka F. Swoje uczucia wyrażałem głów-
nie poprzez urwanie wstążki, pociągnięcie fartuszka, zrobienie kleksa w zeszycie, 
albo przewrócenie i natarcie twarzy śniegiem. 

Pewnego dnia na długiej przerwie, puściłem się w pościg za dziewczynami. 
W klasie nad tablicą wisiały trzy duże portrety ówczesnych wodzów narodu: z lewej 
Konstantego Rokossowskiego, z prawej Bolesława Bieruta, a pośrodku samego Jó-
zefa Stalina. Jedna z gonionych przeze mnie dziewczyn zahaczyła ramieniem o por-
tret Stalina, który zakołysał się i niczym wielki latawiec spadł na ziemię. Stłukł się. 
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Kierownik szkoły wyrzucił mnie z klasy. Kazał przyjść z ojcem lub matką. Wystraszo-
ny, postanowiłem przeczekać do przerwy w pobliskiej szopie, a potem niepostrzeże-
nie wejść, zabrać swoje przybory szkolne i dopiero pójść do domu. Zobaczyłem, że 
ze szkoły wyszła Gienia. Czułem, że coś jest nie tak. Dogoniłem ją i zapytałem, dokąd 
idzie. „Do ciotki” – odpowiedziała. Szła jednak wyraźnie w kierunku mojego domu. 
Kierownik najwyraźniej nie dowierzał mi i wysłał ją do moich rodziców. Ponownie 
dogoniłem ją, przewróciłem na śnieg, porządnie wytarzałem i kazałem wracać do 
szkoły. Za chwilę zobaczyłem, jak w kierunku mojego domu, zmierza sam kierownik. 
Postanowiłem pojawić się w domu przed nim i przedstawić rodzicom swoją wersję 
wydarzeń. 

Pobiegłem do mamusi, która pełniła role prokuratora i sędziego w naszej rodzi-
nie. Już w progu oświadczyłem, że „stłukłem Stalina”. Wycisnąłem z oczu wymuszo-
ne łzy. Po chwili do kuchni wszedł kierownik szkoły. Oprócz historii z portretem, 
opowiedział o tym, jak potraktowałem Gienię. Tego było już za dużo. Rodzice nie 
tolerowali chuligaństwa. Mamusia chwyciła pas i zaczęła wymierzać mi sprawiedli-
wość. Wiłem się jak piskorz. Na łokciach miałem strupy, od niekończących się szkol-
nych przepychanek. Pas zawadził o któryś z nich i z mojego rękawa zaczęła sączyć się 

Nasza rodzina, od lewej: Jan, Mieczysław, Józef, Edmunt, Olek, Władysława - żona 
Jana, mamusia Aniela, tatuś Władysław Kropiwa. Około 1965 roku.
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krew. Zobaczył to tatuś. Chwycił siekierkę. Ruszył w kierunku mamusi i kierownika, 
mamrocząc pod nosem niecenzuralne słowa. Kierownik wyskoczył z domu, w tem-
pie rasowego sprintera. Za nim wybiegła mamusia. Wróciła po dobrej chwili. Tatuś 
siedział przy swoim warsztacie i spokojnie reperował obuwie. „Władek, co z nami 
teraz będzie?” – spytała. 

W młynie, w którym tatuś pracował, była prymitywna stolarnia. Tam oprawił ów 
nieszczęsny portret. To jednak nie był koniec tej historii. Po kilku dniach do tatusia 
przyszło wezwanie do stawienia się w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa w Hrubie-
szowie, oddalonym od Kryłowa o osiemnaście kilometrów. Po skończonej pracy na 
nocnej zmianie, wyruszył na piechotę do Hrubieszowa. Był luty. Chodzić tak musiał 
kilka razy… Bywało, że ktoś go podwiózł saniami, najczęściej jednak szedł. Wracał 
pod wieczór. Padał na łóżko, nic nie mówiąc. Mamusia siadała obok niego i bardzo 
cicho pochlipywała. Twarz miał nienaruszoną, bez śladów bicia. Do dzisiaj nie wiem, 
jaką „metodę resocjalizacyjną” zastosowali 
wobec niego funkcjonariusze UB. Miesiąc 
później Stalin zmarł. Stojąc przy głośniku, 
podczas apelu, słuchałem relacji z pogrze-
bu Ojca Narodów. Spod powiek płynęły 
mi łzy. 

Józef Kropiwa

Sanitariuszka 
W 1944 roku zrobiono na naszym terenie pobór do wojska. Wtedy formowała się 

II Armia Ludowego Wojska Polskiego. Z naszej wioski zaciągnęło się pięć dziewczyn: 
ja, Jaśka, Ewelina (moja siostra, na którą mówiłyśmy Luśka) i jeszcze dwie. 

Najpierw zabrali nas do miasteczka, które nazywało się Dorożeszcz. Stamtąd 
wieźli nas koleją, wagonami towarowymi, gdzieś daleko do Rosji, prawdopodobnie 
do miasta o nazwie Żytomierz. Tam wszystkie musiałyśmy raz jeszcze stanąć przed 
komisją wojskową. Sprawdzono ponownie, czy jesteśmy zdrowe, czy nadajemy się, 
żeby służyć w armii. Jedną dziewczynę odesłali z powrotem do domu. Nie wiem 
z jakiego powodu. 

Po czterdziestu latach od tych 
wydarzeń, już na Zachodzie, za-
pytałem tatę, co się wtedy działo. 
Rozejrzał się z lękiem dookoła 
i odrzekł: „Józiu, było, minęło, nie 
chcę o tym z nikim rozmawiać.”
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Na początku trochę pomagałyśmy w kuchni. Później zostałyśmy przeniesione do 
naszego pułku. Służyłyśmy w II armii, 5 dywizji, 17 pułku piechoty, w kompanii sani-
tarnej. Pewnego dnia znowu „załadowano” nas do wagonów towarowych. Jechałyśmy 
do Polski, w kierunku frontu. Jeden z postojów „wypadł” nam na stacji kolejowej 
przed Kiwercami. Dowództwo puściło mnie i siostrę do domu, na krótką przepustkę. 

Zofi a Tokarska
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Następnie zostałyśmy przywiezione 
do wioski, gdzie formowało się wojsko 
– jej nazwy już nie pamiętam. Tam 
przyjechali „kupcy” i padła komenda: 
„Wystąp! W dwuszeregu zbiórka!”. 
„Ty, ty i ty – tutaj!” – i zabierali nas. 
Wszystko działo się bardzo szybko. 
Obie z siostrą miałyśmy szczęście, 
że udało nam się trafi ć do tej samej 
jednostki. Nasza kuzynka, która 
teraz mieszka niedaleko, „popa-
dła” w zupełnie inne miejsce. 

Gdy przyszłyśmy, mama i pozostałe sio-
stry zrobiły „wielkie oczy” ze zdziwienia! 
To była dla nich wielka niespodzianka. 
Najadłyśmy się, odpoczęłyśmy, poroz-
mawiałyśmy. Za nami przybiegł żołnierz 
i powiedział, że nasz transport już odje-
chał. Zastanawiałyśmy się, co teraz zrobić. 
Na szczęście, w tę samą stronę jechał inny 
pociąg. Wsiadłyśmy do niego i udało nam 
się dogonić naszych na kolejnym postoju. 
W trakcie drogi, podczas postojów, żoł-
nierze uczyli nas strzelać. Ja byłam mała, 
drobna i szczupła. Jedna Ukrainka wręcz 
dziwiła się, że mnie, taką małą, wzięli do wojska. Karabin był prawie taki duży jak ja. 
Trzeba było umieć go rozebrać, złożyć – wszystko szybko i porządnie. Zawsze musiał 
być elegancko wyczyszczony. Uczyłyśmy się również bandażować rany, robić opa-
trunki. Ćwiczyłyśmy na sobie nawzajem.

Zofi a Tokarska

Usidlony podstępem
Mieszkałam w Sulęcinie na kwaterze prywatnej. Przyjaźniłam się wówczas z Na-

talią, z którą poszłam na obchody jednego z ludowych świąt. Spacerowałyśmy po 
mieście, korzystałyśmy ze świątecznych atrakcji. Byłyśmy w bardzo dobrym humo-
rze. Na jednej z ławek zobaczyłyśmy chłopców. Jeden z nich bardzo mi się spodobał. 
Był wysoki i przystojny. Wskazując na niego powiedziałam Natalii, że tak powinien 
wyglądać mój mąż. Nie miałyśmy odwagi ich zagadnąć, więc poszłyśmy dalej.

Okazało się, iż mój potencjalny mąż jest również moim sąsiadem. Mieszkał 
w tym samym budynku, co ja, ale na parterze. Miał na imię Jan i okazał się bardzo mi-
łym chłopcem. Przez jakiś czas wymienialiśmy uśmiechy i grzecznościowe sąsiedz-
kie zwroty. Bardzo chciałam go lepiej poznać. Któregoś dnia postanowiłam pożyczyć 
od Jana rower. Bez słowa sprzeciwu pomógł mi wyprowadzić jednoślad na ulicę. 
Było mi trochę głupio, ponieważ wcale nie musiałam nigdzie jechać. Potrzebowałam 
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Nasze wesele. (Helena Miszkowicz – Adamowicz)
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jedynie pretekstu, żeby przejść z tym chłopcem na inny poziom znajomości. Prze-
jechałam kawałek, żeby moje niewinne kłamstewko nie wyszło na jaw. Wróciłam po 
chwili. Oddając rower miałam kolejną okazję do rozmowy. Tak właśnie zaczęła się 
nasza znajomość. 

Zaczęliśmy spotykać się częściej. Szybko okazało się, że pasujemy do siebie. Cho-
dziliśmy na spacery, zabawy ze znajomymi, a nawet dancingi. Janek nie bardzo lubił 
tańczyć, ja także nie byłam królową parkietu, ale lubiliśmy się bawić. Dobrze nam 
było razem. Lubiliśmy spędzać ze sobą czas i nie trzeba nam było innych ludzi. Po-
znaliśmy się wiosną 1960 roku, a już rok później, w marcu wzięliśmy ślub cywilny, 
a w kwietniu kościelny.

Helena Miszkowicz – Adamowicz  

W Uzbekistanie
W Turkulu razem z nami mieszkała pani Gierachowa, która również miała dwie 

córki. Jej mąż także zaciągnął się do armii Andersa. Mieszkając razem, łatwiej było 
się utrzymać. 

Zamieszkaliśmy u dość zamożnego gospodarza, który miał harem. Dostaliśmy 
duży, słoneczny pokój. Podwórze miało kształt prostokąta. Z jednej strony znajdo-
wała się brama wjazdowa, z drugiej stróżówka, a po bokach dwa budynki: główny – 
w którym mieszkał gospodarz wraz z aktualną żoną, a naprzeciwko stały pomieszcze-
nia dla tych żon, które już odstawił. Było ich chyba cztery. Po jakimś czasie gospo-
darz przeniósł nas do stróżówki. W dzień targowy zjeżdżali się do niego handlarze. 
Przychodziło tyle wielbłądów, że nie mogliśmy otwierać okien, bo wsadzały łby do 
środka. 

Pozostali Polacy mieszkali w lepiankach. Były to półokrągłe domki, ulepione 
z gliny i piasku, z jednym wejściem i otworami okiennymi. Niedaleko nas, w Aułłach, 
w takich właśnie lepiankach, mieszkały siostry Domańskie. Były starsze od nas, jed-
na miała lat chyba szesnaście, a druga siedemnaście. Zdobyły gdzieś trochę szmatek 
i uszyły z nich lalkę dla mojej siostry. Tereska bardzo się ucieszyła z zabawki. Ale 
nie bawiła się nią zbyt długo, bo wkrótce ukradły ją małe Uzbeczki. Po około dwóch 
tygodniach zobaczyłam, że wyniosły ją na podwórko. Wtedy narobiłam rabanu. Krzy-
czałam na całe gardło: „To moja lalka! One mi ją ukradły!”. Aż gospodarz wyszedł 
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Tuż po przyjeździe do Nowej Soli, rok 1946 - od prawej: 
mamusia, ja, dziadek, siostra i jej chrzestna. (Krystyna Oborska)
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z domu sprawdzić, co się dzieje. „Lalkę mi 
ukradli!” – powiedziałam. Wtedy nakazał 
ją oddać. Powiedział Uzbeczkom, że jeże-
li nam jeszcze kiedyś coś ukradną, to on 
się z nimi policzy. I jeszcze coś dodał po 
uzbecku – myślał, że nie zrozumiemy. Ale 
dziadek nauczył się już trochę ich języka. 
Gospodarz powiedział, że nie mogą nam 
nic ukraść, bo „ta mała wszystko pozna”. 
Bardzo się cieszyłyśmy z odzyskania na-
szej lalki. 

Miewałam też niezbyt dobre pomysły 
– jak to dziecko. Niedaleko Turkula znaj-
dowały się pola, na których rosła bawełna. 
Polacy za pracę na polach dostawali je-
dzenie. Do ich nawadniania służyły dość 
głębokie rowy melioracyjne. W pewien bardzo upalny letni dzień, namówiłam kole-
żankę Dankę Toroń, żebyśmy poszły wykąpać się w takim rowie. Pola pilnował żoł-
nierz z karabinem. Zobaczył nas, kiedy siedziałyśmy w rowie i zaczął biec w naszym 
kierunku. Schowałyśmy się pod mostkiem, po którym on przebiegł. Powiedziałam 
do Danki: „Tylko cicho siedź!”. Uciekłyśmy, gdy poszedł gdzieś dalej. Na szczęście 
nie szukał nas. Gdyby nas zauważył, nie pytałby się o nic, tylko strzelał.  

Kiedyś, razem z panią Gierachową, ukradłyśmy naszemu gospodarzowi kury. 
Pani Gierachowa wynosiła je z kurnika i od razu zabijała, ja niosłam do mamusi, 
która je parzyła i skubała. Dziadek pilnował, czy nikt nas nie widzi. Ukradłyśmy 
wszystkie kury, jakie były w kurniku. Smród parzonych piór czuć było na całym po-
dwórku, ale nie wydało się, że to my. Nie było żadnych śladów. 

Pamiętam też, gdy pewnego dnia przyszedł do nas nieznajomy starszy pan, tro-
chę starszy niż mój dziadek. Miałam wtedy około pięciu lat. Poprosił o kawałek chle-
ba. Odpowiedziałam mu szczerze: „Dziadku, my soli nie mamy, a co dopiero chleba.” 
Wtedy on i mój dziadek rozpłakali się, że taki ciężki los nas spotkał. 

Krystyna Oborska

Groziły nam różnorakie niebezpie-
czeństwa, przydarzały się wypadki. 
Kiedyś dziadek wpadł do dużej, rwącej 
rzeki – Amudarii, nad którą leżał Tur-
kul. Mało brakowało, a utonąłby. Do-
brze, że akurat miał na sobie grubą 
„szubę”, czyli kożuch. Uzbecy przez 
cały rok chodzili w kożuchach – zimą 
futrem do ciała, a latem futrem na 
wierzch, co pomagało przetrwać wy-
sokie temperatury. Gdyby dziadek nie 
ubrał tego dnia „szuby“, nie udało-
by mu się wydostać z wody. Jakimś cu-
dem złapał się korzeni drzew rosną-
cych na brzegu i wciągnął na skarpę.
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Euro–Kita
Historia współpracy przedszkoli polskiego i niemieckiego sięga lat siedemdzie-

siątych ubiegłego wieku. Gdy przyszłam do pracy, ówczesna pani dyrektor Kazimiera 
Kujawa, nawiązała kontakt z niemieckim przedszkolem mieszącym się przy ul. Hal-
bestadt 40 we Frankfurcie nad Odrą. Nie została podpisana wówczas żadna ofi cjalna 
umowa, jednak nawiązana współpraca powoli przeradzała się w systematyczne odwie-
dziny, pojawiły się pierwsze wspólne przedsięwzięcia. Na początku wizyty i spotkania 
były sporadyczne. Zapraszaliśmy się na różnego rodzaju uroczystości, święta, zabawy. 
Potem zaczęliśmy wspólnie planować różne imprezy. Nasze kontakty nie ustały nawet 
w czasie stanu wojennego. Gdy granica była zamknięta, mieliśmy specjalne pozwo-
lenia wydane przez wojewodę, umożliwiające jej przekraczanie. Wtedy nie mogliśmy 
odwiedzać się tak często, jak wcześniej, ale podtrzymywaliśmy nasze relacje. 

W 1986 roku doszło do ofi cjalnego podpisania umowy dotyczącej współpracy 
obu placówek. Wtedy wspólnie opraco-
wywaliśmy konkretnie plany wydarzeń na 
cały rok. Odwiedzaliśmy się systematycz-
nie. Co miesiąc organizowaliśmy wspól-
ne działania, raz po jednej, raz po drugiej 
stronie granicy. Obchodziliśmy polskie 
i niemieckie święta, na przykład Boże Naro-
dzenie, Zajączka, czy Dzień Latawca. Dzieci i 
personel znali się, pracowali i bawili razem, 
niezależnie od zmian politycznych, jakie za-
chodziły i w Polsce, i w Niemczech. 

W ramach zacieśniającej się współpracy, uczyliśmy dzieci języka sąsiada. Christa 
Reimann przychodziła do nas i uczyła nasze dzieci niemieckiego, a Krystyna Bilińska 
chodziła do Niemiec i uczyła dzieci języka polskiego. Nauczyła również niemieckie 
przedszkolaki tańczyć naszego polskiego krakowiaka. Ponieważ ten taniec bardzo 
im się spodobał, zapragnęli mieć oryginalne krakowskie stroje. Za namową pani dy-
rektor Mariny Hendel, napisaliśmy pismo do Krakowa, z prośbą o przesłanie do nas 
strojów dla dzieci. Dostarczono je nam poprzez Cepelię w Zielonej Górze – w czym 
pomogła dyrektorka zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 3. Następnie przemyciliśmy 

Współpraca sprawiała nam dużo 
satysfakcji. W gronie nauczycielek, 
zaczęłyśmy zastanawiać się nad 
możliwością utworzenia wspólnej, 
polsko–niemieckiej placówki, w której 
dzieci uczyłyby się kultury i języka 
sąsiada. Chciałyśmy wykorzystać 
nasze szczególne położenie geogra-
fi czne – to, że mieszkamy w rejonie 
przygranicznym, tak blisko siebie. 
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Dzielenie się opłatkiem, wspólna Wigilia 2006 roku. Od lewej stoją: dyrektor Euro-Kity
Marina Hendel, nauczycielka i tłumacz Zofi a Götz, Proboszcz parafii NMP Andrzej Gerej i ja.
Obok dzieci z Euro-Kity i Misia Uszatka

je przez granicę. Od tej pory do dzisiaj, podczas każdej ważniejszej uroczystości we 
Frankfurcie, dzieci niemieckie przepięknie tańczą krakowiaka. 

Pierwszy konkretny pomysł transgranicznego przedszkola narodził się podczas 
wspólnego Balu Karnawałowego, w styczniu 1994 roku. Ówczesna dyrektorka nie-
mieckiego przedszkola, Edith Reiser ze smutkiem powiedziała, że najprawdopodob-
niej ich placówka zostanie zamknięta z powodu zbyt małej liczby dzieci. Odparłam, 
że pomożemy jej, wymyślimy coś. Po niemieckiej stronie istniała już możliwość ko-
rzystania z funduszy unijnych w ramach programu INTERREG. Działał również Uni-
wersytet Viadrina, wspólna polsko–niemiecka placówka naukowa. Studenci uczyli 
się po obu stronach granicy. Zaczęłyśmy zastanawiać się, co zrobić, żeby również 
dzieci przedszkolne mogły codziennie przekraczać granicę, chodząc do przedszkola. 
U nas w Polsce było dzieci za dużo. W Niemczech natomiast za mało. Gdybyśmy 
„przekazali” jedną grupę wychowanków do Niemiec, korzyść byłaby obustronna. 
Szkoda było nam również tylu lat współpracy, która przetrwała burze i zawieruchy 
historii, jakie działy się po obu stronach. 
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Wieczór z biografi ą 
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Postanowiłyśmy opracować projekt wspólnego polsko–niemieckiego przedszko-
la. W szybkim czasie nasz pomysł zaczął nabierać realnych kształtów. Chciałyśmy, 
aby dwadzieścioro polskich dzieci mogło uczyć się w niemieckiej placówce, razem 
z kolegami i koleżankami z zagranicy. Zaczęłyśmy regularnie się spotykać. Ja byłam 
odpowiedzialna za działania po stronie polskiej, a Edith Reiser po stronie niemiec-
kiej. Zastanawiałyśmy się, jak rozwiązać pojawiające się problemy natury prawnej. 
Ona spotykała się z urzędnikami w Ministerstwie ds. Młodzieży w Brandenburgii, 
odpowiedzialnego za edukację przedszkolną a ja z władzami polskimi – lubuskim 
kuratorem oświaty, burmistrzem Słubic. Wspólnie jeździłyśmy na spotkania do 
Poczdamu, do siedziby ministerstwa, przekonywać urzędników, że nasz pomysł ma 
szansę bytu. Więcej formalności i biurokracji czekało na nas po stronie niemiec-
kiej. Na początku Niemcy nie bardzo chcieli wyrazić zgodę na realizację naszego 
pomysłu. My jednak nie zamierzałyśmy się poddać. Sprawą zainteresowały się me-
dia. Odwiedzały nas polskie i niemieckie telewizje, pojawiały się audycje radiowe, 
artykuły prasowe w gazetach lokalnych i ogólnokrajowych po obu stronach granicy. 
Nasz pomysł chciał „odgapić” Szczecin, jednak okazało się, że odległość, jaką musia-
łyby codziennie pokonywać dzieci, była zbyt duża. Również miasta Gubin–Guben 
i Zgorzelec–Goerlitz starały się zrealizować podobne projekty, ale na którymś etapie 
rozmów poddały się. Procedury trwały bardzo długo. My również bałyśmy się, że 
może przyjść moment, w którym rodzice nie będą traktowali nas poważnie i zre-
zygnują z chęci posłania swojego dziecka do wspólnego przedszkola. Powstały aż 
trzy listy chętnych dzieci. Dopiero trzecia lista, czyli trzeci rocznik, faktycznie mógł 
rozpocząć wspólną naukę i zabawę. 

Przedszkole Euro–Kita, wspólna polsko–niemiecka placówka, ofi cjalnie rozpo-
częło działalność po „powodzi tysiąclecia”, 1 września 1997 roku. Edith Reiser kilka 
miesięcy wcześniej odeszła na emeryturę, jednak nowa dyrektorka, Marina Hendel, 
kontynuowała rozpoczęte działania. Dwadzieścioro polskich dzieci zaczęło uczęsz-
czać do placówki położonej po niemieckiej stronie granicy, wraz z niemieckimi 
kolegami i koleżankami. Na początku przeprowadzony został program pilotażowy, 
który miał za zadanie zaznajomić dzieci i ich rodziców z zasadami funkcjonowania 
przedszkola. Przez dwadzieścia dni, rodzice wraz z pociechami przychodzili do pla-
cówki na dwie godziny. Poznawali budynek, kadrę, metody pracy z dziećmi. Nabie-
rali zaufania do przedszkola.

Grażyna Szurka
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Działalność kulturalna
 
Pod koniec 1970 roku otrzymałem propozycję pracy w Wydziale Oświaty i Kultury 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim. Inspektor szkol-
ny Jan Zaciura (późniejszy poseł na Sejm RP) powiedział tak: „Panie Janie, ma pan 
przygotowanie pedagogiczne, będzie pan pełnił podwójną rolę. Będzie pan jeździł 
ze mną na wizytacje, jako zastępca kierownika wydziału, a jednocześnie poprowa-
dzi pan sprawy kultury”. Dotychczasowy zastępca zrezygnował z pracy ze względów 
zdrowotnych. Tak więc od 1 stycznia 1971 roku do 30 czerwca 1975 roku pracowałem 
jako kierownik wydziału kultury. W nomenklaturze moje stanowisko nazywało się 
Zastępca Inspektora ds. Kultury. Powiat kamieński był niesamowicie prężny, w każ-
dej dziedzinie. Bardzo wiele się tu działo. Mówiło się nawet, że Kamień Pomorski 
to wylęgarnia talentów organizacyjnych. Wiele osób z Kamienia zajmowało później 

Podczas obchodów Dnia Działacza Kultury w Kamieniu Pomorskim
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wysokie stanowiska w urzędach central-
nych. Mieliśmy również bardzo dobre 
układy z Komitetem Powiatowym Partii. 
Działaliśmy na zasadach partnerskich. 
Nie rozkazywali nam, co musimy, ale 
pytali, co możemy zrobić. To, co obie-
cywaliśmy, robiliśmy. Na przykład orga-
nizowaliśmy taką akcję, jak „Każdy kłos 
na wagę złota”. Polegała ona na pomocy 
osobom starszym i kombatantom. Nasi 
działacze w terenie wskazywali, komu 
trzeba udzielić pomocy przy koszeniu, 
młóceniu, wykopywaniu ziemniaków 
czy drobnych naprawach. I pomagali-
śmy. Bardzo dużo wtedy ogłaszaliśmy 
konkursów: na przykład na najlepszego 
kombajnistę, traktorzystę. Zorganizo-
waliśmy również konkurs dla młodych 
rolników, w którym liczyły się nie tylko 
wysokie plony, ale także koleżeństwo, 
udział w pracach społecznych. Takie 
były wtedy czasy. Organizowaliśmy rów-
nież dużo różnych imprez dla młodzie-
ży, która bardzo dobrze się bawiła. Jako 
powiat kamieński, oprócz wydarzeń 
lokalnych, organizowaliśmy również 
wiele imprez o charakterze międzyna-
rodowym. Od 1966 roku odbywał się 
w naszym mieście Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej (który trwa 
do dziś). Prężnie działało wówczas 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ka-
mieńskiej, które zajmowało się stroną 

Organizowaliśmy również Woje-
wódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej 
oraz powiązany z nim Konkurs 
Kompozytorski, w ramach którego 
powstawały piosenki dla dzieci, 
śpiewane później na ich konkursie. 
Co roku w Kamieniu odbywało się 
również Święto Książki, organizowa-
ne w ramach obchodów dni oświaty. 
Był to kiermasz książek, na który 
zapraszaliśmy również ich autorów. 
Podpisywali swoje wydawnictwa, 
a także wyjeżdżali w teren na 
spotkania do klubów wiejskich. Było 
to w tamtych czasach coś nowego. 
Nowością na naszym terenie był 
również Dom Pracy Twórczej, jaki 
otworzyliśmy w Kamieniu. Wzoro-
waliśmy się na podobnym domu 
w Radziejowicach koło Warszawy. Na 
dole znajdował się bar dla artystów, 
otwarty również dla mieszkańców 
miasta, a na piętrach pokoje, doto-
wane przez Wydział Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie. Artyści 
– malarze, pisarze, poeci, muzycy 
mogli mieszkać tam płacąc połowę 
ceny. Tereny wokół Kamienia są 
przepiękne, tak więc artyści mogli 
tworzyć, malować, odpoczywać. Do 
ich dyspozycji pozostawał również 
stateczek wycieczkowy „Boguśka”. 
Otaczaliśmy ich opieką i wsparciem. 
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organizacyjną festiwalu. Koncerty odbywały się w konkatedrze św Jana, w której 
znajdują się organy pochodzące z XVII wieku. Katedra mieści półtora tysiąca ludzi, 
nieraz była pełna po brzegi. Grali artyści z całego świata. Systematycznie odbywały 
się również sesje naukowe. Byłem nie tylko ich organizatorem, ale również w jednej 
z nich brałem udział jako wykładowca. 

Przez trzy kolejne lata gościliśmy w Kamieniu młodzież profesora Stuligrosza 
z Poznania. Przyjeżdżali latem, mieszkali w internacie Liceum Pedagogicznego (póź-
niej przemianowanego na ogólnokształcące). W zamian za gościnę, dawali koncerty 
w amfi teatrze. W tamtym czasie zbudowaliśmy amfi teatr, gdyż nie wszystkie kon-
certy mogły odbywać się w katedrze. Można powiedzieć, że dzięki niemu Kamień 
Pomorski został rozsławiony. Mówiło się, że Kamień jest stolicą muzyczną Pomorza 
Zachodniego w sezonie letnim. Ze Szczecina kursowały specjalne pociągi, które co 
piątek dowoziły ludzi na festiwale. Sprowadzaliśmy zespoły muzyczne z całej Pol-
ski. Nie pamiętam, żeby uchował się w naszym kraju jakiś zespół, który do nas nie 
przyjechał. Gdy soboty stały się dniami wolnymi od pracy, wystąpiliśmy do Prze-
wodniczącego Powiatowej Rady Narodowej (który później nazywał się naczelnikiem) 
i do Komitetu Partii, z propozycją, aby zakłady pracy co sobotę fundowały imprezy 
dla pracowników i wszystkich mieszkańców miasta. Co tydzień koncert sponsoro-
wał inny zakład. My zajmowaliśmy się stroną organizacyjną i merytoryczną. W ten 
sposób „zmusiliśmy” – w sensie pozytywnym – do współpracy wszystkie zakłady. 
A żeby było ich bardzo dużo, przez cały rok odbywały się imprezy. Jeśli pogoda nie 
pozwalała na występy w amfi teatrze, urządzaliśmy je w sali widowiskowej, w której 
było trzysta pięćdziesiąt miejsc. 

Pamiętam również pewną groteskową sytuację. Nie mieliśmy w Kamieniu forte-
pianu z prawdziwego zdarzenia. Wielu artystów zwracało nam uwagę, że powinni-
śmy się o taki instrument postarać. W odpowiedzi na nasze prośby, obiecano nam 
w centrali czeski fortepian marki „Petrov”. Czesi w ciągu roku produkowali tylko 
dwie lub trzy sztuki tych instrumentów. W wyznaczonym czasie pojechaliśmy po 
niego do Warszawy. Jednak wtedy wszystko było upolitycznione. Rozdawaniem in-
strumentów zajmował się Wydział Kultury Komitetu Centralnego. Jego kierownik 
powiedział nam, że „Petrov”, na którego czekamy, został już załadowany i jedzie do 
Szwedów. Innego instrumentu nie ma. Odpowiedziałem wtedy, że nie wyjdę z tego 
pokoju bez fortepianu. Wtedy on zadzwonił do ministerstwa z pytaniem, co ma ze 
mną zrobić. Urzędnicy z kolei zadzwonili do Kamienia. Tam dowiedzieli się, jak 
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dużo się u nas dzieje. Powiedziano im, żeby dali nam ten instrument, bo u nas bę-
dzie on dobrze wykorzystany, nie zmarnuje się. I tak udało nam się zdobyć fortepian. 
Cieszyliśmy się bardzo.  

Jan Muzyka

Dzieci, moja duma
W małżeństwie urodziło nam się dwoje dzieci. W 1959 roku na świat przyszła 

córka Jolanta, a w 1962 roku syn Dariusz. Gdy miało narodzić się pierwsze dziecko, 
mąż założył się z kolegą o pięć litrów wódki, że będzie to syn. Urodziła się córka. Gdy 
byłam w drugiej ciąży, z nikim się już nie zakładał. Mówił: „Co ma być, to będzie”. 

Jestem bardzo dumna z moich dzieci. Nigdy nie sprawiały mi żadnych proble-
mów. Nie musiałam ich gonić do nauki. Syn potrafi ł czasem coś nauczycielce w szko-
le „odpyskować”, ale gdy tylko się o tym dowiedziałam, zaraz dostawał „burę”. Nie-
dawno jeszcze wypominał mi, że obrywał tym, co miałam w ręku, najczęściej ścierką. 
Ale spytałam: „Czy ci to na złe wyszło? Słuchałeś się i wyszedłeś na ludzi.” Przyznał 
mi rację. Dariusz jest znanym pięcioboistą. Jego przygoda ze sportem zaczęła się już 
w dzieciństwie. Miał zainteresowania związane ze sportem podobnie, jak jego tata. 
Bardzo często chodził do stadniny koni. 
W zamian za opiekę nad zwierzętami, po-
zwalano mu jeździć konno. Spędzał tam 
całe dni. Pływał w jeziorze w Lubniewicach, 
a tata zabierał go na polowania, gdzie ćwi-
czył strzelanie. W ten sposób przygotowy-
wał się do pięcioboju, choć wówczas jesz-
cze o tym nie wiedział. 

Po skończeniu szkoły podstawowej, 
rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gorzowie Wielkopolskim, w klasie 
sportowej. Z Gazety Lubuskiej dowiedział 
się o naborze dla przyszłych pięcioboistów, 
jakie organizował klub w Drzonkowie pod 
Zieloną Górą. Mąż był przeciwny temu, 

Dumna jestem z tego, że mój syn 
Dariusz zapisał się w światowej 
historii sportu. Oglądałam w telewizji 
transmisję z olimpiady w Barcelonie. 
Bardzo wszystko przeżywałam. Gdy 
komentatorzy mówili, że „będzie sre-
bro, mamy srebro”, nie mogłam już 
wytrzymać. Wtedy paliłam papierosy. 
Akurat skończyły mi się. Nie mogłam 
znieść napięcia i wyszłam do sklepu 
po nową paczkę. Gdy wróciłam, 
usłyszałam, jak komentatorzy krzyczą 
i cieszą się, że zdobyliśmy złoty 
medal. Nie mogłam w to uwierzyć. 
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Cała rodzina Goździaków w komplecie



35

żeby Darek wziął udział w eliminacjach. Jednak w tym czasie nie było nas w domu. 
Wraz z mężem pojechaliśmy na wakacje nad morze – na, jak to się mówiło, „wcza-

sy pod gruszą”. Syn sam pojechał na eliminacje do Zielonej Góry, zdał testy spraw-
nościowe i został przyjęty. Gdy wróciliśmy, przyszedł do mnie i powiedział, że boi 
się tacie przyznać, bo przeniósł się do szkoły do Zielonej Góry. Już było po fakcie. 
Ale mąż zapowiedział mu, że jeśli pogorszą się jego wyniki w nauce, to będzie musiał 
wracać do Gorzowa – bez gadania. Jednak z nauką nie było żadnego problemu. Cała 
jego klasa bardzo dobrze się uczyła. Dawali sobie radę, choć dużo trenowali. Darek 
był bardzo zdyscyplinowany, dlatego tak daleko zaszedł. Wstawał o piątej rano, żeby 
ćwiczyć na basenie. 

Teresa Goździak 

Cuda i dziwy
Gdy ostatni raz przechodził front, Niemcy wyglądali już bardzo biednie. Mieli 

poodmrażane nogi. Widać było, że są schorowani i zmarznięci. Nawet trochę nam 
ich było szkoda. Mówiono wówczas we wsi, że jest już po walkach. Z tego powodu 
w okolicy zapanowała wielka radość. Weszłam na drzewo i zaczęłam krzyczeć: „Już po 
wojnie!” Wówczas rozległy się strzały. Kule nadlatywały ze wszystkich stron. Uciekli-
śmy wszyscy do schronu, który był wybudowany pod ziemią obok domu. Babcia Kla-
ra nigdy nie lubiła tego schronu. Tata nawet siłą nie mógł jej do niego zaprowadzić. 
Tym razem również tak było. Kiedy strzały ucichły wróciliśmy do chałupy. Babcia 
siedziała skulona w kącie i odmawiała różaniec. Pokój był cały podziurawiony od kul. 
Na ścianie wisiał obraz Matki Boskiej. Nawet się nie przekrzywił, a dookoła niego 
było mnóstwo śladów po ostrzale. Sam obraz pozostał nienaruszony.

Helena Miszkowicz – Adamowicz  

Historia moich dziadków
Swoich dziadków, zarówno ze strony mamy jak i taty znam tylko z opowiadań. 

Babcię i Dziadka ze strony ojca znam dodatkowo z książki napisanej przez mojego 
kuzyna, Igora Pietkiewicza. 
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Babcia Helena, z siostrą i bratem. Rodzeństwo babci nie wyjechało do Polski i więź z nimi się 
zerwała. Siostra babci Anna rozwiodła się z pierwszym mężem. Po rozwodzie wyszła za mąż za 
lekarza wojskowego. Miała dwóch synów. Brat babci, Mieczysław miał żonę i kilkoro dzieci. Po 
wojnie babcia próbowała odnaleźć rodzeństwo przez Czerwony Krzyż. Niestety ślad po nich zaginął. 
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Rodzice mojej mamy to Helena i Józef Kowalscy. Mieszkali na Ukrainie. W czasie 
rewolucji burżuazyjnej uciekli z trójką dzieci z Rosji do Polski, gdzie dziadek Józef 
miał rodzinę. Zamieszkali w Milanówku pod Warszawą z rodziną dziadka – mamą 
i dwiema siostrami, które też miały rodziny. Jedna z sióstr nazywała się Szepelska po 
mężu. Miała trzech synów – Władysława, Zygmunta, Edwarda i córkę Jadwigę.

Dziadkowie Kowalscy mieli czwórkę dzieci – Ludmiłę, Larysę – Wandę (moją 
mamę), Stanisława i Władysława, który zmarł jako niemowlę. 

Dziadek Józef Kowalski był szlachcicem, synem Łukasza Kowalskiego i Klary, 
z domu Maszewskiej. Urodził się w 1887 
roku. W carskiej Rosji zajmował stano-
wisko naczelnika i inspektora więzien-
nictwa. Po przyjeździe do Polski został 
kierownikiem Izby Skarbowej w War-
szawie. W czasie II wojny światowej mu-
siał ukrywać się przed Niemcami. Prze-
ziębił się wówczas i zachorował. Zmarł 
14 maja 1942 roku w Milanówku. Miał 
wtedy 55 lat.

Babcia Helena, z domu Majewska 
urodziła się 18 lipca 1888 roku we wsi 
Kacmazow, powiat mohylewski, na Po-
dolu. Babcia była z pochodzenia dwo-
rzanką. Jej rodzina posiadała majątki 
ziemskie oraz własną aptekę. Jej ojciec, 
a mój pradziadek, szlachcic Włady-
sław Majewski, był synem Sylwestra 
Majewskiego. 

Babcia bardzo wcześnie została sie-
rotą. Jej rodzice zmarli młodo, zosta-
wiając trójkę dzieci – dwie córki i syna. 
Potem dziećmi zajmowali się krewni. 
Z opowiadań babci wiem, że jej mama 
miała na imię Maria, babcia nazywa-
ła się Anna Pstrągowska, prababcia Dziadek Józef Kowalski, marzec 1920 rok
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Milanówek 11.08.1929, na zdjęciu dziadek Józef i wujek Staszek
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Raczyńska, a dziadek Tomasz Pstrągowski, który był hrabią z pochodzenia. Mówiła 
też, że jej ród wywodzi się od kniazia Kameńskiego, i że któryś z jej krewnych przy-
jaźnił się z Tołstojem i razem uwłaszczyli chłopów na swoich ziemiach. 

Babcia Helena była bardzo sympatyczną i łagodną osobą. Cierpliwą, ufną, ser-
deczną i tolerancyjną. To ona właściwie opiekowała się naszym domem. Gotowała 
i szyła. Kochałam swoją babcię, tak jak i ona kochała mnie. Zawsze mówiła do mnie: 
„Dziecinko!”. Tuliła i pocieszała, gdy zachodziła taka potrzeba. Zostały miłe wspo-
mnienia i żal, że odeszła na zawsze.

Moja kochana babcia Helena, mama mojej mamy, umarła w domu. Miała 98 lat. 
Przez ostatnie lata prawie nie wstawała z łóżka. Traciła pamięć, czasem nawet nas nie 
poznawała. Mnie myliła ze swoją córką Ludmiłą, która zginęła w Oświęcimiu. Nikogo 
nie było w pokoju, gdy przed śmiercią nagle wstała i uderzyła głową o otwarte drzwicz-
ki od pieca. Poprzez znajomych załatwiłam szybkie przewiezienie ciała do kostnicy. 
To był czerwiec i panowały straszne upały. Babcia odeszła 30 czerwca 1986 roku.

Byłam zła na niektórych ludzi, za ich głupotę i bezduszność. Gdy babcia 

Babcia Helena, jej siostra Anna i brat Mieczysław
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Anna – siostra babci Heleny

jeszcze żyła, wyśmiewali się z niej, doku-
czali za jej sposób bycia, za dziwactwa.. 
Nikt nie starał się zrozumieć, ile tragedii 
w życiu przeszła. Została wcześnie sierotą, 
w czasie rewolucji burżuazyjnej uciekała 
sama z małymi dziećmi z Rosji do Polski 
zostawiając wszystko, łącznie z bliskim 
– bratem i siostrą, których już nigdy nie 
zobaczyła. W czasie ucieczki pociąg się 
przewrócił. Babcia zdążyła wyrzucić dzie-
ci w zboże, ale na nią spadł kufer z me-
talowymi okuciami i uderzył ją w głowę. 
Bliznę nad okiem miała do końca życia.
Przeżyła dwie wojny światowe i utratę bli-
skich, w tym męża Józefa i w Oświęcimiu 
córki Ludmiły. W takiej sytuacji nietrud-
no było zdziwaczeć. Dla mnie zawsze była 
kochana.

Kochana babcia Helena ukończyła w Ro-
sji „pensjonat dla dobrze urodzonych 
panien”. Tak go nazywała. Tam uczy-
ła się gry na fortepianie, poezji i języ-
ków obcych, robótek ręcznych, itd. Moja 
mama opowiadała, że dziadek Józef bar-
dzo kochał babcię Helenę. Kupował jej 
różne „fatałaszki” i świecidełka, a tak-
że czekoladki, które lubiła. Uwielbia-
ła czytać, głównie romanse. Przywiozła 
ze sobą z Rosji poezje Puszkina. Lubi-
ła oglądać fi lmy, dlatego często chodziła 
do kina, śpiewać, a także wróżyć – cho-
ciaż nie wiem, skąd posiadała takie 
umiejętności. Pomagała też ludziom 
biednym. Często opowiadała mi historie 
ze swojego życia. Szkoda, że nie słucha-
łam jej uważnie. Wydawało mi się wtedy, 
że zdążę jeszcze tych historii wysłuchać.
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Te kpiny spłynęły również na mnie i siostrę. Ja byłam silniejsza psychicznie, więc 
jakoś z tego wyszłam. Moja siostra była wrażliwsza i do tej pory nie chce odwiedzać 
Słubic. Z powodu ludzkich kpin, nie wywiesiłam nekrologu o śmierci babci. Pogrzeb 
zorganizowałam sama. Była tylko bliska rodzina – mama, ja, trójka moich dzieci 
i przyjaciółka. Dopiero po jej śmierci dowiadywałam się, że była osobą bardzo lubia-
ną. Szanowano ją za to, że zachowywała się jak dama.

Rodzice mojego taty to Michalina i Konstanty Pietkiewicz. Dziadka ze strony ojca 
nie znałam. Nazywał się Konstanty Pietkiewicz. Jego ojciec miał na imię Wincenty, 
a matka Anna. 

Miał swój herb, na którym widniały trzy trąbki myśliwskie i korona. Dziadek pia-
stował odpowiedzialną funkcję. Był naczelnym dyrektorem wytwórni wódek Smir-
now. Firma miała fi lie w całej Rosji i dziadek, jako szef produkcji, kolejno w nich 
przebywał wraz z rodziną. We Władywostoku, jednej fi li fi rmy, panował wówczas ty-
fus. Dziadek zachorował i zmarł.

Dziadek był żonaty dwukrotnie. Z pierwszego małżeństwa miał trzech synów 
i córkę. Po śmierci pierwszej żony wstąpił w związek małżeński z moją babką, Micha-
liną Stankiewicz. Ich ślub odbył się 21 czerwca 1903 roku

Dziadek Konstanty Babcia Michalina 
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Mama mojego taty 
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Babcia pochodziła z Litwy. Urodziła się 13 grudnia 1864 roku. Jej rodzicami byli 
Jan i Zofi a. Rodzina babci mieszkała w Wilnie i posiadała własne kamienice. Moj tata 
bardzo kochał swoją mamę. Wspominał, że ukończyła przed wojną szkołę średnią. 

Po śmierci dziadka babcia zajmowała się jego dziećmi z pierwszego małżeństwa. 
Z opowiadań wiem, że babcia przez jakiś czas mieszkała z nami. Była już wtedy bar-
dzo chora. Mam nawet zdjęcie babci, gdy trzyma mnie na rękach. Zmarła na oddziale 
onkologicznym w Warszawie, gdy miałam roczek. 

Jolanta Kaczmarek
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Gotowy materiał na spektakl
W naszym projekcie spisywaliśmy historie życia. Początki były trudne. Każda 

osoba zadawała nam pytanie: „Czy moje życie było na tyle ciekawe, żeby je spisać 
i wydać? Kogo mogą interesować losy zwykłego człowieka?”

Okazuje się jednak, że każde życie jest materiałem na oddzielną sztukę teatralną, 
każde przekazuje unikalne wartości. 

Pytaliśmy osoby, które zdecydowały się podjąć wyzwanie i opowiedzieć nam swo-
ją historię, czy zmieniłyby coś, gdyby mogły cofnąć czas?. Wszyscy odpowiedzieli, 
że nie zmieniliby nic, bez względu na okoliczności i na czasy, w których żyli. 

„Nie interesuje mnie, czy prawdziwa jest historia, którą mi opowiadasz. Chcę wiedzieć, 

czy potrafi sz rozczarować innych, aby dochować wierności sobie. Czy potrafi sz znieść zdradę, 

aby nie zdradzić własnej duszy.”

Henryk Lechelt
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Ja i moja siostra Michalina
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Psotne dzieciństwo kociej mamy
W dzieciństwie lubiłam eksperymentować i dochodzić do wszystkiego sama. 

Czasami obserwowałam innych i próbowałam ich naśladować. Patrzyłam, jak mama 
mnie kąpie, jak pierze nasze ubrania. 

Pewnego razu moja mama robiła pranie. Gdy wyszła na chwilę i zostawiła miskę z go-
rącą wodą, wrzuciłam do niej kilka małych kotków, żeby je umyć. Gdy przyszła mama, na-
tychmiast wyciągnęłam kotki z wody i rozłożyłam je na gazecie. Niestety, żaden nie przeżył. 

Gdy byłam trochę starsza, miałam pięć 
świnek morskich. Wtedy każdego roku jeź-
dziliśmy nad morze. Dzięki temu wiedziałam, 
że woda w morzu jest słona. Po jakimś czasie 
zaczęłam się zastanawiać dlaczego świnki, 
których nazwa jednoznacznie wskazuje na 
morskie pochodzenie, nie żyją w wodzie, 
tylko w klatkach, jak króliki. Chciałam, żeby 
moje zwierzątka zaznały trochę szczęścia. Wy-
ciągnęłam na podwórko balię, wlałam do niej 
wody i nasypałam soli. Gdy wszystko było go-
towe, włożyłam świnki do balii. Wszystkie po-
szły na dno, ale ja byłam przekonana, że one 
nurkują. Tylko najmłodsza świnka przeżyła 
kąpiel. Pamiętam, że niedługo potem szłam do Pierwszej komunii i musiałam się wyspo-
wiadać. Bardzo się bałam, co ksiądz powie na to, że przyczyniłam się do śmierci tych nie-
szczęsnych świnek. Przed spowiedzią sparaliżował mnie strach i odkładałam to wyznanie 
tak długo, że do dziś nie wyznałam tego grzechu, bojąc się przez kilka lat, że nie dostanę 
rozgrzeszenia. Z tej między innymi przyczyny do dziś nie lubię spowiedzi.

Pewnego razu wracając ze szkoły, zobaczyłam kwokę z pisklętami. Miałam na 
sobie szeroką spódnicę, nawkładałam do niej tyle kurcząt, ile było w stanie się tam 
zmieścić. Chciałam koniecznie hodować kurczaki, ponieważ hodowali je wszyscy 
nasi sąsiedzi. Nie powiedziałam mamie, skąd wzięłam kury, bo pewnie kazałaby 
mi je odnieść. Wyrosły nam ładne kurki i dwa koguciki. Koguciki miały upierzenie 
w różnych odcieniach brązu. Lubiłam je najbardziej, gdyż były wesołe i psotne. 

Pamiętam zakład mięsny „Przyjaźń” 
w Słubicach. Obok głównego po-
mieszczenia, było mniejsze, od uliczki 
bocznej. Gdy zajrzało się przez okno 
do środka, widać było, jak zabijają 
w nim świnie. To było straszne. 
Ja i kilkoro innych dzieci krzyczeli-
śmy i waliliśmy w okno pięściami, 
by przestano. Ale nasze krzyki nic 
nie dały. Świnie nadal umierały, 
a my byliśmy zupełnie bezradni. To 
nie był widok dla ciekawski dzieci, 
mam go przed oczami do dzisiaj.
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Pewnego dnia przyszłam ze szkoły i znalazłam je w garnku. Zrozpaczona wyjęłam 
je z wody i zakopałam. To była moja zemsta za śmierć przyjaciół. Nie mieściło mi 
się w głowie, że mama chciała je po prostu zjeść. Kochałam moje zwierzęta. Nikt nie 
powiedział mi, co je czeka. Pamiętam to morderstwo do dziś. Wyciągnęłam z tego 
wniosek, że nie mogę hodować zwierząt, które przeznaczone są do zjedzenia, bo 
sama nie potrafi łabym ich zabić, a innym bym na to nie pozwoliła. Zawsze bardzo 
przeżywałam śmierć zwierząt. Kochałam zwierzęta i nie patrząc na konsekwencje, 
sprowadzałam do domu wszystko, co się dało. Począwszy od owadów, a skończywszy 
na dwóch kózkach, które kupiłam za pieniądze otrzymane od taty i siostry. Też nie 
powiedziałam gdzie je kupiłam. Nie powinnam sprawiać mojej mamie tylu proble-
mów swoją manią zbierania zwierząt, bo i zwierzętom to na dobre nie wychodziło. 
Do dzisiaj otaczam się zwierzętami. Na działce mam kotkę, a w domu trzy psy, ka-
narka i rybki w akwarium. 

Jolanta Kaczmarek

Jolanta Kaczmarek ze swoim pupilem
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Jak to dawniej było...
Na Polesiu żyło nam się rozmaicie. 

Czasem nie było prawie nic do jedzenia, 
a czasem bywało i za dużo. Generalna 
zasada była taka, że jak się postarało, to 
się miało. Ludzie nie byli zamożni. Życie 
wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie. 
Ponieważ trudno było o posadę, wszyscy 
żyli głównie dzięki temu, co sami wyho-
dowali. Ci, którzy mieli choćby hektar zie-
mi, sadzili marchew, ziemniaki, kapustę, 
ogórki. Nie było w nich żadnej „chemii”, 
jak obecnie. Potem kisili ogórki w dwóch 
wielkich beczkach, stojących gdzieś 
w piwnicy. Obok stawiali beczki na kiszo-
ną kapustę. Kisili też czerwone buraki. 
Marchew zasypywali w piachu na zimę. 
Nie mogli za głęboko kopać, ponieważ 
grunt był podmokły, ale starali się zakopać 
ją choć trochę, żeby nie zmarzła. Tym się żywili. Jakoś sobie radzili. Gospodarze hodo-
wali krowy, świnie. Piekli swój chleb, do tego brali mleko od krowy i już mieli co dać 
dzieciom do jedzenia. Gdy krowa się ocieliła, nie sprzedawali cielaka, tylko odchowali 
trochę, a potem ubijali. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby zwierzę, które jest stare, 
lub na przykład złamało nogę, sprzedawać do rzeźni, jak to robi się obecnie. Gdy krowa 
zdychała, gospodarz zaciągał ją do lasu, gdzie szybko „rozprawiały” się z nią wilki, lub 
jeśli miał miejsce, zakopywał martwe zwierzę gdzieś w ogrodzie. I o żadnej „świńskiej 
grypie” nikt nie słyszał...

Wielu gospodarzy hodowało świnie. Na bagnach rosła roślina nazywana „bobow-
nią”. Były to dość wysokie krzaki, po pięć, sześć liści wyrastających z jednego korze-
nia. Te liście były miękkie i świnie bardzo je lubiły. Kto miał dużo świń, jeździł do 
lasu, przywoził pełny wóz „bobowni”, rzucał zwierzętom do stodoły, a one chętnie 
to jadły. Świnie były też wypuszczane z pomieszczeń, każdy miał koło domu teren, 

Przed wojną było ciężko o pracę, 
a jeśli udało się ją znaleźć, najczęściej 
była nisko płatna. Było dobrze, gdy 
udało się komuś zarobić złotówkę 
dziennie. Ale za tę złotówkę nie dało 
się zbyt wiele kupić. Była to równo-
wartość kilograma cukru lub ćwiartki 
wódki. Wątpię, czy w obecnych cza-
sach znalazłby się pracownik, gotowy 
pracować cały dzień za ćwiartkę wódki 
– czyli za jakieś dziesięć złotych. 
To około dwie godziny po pięć 
złotych, a to przecież raczej mar-
na zapłata. Lepsza praca jest 
więcej warta. Wtedy robotnik nie 
był szanowany, o wszystkim decy-
dował Pan, właściciel majątku
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gdzie mogły chodzić wolno. Gospodarze 
wiedzieli, że zwierzęta wrócą do domu. 
Niektórzy wywozili je do lasu na żołędzie. 
Zostawiali maciorę w lesie na całe lato. 
Rzucali jej słomę, a ona tam oprosiła się, 
podchowała młode. Świnie przyzwyczajały 
się do spania w jednym miejscu, dlatego 
zawsze na noc wracały na swoją słomę. 
Przytulały się wszystkie do siebie i tak za-
sypiały. Prosiaków również nie sprzedawano. Czekano aż podrosną do jakiś dziesię-
ciu, piętnastu kilo, zabijano je i piekło w piecu w całości. W chałupach gotowało się 
i piekło nie na płytach, ale w piecach. Były to takie duże piece, które zarazem ogrze-
wały całe mieszkania. A one wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Dom składał się 
z jednego dużego pomieszczenia, o wymiarach dziesięć na dziesięć metrów. Nie było 
łóżka. Na środku izby stał piec, a na nim znajdowała się rama zbita z desek, służąca 
do spania, bardzo szeroka. Nie spało się wzdłuż, tylko wszerz. Wszyscy domownicy 
spali razem, jeden obok drugiego: mąż, żona, ich dzieci, a dalej na przykład syn, 
synowa, ich dzieci. Mieszkali razem do czasu, kiedy udało się młodym gdzieś uloko-
wać. Ludzie raczej nie stawiali budynków, jedynie bardziej zamożnych było stać na 
postawienie chałupy dla syna. W jednej mieszkały zazwyczaj dwie, trzy rodziny. Nie 
było prądu ani centralnego ogrzewania. Piec ogrzewał cały dom, a za źródła świa-
tła służyły tzw. „smołeczki”. Były to korzenie sosen, specjalnie wykopywane w lesie. 
Paliły się one bardzo długo, ponieważ były mocno nasączone żywicą. Od komina 
przeciągano taki jakby wieszak, na nim wieszano „smołeczki”, a pod nimi ustawiano 
jakieś naczynia, na wypadek gdyby spadł jakiś węgielek. Ale nawet gdyby upadł, pod-
łodze nic by się nie stało, gdyż była gliniana. Nafta była bardzo droga, dlatego lamp 
używano tylko od czasu do czasu, w niedziele, święta lub na inne uroczyste okazje.

Za Bugiem wszyscy nosili płócienne koszule i białe, lniane spodnie, które ko-
biety same szyły, w najprostszy sposób. Tak mieszkańcy ubierali się na co dzień i do 
cerkwi. Oczywiście w niedzielę nosili inne ubrania niż do pracy na polu, ale uszy-
te w ten sam sposób, tyle że nowsze, czystsze. Do tego zakładali „łapcie” zrobione 
z łyka. Nie wstydzili się siebie nawzajem. Tak ubrani przychodzili również na wese-
la... Zakładali na nogi „łapcie”, a jak się wieczorem podarły, owijali stopy onucami 
czy sznurkami i szli dalej do zabawy! Nikt nikomu nie miał tego za złe. Teraz jest 

W tej wsi spędziłem czternaście 
lat, ale nie pamiętam, czy widzia-
łem czternaście pogrzebów. Wy-
daje mi się, że ludzie nie umiera-
li tak szybko, jak dziś. Na pewno 
nie widziałem, żeby zmarło dziec-
ko. A przecież w pobliżu nie było ani 
przychodni, ani żadnego lekarza.
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to nie do pomyślenia. Ludzie oczywiście mieli także normalne buty, ale trzymali je 
na święta i uroczystości. Tak żyli, jeden lepiej, drugi gorzej. Obecnie bez żadnych 
wyrzutów sumienia lepsze ubrania wyrzucane są na śmietnik. Teraz również dzieci 
mają dużo lepiej. Kiedyś chodziły bez butów, w połatanych spodniach. Tak ubrane 
wychodziły również do szkoły. A ile brudu bywało za kołnierzem! Nie było pralek ani 
proszków do prania. Ubrania moczono w cebrze, w wodzie z popiołem przez całą 
noc. Rano brało się pralnik, zbudowany z dwóch deseczek, kładło na ławce, uderzało 
i przewracało, ubijało, aż ubrania stawały się czyste. I niepotrzebne było mydło!

Bolesław Przepióra

Obraz Iwana Szyszkina pt. „Krajobraz poleski”
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Mały niejadek
Przed wojną w Polsce była bieda. Niektó-

re moje koleżanki były takie ubogie... Bardzo 
często po lekcjach przychodziła do mnie Na-
talka, żeby wspólnie zjeść obiad. Jako dziecko 
byłam niejadkiem. Nie miałam apetytu i nie 
chciałam nic jeść, chyba że ktoś siadał razem 
ze mną do stołu. Wtedy dopiero wszystko mi 
smakowało. Więc moja mama zapraszała co-
dziennie Natalkę, żeby razem ze mną zjadła 
obiad. Zachowywałam się tak trochę celowo, 
chciałam, by i ona mogła coś zjeść. Mówiłam: 
„Jak Natalka przyjdzie, to będziemy jedli.” 
I tak było. Kiedyś na własne oczy zobaczy-
łam, jak biednie żyje jej rodzina. W pewną 
niedzielę, jej rodzice zaprosili mnie do nich 
na obiad, być może chcąc się zrewanżować 
za „dokarmianie” córki. Wymawiałam się, że 
jestem już po obiedzie, ponieważ nie chcia-
łam „wyjadać” im jedzenia. Ale zauważyłam, 
co postawili na stole. Był to garnek kartofl i, 
a do popicia podano zupkę, przyrządzoną 
z gotowanej sałaty. Tak wyglądał ich niedziel-
ny obiad! Nie byli liczną rodziną, mieli troje 
dzieci. Mama była chora, cierpiała na prze-
rost tarczycy... Posiadali kawałek własnego 
pola, na którym budowali domek, ponieważ 
mieszkali w ponurym baraku. Taka straszna 
przed wojną była bieda...

Mama była bardzo dobra. Taty się bałam, a mamy nie, choć potrafi ła pogrozić: 
„O ty, poszłaś i siedzisz, głodna jesteś, do tej pory nie jadłaś!” Była zła za moje cią-
głe niejedzenie - ja byłam taki mały „zmorek”. Kłamałam, że jadłam u koleżanki 

Tato w domu pilnował rygoru 
i dyscypliny. Przez dziesięć lat byłam 
jedynaczką. Tato mnie pilnował 
i wychowywał. Gdy zdarzyło się, 
że coś nie tak powiedziałam, gdzieś 
usłyszałam, a potem powtórzyłam 
jakieś „brzydkie” słowa, to tak mi 
„nakładł” do głowy, że do dziś mi 
to w niej zostało. Po przyjściu na 
świat mojej siostry, rodzice trochę 
się ode mnie „odczepili”, ale 
w dalszym ciągu wszędzie i zawsze 
musiałam być grzeczna. Tato uczył 
mnie wszystkiego. Zabierał mnie 
na przykład do lasu, pokazywał, 
jak się zbiera grzyby. Musiałam także 
pomagać w domu, miałam swoje 
obowiązki. Dzieliliśmy podwórko 
z sąsiadami, którzy mieli córkę, 
Stanisławę, trochę młodszą ode 
mnie. Co sobotę wspólnie zamiata-
łyśmy podwórko. Nasze podwórze 
zawsze się „szkliło” - musiało być 
czyste. Mówiłam: „Stasia, podwór-
ko zamiatamy, patrz, już naleciały 
liście.” Ona zawsze mi pomagała. 
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Marianna Gajek

i uciekałam do dzieci na podwórko. Łaziłam z nimi, bawiłam się, nie chciało mi się 
wcale wracać do domu na posiłki. Dlatego niewiele rosłam i jestem niska. Gdy w dzie-
ciństwie mogłam jeść, nie miałam apetytu. Po wybuchu wojny nie było zbyt wiele do 
jedzenia, więc nawet gdybym chciała dużo zjeść, nie bardzo było co. 

Marianna Gajek
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Z koleżanką podczas pobytu w Borowie Wielkim



55

Jak poznałam Michała
Mój przyszły mąż jeździł czasami z Lubniewic do Międzyrzecza rowerem. Akurat 

na tej trasie leży Goruńsko, gdzie mieszkałam z rodzicami. Pewnego dnia zepsuł mu 
się rower, tuż koło naszego domu. Przyszedł do nas, aby pożyczyć klucze i narzędzia 
potrzebne do naprawy. To było w sobotę. Ja akurat posprzątałam dom i kończyłam 
myć schody. Kiedy spotkaliśmy się w korytarzu, zapytał mnie czy mogę mu pomóc. 
Skierowałam go na podwórze, gdzie byli moi bracia. Michał, kiedy spotkaliśmy się 
po raz pierwszy, miał dwadzieścia dwa lata. Był ode mnie starszy ponad sześć lat 
i zdążył już odbyć służbę wojskową. Ja miałam wtedy szesnaście lat. W tamtych cza-
sach w Goruńsku odbywały się w każdą niedzielę potańcówki dla młodzieży. Spo-
tykali się tam chłopcy i dziewczęta z okolicznych miejscowości. Od czasu do cza-
su Michał wspólnie z kolegami przyjeżdżał rowerem na zabawę. Znaliśmy się już 
i byłam zapraszana przez niego do tańca. Podczas jakiejś okazji, chyba Sylwestra, 
spotkaliśmy się na zabawie w sąsiedniej wsi Chyciny. Michał zapytał mnie wtedy, 
czy może przyjechać do mnie do domu po świętach w odwiedziny. Zgodziłam się 
i tak stopniowo, powoli się poznawaliśmy. Kiedy Michał przedstawił się moim 
rodzicom, okazało się że moja mama i jego mama wychowywały się po sąsiedzku 
w jednej z podgórskich wsi. Było więc sporo tematów do wspólnych rozmów. Moi 
rodzice szybko polubili Michała.

Po ukończeniu szkoły wieczorowej dostałam przydział w ramach organizacji 
młodzieżowej na roboty w PGR–ach. Cześć osób w moim wieku była przydzielana 
do odbudowy Warszawy, a inni kierowani byli do pracy w PGR–ach. Dostawało się 
tam mundur. Ja zostałam skierowana w okolice Kożuchowa, do wsi Borów Wielki. 
Pamiętam, że znajdował się tam wielki zamek, w którym była stołówka i miejsca 
noclegowe. W niedziele zabierano nas na różne wyjazdy. Dzięki temu byłam dwa 
razy w teatrze w Nowej Soli. Michał nie wiedział, że wyjeżdżam do pracy. Któregoś 
dnia przyjechał do mnie do Goruńska w odwiedziny i dopiero wtedy dowiedział 
się od moich rodziców, że jestem w Borowie. Po moim powrocie przyszedł znowu, 
aby mnie odwiedzić. Chciał mnie bliżej poznać. W czasach mojej młodości nie było 
zwyczaju, aby długo chodzić ze sobą. Z jednej strony nie pozwalali na to rodzice, po 
drugie rok w zupełności wystarczał.

Anna Smalec



56

Zabrakło paliwa... (Jan Duer)
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Porwanie
Spotkała mnie bardzo nieprzyjemna i niebezpieczna przygoda. Zostałem upro-

wadzony przez dwóch żołnierzy, którzy w pełni uzbrojeni, zeszli z warty z jednostki 
wojskowej w Krośnie Odrzańskim. Miało to miejsce w kwietniu 1987 roku. Około 
dwunastej w nocy, może pół do pierwszej, na postój podjechała taksówka, z któ-
rej wysiadło dwóch wojskowych. Podeszli do mojego samochodu, wsiedli. Jak tylko 
zamknęli drzwi, odbezpieczyli broń. Jeden z nich przystawił mi lufę do szyi, przez 
otwór w zagłówku, a drugi na kolana. Kazali zawieźć się do Szczecina. Odparłem, 
że nie mam tyle paliwa, choć miałem pełny zbiornik. Oni nie spojrzeli na wskaźniki, 
a może nie znali się na tyle na samochodzie, żeby to dostrzec. Zgodzili się na kurs 
do Gorzowa. 

Jadąc, tłumaczyłem im, że nic od nich za ten kurs nie wezmę, tylko niech pozwo-
lą mi odwieźć się do Krosna, do swojej jednostki. „Dostaniecie po czternaście dni 
za to, że zeszliście z posterunku i macie to wszystko z głowy, nic się wam nie stanie” 
– mówiłem. W Kowalowie był zamknięty przejazd, staliśmy i czekaliśmy. Ponow-
nie proponowałem im zmianę trasy. Ale oni byli uparci, nie chcieli mnie słuchać. 
„My się żywcem nie poddamy” – powiedzieli. 

Zbliżaliśmy się do Gorzowa. Porywacze 
chcieli, żebym wysadził ich na pierwszym 
postoju, na którym będzie stała wolna tak-
sówka. Liczyłem na to, że podjedziemy na 
postój znajdujący się pod Katedrą, ponie-
waż wiedziałem, że zaraz obok niej znaj-
duje się komisariat policji. Okazało się, 
że pierwsza napotkana pusta taksówka stała właśnie tam. Żołnierze nie pozwolili mi 
wjechać na postój, bali się, że zapamiętałbym numery rejestracyjne stojącej taksówki. 
Polecili mi zatrzymać się w bocznej uliczce. Wysiadając nakazali, żebym nikogo nie 
zawiadamiał. Zastanawiałem się, czy będą do mnie strzelali, kiedy zauważą, że skręcam 
w lewo, a nie w prawo. Postanowiłem zaryzykować. Akurat nikt nie jechał, więc szybko 
skręciłem w lewo. Żołnierze nie strzelali. Pojechałem na komisariat. Funkcjonariu-
sze spytali mnie, gdzie żołnierze dezerterzy chcieli jechać. Odparłem, że mówili coś 
o Szczecinie i Koszalinie. Jeden z policjantów wsiadł za kierownicę mojego samochodu. 

Przez całą drogę próbowałem 
zwrócić na siebie uwagę. Chciałem 
dać znać, że coś jest ze mną nie 
w porządku. Przez Ośno Lubuskie 
przejechałem na długich światłach. 
Niestety, nikt mnie nie zatrzymał.
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Pojechaliśmy na postój zobaczyć, czy już odjechali. Niestety, nie było ich tam. 
W czasie gdy ja składałem zeznania, policjanci szukali ich. Okazało się, że jecha-

li taksówką w kierunku Szczecina. Namierzyli ich i dogonili. Wtedy wydarzyło się 
nieszczęście. Gdy dezerterzy zorientowali się, że policja ich goni, zaczęli strzelać. 
Uciekli na pola. Jeden z nich odebrał sobie życie strzałem w głowę. W prokuraturze 
pokazano mi zdjęcia, były okropne. Czaszka spadła mu razem z hełmem... Strasz-
ne. Ten chłopak pochodził z Rzeszowa. Był bardzo zdeterminowany. Okazało się, 
że żołnierze zaplanowali ucieczkę z kraju. Chcieli dostać się na najbliższe lotnisko. 
Tam planowali porwać samolot i w ten sposób uciec z Polski. W Szczecinie nie ma 
lotniska, najbliższe znajduje się w Goleniowie. Myślę, że gdybym dojechał z nimi na 
jakiekolwiek lotnisko, to jego ochrona strzelałaby do nas. Nie wiem, czy sam prze-
żyłbym tę przygodę. 

Jan Duer

Jak handlowałam krowami
Jako dwunastolatka zaczęłam handlować krowami. Poszłam sama aż za Lwów. 

Szłam przez Drohobycz, Stryj, Żydaczów. Sąsiedzi krzyczeli na moich rodziców, 
że wysłali mnie samą w tak daleką drogę. Kupiłam bardzo marną, chudą i brudną 
jałówkę i od razu wracałam do domu. Po wojnie na tej trasie była rzeka, a na niej 
dość prowizoryczny most. Sama mogłabym przejść kładką, jednak z krową nie było 
to możliwe. Zwierzę było za ciężkie i mostek mógłby się załamać. Niemal utopiłam 
się w tej rzece przechodząc ją w bród. Stojący na brzegach ludzie krzycząc pomagali 
mi się przeprawić przez głęboką wodę. Powoli udało mi się pokonać tę przeszkodę.. 
Wyprawa zajęła mi dwa tygodnie. Odpoczywałam, gdy zwierzę się pasło.

Kiedy dotarłam w końcu do domu, wszyscy bardzo się ucieszyli. Razem z tatą 
wypuściliśmy krowę na pastwisko. Po trzech miesiącach wyglądała zupełnie inaczej. 
Była czysta, wyczesana, zdrowa i „nabrała trochę ciała”. Ojciec poszedł wtedy do mia-
sta i otrzymał za nią trzykrotnie więcej, niż wyniósł jej pierwotny koszt. Bardzo mnie 
to zachęciło. Trzy razy jeszcze poszłam w tak daleką drogę. Przyprowadzałam słabe 
zwierzę, a tata sprzedawał je z zyskiem po kilku miesiącach

Barbara Wierzbińska
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Poglądowy obraz trasy, ponad 250 km

Dar Boski
Dar Boski odziedziczyłam po mojej 

babce, mojego ojca ciotce. Leczę ludzi. Po-
magam im. Modlę się w ich intencji. Uda-
ło mi się uratować nogi pewnej kobiecie, 
której groziła amputacja. Jej syn przywoził 
ją do mnie. Po trzech wizytach odzyskała 
zdrowie. Do dzisiaj utrzymujemy za sobą 
kontakt. Dzwoni do mnie co miesiąc, py-
tając o zdrowie. Życzy wszystkiego najlep-
szego, zdrowia i szczęścia. Mówi, że modli 
się za mnie i dziękuje, że ją uratowałam. Uważa, że dzięki mnie chodzi na własnych 
nogach. Babcia, która przekazała mi ów dar, była osobą bezdzietną. Kiedy wróciłam 
z wojny, miała już sto lat. Wtedy powiedziała mi, że czuje do mnie zaufanie i chcia-
łaby mi coś przekazać. I uczyniła to. 

Ludzie przychodzą do mnie z różnymi 
schorzeniami, bólami, wirusami, 
wszelkiego rodzaju cierpieniami, 
obłożnie chorzy. A ja tylko trzy razy za 
taką osobę sie pomodlę i przechodzi. 
Przyjeżdżają do mnie z całej niemalże 
Polski. Także mój lekarz wierzy w dar, 
który posiadam. Mówi: „Tam gdzie le-
karz nie pomoże, to Dolatowa uzdrowi.”
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Pomoc, której udzielam ludziom, opiera się na głębokiej wierze. Krótko mówiąc 
– nic takiego wielkiego nie robię. Ja tylko się modlę! Zrobię co trzeba i się modlę. 
Zdarzało się, że dzięki mojej pomocy ludziom nawet ból zęba mijał. Znikały długo-
trwale zaropiałe, nie gojące się rany. Kiedyś do lekarzy chodziło się w wyjątkowych 
sytuacjach lub nagłych przypadkach. Tak też było przed laty ze mną. Mając piętna-
ście lat byłam operowana na wyrostek. Przypominam sobie, że po lekarza trzeba 
było jechać aż trzy kilometry. Ktoś ruszył po niego konno. Bezsilna leżałam w łóżku 
i strasznie jęczałam z bólu. Doktor, który do mnie przybył, zaordynował zastrzyk 
przeciwbólowy. Gdy bóle ustały, ojciec zaprzągł konie, wóz obłożył pierzyną, na niej 
mnie ułożył, i przywiózł do oddalonego o dziesięć kilometrów szpitala w Łucku. Od 

Ewelina Dolata
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razu przygotowano mnie do zabiegu. Następnie położono mnie na stół operacyjny, 
podano narkozę i „wyrżnięto” tę „ślepą kiszkę”. I do dzisiaj żyję. A wkrótce „stuknie 
mi” dziewięćdziesiątka! 

Kiedyś trafi ł do mnie człowiek z tak wielką nogą, że spodnie dla niego były szy-
te na zamówienie. Nie był w stanie sam się poruszać. Był wożony. Jego noga była 
jedną wielką raną, pełną pęcherzy. Gdy tylko odwinął bandaże, woda polała się 
z tych pęcherzy. Słyszałam później, że po pierwszej wizycie u mnie poczuł się lepiej 
i poszedł swojej żonie zrobić zakupy. Z kolei pewna kobieta z naszej wioski traciła 
wzrok. Chodziła do lekarza i nic. Jedna z sąsiadek wysłała ją do mnie ze słowami: „Co 
nie pomoże, to nie zaszkodzi. A może akurat?” Przyszła i jak ręką odjął. Niedawno 
sąsiad z naprzeciwka był u mnie z wysypką na nogach. To było uczulenie. Jemu także 
mogłam ulżyć w cierpieniu. Po trzech zabiegach nastąpiła poprawa.

Ewelina Dolata

1 września 1939
Rano o godzinie 5.00 zbudził nas huk wystrzału armatniego. Później słychać było 

powtarzające się wystrzały. Po kilku minutach w całym pułku zarządzono alarm. Wy-
strzały armatnie powtarzały się coraz częściej, były coraz bliżej nas. Wiadomo już 
było, że jest wojna, że Niemcy na nas napadli. 

Nasze położenie nie było godne pozazdroszczenia. Mieliśmy bronić naszej gra-
nicy z ówczesnymi Prusami Wschodnimi, by nie dopuścić Niemców do wdarcia się 
na ziemie polskie, bronić dostępu do Grudziądza i Torunia. Grudziądz, jako miasto 
sześćdziesięciotysięczne, stanowił jeden z bardzo ważnych punktów strategicznych. 
Było w nim rozlokowanych siedem koszar wojskowych z cytadelą, w której stacjono-
wał 18 pułk ułanów. Zdobycie miasta przez Niemców leżało w ich interesie. Był tam 
most kolejowo – samochodowy i pieszy przez Wisłę.

1 września miasto było pod ciągłym obstrzałem artylerii niemieckiej, a nasze 
pozycje obronne znajdowały się pod huraganowym ogniem artyleryjskim na całej 
szerokości. Ponadto Niemcy w godzinach popołudniowych wprowadzili do walki 
samoloty, które bombardowały nasze pozycje, gdyż zagradzaliśmy drogę do mia-
sta. Taka sytuacja utrzymywała się do późnych godzin wieczornych. 2 września od 
wczesnych godzin rannych, przy silnym ogniu artyleryjskim, Niemcy zaczęli nas 
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Jan Dzikowski 

atakować. Wprowadzili do walki czołgi i samoloty. Jednak wszystkie ich ataki zostały 
odparte. Przez cały dzień trwała obustronna wymiana ognia. Nasze pozycje zostały 
utrzymane. Poległo bardzo dużo ludzi. Jeszcze więcej było rannych. 3 września rano, 
Niemcy znów zaczęli nas zacięcie atakować. Przez cały dzień trwała straszna kano-
nada dział artyleryjskich. Atakowano nas również czołgami. Jednak dobra obrona 
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sprawiła, że nasze pozycje i w tym dniu zostały utrzymane. Po trzech dniach prawie 
połowa składu osobowego pułku była ranna lub zabita. Byliśmy zaledwie dziesięć, 
piętnaście kilometrów od granicy Prus Wschodnich i osiem, dziesięć kilometrów od 
Grudziądza. Niedaleko od nas, pomiędzy miejscowościami Łasin a Brodnica, front 
został przerwany. Tak zastała nas noc z 3 na 4 września. Nie spaliśmy trzy dni i noce. 
Nie otrzymaliśmy też żadnej pomocy. Nasza sytuacja była bardzo zła. W jej wyniku 
dowództwo zadecydowało, że w godzinach wieczornych wycofa resztki naszego puł-
ku z linii frontu. Musieliśmy udać się w kierunku Wąbrzeźna do Torunia. Wszystko 
odbywało się w dużym chaosie. Nie było trudno zgubić się w tym wszystkim i dlatego 
też nad ranem,  pod miejscowość Wąbrzeźno, dotarły tylko szczątki mojej kompanii. 
Reszta z pewnością pomieszała się z innymi. 

4 września mieliśmy zająć nowe po-
zycje obronne. Jednakże Niemcy po prze-
rwaniu frontu na odcinku Łasin–Brod-
nica, zaczęli desperacko nas atakować. 
Zmuszeni byliśmy cofać się dalej w kie-
runku Torunia. Było to jednak bardzo 
trudne, gdyż w czasie dnia nasze kolumny 
były bombardowane przez niemieckie lot-
nictwo. Jednak w godzinach wieczornych 
dotarliśmy do Torunia i po przeprawieniu 
się przez Wisłę rozlokowaliśmy się w ko-
szarach wojskowych na Podgórzu. 

Nie dano nam się wyspać. Gdy nastał świt, nowe dowództwo wydało rozkaz cofa-
nia się w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego, Iłowa, Sannika, Łowicza, w celu po-
łączenia resztek naszych sił z Armią Poznań. Cofaliśmy się nocą, gdyż w czasie dnia 
było to niemożliwe. Wszystkie drogi główne zatarasowane były taborami wojskowy-
mi i wozami cywilnymi. Ludność uciekała. Nie wiadomo było, gdzie i po co, gdyż 
działania wojenne były już wszędzie. Niemcy bombardowali wszystko z samolotów. 
W niektórych miejscach samoloty opuszczały się do wysokości stu metrów i niemiec-
cy żołnierze z broni pokładowej strzelali do wszystkiego, co się poruszało na ziemi. 
Pamiętam, że pewnego dnia leżeliśmy cztery godziny w rowie z wodą, gdyż Niemcy 
tak nasilili bombardowanie z samolotów, że nikt nie był w stanie wychylić się.

11 września grupa wojsk z wycofującej się Armii Pomorze, w której i ja się 

Były tysiące zabitych i rannych – żoł-
nierzy i ludności cywilnej. Łączność 
pomiędzy cofającymi się wojskami nie 
istniała. Dowództwo, które kierowa-
ło wycofywaniem wojsk, zdecydowa-
ło o przemieszczaniu się nocą. W cią-
gu dnia przebywaliśmy w lasach, choć 
i te były bombardowane przez lotnic-
two hitlerowskie. Nie wypoczęci, bez 
regularnego jedzenia, w wielkim cha-
osie cofaliśmy się w kierunku Łowicza.
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znajdowałem, dotarła pod Łowicz. Po sformowaniu, uzupełnieniu amunicji, mie-
liśmy razem przejść przez Bzurę i zaatakować nacierającą armię niemiecką, która 
z Prus Wschodnich zdążała w kierunku Warszawy. 

Zapał żołnierzy był wielki. Chodziło przecież o niebagatelną stawkę – o naszą 
stolicę. Od wczesnych godzin rannych rozpoczęła się strzelanina naszej artylerii, 
a my czekaliśmy na rozkaz do ataku. Na odcinku, na którym się znalazłem, rzeka 
była płytka. Forsowaliśmy ją w godzinach popołudniowych. Natarcie się powiodło, 
chociaż Niemcy zażarcie się bronili.

W wyniku przejścia przez Bzu-
rę, nasze wojska posunęły się dwa-
dzieścia dwa kilometry w kierunku 
Warszawy. Byłem cały przemoczo-
ny, gdyż przechodziłem przez rzekę 
zanurzony po szyję. Było mnóstwo 
poległych w rzece i poza nią. Pod ko-
niec dnia nie mogliśmy iść na przód, 
gdyż pociski naszej artylerii z tyłu 
padały na nasze wojsko. Artyleria na-
sza nie nadążała za nami – tkwiliśmy 
w miejscu. Gdy nadszedł wieczór, a 
potem noc, nasze wojska dalej szły 
do przodu. Niemcy całą noc strzelali 
z artylerii w naszym kierunku. By-
liśmy pod ich ciągłym obstrzałem. 
Przez pięć dni i nocy szliśmy przez 
moczary, lasy, pola. Częściowe rozbi-
cie po przekroczeniu Bzury sprawiło, że potworzyły się różne grupy wojska i każda 
szła na swoją rękę. Byłem w grupie składającej się z sześciuset żołnierzy. Szliśmy, 
mimo że nie spaliśmy już cztery noce.

19 września napotkaliśmy duże zgrupowanie wojsk niemieckich, które ze wzglę-
du na przewagę uzbrojenia w ciągu pół godziny walki, zahamowało nasz dalszy marsz. 
Było to o godzinie dziesiątej. Dowódca naszego zgrupowania dał rozkaz zatrzymania 
się. Amunicji nie mieliśmy już prawie wcale. Na tych pozycjach tkwiliśmy przez trzy 
godziny. Niemcy też nie atakowali. Znając zasady walki Niemców, dowództwo pod 

Atak nasz trwał jednak zaledwie czterdzie-
ści pięć minut. Wskutek okrążenia nas 
przez Niemców i wystrzelaniu przez nas 
całej amunicji, dowódca prowadzący na-
szą grupę dał rozkaz poddania się. Pole-
gła nas w tym natarciu przeszło połowa. 
Każdy z nas był przekonany o tym, że dal-
sza walka z takim zgrupowaniem jest bez-
nadziejna. Po zaprzestaniu strzelania, 
przez piętnaście minut była zupełna cisza. 
Po piętnastu minutach, Niemcy zorganizo-
wani w tyralierę wkroczyli na nasze pozy-
cje ze wszystkich stron i wzięli nas do nie-
woli. Zapędzili nas na polanę. Tam okaza-
ło się, że jest nas przeszło tysiąc pięciu-
set żołnierzy. Położyli nas „pokotem” na 
ziemię. Większość ze znużenia zasnęła.
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którym byłem wówczas twierdziło, że nie podejmą z Niemcami walki na bagnety, 
gdyż my nie byliśmy w stanie stawić im czoła. Postanowiono przeczekać do godziny 
siedemnastej, licząc na to, że może inne grupy naszego wojska jeszcze się do nas 
przedostaną i nam pomogą. Wyczekiwanie jednak nie przyniosło żadnych zmian 
i dowództwo postanowiło resztkami naszych sił zaatakować wroga.

Jan Dzikowski 

Dwudziestodniowa wojna 
z niemieckim agresorem

Tuż przed atakiem Niemiec na Polskę zostałem skierowany na manewry do Dę-
bicy. 1 sierpnia 1939 roku rozpoczął tam manewry 5 Pułk Strzelców Konnych. By-
łem tam przez miesiąc. Po wybuchu wojny nie wróciłem już do Zakopanego, starszy 
wachmistrz przywiózł moje rzeczy. Zostałem wcielony do plutonu żandarmerii po-
lowej, który został dołączony do Grupy Operacyjnej Śląsk. Jej dowódcą był generał 
Jan Jagmin - Sadowski. Grupa ta składała się z kilku dywizji piechoty, artylerii. Była 
częścią Armii Kraków, dowodzonej przez generała Antoniego Szylinga. 

Gdy Niemcy zajęli Śląsk, cofaliśmy się coraz bardziej na wschód, oczywiście 
cały czas walcząc. Nasz szlak wojenny prowadził przez Tarnów, Baranów nad Wisłą, 
Zamość, aż do Tomaszowa Lubelskiego. Prawie przez całą Polskę przeszedłem na 
piechotę. Wozy były zapełnione amunicją albo prowiantem. Gdy przeprawialiśmy 
się przez Wisłę, w Baranowiczach, spotkałem swoich przełożonych ze szkoły z Gru-
dziądza, którzy mnie uczyli. Pamiętam zwłaszcza porucznika Podraszka, który uczył 
kryminalistyki. Widzieliśmy się tylko przez chwilę, potem oni poszli swoją drogą, 
a ja swoją. 

Najczęściej pełniłem służbę w ochronie generała Jagmin-Sadowskiego. Do zadań 
żandarmerii polowej należało również pilnowanie i prowadzenie jeńców niemiec-
kich. Jednak gdy była taka konieczność, stałem w okopach ramię w ramię z piechotą. 
Piechota zawsze była na pierwszej linii ognia, a ja różnie, czasem na pierwszej, cza-
sem dalej. Dwa razy udało nam się przebić przez okrążenie nieprzyjaciela. Nasze sze-
regi były zwarte, zżyte. Niektóre oddziały zostały rozbite już po tygodniu, a my bro-
niliśmy się zaciekle. Ślązacy zdali egzamin, byli bardzo zdyscyplinowali. Walczyliśmy 
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W Zakopanem na służbie
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aż dwadzieścia dni. Nie daliśmy rady wyrwać się z trzeciego okrążenia, głównie 
z powodu braku amunicji artyleryjskiej. Było to 20 września 1939 roku pod Toma-
szowem Lubelskim. Niedługo później skończyła się kampania wrześniowa, przypo-
mnę, że ostatnia jej bitwa miała miejsce pod Kockiem od 2 do 6 października. Swoje 
wspomnienia z ostatniego dnia walki zawarłem w artykule pod tytułem „Ostatni 
dzień wolności”, który został swego czasu opublikowany w „Przekroju”. 

Ostatni dzień wolności
Całą noc z 19 na 20 września trwał bój. 
Raniutko 20 września walki już ustawały. 
Brakowało amunicji. O świcie, kiedy jeszcze 
gęsta mgła wisiała w powietrzu – niszczy-
liśmy broń. Karabin i zdobyczny pistolet 
usiłowałem gdzieś ukryć. Na skraju lasu 
zobaczyłem w pobliżu wyłaniające się 
z mgły jakieś zabudowania. Poszedłem 
w ich kierunku. W obejściu spotkałem 
wieśniaka, chyba właściciela tych zabu-
dowań. Dałem mu pistolet i karabin 
z prośbą o ukrycie. Gdy już oddaliłem 
się poza zabudowania ujrzałem grupki rozproszonych naszych żołnierzy, już też 
bez broni. W pewnym momencie zauważyłem niemieckiego żołnierza. Wskazywał, 
w którym kierunku mamy iść. Rozmawiał po polsku dialektem śląskim. Robiło 
się coraz widniej. Wkrótce natknęliśmy się na pierwszą linię ognia niemieckiego. 
Niemcy klęczeli do pół piersi w płytkich okopach z bronią skierowaną na nas. 
W pewnym momencie zauważyłem, że posiadam przy boku bagnet a w kieszeni 
naboje do kbk. Nikt z Niemców nie zwrócił na to uwagi, nawet ja sam. Cały pochód 
polskich żołnierzy już jako jeńców został skierowany na gościniec. Jak się później 
zorientowałem, szliśmy w kierunku Przeworska. Naprzeciw nam ciągnęły wojska 
niemieckie w samochodach i działa polowe. W pewnej chwili ujrzałem wyprze-
dzający nas samochód, a w nim naszego generała Jagmin-Sadowskiego i dwóch 
niemieckich ofi cerów. Zasalutowałem generałowi i to był ostatni oddany honor. 
Pełniłem służbę w ochronie jego sztabu. Był to zarazem pierwszy dzień niewoli. 

Alfons Łazarczyk
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Historia ojca
Od 1939 do 1947 roku nie było z nami 

Ojca. Najpierw został powołany do woj-
ska, gdyż była mobilizacja. Po pewnym 
czasie trafi ł do niewoli rosyjskiej i po-
czątkowo przebywał w barakach w Rów-
nem. Mama odwiedzała go tam i woziła 
mu paczki z jedzeniem. Pewnego razu 
udało mu się stamtąd uciec. Błądził 
gdzieś po okolicznych polach i był tak 
głodny, że jadł surowe buraki. W końcu 
złapali go jacyś Ukraińcy, wydali Rosja-
nom, a oni ponownie osadzili ojca w ba-
rakach i zaostrzyli rygor. Po pewnym czasie wywieźli ojca razem z innymi do 
Katynia, ale ponieważ był zwykłym szeregowym, a nie ofi cerem, udało mu się 
ujść z życiem. Ofi cerów rozstrzelano. 

Przez wiele lat nie wiedzieliśmy co się z nim dzieje i czy żyje. Gdy wrócił, 
wspominał często o swoich przeżyciach i podróżach. Opowiadał nam, jak zaczęła 
się tworzyć armia Sikorskiego, który formalności załatwiał ze Stalinem. Ojciec 
pod dowództwem generała Andersa ruszył na wojnę. Początkowo był we Wło-
szech, gdzie walczył pod Monte Casino i został lekko ranny w nogę. Przebywał 
tam rok i dzięki temu nauczył się rozmawiać dobrze po włosku. Poza Włocha-
mi był jeszcze w Egipcie, Palestynie, w Jordanii. Tata był prostym człowiekiem 
i bardzo sprawiedliwym. Nie pił, nie lubił wódki i nie hulał. Podczas gdy inni 
pili, grali w karty, spotykali się z kobietami, trwonili pieniądze, on zawsze na 
pierwszym miejscu stawiał rodzinę. Udało mu się uzbierać trochę oszczędno-
ści. Wspominał często, że będąc gdzieś za granicą widział, jak żołnierze rzucali 
się pomarańczami, a on w tym czasie myślał o nas, o tym, że może jego dzie-
ci są głodne i nie mają nawet kawałka chleba. Nie mógł zrozumieć, jak można 
marnować jedzenie. Kochał nas całym sercem i zawsze o nas myślał. Wielu jego 
kolegów zostało za granicą, ożeniło się. On cały czas martwił się o nas. Gdy był 
w Palestynie, zachorował na malarię i myślał, że już go nie uratują i umrze. Po-
prosił jednego znajomego, aby ten przekazał w jego imieniu pieniądze dla nas. 

Mama nie chciała się wiązać z innym 
mężczyzną. Była wspaniałą kobietą 
i mamą. Czasami zbyt nerwową, ale 
dbała o nas całym sercem zawsze by-
łyśmy czyste, dobrze i schludnie ubra-
ne. Nigdy nie miałam do mamy żalu. 
Nawet o to, że czasami nas uderzyła. 
W szczególności ja na to zasługiwa-
łam. Natomiast tata ani razu mnie nie 
uderzył. Nigdy. W życiu kierowałam się 
zasadą, że rodziców należy słuchać.
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Zdjęcie Ojca w wojskowej czapce, które przesłał nam w 1947 roku na Boże Narodzenie
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Tymczasem tamten go oszukał, zabrał pieniądze i po prostu uciekł. Na szczę-
ście Ojcu udało się wyzdrowieć, a za pieniądze, które jeszcze mu zostały, kupił 
w Jerozolimie pierścionek, który poświęcił i podarował mi w Polsce. Tata przeby-
wał także w Kazachstanie, gdzie spotkał ciocię Ludę, siostrę mamy i razem z nią 
wyjechał do Anglii. Właśnie stamtąd po raz pierwszy do nas napisał. Pamiętam, 
kiedy dostaliśmy list i zdjęcie ojca wojskowej czapce. Było to w czasie świąt Bo-
żego Narodzenia w 1947 roku. Był to dla mnie najszczęśliwszy dzień. Pamiętam 
jak dziś, gdy zobaczyłam i dostałam do rąk jego zdjęcie, pobiegłam za budynki 
gospodarcze, całowałam je i przytulałam. Byłam szczęśliwa, że mam ojca. W tym 
liście było napisane, że żyje, miewa się dobrze, że przygotowuje się do wyjazdu 
do Polski i będzie się starał ściągnąć nas do siebie.

Gdy ojciec wrócił z Anglii, przyjechał do Łodzi, gdzie mieszkała jego siostra 
i tak jak napisał, postanowił ściągnąć nas do siebie. Do Polski wyjechałyśmy 
ostatnim możliwym transportem. Ojciec przysłał nam zawiadomienie, żebyśmy 
przyjechały same. On nie mógł po nas przyjechać, gdyż bał się, że go zamkną 
w więzieniu. Wcześniej ludzie go przestrzegali, żeby do Polski nie przyjeżdżał, 
bo tu straszny reżim i zamykają takich jak on. Ale tata się nie bał, a poza tym 
żal mu było nas. Mówił: „Będzie co ma być”. I przyjechał do Polski. Większość 
naszych rzeczy, w tym wszystkie meble, oddaliśmy cioci Sabinie, siostrze mamy, 
która też mieszkała w Nowogródku i tam zamierzała zostać. Przyjechała do nas 
wozem i wszystko zabrała. My zapakowaliśmy poduszki, pierzynę, maszynę do 
szycia, trochę zboża, słoninę, wzięliśmy krowę i tak przygotowani ruszyliśmy 
w podróż powrotną do Polski. Na stacji w Nowogródku wsiadłyśmy do pociągu 
i pojechałyśmy w nieznane.

Do Polski jechałyśmy chyba dwa tygodnie. Codziennie doiłam krowę, abyśmy 
miały co pić, a na piecyku robiliśmy coś do jedzenia. Pamiętam, że gdy dojecha-
łyśmy do Poznania, Mama zostawiła nas pod opieką ciotek, a sama pojechała do 
Łodzi po ojca. My z siostrą i ciotkami musiałyśmy na nią zaczekać.

Pewnego dnia, gdy w wagonie doiłam krowę, przykucnięta gdzieś w rogu na 
stołeczku, usłyszałam nagle, że ktoś wchodzi do pociągu. Był to mężczyzna w be-
żowym płaszczu i w brązowym kapeluszu. Wszedł i zaczął się rozglądać. Gdy tylko 
go zobaczyłam, skoczyłam na równe nogi. Rozlałam wiadro z mlekiem, podbie-
głam do niego i skoczyłam mu na szyję. Krzyczałam: „Tatuś, tatuś!!” Wyczułam, że 
to mój ojciec. Od tego czasu chodziłam bardzo dumna i chwaliłam się, że mam 
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tatę. Wtedy w pociągu tak mocno mnie uściskał. Nie pamiętam, gdzie była w tym 
czasie Janka. Przypominam sobie jednak, że później tato wyjął z portfela kilka 
groszy i dał nam, abyśmy poszły coś sobie kupić na straganie.

Halina Abrantowicz
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Według schematu?
Projekt, a właściwie wniosek o dofi nansowanie, pisany jest według ściśle określonego 

schematu. Musi zawierać opis sytuacji problemowej, cel główny, cele szczegółowe, opis grupy 

docelowej, działania, harmonogram i budżet. To wszystko musi być ze sobą powiązane, two-

rzyć logiczną całość. 

Ale w tym schemacie trzeba przemycić coś, co sprawi, że właśnie ten, a nie inny projekt, 

spotka się z uznaniem asesorów i otrzyma środki na realizację.

Pisząc projekt trzeba trzymać się określonych ram, narzuconego schematu, to nie ulega 

wątpliwości. Ale trzeba też tchnąć w niego życie.
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Geneza powstania projektu jest długa. W 2007 roku do fi rmy ECORYS Polska 
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych złożyliśmy wniosek „Jesień 
życia”, w którym pojawiły się działania aktywizujące seniorów. Projekt przeszedł 
wszystkie etapy oceny, jednak otrzymał zbyt małą ilość punktów, aby uzyskać do-
fi nansowanie. W 2008 roku, podczas kolejnej rundy konkursowej, wniosek złożyli-
śmy jeszcze raz, uwzględniając uwagi oceniających. Dodaliśmy także nowe działania, 
m.in. przedstawienie teatralno – muzyczno – taneczne. I praktycznie sytuacja się 
powtórzyła, zaliczyliśmy wszystkie etapy oceny, punktów dostaliśmy więcej, ale nie 
na tyle dużo, żeby otrzymać dofi nansowanie. 

Kiedy w styczniu 2009 roku ogłoszono III nabór w ramach komponentu Równe 
szanse i integracja społeczna, zagraliśmy vabank. Wniosek dostał dużą ilość punk-
tów i okazało się, że jesteśmy pierwsi pod kreską. Mieliśmy nadzieję na to, że może 
zostanie dla nas co nie co i będziemy mogli zrealizować nasze przedsięwzięcie. Cze-
kaliśmy cierpliwie. Nie było to łatwe, niestety. 

7 grudnia 2009 roku zadzwonił telefon od operatora. Poinformowano nas, że są 
środki na realizację naszego projektu. Postawiono nam jednak warunek – musimy 
zrealizować zadanie i osiągnąć wszystkie rezultaty w ciągu dwunastu miesięcy. Pier-
wotna wersja wniosku przewidywała szesnaście miesięcy trwania projektu. 

Na zajęciach animacyjnych – obóz treningowy
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Podjęliśmy wyzwanie
Zgodnie z nowym harmonogramem przedsięwzięcie rozpoczynało się w styczniu 

2010, ale jeszcze przed Nowym Rokiem zaczęliśmy działać. Było dużo do zrobienia, 
przede wszystkim stworzenie linii kampanii i wizualizacji projektu. 

Na początku stycznia powstały pierwsze materiały promocyjne, a w lutym zorga-
nizowaliśmy konferencję, która jednocześnie była rekrutacją do projektu. Na kon-
ferencji podaliśmy też terminy rozpoczęcia poszczególnych zajęć. Wszystkie stoiska 
rekrutacyjne były oblężone. Uczestnikom zależało na tym, żeby się zapisać na wyma-
rzone zajęcia.

 

I się zaczęło
„Trwałość i uroda życia” to projekt, który był realizowany przez Fundację na rzecz 

Collegium Polonicum w Słubicach od stycznia do grudnia 2010 roku. Nasze przed-
sięwzięcie skierowane było do osób, które mają powyżej 60 lat, dużo wolnego czasu 

Podczas kursu komputerowego
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W projekcie pojawił się pierwiastek interkulturowy. 
Polscy i niemieccy słuchacze doskonalili język sąsiadów zza Odry.
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i chciały atrakcyjnie spędzić czas. Projekt trudny, zupełnie nowatorski, biorąc pod 
uwagę wcześniejsze przedsięwzięcia Fundacji. W dodatku skondensowany, z dwuna-
stomiesięczną datą ważności. Ten projekt pokazuje jednak, że konsekwencja i kom-
promis pomagają osiągnąć sukces i zrealizować zamierzony cel.  

Celem naszego projektu była aktywizacja seniorów i integracja międzypokole-
niowa Działania skierowaliśmy głównie do seniorów, ale w jednym z zadań brały 
udział także dzieci i młodzież. 

Aktywnie spędzać czas
Projekt był przedsięwzięciem kompleksowym, gdyż prowadzonych było jedno-

cześnie kilka uzupełniających się zadań. Uczestnicy brali udział w tandemowym 
kursie językowym, kursie komputerowym, warsztatach tanecznych, zajęciach ani-
macyjnych, przygotowujących do przedstawienia. Dla wszystkich chętnych, którzy 
nie zdecydowali się brać udziału w działaniach zamkniętych, przygotowaliśmy wie-
czorki tematyczne i konferencje.

Zaproponowane działania wzmocniły aktywność osób starszego pokolenia oraz 
ich poczucie wartości własnej w środowisku. W czasie kursów i warsztatów seniorzy 
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doskonalili konkretne umiejętności, które z pewnością pomogą im odnaleźć się 
we współczesnym świecie. Zajęcia integrujące pokolenia, ukierunkowane były na 
wspólną pracę i dążenie do jednego celu. Ważne jest, że zaplanowane działania przy-
czyniły się do zacieśnienia więzów między pokoleniami i pozwoliły otworzyć się na 
innowacje osobom w różnym wieku.

W ramach projektu spisywane były historie życia mieszkańców lubuskiego 
i Brandenburgii. Łącznie wydanych zostało 30 wywiadów biografi cznych. Idea ta 
szerzy kulturę opowiadania i refl eksji nad własnym życiem. Zwraca uwagę ludzi na 
ich własne biografi e oraz na biografi e innych, przyczynia się do zgłębiania historii 
kultury i życia codziennego. Każdy życiorys został opracowany grafi cznie i wydany 
w formie książkowej. Część tych niesamowitych opowieści zamieściłam w książce. 
To ważne, żeby znać historię przodków i wiedzieć jak żyli ludzie, dwadzieścia, trzy-
dzieści, czterdzieści, czy pięćdziesiąt lat temu.

Konferencja 
29 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Przywitaliśmy gości konfe-

rencją, podczas której przedstawiliśmy podsumowanie projektu, i to co się wydarzyło 

Wszyscy razem w Dużej Auli
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w ciągu całego roku. Uczestnicy mieli niezwykłą okazję podziwiać warsztat aktorski 
dwojga czołowych artystów z Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – Elżbiety Doni-
mirskiej i Janusza Młyńskiego. Nie zabrakło podziękowań, owacji, tortu w barwach 
„Biały, Czerwony, Czarny”. Aktorzy odegrali też kilka scen z musicalu. Po części kon-
ferencyjnej, tanecznym krokiem poloneza, rozpoczęliśmy „Bal na 100 par”. 

Tort BIAŁY, CZERWONY, CZARNY – jak go podzielić?
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↑ Maks z aktorami z Lubuskiego Teatru – Elżbietą Donimirską i Januszem Młyńskim

Benjamin i Maciej ↓
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↑ Młodzież szaleje na parkiecie

A seniorzy… poszli w tango ↓
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↑ Poloneza czas zacząć – w pierwsze parze Agata Kocińska i Krzysztof Wojciechowski 

Nastrój udzielił się wszystkim ↓
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Benjamin i Weronika
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A Tomek chciał dotknąć gwiazd
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Jan Butkiewicz – 
Moje motto: Być wszędzie

Jolanta Kaczmarek – Udział 
w projekcie to radość i satys-
fakcja. Jestem aktywniejsza, 
a moje życie bogatsze 
w wiedzę i doznania oraz 
relacje międzyludzkie.

Elżbieta Pąk – Udział 
w projekcie był dla mnie 
odskocznią od codzienności 

Albert Piórkowski – 
Fajne było to, że star-
si nam pomagali.

Karolina Stefaniak – Wzię-
łam udział w musicalu, 
bo chcę zostać aktorką.

Maria Sawicka – Biorąc 
udział w przedsięwzięciu, 
realizowałam swoje marzenia.
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Małgorzata Felkel – Cieszą 
mnie spotkania z mło-
dzieżą i rówieśnikami.

Helena Miszkowicz – 
Spodobał mi się sposób 
integracji pokoleń, zapro-
ponowany przez Fundację.

Henryk Lechelt – animator, 
instruktor tańca – Projekt 
to spotkanie starszyzny 
z dziećmi i młodzieżą, 
wspólne pochylanie się 
nad tym, co wartościowe. 
To znakomite doświad-
czenie w dobie kultury 
konsumpcyjnej.

Katarzyna Polkowska – 
To była pierwsza w życiu 
tak głęboka i zaskakująca 
konfrontacja z własnym 
wnętrzem, lękami i moż-
liwościami. A w dodatku 
poznałam niesamowitych 
ludzi, których pokochałam.

Aleksandra Jędrzejewska 
– Rozwinęłam umiejęt-
ności sportowe i umysło-
we oraz nauczyłam się 
rozumieć osoby starsze. 

Maria Boratyn, asystent me-
rytoryczny projektu – Projekt, 
a zwłaszcza musical, wniósł 
w moje życie mnóstwo emocji 
– znalazłam przyjaciół, dzięki 
którym czuję, że znalazłam 
tu swoje miejsce na ziemi.  
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Te karabiny jak klocki lego… Śpiewają Natalia, Kamil i Agnieszka
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Życie to teatr?
Pamiętam, gdy na pierwszym spotkaniu z uczestnikami powiedziałem: Spektakl jest 

celem, ale najważniejsza jest droga i wszystko to, co się wydarzy po drodze. 

Stawialiśmy pytania i szukaliśmy odpowiedzi, studiując mity i baśnie… W wielu z nich 

bohater odbywa podróż przez siedem rzek, gór, dolin. A w gruncie rzeczy chodzi o podróż 

w głąb swojej natury, w poszukiwaniu własnego skarbu, a siedem przysłowiowych przeszkód 

to bariery lęku w poszukiwaniu prawdy o własnym istnieniu.

Henryk Lechelt 
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Spektakl był jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Trwałość 
i uroda życia”. Przygotowania do przedstawienia rozpoczęły się 20 lutego 2010 roku. 
Pierwsze zajęcia były wielką niewiadomą dla tych, którzy się zgłosili. Nikt z uczest-
ników, jak i kadry, nie wiedział, jak to będzie wyglądać, gdyż nie łatwo jest ogarnąć 
grupę czterdziestu osób i zapanować nad całością. 

Musical zawiera elementy teatru, muzyki i tańca. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, że przedsięwzięcie połączyło aktorów różnych pokoleń. To było niesamowite – tak 
bardzo różna grupa, potrafi ła znaleźć wspólny język. I wszyscy świetnie się bawili.

Artystyczna wizja łączy pokolenia
Projekty z przesłaniem artystycznym uskrzydlają, są jak balsam dla duszy, ale wy-

magają zupełnie innego podejścia niż projekty standardowe. 
Zaletą przedsięwzięcia, oprócz przesłania artystycznego, jak i jego najwięk-

szą wartością, była integracja międzypokoleniowa grup zróżnicowanych wiekowo. 
Wszyscy uczestnicy przyznają, że taka forma realizacji zadania, pozytywnie wpływa 
na otwartość i pozwala budować kontakty międzyludzkie. Dla wielu osób przygoto-
wania do spektaklu to pierwsze doświadczenia aktorskie. 
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Zielone Wzgórze 
Najwięcej pracy grupa wykonała podczas zajęć na sierpniowym obozie treningo-

wym w ośrodku Zielone Wzgórze, znajdującym się w malowniczych Michałowicach.  
Staraliśmy się wybrać miejsce z duszą, a jednocześnie domową atmosferą. Okazało 
się, że górskie powietrze sprzyja przedsięwzięciom artystycznym. 

Po kilku dniach intensywnych ćwiczeń oraz prób aktorskich i muzycznych uczest-
nicy otrzymali swoje role w spektaklu. Każda osoba pracowała bardzo intensywnie 
podczas budowania scen i charakterystycznych cech przedstawianych postaci. Aktorzy 
ćwiczyli indywidualnie i w grupach, realizując założenia reżysera. Starsi uczyli się od 
młodszych, a młodsi mogli korzystać z doświadczenia starszych kolegów i koleżanek. 

Aktorzy pracowali bardzo ciężko, codziennie ponad osiem godzin. Nie było ła-
two. Niektórych dopadały chwile zwątpienia, nie brakowało emocji, zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych. Często uczestnicy zadawali sobie pytanie: Czy dam radę, 
przeskoczę nieśmiałość i pokonam stres? Przebywanie w jednym miejscu oraz dąże-
nie do wspólnego celu sprawiło, że uczestnicy opiekowali się sobą nawzajem i wspie-
rali w trudnych momentach. Zgodnie twierdzą, że dla nich to przygoda życiowa. 

Ewa Chrustowska – Prze-
bywanie w grupie, która 
łączy pokolenia, jest jak 
picie eliksiru młodości.

Patrycja Kozinoga – 
Mam wrażenie, że by-
liśmy jak rodzina.

Sandy Drabko – Poznawanie 
świata oczami aktora jest 
fascynujące. Tutaj zdobyłam 
doświadczenia życiowe, 
które w przyszłości na 
pewno mi się przydadzą.
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Najważniejsza jest droga
Zadanie przygotowania aktorów i artystyczną koncepcję musicalu Fundacja po-

wierzyła Henrykowi Lecheltowi, który na co dzień prowadzi grupę tańca towarzy-
skiego „Bohema”. 

Pod jego kierownictwem powstała opo-
wieść o młodych ludziach, którzy zamieszkują 
miejskie blokowisko. Mimo otaczającej ich sza-
rej rzeczywistości mają swoje ideały i marzenia. 
Znajdują się na etapie wyboru drogi życiowej 
i wyruszają na podbój Europy. Podczas wę-
drówki napotykają różnych ludzi i przeżywają 
liczne perypetie. Życie to jednak sukcesy i nie-
powodzenia. Trzy symboliczne kolory w tytule 
odzwierciedlają różne etapy w życiu: od czy-
stości i niewinności – BIAŁY – poprzez bunt 

Jeden musical - dwa pokolenia

Henryk Lechelt, animator 
i reżyser – Spektakl to próba 
dotknięcia ważnych momentów 
w życiu każdego z nas. Momen-
tów, po przejściu których ma się 
poczucie sensu lub wychodzi 
się z nich z „dziurą w duszy”. 
Na zajęciach wspólnie szukali-
śmy odpowiedzi na pytanie: 
Czy droga na skróty jest dobra? 
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Znów sen śnisz cudowny, grasz rolę w nim główną.

i energię działania – CZERWONY – po dojrzałość i stateczność – CZARNY. Historia osnu-
ta na epizodach pełna jest emocji wyrażanych słowem, tańcem, pantomimą i muzyką. 
Treść i przesłanie musicalu odwołuje się do kanonu uniwersalnych wartości ludzkich.

Musical w liczbach:
– 145 000 zł pozyskanych na realizację musicalu
– 8 miesięcy przygotowań
– 24 weekendy zajęć animacyjnych
– 2 weekendy zajęć choreografi cznych
– obóz treningowy
– 75 strojów, przygotowanych przez 2 krawcowe
– 40 par specjalistycznego obuwia
– 39 aktorów – amatorów w wieku od 6 do 74 lat
A ponadto:
– pełny makijaż sceniczny
– mnóstwo dodatkowych rekwizytów
– pot, śmiech i łzy!
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Pierwszy raz przed publicznością
Ogromna trema, wielka niewiadoma i pytanie, które chyba wszyscy sobie zadawa-

liśmy: „Czy spodoba się to, nad czym tak ciężko pracowaliśmy przez ostatnich kilka 
miesięcy?”

26 września, w niedzielę, widownia zapełniła się szybko. Gdy wskazówka zegara 
pokazała godzinę 17.00, słychać było tylko bicie serca z głośników, chociaż nasze 
serca biły równie mocno. Na scenie działo się dużo, a w kulisach jeszcze więcej. Nie 
sposób dzisiaj tego opisać. Po piosence fi nałowej rozbrzmiały brawa. Aktorzy dosta-
li owacje na stojąco od wszystkich osób zgromadzonych na widowni. Widać było, 
że artyści, jak i widzowie są wzruszeni.

Ludzi warto budzić!
Znów sen śnisz cudowny,

Grasz rolę w nim główną,

Masz klucz do krainy wyobraźni,

Marzenia w niej tańczą, mienią się tęczą,

Śpiewają pieśń o przyjaźni.

Znasz marzeń imiona, wiesz w czyich ramionach

Są jak latawce na linie.

Budzisz się wstydliwie, w głowie wciąż tkliwie,

Niech szary dzień szybko minie.

Pajęczynę win i porażek zerwij, sny w jawę zmieniaj,

Pętlę czasu przerwij,

Zwariowany bądź dołącz do orkiestry,

W grę fantazji graj!

W klatce jest bezpiecznie, tabletka i bajecznie

Ale to tylko lunatyczny trans, lunatyczny trans…

Dziś ma nową umowę,

Z dziś odbądź rozmowę,

I  w tym rozdaniu bądź jak AS, bądź jak AS.
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To nic, że mało lat, na Ciebie czeka świat

Usłysz jego rytm i faluj, faluj, faluj….

Twórz, buduj, sadź las,

Nie przestawaj, nie przestawaj, nie, nie,

Aż jeden obrót ziemi będzie Twój!

Pajęczynę win i porażek zerwij, sny w jawę zmieniaj,

Pętlę czasu przerwij,

Zwariowany bądź dołącz do orkiestry ,

W grę fantazji graj!

Kiedy w zgliszcza Twój raj, zamieni się w maju

A tornado cele pogrąży w ciemnościach.

Kiedy piosenkę Ci wiatr ukradnie, to nic, na dnie też jest ładnie.

Stąd możesz rozpocząć misterium wytrwałości,

Płacz – łzami, oczyść rany, noś z dumą blizny,

Niech gra Twa zachwyca urokiem,

W komunii z dzikością, w uścisku z miłością

Po marzenia nowe, stawiaj krok za krokiem…

Ludzi warto budzić, ludzi warto budzić, ludzi warto budzić…

Wszyscy razem po premierze musicalau
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Katarzyna Kowalczyk – 
Wzięłam udział w projekcie, 
bo fascynuje mnie aktorstwo.

Konrad Piórkowski – To, co 
się działo w projekcie było 
dla mnie bardzo ważne i na 
pewno pomoże mi w życiu.

Tomasz Biały – To było 
nowe doświadczenie 
i świetna przygoda.

Natalia Mendelska – 
Musical sprawił, że mogłam 
się pokazać ludziom.

Teresa Sadowska – Dzięki 
temu, że uczestniczyłam 
w przedsięwzięciu, poprawiła 
się moja kondycja fi zyczna.

Romualda Krasowska 
– Udział w przedsta-
wieniu był dla mnie 
ogromnym przeżyciem.
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Jan Jędrzejewski – Dla mnie 
wartością był kontakt z oso-
bami starszymi, które przeka-
zały nam życiowe mądrości

Agnieszka Kowalczyk – 
Poznałam wielu mądrych 
ludzi i zasady gry aktorskiej.

Klaudia Kozinoga – 
Poznałam wielu no-
wych ludzi.

Natalia Boer – Udział 
w przedstawieniu to praw-
dziwa próba charakteru.

Kazimierz Kozdraś – 
To był sprawdzian mo-
ich możliwości.

Janina Kozdraś – Projekt 
sprawił, że nabrałam 
śmiałości w kontaktach 
z innymi ludźmi i pobudzi-
łam swoją wyobraźnię .
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Anna Kobus – Praca 
w grupie zróżnicowanej 
wiekowo była wymianą 
doświadczeń i urozmaice-
niem sposobu myślenia.

Weronika Szafran – Jestem 
bardziej otwarta i przełama-
łam kilka swoich słabości.

Łukasz Słodownik – Projekt 
był dla mnie  kolejnym 
życiowym doświadczeniem 
a zarazem dobrą zabawą.

Aleksandra Zyga – Odkry-
łam swoje talenty i siebie.

Iga Szczepanik – Odkryłam 
w sobie zdolności przywód-
cze, potrafi ę zapanować nad 
ciałem i kontrolować emocje.

Oskar Piórkowski – 
Mogliśmy ćwiczyć z 
dorosłymi i im pomagać.
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BIAŁY, CZERWONY, CZARNY
produkcja: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
projekt: Marzena Słodownik 
organizacja: Marzena Słodownik i Maria Boratyn 
kierownictwo artystyczne, choreografi a i reżyseria: Henryk Lechelt 
aktorzy: dzieci, młodzież oraz seniorzy z północnej części województwa lubuskiego
teksty piosenek: Henryk Lechelt 
kompozycja: Piotr Tamborski, Roman Boryczka 
aranżacja: zespół muzyczny „W tanie wino zaplątani”, w składzie Piotr Tamborski, 
Roman Boryczka, Piotr Pakulski, Waldemar Franczyk, Tomasz Pilarski 
światło: Roman Boryczka 
nagłośnienie: Piotr Tamborski 
scenografi a: Kazimierz Kozdraś, Janusz Nowński
kostiumy: Barbara Charkiewicz, Justyna Laurentowska 

SMOK zaryczał
Przedsięwzięcie nie było-
by możliwe bez współpra-
cy ze Słubickim Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Kadra 
ośrodka profesjonalnie po-
deszła do zadania, przygo-
towując salę koncertową, 
obsługę techniczną i udo-
stępniając scenę do zbu-
dowania scenografi i. Zu-
pełnie unikatowe są autor-
skie piosenki, które powsta-
ły w wyniku współpracy re-
żysera z muzykami z zespo-
łu „W tanie wino zaplątani”.

Piotr Tamborski w piosence „Cień”
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Trwałość życia
Takie było moje życie, niby szare, niby pospolite, ale moje własne. Z całym życiorysem czu-

ję się bardzo dobrze. Bez względu na to, czy były to momenty lepsze, czy gorsze… Nie zmie-

niłbym niczego. Chciałbym mieć dokładnie takie życie, jakie miałem: wychować się w zabło-

conym Kryłowie bez prądu, tak samo pracować, uprawiać ten sam sport…

Józef Kropiwa

Wyobrażam sobie, że każdy z nas jest jak rolnik. Najpierw posieje czy posadzi, a potem 

pielęgnuje i czeka na efekty. Po jakimś czasie nadchodzi czas na żniwa, zbiory. Wtedy widać, 

co urosło – czy udało się, czy nie.

Jan Duer 
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Teraz jest gorzej 
Najważniejsze wartości w życiu to Bóg, Ojczy-

zna i wiara. No i oczywiście rodzina. Co do szczę-
ścia natomiast, uważam, że nie ma ludzi szczęśli-
wych. Niektórzy myślą, że może pieniądze dają 
szczęście. Ale człowiek może mieć ich dużo i rów-
nież nie czuć, że jest zadowolony, spełniony – do-
kładnie tak samo, jak ten, który ich nie ma.

Smutno mi, że nie widzę obecnie uczciwości 
w ludziach. Każdy myśli tylko o sobie, nawet brat 
brata by oszukał, jak to się mówi „w łyżce wody uto-

pił”. Życie ludzkie nie jest wiele 
warte, jeden człowiek drugiego 
potrafi  zabić za kilkaset złotych. 
Z przerażeniem zastanawiam 
się, jak to jest możliwe. Co się z 
ludźmi stało…

Wydaje mi się, że kiedyś 
wszyscy bardziej się szanowa-
li. Lepiej ze sobą żyli. Dzisiaj 
liczy się tylko pieniądz. Ustrój 
się zmienił, bat odkręcił się 
drugim końcem, trzeba kogoś 
lać! Kiedyś bili tym cienkim 
końcem, a teraz tym grubszym. 
Gorzej jest!

Jan Paciejewski

Nie znoszę fałszu i zakła-
mania. Nie umiem również 
przejść obojętnie obok kogoś 
słabszego, starszego, 
potrzebującego. Gdy widzę 
staruszka o lasce, albo 
panią z balkonikiem, zawsze 
spytam, czy nie potrzebna 
im pomoc. Moim celem 
w życiu jest zrobić coś 
dobrego dla społeczeń-
stwa, narodu, dla wszyst-
kich. Dopóki będę żył, 
będę tak postępował.
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Jak rolnik
Uważam że po sześćdziesiątce, trzeba powoli usiąść na „tyłku” i siedzieć. Czas 

zwolnić obroty. Najbardziej dumny i zadowolony jestem z dzieci. Nie miałem z nimi 
żadnych kłopotów. Uczyły się dobrze, nie sprawiały problemów wychowawczych. 
Wydaje mi się, że niczego nie zmieniłbym w swoim życiu. Cóż mógłbym zmienić? 
Mieć inną żonę? A czy wiem, jaka ona by była?

Człowiek w moim wieku powraca myślami do całego życia. Wyobrażam sobie, że 
każdy z nas jest jak rolnik. Najpierw posieje czy posadzi, a potem pielęgnuje i czeka na 
efekty. Po jakimś czasie nadchodzi czas na żniwa, zbiory. Wtedy widać, co urosło – czy 
udało się, czy nie. Tak właśnie jest w moim życiu. Siałem i zbieram. Wychowałem swoje 
dzieci najlepiej jak potrafi łem. Nie wstydzę się tego. Jestem zadowolony. Jeszcze został 
nam w domu syn, którego trzeba wprowadzić w życie, usamodzielnić. To już pewnie 
niedługo nastąpi. Ja w jego wieku miałem już żonę i dwoje dzieci – ale teraz są inne czasy. 

Jan Duer 

Razem z żoną przy brzozie
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Motto życiowe 
Zasadą, którą staram się kierować w życiu jest, aby być szczęśliwym i dać innym 

możliwość korzystania ze szczęścia. To pragnienie okryłem w sobie niedawno. Być 
może taka postawa przychodzi z wiekiem...  Kiedyś bardziej dbałem o siebie, byłem, 
i pewnie nadal w jakimś stopniu jestem, egoistą. Ale również potrafi ę się podzie-
lić tym, co posiadam. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie dóbr materialnych. 
Chciałbym, żeby inni ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni. Cieszy mnie, gdy moi bliscy 
się cieszą, gdy jest im dobrze. Zrozumiałem również, że nie ma życia bez miłości. 
Człowiek jest istotą stadną i powinien mieć drugą osobę.  

Takie było moje życie, niby szare, niby pospolite, ale moje własne. Z całym życiorysem 
czuję się bardzo dobrze. Bez względu na to, czy były to momenty lepsze, czy gorsze… Nie 
zmieniłbym niczego. Chciałbym mieć dokładnie takie życie, jakie miałem: wychować się 
w zabłoconym Kryłowie bez prądu, tak samo pracować, uprawiać ten sam sport…

Józef Kropiwa

Na sali treningowej
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Być uczciwym
Najważniejsze w życiu według mnie, jest to, żeby być sprawiedliwym. Żyć spo-

kojnie i uczciwie. Nikomu nie robić krzywdy. Należy zachować w pamięci to, 
co przekazali rodzice, w moim przypadku mamusia, tatuś i dziadek. Być szczęśli-
wym, to moim zdaniem znaczy tyle co być spełnionym: dobrze wychować dzieci, 
móc widzieć, jak rosną wnuki, prawnuki... To jest największa radość. 

Krystyna Oborska

I komunia najstarszej wnuczki, 1989 rok. Ja, mój mąż i nasze wnuki
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Wewnętrzna przemiana
W kwietniu 1986 roku wykryto u mnie 

guza lewej piersi. Przeprowadzono zabieg 
mastektomii, czyli amputację piersi i skiero-
wano mnie na chemioterapię. Rok później, 
również w kwietniu, okazało się, że także po 
prawej stronie pojawiły się zmiany. Guz został 
„wysupłany”, a pierś uratowano. Na szczęście 
okazało się, iż guz nie był złośliwy i nie zastosowano żadnego dodatkowego leczenia. 

Szybko wypuścili mnie do domu. Były to czasy, kiedy niczego nie było, nawet 
waty, czy gazy. Wszystko zdobywałam w aptece po znajomości. Nie można było li-
czyć także na rehabilitację po zabiegu. Ciężko było również o jakiekolwiek porady 
zdrowotne, nie wspominając już o kosmetycznych. Długo nosiłam w biustonoszu 
woreczek z siemieniem lnianym imitującym brakującą pierś. Protezę przyznano mi 
dopiero po półrocznym oczekiwaniu. 

Po tym wszystkim szybko wróciłam do pracy. Jestem optymistką i wiem, że 
smutki przychodzą i odchodzą. Kiedy są, jest mi źle, czasem nawet bardzo, ale szybko 

wracam do normalności. Janek był dla 
mnie nieocenionym wsparciem w tym 
trudnym dla mnie okresie.

Mój stosunek do życia zmienił się cał-
kowicie. Praktycznie czekałam na śmierć, 
która nie nadchodziła. Przeżyłam życio-
wą traumę. Musiałam nauczyć się nowej 
siebie. Było to bardzo trudne. Do dziś 
pozostał mi wewnętrzny opór przed bli-
skością fi zyczną. Z powodu zmiany, która 
zaszła w moim wyglądzie, w kontaktach 
z mężczyznami ulegam pewnego rodzaju 
fobii. Ten stan jest niezmienny, choć od 
diagnozy minęło już dwadzieścia pięć lat.

Helena Miszkowicz – Adamowicz

Mój mąż bardzo mnie wspierał 
i starał się jak mógł najlepiej. Prawie 
codziennie przyjeżdżał do szpitala 
w Zielonej Górze. Często naddawał 
drogi jadąc służbowo w inne miej-
sce, żeby się ze mną zobaczyć.
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Dobrze, bo spokojnie
Życie wyglądało kiedyś inaczej niż dziś. Było bardziej rodzinne, ludzie mieli dla sie-

bie więcej czasu. Pamiętam, że na samym początku w Kisielinie sąsiedzi spotykali się na 
ławeczce, która stała przy naszej ulicy. Wieczorami schodzili się, rozmawiali, grali w karty 
– dla zabawy, nie na pieniądze. Byli wszyscy razem. Mieli na to czas i ochotę. Pomagali 
sobie. Serdeczniej się do siebie odnosili. Może dlatego, że były spokojniejsze czasy. 

Wydaje mi się, że w życiu najważniejsze jest to, żeby rodzina trzymała się razem, a 
małżonkowie potrafi li spokojnie, wspólnie żyć, porządnie i mądrze wychować dzie-
ci. Najważniejsza moim zdaniem jest właśnie szczęśliwa rodzina. 

Zofi a Tokarska

W Starym Kisielinie - ja, mąż, mama, moja siostra i nasze dzieci
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„Nie daj swojego, nie bierz cudzego”.
Matka wychowała nas na porządnych 

i uczciwych ludzi, może nawet za uczci-
wych. Zawsze mówiła: „Nie daj swojego, 
nie bierz cudzego”. Dlatego ja zawsze 
wycofywałem się, gdy dochodziło do tarć 
i konfl iktów. W tej chwili jednak widzę, 
i mówię to z przykrością, że cwaniactwo 
popłaca. Wszystko można zrobić, jeśli ma 
się odpowiednie układy, znajomości.  Nie-
raz sobie „pluję w brodę”, że nie postępo-
wałem inaczej. W Kamieniu Pomorskim miałem do czynienia z naprawdę dużymi 
pieniędzmi. Niektórzy kombinowali, ja nie chciałem. Byłem nastawiony prospołecz-
nie. Nie chciałem tylko brać dla siebie, ale raczej dawać dla innych. No ale co zrobić. 
Na świecie muszą być i tacy, i tacy ludzie.  

Kiedy patrzę na współczesny świat, jestem zaniepokojony tym, co się dzieje. Uwa-
żam, że kapitalizm jest dobry, ale powinien to być kapitalizm ze społecznym podziałem 
jego wytworów, otoczony społecznym nadzorem. Obecnie nasz ustrój dyskryminuje 
potężne grupy ludzi. Nie można zostawiać odłogiem całych połaci, obszarów, zespołów 
ludzkich, jak to na przykład uczyniono z „pegeerami”. Tam jest tragedia: dziedziczna 
bieda, beznadzieja, brak perspektyw. To są współczesne enklawy biedy i wykluczenia. 
Chciałoby się je zamazać, zapomnieć o tym,  że istnieją, ale nie da się. Zamiast tego, 
należałoby się dobrze przyjrzeć tym obszarom i stworzyć program pomocy, być może 
na skalę europejską. Takiej analizy obecnie nie ma. Jeżeli ma się coś zmienić na lepsze, 
to muszą zostać uruchomione wszystkie możliwości. Ludzi nie można pozostawić bez 
pomocy, ponieważ sami sobie nie poradzą. Nie może być tak, że jeden człowiek będzie 
dostawał siedemset złotych miesięcznie, a drugi zarabiał dziesiątki tysięcy. Po jakimś 
czasie taka polityka nierówności zemści się. Jeżeli nie zmieni się nierówny podział dóbr, 
to niech się Europa nie dziwi, że pojawią się niepokoje. Nie będzie potrzebna Al Kaida 
i jej zamachy. Poważne niepokoje mogą narodzić się na tle ekonomicznym. Niekoniecz-
nie zaangażować się w nie musi klasa robotnicza, ale właśnie nowy twór, który będzie 
powstawał przez jakiś czas, złożony z ludzi biednych, niezadowolonych, którym wciąż 

Moim zdaniem, w życiu trzeba przede 
wszystkim być sobą. Nie poddawać 
się. Cały czas należy kształcić się, 
rozwijać, korzystać z wiedzy. Jednak 
przede wszystkim, w tym co się dzieje, 
trzeba umieć dostrzegać drugiego 
człowieka. Dla mnie osobiście liczy 
się solidarność, współdziałanie, 
a nie tylko bezlitosna ekonomia. 
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obiecuje się, że „jutro będzie lepiej”. Pewnego dnia ludzie ci będą mieli już dość obietnic. 
Nie będą chcieli dłużej czekać. Każdy z nas ma tylko jedno życie. Jestem mocno zaniepo-
kojony, gdy myślę o tym, co nas czeka.

Jan Muzyka

Podczas Olimpiady Ekologicznej
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Nie ma rzeczy niemożliwych 
Cieszę się, że z rozważanych prze-

ze mnie możliwości kariery zawodowej, 
wybrałam drogę nauczycielki. W pra-
cy zrealizowałam się w stu procentach. 
Szczególnie dumna jestem z polsko – nie-
mieckiego przedszkola. Jego istnienie jest 
dowodem na to, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Cieszę się, że udało mi się zdobyć 
szacunek i poważanie w lokalnym środowisku. Z tego również jestem dumna.

Na pewno spełniły się moje marzenia. I w pracy, i w domu, dawałam z siebie 
to co najlepsze. Również to co dobre, starałam się dostrzegać w innych. Podobnie 
należy postępować z innymi ludźmi, na przykład z dziećmi. Nie koncentrować się 
na ich złych cechach, ale dostrzegać i „wyciągać” to, co w nich jest dobre, najlepsze. 
I to właśnie pielęgnować. 

Rodzina jest dla mnie bardzo ważna. 
Każdy z nas potrzebuje domu, w któ-
rym mógłby odpocząć. Ponieważ tak 
a nie inaczej ułożyło się moje życie, 
starałam się być dla moich synów 
i ojcem, i matką. Jest to trudne do 
wykonania, ale nie jest niemożliwe. 

Trzydziestolecie przedszkola „Miś Uszatek” w Słubicach
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Gdyby przyszło mi zaczynać moje życie jeszcze raz, chciałabym, żeby wyglądało 
tak samo. Być może w niektórych sytuacjach troszkę inaczej pokierowałabym kilko-
ma sprawami, ale generalnie czuję się spełniona i zadowolona. Mama powtarzała mi: 
„Pamiętaj, postępuj tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał. Nikomu nie rób krzywdy.“ 
Tej zasady starałam się trzymać przez całe życie.

Grażyna Szurka

Złote Gody
12 lipca 2003 roku wspólnie z mężem obchodziliśmy jubileusz pięćdziesięciu lat 

wspólnego życia w małżeństwie. Otrzymaliśmy pisemne gratulacje od Prezydenta 
Polski. Uczestniczyliśmy również w uroczystościach w kościele oraz gminie. Spotka-
liśmy się z burmistrzem miasta, który osobiście pogratulował nam tak długiego sta-
żu małżeńskiego. Z tej okazji zorganizowaliśmy również przyjęcie w ogrodzie przed 
domem dla rodziny. Spotkaliśmy się wtedy w dużym gronie z naszym rodzeństwem, 
dziećmi, wnukami, prawnukami i resztą rodziny

Anna Smalec

W dniu ślubu wspólnie z rodziną i znajomymi
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Gdy przeglądam się w lustrze…

Jak cofnąć czas?
Tyle się w moim życiu dzieje, że na razie nie odczuwam dotkliwie zmian, żyję tak 

jak wcześniej no i jestem sprawna psychicznie i fi zycznie. Narzucam sobie co jakiś 
czas nowe cele, robię plany, ale tym razem nie dalekosiężne, i pomału je realizuję, 
ponieważ zdaję sobie sprawę, że życie jednak ucieka i zostaje go co raz mniej, i wiele 
zależy też od stanu mego zdrowia. Staram się żyć w miarę intensywnie i cieszyć tym, 
co mam. Wciąż staram się być realistką. 

Nie dążę do zdobycia tego, czego nie jestem w stanie zdobyć, bo już nie zdążę, 
dlatego jestem z życiem pogodzona. Prędzej czy później sprawy zdrowotne dadzą 
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znać o sobie. Dopadła mnie cukrzyca 
i nadciśnienie, włosy zaczęły siwieć, a tak 
poza tym nic złego się nie dzieje. Starze-
jemy się przez całe życie, od chwili przyj-
ścia na świat. Tylko świadomość lat, które 
upływają oraz widok własnej twarzy odbi-
tej w lustrze przypomina mi, że czas mija. 
Czasie, cofnij się, a wykorzystam cię tym 
razem lepiej! 

Jolanta Kaczmarek

Chłop i baba
Niewielu jest już w Cybince ludzi 

w moim wieku. Niektórzy znajomi zarzu-
cają mi, że nie mam wcale dziewięćdzie-
sięciu lat, że pewnie oszukuję. Odpowia-
dam, że urodziłem się w Polsce, wszystkie 
dokumenty mam polskie. Choćbym na-
wet chciał skłamać, nie mam za bardzo jak. Moi bracia, siostry, bratowe odchodzi-
li zazwyczaj krótko po siedemdziesiątce. Moja żona zmarła cztery lata temu, miała 
osiemdziesiąt siedem lat. Jeszcze teraz wciąż mi szkoda, że jej już nie ma. Czasem 
chodzę na jej grób i mówię: „Maryśka, oj nie zobaczymy my się już chyba...”

Szczęście w życiu to prosta sprawa: jak jest zdrowie, dzieci i żona są zdrowi, to 
jest dobrze. Chłop lubi żonę zdrową. Wtedy wszystko się układa. Chłop i baba to całe 
szczęście w domu. Ja i żona przeżyliśmy wspólnie sześćdziesiąt lat. Nie było pięciu 
minut, żebyśmy się do siebie nie odzywali. Bardzo ważne jest, żeby się na siebie nie 
obrażać.

Mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, ale jak ma się kilka groszy przy duszy, 
to wtedy w domu jest dobrze. Żona jest zadowolona, bo wiadomo, że zarabianiem 
pieniędzy raczej zajmuje się mężczyzna. Jest i na jedzenie, i na przyjemności. Kobie-
ty lubią, żeby mąż był bogatszy. Pieniądz jest najchytrzejszy na świecie, bo tak jest ten 
nasz świat urządzony, że jak jest pieniądz, to jest wszystko. 

Takie było moje życie... Przeszło, 
poszło i nie ma. Człowiek prze-
żył to wszystko i niedługo zakoń-
czy swój bieg... Pójdzie na drugą wol-
ność. Kto wie, jak tam będzie?

Czy na emeryturze można się nudzić? 
Życie emeryta może być ciekawe, moż-
na spełniać wcześniejsze marzenia, 
na realizacje których wcześniej brako-
wało czasu. Wystarczy chcieć i umieć 
korzystać z nadarzających się okazji 
by je wzbogacić. Zanim przeszłam na 
emeryturę, cieszyłam się już na myśl 
o tym, jak wykorzystam wolny czas.
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Należę do Związku Inwalidów Wojennych, jestem Członkiem Zarządu. Jako kombatanci bierzemy udział 
w różnych uroczystościach. Mamy mundury, sztandar. Stosowne okazje świętujemy tak, jak należy. 
Uroczyście odbywa się wręczanie medali i awansów dla tych z nas, którzy jeszcze pozostali. Spotykamy 
się w Urzędzie Gminy, w towarzystwie kogoś z przedstawicieli władz oraz wojskowych. Celebrujemy tę 
okazję tak, jak powinna być uszanowana. Potem zazwyczaj spotykamy się wszyscy na kawie i cieście.

Nie chciałbym inaczej swojego życia przeżyć. Mogę powiedzieć, że jestem z niego zado-
wolony. Nie sprzykrzyło mi się. Nie było za bogato, ale i nie biednie. Głodny nie chodziłem.

Bolesław Przepióra
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Garść refl eksji...
Tak mi jakoś „przeleciało” życie... Kie-

dy pracowałam, zajmowałam się rodziną, 
nie myślałam o niczym innym. Nie za-
stanawiałam się, czy mogłoby być inne, 
lepsze. Były takie czasy, że cieszyłam się 
tym, co miałam. Myślę, że to też jest sztu-
ka, umieć być zadowolonym z tego, co się 
posiada. Cieszyłam się, że dzieci rosną, że 
są zdrowe, uczą się, pracują. Sama wszyst-
kiego musiałam się dorobić. Dorabiali-
śmy się, czas mijał i tak jakoś upłynęło to 
życie... 

W ogrodzie...

Teraz, kiedy jestem starsza, jeszcze 
bardziej utwierdzam się w przeko-
naniu, że dzieci trzeba od małego 
uczyć pracy. Czasem obserwuję, jak 
rodzice nie umieją wychować swoich 
pociech... Dzieci rosną, wracają ze 
szkoły i od progu kłócą się, krzyczą, 
klną i tylko wołają: „daj, daj, daj!”. 
Później łażą, snują się po mieście... 
Nic nie zrobią w domu, żeby chociaż 
podwórze zamietli. Co z nich później 
wyrośnie... Kiedyś tak nie było.

Czasem już nie chce mi się czegoś robić, ale mówię sobie sama, że jak nie wstanę 
i nie zrobię, to nikt tego za mnie nie ruszy... Synów mam dobrych, dużo mi pomaga-
ją, ale każdy z nich ma również swoje sprawy. Jakoś sobie wszyscy radzimy... 

Marianna Gajek
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Podczas jednego z koncertów
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Wspomnienia wciąż żywe…
Nie mogę powiedzieć, że miałam szczęśliwe dzieciństwo. Moje całe młode lata 

musiałam ciężko pracować. Jako nastolatka marzyłam o chwili, gdy będę mogła 
ukroić sobie „pajdę” chleba i się nią najeść do syta.

Teraz miałabym się całkiem dobrze, jednak zdrowie już nie to, co kiedyś. Dzięku-
ję Bogu za każdą przespaną noc i przechodzony dzień. W okolicy wszyscy mnie znają. 
Nie chcę nadużywać uprzejmości znajomych, jednak z rodziny nikt nie przychodzi 
mi do pomocy. Staram się sobie sama radzić. Pomimo upływu lat wciąż wspominam 
moją rodzinną wieś. Ze łzą w oku przelewam swoje myśli na papier.

Tam gdzie ma droga i ziemia została hen za białą mglą.

Gdzie strumyk szemrze jak leszczyna, tam też zieleńsze łąki są.

Serce tak tęskni, że aż płacze, a z oczu moich płyną łzy.

Czy wiosko droga Postołówko, pozwól zobaczyć raz jeszcze cię.

Chata rodzinna, której już nie ma, wśród nizin drzewa owocowe i ogród był.

Dorodne dzieci sąsiedzkie i ja biegaliśmy, a śpiew dziecinny rozlegał się po wsi.

Bo tam inaczej słowik śpiewał, najsłodszy tam bywał miód.

Wiatr na słońcu nam przygrywał i rozśpiewany żył tam lud.

Zostały stare mogiły pochylone, ojca, matkę, siostrę i brata zabrał czas.

Lecz oczy gdzieś w dal zapatrzone, na rodzinną Postołówkę z tamtych lat.

Postołówko wspominam często o tobie i dziękuje ci ma niebogo.

Tobie za dzieciństwo i za młodość, i że tęsknić mam do kogo.

Tam bardziej się zboże złociło, tam przypływał szybciej rzeki bieg.

Tam szybciej słonko się budziło, lecz czas powoli jakoś biegł.

Czasie zatrzymaj swoją drogę, na skrzydłach swoich ponieś mnie.

Bo często w nocy spać nie mogę, póki nie ujrzę rodzinnej ojczyzny swej.

Jakiś czas temu brałam udział w projekcie zbierającym wspomnienia mieszkań-
ców Lubniewic i opowiedział swoje życie dwóm młodym dziewczynom. Wśród opo-
wiadających było sporo moich znajomych. Fragmenty naszych wypowiedzi znalazły 
się nawet w broszurce promującej nasze miasto.

Barbara Wierzbińska 
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Czysty, przedwojenny patriotyzm
Przed wojną i w czasie wojny byłem 

stuprocentowym patriotą. Teraz już nie-
stety nie mogę o sobie tak powiedzieć. Na-
sza polityka nie układa się dobrze. Wtedy 
wierzyłem twardo. Pamiętam, jak w czasie 
pobytu w Niemczech spotykaliśmy się 
z innymi Polakami słuchać po kryjomu 
radia. Byliśmy młodzi, nastawieni bardzo 
patriotycznie. Rozmawialiśmy głównie o Polsce, o wolności, niepodległości... Wraca-

jąc z niewoli, myślałem, że bę-
dzie tak, jak marzyliśmy. Oka-
zało się, że nie jest tak dobrze. 
Rządziła partia a jej sekretarz 
był niczym „bóg i car”. Nie 
podobało mi się to wszystko. 

Nie zmienia to faktu, że to 
właśnie patriotyzm chciałbym 
przekazać młodszemu poko-
leniu jako wartość najważniej-
szą. Tego im brakuje. Gdy roz-
mawiam z kolegami, wspólnie 
dochodzimy do wniosku, że 
dzisiaj nie jest już tak, jak było 
kiedyś. Teraz ludzi opanowała 
pogoń za sukcesem, za pienią-
dzem. A my po wojnie pienię-
dzy przez jakieś dwa lata nie 
widzieliśmy. Jednak czuliśmy 
się odpowiedzialni za kraj i za 
swoją małą ojczyznę. 

Do 1989 roku w szkołach nie na-
uczano najnowszej historii Polski
i świata. A i obecnie zapewne stopień 
pogłębienia wiedzy, przekazania jej 
zależy od nauczyciela. Moim zda-
niem młodzież, która nie zna dobrze 
historii, odchodzi od patriotyzmu

W niemieckiej niewoli
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A dziś malwersacje czy łapówki są na porządku dziennym. Patriotyzm, miłość do 
ojczyzny, została zwyciężona przez pogoń za pieniądzem i zyskiem. Jeśli ktoś nawet 
uważa się za patriotę, to w jego systemie wartości znajduje się to na dalszym miej-
scu. Ludzie nie są tak zjednoczeni jak przed wojną czy podczas wojny. Przed wojną 
ludzie żyli biednie, ale potrafi li na przykład bezinteresownie sobie pomagać. Dziś 
rzadko zdarzy się ktoś, kto pomoże drugiemu nie biorąc w zamian pieniędzy. Każ-
dy zasklepił się w sobie. Zamierają więzi międzyludzkie, nawet między sąsiadami. 
Ludzie mieszkają latami obok siebie i nie utrzymują żadnych kontaktów, nie znają 
imion swoich dzieci. Przed wojną na wschodzie było to nie do pomyślenia. Czasy się 
zmieniają, nic nie stoi w miejscu.

Alfons Łazarczyk

Nad jeziorem w Drawsku

Współczesny patriotyzm nie jest taki, jak był kiedyś, przed wojną. Po pierwszej 
wojnie światowej każdy żołnierz, który walczył u boku Piłsudskiego, coś od niego 
dostał – ziemię, posadę, czy pieniądze. Każdy w jakiś sposób został nagrodzony. 
Wtedy ludzie szanowali swój kraj. Tyle czasu przed wojną spędziłem w Knyszynie,
a nie widziałem, żeby urzędnik państwowy zrobił jakieś nadużycie. Absolutnie.
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Z córką Iwoną i wnuczką Izą

Czas emerytury
Na emeryturę poszłam w 1991 roku. Na początku pracowałam jeszcze na pół eta-

tu, a potem zaczęłam się zajmować już tylko gospodarstwem. Mama nie dawała sobie 
rady ze wszystkim, więc musiałam przejąć jej obowiązki. Aby dorobić do emerytury, 
otworzyłam kiosk z gazetami w Ośnie. Heniek w nim sprzedawał, a ja zajmowałam 
się dowożeniem towaru.

Uważam, że życie jest weselsze wtedy, gdy się pracuje. Jest się zdrowszym i za-
wsze między ludźmi. Nie ma czasu na siedzenie i rozmyślanie o smutnych spra-
wach. Kiedy pracowałam, moje życie było weselsze. Czasami było ciężko, ale przynaj-
mniej ciekawie, bo zawsze udało się znaleźć jakieś zajęcie. Natomiast na emeryturze 
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znajomość z ludźmi zanika. Emeryt to emeryt. Nie jest już tak samo postrzegany jak 
pracownik. Ludzie się zapewniają, że będą utrzymywać kontakty, ale to nieprawda. 
Jak nie pracujesz, traktują cię jak intruza. Praca zapewnia lepsze i ciekawsze życie. 
Uważam, że dopóki dopisuje zdrowie, należy być aktywnym zawodowo. Myślałam, że 
jak pójdę na emeryturę, będę miała więcej czasu dla siebie i będzie możliwość poza-
łatwiania wielu spraw, które do tej pory odkładałam „na później“. A stało się wręcz 
odwrotnie. Jak się pracowało, nie było takiego zmęczenia i na wszystko starczało 
czasu, a teraz człowiek tylko się zamartwia. Gdy chodziłam do pracy, lubiłam się 
ładnie ubrać, umalować, a teraz to choćbym nawet i chciała, nie mam siły. Lubiłam 
pływanie, śpiew oraz muzykę taneczną. Gdy bywałam w mieście, we Wrocławiu lub 
w Poznaniu, chodziłam do teatru. Kilka razy byłam w operze. Oglądałam m.in. „Hal-
kę”. Uwielbiałam operetki i bardzo często na nie chodziłam. Głównie do teatru we 
Wrocławiu, gdzie pracowała moja ciocia. Dzięki temu miałam tam darmowe wejścia.

Halina Abrantowicz



122



123

Uroda życia
Kiedy ktoś zapyta, jak się dziś czuję grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję.

To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką.

Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata... Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.

W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek...znów się dobrze czuję.

Mam zawroty głowy, pamięć „fi gle” płata, lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy starość i niemoc przychodzi,

To lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości i nie opowiadać o swojej starości.

Zaciskając zęby z tym losem się pogódź i wszystkich wokoło chorobami nie nudź!

Powiadają: „Starość okresem jest złotym”, kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym...

„Uszy” mam w pudełku, „zęby” w wodzie studzę, „oczy” na stoliku, zanim się obudzę...

Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje: „Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”

Za czasów młodości (mówię bez przesady), łatwe były biegi, skłony i przysiady.

W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą...

A teraz na starość czasy się zmieniły, spacerkiem do sklepu, z powrotem - bez siły.

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: niech zacisną zęby i z życia się śmieją.

Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.

Jeśli ich nazwiska tam nie fi gurują, to znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ

Wisława Szymborska
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Z muzyką w sercu
Moje dzieciństwo nie było łatwe. Musiałam pracować i dbać sama o siebie. Prze-

żyłam chyba jedynie dzięki otaczającej mnie miłości. W naszym domu pomimo bie-
dy, zawsze była zgoda. Moja rodzina zawsze była bardzo muzykalna. Żyliśmy biednie, 
jednak wesoło. Moi rodzice poznali się przypadkowo, gdy tata handlował krowami. 
Od razu zauważył mamę i powiedział, że zostanie jego żoną. Bardzo młodo wzięli 
ślub. Wielokrotnie opowiadali, że babcia śpiewała mojemu tacie:

„W ogrodzie rośnie kalina i do dołu gnie się, a ja mam zięcia, co Prokopcio zwie się.”

Niemal wszyscy krewni ze strony babci byli organistami. W domu śpiewano bez 
przerwy. Gdy przyszli goście, przyjmowano ich „czym chata bogata”. Śpiewano wtedy 
bardzo dużo. Śpiewano także podczas żniw, zbierania kartofl i czy w święta. 

Miłość do muzyki mam w genach i trudno mi podjąć radykalne decyzje o odej-
ściu z chóru. Do dziś zdarza się, że śpiewam podczas codziennych czynności. Pa-
miętam jeszcze piosenki mojej babci. Staram się wciąż uczyć nowych tekstów. Nie 
potrafi ę śpiewać z kartki, więc wszystko zapamiętuję. Dość łatwo mi to przychodzi. 
Śpiewanie jest moją największą pasją. 

Barbara Wierzbińska

Moi rodzice
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Mania z trzeciej ławki
 
Zawsze byłam pilną uczennicą i dobrze się uczyłam. Byłam obowiązkowa. Dopó-

ki nie odrobiłam lekcji, nie szłam bawić się z koleżankami. Gdy któraś przyszła po 
mnie, mówiłam: „Nie, jeszcze nie mogę iść z tobą, muszę najpierw odrobić lekcje.” 
Taki charakter mam po tacie, on również był bardzo obowiązkowy. Zostało mi to 
do dziś – zanim gdzieś wyjdę, muszę zrobić wszystko, co jest do zrobienia. Nasza 
nauczycielka  nazywała się Paklewiczowa i pochodziła z Krakowa. Zawsze sadzała 
mnie w pierwszej ławce. Bardzo tego nie lubiłam. Pytałam koleżanek, czy nie chcą 
się ze mną zamienić na miejsca. Najlepiej czułam się w trzeciej ławce. Nauczycielka 
wołała na mnie po krakowsku: „Mania”. Gdy zauważyła, że zmieniłam miejsce, po-
wiedziała do mnie: „Mania, to nie twoja ławka, proszę do pierwszej!” Peszyło mnie to, 
że pani patrzy, jak ja piszę i zaczynały trząść mi się ręce. Widziała dokładnie wszystko 
co robiłam. Aż pewnego dnia moja mama przyszła i poprosiła nauczycielkę, żebym 

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach. Pomnik Józefa Piłsudskiego stoi od czasów przed-
wojennych. Zdjęcie autorstwa Piotra Sadurskiego, http://dwarowery.daa.pl
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mogła siedzieć gdzieś dalej. Zgodziła się i przesadziła mnie do trzeciej ławki. Było 
mi tam dużo lżej. Mogłam już trochę „pomemlać” sobie z koleżankami  i pani tego 
nie słyszała. 

Nauczyciel w tamtym czasie siedział przy biurku znajdującym się na podwyż-
szeniu zwanym „katedrą”. Stamtąd widział dobrze całą klasę. Jako dzieci pisaliśmy 
piórem. Maczaliśmy je w kałamarzu, stojącym na ławce. Każdy miał swoją stalówkę. 
Fajnie było. Nasza szkoła była zadbana. W szkole często odbywały się różne kontrole, 
co jakiś przyjeżdżał również lekarz. Po drugiej stronie ulicy znajdował się plac zabaw, 
na którym odbywały się lekcje gimnastyki. Chętnie grałyśmy w klasy. Rysowałyśmy 
je kredą, a potem rzucałyśmy kamieniami. Tak się wtedy można było naskakać, że aż 
nogi bolały! Graliśmy również w „ryzyka”. Zabawa ta polegała na tym, że trzeba było 
trafi ć patykiem do narysowanego na ziemi okręgu, odbijając go kijem. Jako dzieci 
tak właśnie się bawiliśmy. Nie było telewizora, a radio w tamtych czasach było tylko 
na słuchawki. 

Miałam cały karton pełen lalek, któ-
rym sama szyłam ubranka. Co roku na od-
puście rodzice musieli kupować mi nową 
lalkę. Bardzo je lubiłam, szyłam im różne 
sukienki... Gdy urodziła się moja siostra, 
również dla niej uszyłam sukieneczkę. 
Mój tato przynosił mi z pracy materiały, 
przeznaczone jako szmatki do czyszczenia 
części maszyn. Były one bardzo fajne. Cię-
łam i szyłam z nich różne rzeczy, jak mi 
się nie udało jedno, to próbowałam drugi raz. Tato przynosił ich dużo i zachęcał 
do szycia. Gdy po jakimś czasie poszłam do szkoły zawodowej uczyć się krawiectwa, 
wszystko już umiałam, tylko musiałam nauczyć się szyć na maszynie.

Marianna Gajek

Szycie było i jest moim hobby. Do 
dziś maszyna stoi na wierzchu i od 
czasu do czasu jeszcze coś uszyję. 
Dobrze jest mieć fach w ręku. Wiele 
osób przynosiło mi coś do uszycia, 
w ten sposób dorabiałam do pensji. 
Również dzieciom szyłam ubrania. 
Robiłam też na drutach, zwłaszcza 
zimą, kiedy miałam mniej pracy.
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Byłam wilczycą
Jest piękny sierpniowy poranek – obserwuję, jak słońce budzi górski las... I wielkie za-

skoczenie! Dostrzegam, że las budzi także pani Helena. Spaceruje z kartką w dłoni i uczy się 

tekstu – wciela się w rolę wilczycy. Jej głęboki głos brzmi pięknie. Moje zaskoczenie jest większe 

dzień później – w miejscu, gdzie spacerowała wilczyca Helenka, stoi sarenka. Uwielbiam 

„scenę wilków” w naszym spektaklu. Grają w niej Helena, Ewa i Irena. Nie tylko grają, ale 

opowiadają nam swoje poszukiwania.

Helenie – Henryk Lechelt,  twórca i reżyser musicalu „Biały, Czerwony, Czarny” 
Michałowice/ Piechowice – zgrupowanie teatralne, sierpień 2010r.

Scena wilków z musicalu „Biały, Czerwony, Czarny” 
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W lutym koleżanka Ania Kowalska namówiła kilka osób z naszego stowarzysze-
nia na uczestnictwo w zajęciach organizowanych dla seniorów przez Fundację na 
rzecz Collegium Polonicum. W projekcie „Trwałość i uroda życia” uczestniczyłam 
w zajęciach teatralnych, tanecznych oraz komputerowych. Początkowo byłam opor-
na, ponieważ nie byłam dobra w tańcach. Nigdy też nie byłam skora do „wygibasów”. 
Teraz, po kilku miesiącach zajęć, proste ruchy taneczne idą mi już całkiem nieźle. 
Nadal jednak twierdzę, że już nie będzie ze mnie baletnicy.

Staram się nie nadwyrężać kolana, a warsztaty traktować bardziej jako trening 
kondycyjny. Z zajęć organizowanych przez Fundację dużo bardziej spodobał mi się 
pomysł spotkań teatralnych. Już w szkole średniej zdawałam sobie sprawę z siły mo-
jego głosu. Często typowano mnie do recytacji wierszy na „akademiach”, więc chęt-
nie zaangażowałam się w przygotowania do mającego powstać spektaklu.

Nie zdawałam sobie sprawy, jak będą wyglądały te zajęcia i co z nich wyniknie. 
Ostatecznie powstało ogromne przedsięwzięcie z dużą ilością tańca i muzyki. W po-
wstałym musicalu pod tytułem „Biały, Czerwony, Czarny”, gram wilka. Za każdym 
razem poddaję się długiej charakteryzacji. Mam specjalny strój, makijaż oraz fryzu-
rę. Tremy nie mam. Mój tekst nie jest zbyt długi. Obawiam się jedynie, że na sce-

nie mogę się „zaciąć”. Jeszcze nie miałam 
możliwości obejrzenia całości przedsta-
wienia, myślę jednak, że pasuję do całości. 
Mam nadzieję, że się nie wygłupiam.

Siłę mojego głosu pokazałam także 
na wieczorku „Twórczy Senior” orga-
nizowanym przez Fundację. Deklamo-
wałam wiersz Wisławy Szymborskiej 
pt. „Jak się czuję”. Nie utożsamiam się 
całkowicie z tym tekstem, jednak bli-
skie jest mi poczucie humoru i potra-
fi ę uśmiechać się do swoich ułomności. 
Najważniejsze, że moje słowa sprawiły 
radość wielu osobom. Ważne jest, żeby 
się często uśmiechać do siebie. Moja de-
wiza to – być szczęśliwą mimo wszystko. 
A być szczęśliwą, znaczy przede wszystkim 

W musicalu gram wilka. Podczas 
przedstawień recytuję tekst: 
W chwili urodzenia podeszwy małych 
wilczków są miękkie, jak glina. 
Dopiero pierwsze spacery, wędrówki, 
szlaki, na które zabierają je rodzice, 
utwardzają delikatne poduszki na 
spodzie łap. Wtedy już mogą się 
wspinać i skakać po ostrym żwirze, 
po kłujących pokrzywach, a nawet 
po tłuczonym szkle, nie raniąc sobie 
stóp. Bywa, że wilczyca wpycha 
swoje młode do lodowatych potoków 
i biegnie tak szybko, że małe omal nie 
pogubią nóg. Hartuje w nich w ten 
sposób siłę i sprężystość ruchów. 
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umieć pogodzić się z faktem, że czas upływa, że tu boli, tam strzyka, a tam ko-
muś coś się stało, czy coś nie wyszło. Trzeba się pogodzić z rzeczywistością
i cieszyć tym, co jeszcze jest. Życzyłabym sobie, aby moi bliscy starali się zgodnie żyć. 
Byli dobrzy dla siebie i żyli spokojnie i szczęśliwie.

Helena Miszkowicz – Adamowicz

Podczas recytacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Jak się czuję” - 
czerwiec 2010, wieczorek „Twórczy Senior”
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Pogoda ducha
Od najmłodszych lat ciężko pracowałam, często ponad siły. Praca wyciskała ze 

mnie i pot i łzy. Z drugiej strony jednak nie wyobrażam sobie bez niej życia. To był 
i jest sens mojego istnienia. Zawsze i wszędzie byłam gotowa nieść pomoc i robi-
łam to chętnie. Nikomu nie odmówiłam. I tak jest do dziś. Sądzę, iż w życiu bardzo 
istotne jest umieć wzajemnie się wspierać, umieć pomagać i szanować innych ludzi.

Mimo wielu tragicznych przeżyć, mimo okrucieństw wojny i wycieńczającej 
pracy, które wycisnęłyby piętno na sercu każdego człowieka, pozostałam pogodna 
i skora do pomocy. Myślę, że pogoda ducha to moja dewiza życiowa. Z niej czerpię 
moją siłę, ona pomaga mi istnieć i dzięki niej mam możliwość głębszego spojrzenia 
w duszę drugiego człowieka. 

Ewelina Dolata



131

Garść refl eksji…
Zawsze powtarzam, że „Bóg mi w dzieciach wynagrodził...“ Nie mogę o swoich dzie-

ciach powiedzieć niczego złego. Gdy poważnie zachorowałam i czekała mnie operacja, 
córka robiła wszystko, żeby znaleźć dla mnie dobrego lekarza, a później zawiozła mnie 
do Bydgoszczy do szpitala. Mojego Gienka również bardzo szanują i pomagają nam. 

Najważniejsze w życiu jest to, żeby być zawsze uczciwym, nic nie mieć na sumieniu. 
Życie mija tak szybko… Gdy byłam młoda, nie miałam zbyt wiele czasu, aby rozmyślać, 
najpierw była praca, potem rodzina… Mam wrażenie, że życie przeszło nie wiadomo 
kiedy, tak szybko „przeleciało”, jak przez palce... Aż mi się nie chce wierzyć, że mam 
już siedemdziesiąt lat. Kiedyś, gdy ktoś miał pięćdziesiąt lat, wydawało mi się, że jest 
bardzo stary. A teraz sama mam siedemdziesiąt! Moim największym marzeniem od 
dziecka było, żebym mogła nauczyć się grać na jakimś instrumencie. Nie mogło się 
spełnić, ponieważ rodzice byli zbyt biedni, nie stać ich było na kupienie mi choćby 
gitary. Obecnie to marzenie jest już nierealne. Nie mam już zdrowia, nie widzę dobrze. 

Myślę, że całe moje życie ułożyłoby się inaczej, gdybym mogła uczyć się dalej po 
szkole podstawowej. Ale nie było na to żadnych szans. Nie marzyłam o żadnym kon-
kretnym zawodzie, tylko żałuję, że nie mogłam dłużej się uczyć. I to pewnie zmieni-
łabym w swoim życiu, gdybym mogła cofnąć czas… 

Gdy słoneczko się schowa za tafl ą jeziora

Ja dojrzę was w mroku i będę czuwała

Z chmurki na niebie spoglądać będę

Czy wam jest dobrze jak mnie nie będzie

Nad grobem mym nie stój wśród łkań

Ja nie śpię w nim, nie ma mnie tam

Ja jestem pyłkiem co pędzi go wiatr

I kropelką rosy wśród zielonych traw

Ja w sercach waszych

Nie ma mnie tam

Próżny wasz płacz nad grobem mym

Ja jestem z wami

Nie ma mnie w nim

Teresa Goździak

Piszę wiersze. Ten napisałam, 
oczekując na poważną opera-
cję. Leżałam w łóżku, rozmyśla-
łam i napisał się prawie sam…
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Powaliła mnie na kolana
Swoją obecną żonę Renatę poznałem przypadkiem, nie pamiętam już, 

czy w kawiarni, czy w autobusie. Była wtedy wdową. Początkowo nie pałaliśmy do 
siebie uczuciem. Nasza miłość rodziła się przez jakiś czas. Pamiętam, że chciałem 
jej zaimponować i zaprosiłem ją na ryby. Ona nie znała tego sportu. Uważała tak, jak 
wielu, że „wędkarze mają trochę nie po kolei w głowie, siedzą nad wodą i gapią się 
w spławik.” Ale pojechała ze mną i spodobało jej się.

Podczas zawodów wędkarskich
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W 2007 roku zaprosiłem ją na spo-
tkanie byłych pięściarzy, odbywające się 
w Rudnej. Od dwunastu lat jestem orga-
nizatorem podobnych spotkań, które od-
bywają się cyklicznie co trzy lata. To był 
nasz pierwszy dłuższy wspólny wyjazd. 
Zabrałem ją jako swoją „asystentkę“. Po-
magała mi zbierać dokumenty, liczyć pie-
niądze (w czym jest bardzo dobra, z racji 
swojego zawodu). Obserwowałem ją, a ona 
mnie. Tam właśnie „coś” zaiskrzyło mię-
dzy nami. Mówiąc dosłownie, powaliła 
mnie na kolana. Oświadczałem się, idąc 
na kolanach od progu mieszkania. Po-
wiedziałem, że nie wstanę, dopóki się nie 
zgodzi. Wiersz „oświadczający” wymyśli-
łem po drodze w autobusie. Powtarzałem 
go całą drogę, żeby nie zapomnieć. Akurat 
tego dnia Renatę odwiedzili wnuk i jego 
dziewczyna. Byli zaskoczeni. Na szczęście 
moja wybranka zgodziła się. Od trzech lat 
jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.

Nie chcę robić z siebie anioła, bo nim nie jestem. Mojej żonie należałoby przy-
znać Nobla lub jakąś jeszcze ważniejszą, cenniejszą nagrodę, za to, że ze mną wy-
trzymuje. Znam swój charakterek. Ale do każdego zamka istnieje właściwy klucz. 
Mówią, że kobiety nie wolno chwalić przed śmiercią, a dnia przed zachodem słońca, 
jednak muszę powiedzieć, że moja obecna żona potrafi ła znaleźć ten właściwy klucz 
do mojego serca. A gdy już znalazła, to może mnie teraz tak poprowadzić, jak pieska 
na smyczy...

Józef Kropiwa

Renata Kropiwa o mężu – Gdy się 
poznaliśmy, zauważyłam, że Józef jest 
zakochany w sobie. Zaczęłam się 
z nim spotykać trochę z przekory. No 
i wpadłam sama w swoją sieć! Był 
wobec mnie bardzo grzeczny. Zdobył 
mnie tym, że potrafi  okazać kobiecie 
szacunek. Lubi przyrodę, ja również. 
Gdy go lepiej poznałam, dostrzegłam 
w nim wiele dobrych cech. Czasem 
jest trochę ostry, chropowaty, ale 
trzeba umieć dostrzec to, co jest 
głębiej. Jesteśmy razem i staramy się 
sobie pomagać. Dużo rozmawiamy, 
wychodzimy razem, rozwiązujemy 
krzyżówki... Również wspólnie 
jeździmy na ryby. Ja nie łowię, ale 
cieszę się kontaktem z przyrodą. 
Jesteśmy razem szczęśliwi, choć 
nie wierzyłam, że takie szczęście 
może jeszcze być moim udziałem.
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W dniu naszego ślubu...



135

Zakochał się we mnie... 
i w moich warkoczach

W 1956 roku poznałam swojego przyszłego męża, Tadeusza Oborskiego. Spo-
tkaliśmy się na stołówce Dozametu. Tadeusz pracował w Dozamecie jako kontroler 
(m.in. rozliczał karty czasu pracy). Ja akurat tego dnia przyszłam do zakładu pożyczyć 
maszyny do liczenia. To był czas przygotowywania bilansu księgowego, a w Oddzia-
le Zaopatrzenia Robotniczego, w którym pracowałam, takich maszyn nie było. Nie 
każdemu je pożyczano, ale mi wiele rzeczy udawało się załatwić dzięki warkoczom. 
Miałam gęste, kasztanowe włosy i tak długie, że „przysiadałam warkocze“. Zaplotłam 
jeden lub dwa i przyszłam do Dozametu po maszyny. Tam na stołówce spotkałam 
Tadeusza. Był właśnie czas karnawału Tadeusz podszedł do mnie i spytał, czy pójdę 
z nim na zabawę (a właściwie na składany wieczorek). Odpowiedziałam, że nie wiem. 
On odparł: „Ta i ta godzina, będę czekał na ciebie, przyjdź”. A ja pomyślałam: „Gdzie 
tam mamusia mnie puści, nie puści.” Akurat przyniosłam od krawcowej nową su-
kienkę, ładną, wieczorową, choć skromną. 

W domu zaryzykowałam i powiedzia-
łam: „Mamusiu, umówiłam się”. Mamu-
sia zapytała: „A z kim?” Odparłam: „Nie 
wiem, jak się nazywa, ale tak i tak wygląda”. 
A ona na to: „A, z nim możesz iść, znam 
go z widzenia”. Poszłam i przepadłam. To 
była miłość. Tadeusz również zakochał się 
we mnie... i w moich warkoczach.

Zawsze zarzekałam się, że nie wyj-
dę za mąż za Poznaniaka. Tadeusz miał 
bardzo dobrą dykcję, nie poznałam, że 
pochodzi z Wielkopolski. Gdy się o tym 
dowiedziałam, było już za późno. Jednak było mi pisane przejść przez życie właśnie 
z Poznaniakiem.

Krystyna Oborska 

Ślub wzięliśmy w nowosolskim 
kościele pod wezwaniem Świętego 
Michała. Było to 22 kwietnia 1957 
roku. Wesele urządziliśmy w domu, 
wtedy jeszcze nie było modne orga-
nizowanie przyjęć w lokalach. Nie 
pamiętam, ile osób przyszło, ale na 
potrzeby wesela zostały „zajęte“ aż 
trzy mieszkania: nasze, pani Borow-
skiej, która mieszkała obok i pani 
Tarnawskiej na pierwszym piętrze.
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Jako młoda dziewczyna
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Figle i psoty
Bardzo lubiłam robić różne psoty czy dowcipy. Nie wyrosłam z tego nawet gdy 

byłam starsza. Pamiętam, gdy 23 czerwca, akurat w dniu imienin Wandy, odbywał 
się nabór uczniów do Liceum Ekonomicznego. Wykaz nazwisk osób podchodzących 
do egzaminu był wywieszony na drzwiach sali Zygmunta Bieniasza. Był to profesor 
języka polskiego, bardzo sympatyczny pan w podeszłym wieku. Postanowiłam zro-
bić mu kawał. Byłam ubrana w różową sukienkę w białe pasy, długie włosy upięłam 
w dwa kucyki przewiązane wstążkami 
od kwiatów, założyłam przeciwsłonecz-
ne okulary, odczytałam kolejne nazwisko 
znajdujące się na liście i weszłam do klasy. 
Gdy stanęłam przy drzwiach, a profesor 
zapytał mnie o nazwisko, zaciekawił go 
fakt, dlaczego mam ciemne okulary, skoro 
jestem w budynku. Ja mu na to burknęłam: 
„Bo bolą mnie oczy”. Poprosił mnie, abym 
podeszła do tablicy i coś napisała. Ale ja 
już nie mogłam ustać ze śmiechu. Nie mo-
głam uwierzyć, że on się nie zorientował, 
że ma przed sobą dorosłą kobietę, pracow-
nicę, a nie uczennicę. Zaczęłam się głośno 
śmiać, aż w końcu profesor odkrył kim je-
stem i powiedział: „A niech panią kaczka 
kopnie. Ale mnie pani nabrała. Pomyśla-
łem sobie, że tu jakaś paniusia przyszła 
i zamierzałem ją przepytać”. Długo wspo-
minaliśmy ze śmiechem tą sytuację.

Halina Abrantowicz

Za krótkie nogi 
Mój mąż Heniek nie miał prawa jazdy 
i był zazdrosny, że mi udało się je 
zrobić. Woziłam go jednak wszędzie, 
gdzie chciał. Pamiętam, gdy pewnego 
dnia prosiłam go, aby nauczył mnie 
jeździć na motorze. Pojechaliśmy 
razem na stadion, ale on już na po-
czątku stwierdził, że nie nadaję się do 
tego i odmówił. Ale ja byłam uparta. 
Zawzięłam się i nic mu nie mówiąc, 
zapisałam się na kurs. Egzamin 
zdałam. Jednak nigdy nie jeździłam 
motorem, bo był dla mnie za ciężki, 
a poza tym miałam za krótkie nogi. 
Ale udowodniłam i jemu, i sobie, że 
nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych!
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Bratnia dusza
Dziękuję Bogu także przyjaciółkę, którą znalazłam w Lubniewicach. Teresa Goź-

dziak jest moją bratnią duszą. Zawsze mogę na nią liczyć. Kiedy miałam rękę w gip-
sie, pożyczyła mi własną kurtkę, ponieważ łatwiej było mi się w nią ubrać. Przynosiła 
mi także obiady i pomagała w domu. To dla mnie wielkie szczęście, że się poznały-
śmy. Podczas nagrywania wywiadu, Tereska odwiedziła mnie i powiedziała bardzo 
piękne zdanie: „Ja wolę z nią zgubić, niż z inną znaleźć”.

Tereska napisała dla mnie wiersz, gdyż często opowiadałam jej o swoim ciężkim 
życiu.

Rozterki wysiedleńca

Nie zapomnę nigdy mowy moich przodków,

Nie zapomnę lasów ani zbóż bławatków,

Został tam grób matki i mogiła dziadka,

A hen tam daleko ma rodzinna chatka.

Bo moje korzenie dla mnie to rzecz święta,

Kto mnie nie rozumie, rzecz to niepojęta

Musiałam wyjechać, to żal i udręka

A me serce biedne prawie z bólu pęka.

Tam zostały góry, błonia i doliny, 

Piękny ten krajobraz, może mi się przyśni.

Barbara Wierzbińska 
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Ludzi warto budzić!
Znów sen śnisz cudowny,

Grasz rolę w nim główną

Masz klucz do krainy wyobraźni

Jednym z moich marzeń z okresu wczesnej młodości było wcielenie się w jakąś 
postać na scenie. Podziwiałam utalentowanych aktorów, piosenkarzy, tancerzy. Byli 
dla mnie wielcy. Moje marzenie miało na zawsze pozostać w sferze nigdy nie speł-
nionych pragnień.

Jednak stało się coś nieoczekiwanego. Marzenie, które z upływem mijających 
lat zostało dawno zapomniane, niespodziewanie spełniło się – występuję na scenie! 
Gram, śpiewam i tańczę w amatorskim musicalu BIAŁY, CZERWONY, CZARNY, 
spektaklu łączącym aktorów różnych pokoleń. Dlatego też i ja mogłam tu zaistnieć. 
Złożyło się jednak na to pasmo szczęśliwych przypadków. Projekt, który napisała 
Marzena Słodownik został zakwalifi kowany do dofi nansowania, byłam na wykładzie 

Blokowisko – scena z musicalu
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Akademii Seniorów, kiedy odbywały się zapisy na zajęcia teatralne, a pan Henryk 
Lechelt, który prowadził zajęcia, potrafi ł mnie nimi zainteresować i zafascynować. 
Gdyby nie zbieg tych wydarzeń i zaangażowanie tych osób, to moje marzenie nigdy 
nie ziściłoby się.

Gram kilka ról – wymagającą nauczycielkę, osobę interesującą się polityką, 
sędziego rozliczającego młodych ludzi z zaprzepaszczonych szans wykorzystania 
swoich talentów, a do tego tańczę fl amenco. Wykorzystałam i nadal wykorzystuję 
swoją szansę, wspaniale się przy tym bawiąc. Los się do mnie uśmiechnął!

Jolanta Kaczmarek

Trzy kolory, jeden SĄD
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Gdy tańczę fl amenco



Publikacja powstała w ramach projektu „Trwałość i uroda życia”, 
realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
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