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Książkę poświęcam pamięci moich Rodziców

Wstęp
Był deszczowy lipiec 2014 roku. Wakacje spędzałam u brata
na Warmii. Od rana padał deszcz, krótki spacer nad pobliskie jezioro i powrót do domu. Zaszyłam się w pokoju, na poddaszu, pełniącym rolę gabinetu brata. Zgromadził tam pamiątki z czasów swojej
lotniczej kariery. Z zaciekawieniem przyglądałam się różnym medalom, pucharom czy też zdjęciom. Postanowiłam zajrzeć do szuflady jego biurka. Otworzyłam ją i oto moim oczom ukazały się stare,
pożółkłe zeszyty. To były pamiętniki naszego taty. Na kilka godzin
zaszyłam się z nimi na poddaszu i zagłębiłam się w lekturę, nie zauważając nawet, że przestało padać. Tak rozpoczęło się moje bliskie
spotkanie z rodzinną przeszłością. Postanowiłam uporządkować 16
zeszytów stanowiących pamiętniki ojca. Było to trudne zadanie, ponieważ opisano w nich wydarzenia z bardzo odległych czasów i brak
im było chronologii. Dotyczyły zarówno życia na wsi pod zaborem
austriackim, czasów pierwszej wojny światowej, okresu międzywojennego, drugiej wojny światowej i czasów budowy nowego państwa
polskiego na Ziemiach Zachodnich. Uporządkowanie i opisanie dziejów naszej rodziny, na podstawie posiadanych pamiętników, stało się
moją pasją. Zadanie to zmotywowało mnie do poszukiwania źródeł
historycznych, spotkań z osobami jeszcze pamiętającymi opisane
czasy. Przeczytałam opracowania historyczne dotyczące tych okresów, odwiedziłam dawnych sąsiadów Sroków z Babic i ich okolic. Zebrałam wiele ciekawych, starych zdjęć. Wiedza ta uzupełniła opisy
ojca. Sytuacje, wydarzenia i wiadomości uporządkowałam, przedstawiając je tak, jak on sam. Są więc to subiektywne odczucia wielu
zdarzeń, nie zawsze zgodne z opinią innych. Postanowiłam opraco-

5

Wstęp

wać i przedstawić dzieje naszej rodziny w sposób czasami do bólu
prawdziwy. Wykorzystałam także pamiętnik napisany przez mamę
w 1956 roku na konkurs ogłoszony przez Polskie Radio. Tak powstała
książka, w której dzieje naszej rodziny są zarazem fragmentem życia wielu innych osób. Opisane w niej wydarzenia przedstawiają losy
ludzi w czasach powstawania naszej polskiej rzeczywistości. Obejmuje ona czasy od zaborów po współczesność. W niniejszej książce przedstawiam także drzewo genealogiczne tej gałęzi rodu, którą
założył mój ojciec Ferdynand. Ponieważ rodzina była bardzo duża,
budowę dalszej gałęzi rodu powierzam dzieciom sióstr i braci ojca.
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Ferdynand Sroka
fotografia z lat 80-tych.

Słowo wstępne autora pamiętników
(1986 r.)

Gdy nasze życie dobiega kresu, czujemy potrzebę opowiedzenia swoim dzieciom o czasach, które już minęły. Coraz częściej
snujemy wspomnienia o dziejach naszych przodków, o swoim dzieciństwie. Rozmyślamy o tym, co nas ukształtowało i co minęło. Przeszłość tworzy historię życia, którą zostawia po sobie każdy człowiek.
Dobrze, żeby znali ją następcy. Ja dowiedziałem się wielu ciekawych
historii o życiu mojego dziadka od mojego ojca. Chciałbym przekazać wam ten pamiętnik jako źródło wiedzy o przodkach, którzy odeszli, lecz pamięć o nich trwa. Oni ciągle żyją w nas, naszych dzieciach, wnukach i będą żyli w przyszłych pokoleniach. Gdy byliście
dziećmi, niezbyt chętnie słuchaliście wspomnień, zawsze zajęci
problemami życia codziennego. Postanowiłem więc spisać to, co za7
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pamiętałem. Może kiedyś znajdziecie czas i zerkniecie do tych notatek, odczytując je z ciekawością. Myślę, że w przyszłym pokoleniu
znajdzie się wśród was ktoś, kto będzie kontynuował zapis dalszych
dziejów rodziny.
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Dzieciństwo i młodość mojego ojca
Józefa Sroki
Mój dziadek Jan Sroka, urodził się w 1842 roku we wsi Jankowice położonej w pobliżu kapryśnej rzeki Wisły. Bywały lata dobre i lata
złe. Zdarzały się szczególnie złe wtedy, gdy kilka razy do roku Wisła
wylewała swoje wody na przybrzeżne pola. Pozbawiała ludzi plonów,
głównego źródła żywności, co groziło głodem i śmiercią mieszkańców.
W latach „tłustych” życie upływało spokojnie. Mieszkańcy uprawiali
ziemię, polowali, łowili ryby w rzece lub przybrzeżnych stawach i wypełniali należną pańszczyznę. Obowiązujące wtedy prawa serwitutów
upoważniały włościan do korzystania z pańskiego lasu i rzeki w czasie
dwóch dni w tygodniu1. Właśnie w Jankowicach mieszkali rodzice
dziadka, Jan i Marianna Srokowie. O ich losach mało wiem. Mój dziadek mając 26 lat poznał osiem lat młodszą dziewczynę, Mariannę Buzdygan, która pochodziła z Kwaczały. Spotkał ją pewnego dnia, gdy był
w Babicach na niedzielnej mszy. Tak go zauroczyła, że postanowił się
z nią ożenić. Już w 1868 roku pobrali się, co zostało zapisane w księdze
parafialnej, w kościele w Babicach2. Połączyli swój dobytek i szczęśliwie żyli na gospodarstwie w Jankowicach. Mieli cztery morgi ziemi
i jedną morgę łąki. Kupili krowę, konia z wozem i byli zadowoleni ze
swojego życia. Dziadek, jako człowiek zapobiegliwy, często służył ludziom pomocą przy uprawianiu ziemi, więc i oni mu pomagali. Były
to czasy, gdy zaborca austriacki wprowadził reformę uwłaszczeniową,

1
2

Pańszczyzna i związane z nią prawa chłopskie tzw. serwituty.
Ówczesny proboszcz parafii babickiej - ks. Wojciech Praszkiewicz (1852-1870).
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uprawianą ziemię przekazywano odpłatnie włościanom3. Mimo, że
mieszkańcy tych terenów byli obarczeni dużymi podatkami, chwalili
zaborców. Stali się bowiem potencjalnymi właścicielami otrzymanych
ziem. Było im łatwiej niż za czasów dzierżawców, którzy bezlitośnie
ich wyzyskiwali. Jan Sroka czasami pracował koniem u sąsiadów na
tzw. „odróbkę” lub na zarobek. Był młody i pełen energii. Tak jak inni
łowił też ryby w Wiśle. Rok po ślubie Mariannie i Janowi urodził się
syn, któremu dali na imię Jakub. Niczego do życia im nie brakowało.
Mieli mleko dla dziecka, mieli swoje zboże, ziemniaki i warzywa. Marianna była dobrą gospodynią, matka nauczyła ją obowiązków domowych. Gdy Jakub miał cztery latka, urodził się drugi syn. Temu
dano na imię Stanisław, po jego kwaczalskim dziadku. Teraz już trzeba było wyżywić dwoje dzieci i siebie. Wisła tego roku wylała, niszcząc część plonów. Życie stawało się trudniejsze, ale dziadek Jan dawał sobie radę. Zebrane zboże zgromadził w stodole, potem cepami
wymłócił i na żarnach na mąkę zmielił. Ryby dobrze tego roku brały,
więc pożywienie nimi uzupełniali. Czasem coś z żywności na targu
sprzedał i rodzinie odzież kupił. Na targu niekiedy bryłę soli kupił
i przyprawiali nią jedzenie. Nie minęły następne cztery lata i trzeci
syn się urodził. Tego Józefem nazwali i z tego „przybytku” się cieszyli.
Synowie to duma rodziców, a i nazwisko dalej w przyszłość poniosą!
Lata osiemdziesiąte jednak były coraz cięższe, bo urodzaje były małe,
a zaborcy coraz większe podatki na włościan nakładali. Wisła częściej wylewała, ziemniaki w wodzie gniły szczególnie na polach przyległych do rzeki. Zaczęły się pojawiać coraz częściej różne choroby:
czerwonka, cholera i inne. W rodzinie Sroków znowu dziecko się
urodziło. Była to dziewczynka. Dano jej na imię Wiktoria. Był rok
1882. Dzieci do szkoły trywialnej w Jankowicach chodziły. Na świecie
zaczęła się panoszyć zaraza cholery, a wilgotne lato i wylewy Wisły
sprzyjały jej rozprzestrzenianiu. Rodzinę Sroków cholera nie ominęła.
Zniesienie pańszczyzny w zaborze austriackim zakończyło się całkowicie dopiero
w 1855 roku.
3
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Marianna zachorowała. Dziadek Jan jak mógł, tak dbał o żonę i dzieci.
Oddzielną izbę dla żony „wyrychtował”, a dzieciom nie pozwalał się
do matki zbliżać. Wywiózł je nawet na jakiś czas do dziadków do Kwaczały. Nic nie pomogły zabiegi dziadka. W 1884 roku śmierć zabrała
Mariannę. Zaraza szalała w okolicy, dużo ludzi wówczas umarło. Na
cmentarzu w Babicach nie chowano tych, co „cholera” ich zmogła.
Obawiano się rozpowszechniania zarazy. Gdy żona umarła, Jan pochował ją na cmentarzu cholerycznym. Dzieciom opowiadał, że „na
górce piasku grób mamy wykopał i tam ją pochował”. Ciężko się teraz
mojemu dziadkowi Janowi żyło. Sam się musiał czwórką małych dzieci opiekować. Lecz i on zaczął podupadać na zdrowiu. Sprzedał więc
konia z wozem i po lekarzach zaczął chodzić. Lekarz był w Zatorze
i w Alwerni, a każda wizyta dużo kosztowała. Martwił się o swoją
gromadkę. Sprzedał jeszcze morgę pola przy Wiśle. Leczenie nie pomogło, tak więc i Jan, dwa lata po żonie, umarł. Zostały cztery sieroty: Jakub, który miał czternaście lat, stał się „głową” rodziny. Jan
umierając prosił Jakuba o opiekę nad młodszym rodzeństwem. Najmłodsza Wiktoria miała cztery lata. Gdy ojciec zmarł, Jakub poszedł
do księdza Papuzińskiego4 do Babic, prosić o pochowanie ojca, Jana
Sroki, na cmentarzu i sprawienia mu pogrzebu. - Pogrzeb kosztuje,
czy cię stać na to? - proboszcz pyta. Jakub mówi, że nie ma pieniędzy,
bo ojciec chorował i na lekarzy je wydał. - A krowę macie? - Tak
mamy - Jakub odpowiada. - No cóż trzeba ją sprzedać i za pogrzeb
zapłacić, innej rady nie ma - pazerny proboszcz odpowiada. Co miał
biedny Jakub robić? Krowę sprzedał i część pieniędzy do plebana
niesie. Trochę chce zachować dla rodzeństwa. Poszedł na plebanię
i księdzu pieniądze daje. - Co tak mało? - pleban pyta. - Toż to
nie wystarczy na pochówek, ale możecie ojca pod murem cmentarnym pochować! Wikary pomodli się za niego. Tak więc Jan Sroka,
mój dziadek, na cmentarzu babickim, pod murem, na uboczu został
pochowany. Czworo sierot po pogrzebie do domu wraca, a droga była
4

Następny proboszcz parafii Babice ks. Piotr Papuziński-Babicki (1871-1900).
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dla nich daleka. Chłopcy na zmianę niosą na plecach małą, czteroletnią Wiktorię, która nie bardzo rozumie śmierć ojca, a matki prawie
nie pamięta. Wracają do domu, a tam pusto i smutno. Z każdego kąta
bieda ich wita i smutek. Lato się kończyło i słońce już wcześniej zachodziło. Wiktoria woła jedzenia, zresztą oni wszyscy są głodni, co
robić? Jakub postanowił iść do sąsiadów, aby pożyczyć trochę mleka
i chleba. Sąsiedzi dobrzy byli i dali im mleka oraz chleba, nie chcieli
żadnej zapłaty. Dzieci trochę głód zaspokoiły. Jakub ze Staszkiem na
ryby poszli, a Józek z Wiktorią w domu zostali. Chłopcy umieli dobrze łowić, więc ryb kilka przynieśli i głód oszukali. Tak zaczęło się
samotne życie czwórki sierot. Sami sobie jakoś radę dać musieli. Ojciec przed śmiercią zboże do stodoły zwiózł, teraz oni, codziennie,
po trochu sobie cepami młócili, na żarnach mielili i placki na piecu
piekli. Jakub jako głowa rodziny starał się, żeby chociaż jeść co mieli.
Jeszcze z plonów zebranych przez ojca korzystali, ziemniaki w polu
kopali, brukiew na polu zbierali. Ryby też były ich pożywieniem. Czasami sąsiedzi im coś pomagali i życie mijało. Jakub wykombinował,
żeby część złowionych ryb na targ zawieźć i sprzedać. Za zarobione
pieniądze dokupował jedzenia. Zadbał też o to, by bracia do szkoły chodzili, pisać, czytać i rachować się uczyli. A chłopcy chętni do
nauki byli. Na następny rok sąsiedzi pomogli im obsiać pole. Zostały im jeszcze dwie morgi ziemi i łąka. Nie pamiętam, co mi ojciec
opowiadał, jak oni dorobili się, w każdym razie, po pewnym czasie
udało się im odkupić krowę i już swoje mleko mieli. Jakub i Staszek trawę na łące kosili, pola doglądali, a Józek i Wiktoria krowę
paśli. Tak sobie dzieci same radziły i życie pomału mijało. Sami się
gospodarzyli, sami się wychowywali, żyło im się ciężko. Po pewnym czasie Jakub postanowił, że jeden z braci musi iść na służbę do
obcych. Ale kto, czy Staszek czy Józek? Trudny wybór! Staszek już
dużo umiał i w gospodarstwie był przydatny, Józek tylko krowy potrafił paść. Może znalazłby gospodarza, co potrzebuje pastucha? Jeżeli to się nie uda, to Staszek musiałby zostać na służbie, pomimo
tego, że był bardziej pomocny w domowym gospodarstwie. Tak
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więc decyzja zapadła. Józek musi iść na służbę! Jakub zadecydował,
że obaj bracia pójdą szukać służby, a gdy ją znajdą, to wtedy Staszek
wróci do domu, a Józek zostanie. Chyba, że los zadecyduje inaczej!
Tak więc wiosną 1890 roku, Staszek i Józek, zapakowali do
torby przewieszonej przez ramię trochę placków, chleba, garstkę centów do kieszeni i poszli w „świat” szukać służby. Poszli w nieznane
„szukać szczęścia”. Wisłę łódką przepłynęli i dalej wędrowali przed
siebie. Do różnych gospodarzy zachodzili, ale nikt im pracy nie zaofiarował. Każdy odpowiadał - Idźcie dalej może ktoś będzie miał
dla was pracę, ja nie mam - powiadali. Tak wędrują bracia, coraz
dalej i dalej, pracy nigdzie nie ma. W przydrożnych kopkach siana
śpią. Już jedzenie się im kończy. Tydzień wędrują, przez góry przeszli.
Przed sobą jakąś dużą wioskę zobaczyli, tam się więc udali. Doszli
do wioski, tam mały ryneczek zobaczyli ze studnią na środku. Ludzie po wodę przychodzili. Bracia na rynku usiedli, resztki jedzenia
spożyli i chcieli się napić wody. Podchodzą i pierwszy raz zobaczyli,
jak ludzie, przy pomocy kołowrotka wiadrem wodę ze studni wyciągają. Bardzo ich to zdziwiło. Spróbowali wyciągnąć wodę dla siebie
do picia. Udało im się! Napili się i zaczęli pomagać przychodzącym
kobietom wyciągać wodę. Chcieli się spytać o pracę, ale nie rozumieli mowy tych ludzi. Mieszkańcy wsi mówili nieznaną im gwarą.
Postanowili wydać pieniądze, które już im się kończyły, na chleb.
Obok był sklep. Sprzedawczyni nie rozumiała po polsku, wyszła więc
na zaplecze i wróciła z gospodarzem. Na szczęście on mówił po polsku. Powiedział im też, że wieś, do której doszli nazywa się Karwina5.
Gdy spytał się chłopców, czego sobie życzą, oni opowiedzieli o swoim losie. Gospodarz dał im chleb i zaprosił do domu. Tutaj spotkali
gospodynię, która ich bardzo dobrze przyjęła. Okazało się, że oni właśnie potrzebowali kogoś do pomocy w gospodarstwie. Oprócz sklepu była tam też masarnia i duże obejście gospodarskie. Gospodyni
dała im mydło i ręczniki, żeby się umyli. Potem zjedli kolację i kazano
5

Karwina - obecnie miejscowość na terenie Czech.
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im iść do izby spać. Bracia radzi byli, bo dawno już w łóżku nie spali, grzecznie odmówili pacierz i podziękowali Bogu za to, że znaleźli
służbę i ciepły „kąt”. Rano wstali, za opiekę Bogu podziękowali, zjedli śniadanie i gospodarz zaprowadził ich do obory, gdzie stały dwie
krowy. Powiedział im, jakie będą mieli obowiązki. Mają paść krowy
na łące, za wsią. Potem pokazał łąkę i pomógł zagonić tam krowy.
Paśli krowy, bardzo radzi. W południe zagnali je do obejścia. Gospodyni je wydoiła i dała braciom jeść. Po południu znowu pognali
bydło na pastwisko. Potem obejście posprzątali. Gospodyni po czesku mówiła, więc ją nie bardzo rozumieli. Gospodarz z nimi rozmawiał i im tłumaczył, co mają robić. Tak zostali w gospodarstwie.
Codziennie pasali krowy i pomagali w obejściu. Minęły im dwa
tygodnie. Trzeba wracać do domu. Na Staszka już czas, tam Jakub
na niego czeka.
Gospodarz zauważył, że coś gnębi chłopców, wypytał ich
o powód. Bracia powiedzieli o tym, że jeden z nich musi wracać. Gospodarz nie robił żadnych trudności. Zaopatrzyli Staszka w jedzenie,
trochę pieniędzy i pakunek na drogę mu dali. Przyszła chwila pożegnania. Bracia się rozpłakali, ściskają się i rozejść nie mogą. Józek zostaje sam, jest mu bardzo smutno, cicho pochlipuje. Pędzi krowy na
pastwisko i tam też płacze. Staszek odszedł, też mu smutno, ale wie, że
zostawia Józka u dobrych ludzi, że nie będzie tu głodny i ma dach nad
głową. Mijają dni, Józek się przyzwyczaja do tego, że jest sam. Ma sporo obowiązków, pasie krowy, sprząta w oborze i na podwórzu. Dobrze
mu u gospodarzy, dbają o niego, ubranie mu kupili i pomału się do
nich przyzwyczaja. Już go traktują jak swojego, do szkoły go posłali,
do kościoła w niedzielę zabierają. Polubili go, jest pracowity i sumienny. Oni swoich dzieci nie mieli, więc traktują go jak swego. Nawet
gospodyni mu odkłada zarobione pieniądze. Pół roku zleciało, a Józek już dobrze po czesku rozumie i chętnie pomaga także gospodyni.
Dobrze się tu czuje, już nie tęskni za domem i braćmi. Mija szybko
jeden rok, drugi. Józek ma już 15 lat i chciałby się nauczyć jakiegoś
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zawodu. Gospodarz miał masarnię i ucznia, który właśnie zdawał egzamin czeladniczy. Potrzebny był mu nowy uczeń. Józek postanowił
poprosić gospodarza, żeby go do terminu przyjął. Często zaglądał do
masarni, pomagał i podobała mu się ta praca. Gospodarz się zastanawiał, z żoną rozmawiał. Podobało mu się, że chłopiec chce się uczyć.
Jest pewien problem, za naukę trzeba płacić. - Skąd weźmiesz pieniędzy na terminowanie? Muszę cię do cechu zapisać, a to kosztuje - tłumaczy się gospodarz. - Spróbuję poprosić braci o pieniądze.
Przecież mam tam udział w ojcowiźnie. Niech moją część sprzedadzą
i mnie spłacą - wpada na pomysł Józek i pisze do braci list. Bracia
z odpowiedzią się ociągają, co robić, czas ucieka. Teraz gospodyni pomaga Józkowi. - Przecież masz pieniądze w banku, te, które przez
te dwa lata zarobiłeś. Możesz je wykorzystać na pierwszy rok nauki
- podpowiada mu rozwiązanie problemu. Tak też Józek i zrobił, zarobione pieniądze przeznaczył na naukę zawodu. Zaczął terminować
w masarni. Opłacił sobie rok terminu i koszt zapisu do cechu. Gospodarz wysłał go do szkoły zawodowej. Dwa dni w tygodniu chodzi do
szkoły, w pozostałe dni terminuje. Rok przeleciał „jak z bicza strzelił”
i znowu trzeba pieniędzy na drugi rok nauki. Ponownie pisze do braci
i prosi, żeby sprzedali należną mu część ojcowizny i dali pieniądze na
następny rok nauki. Braciom już się lepiej powodziło, więc postanowili go spłacić. Przysłali mu pieniądze i mógł już opłacić następny rok
terminu. Na tyle mu wystarczyło. Józek zadowolony coraz pewniej się
czuje, uczy się pilnie. Mija drugi rok, już jest bardzo pomocny gospodarzowi, umie sam zabijać żywiec, robić wyroby. Znowu trzeba
pieniędzy na następny rok nauki. Teraz nie ma już skąd ich wziąć.
Już musi sam jakoś rozwiązać ten problem. Wpada na pomysł ugody
z gospodarzem. Proponuje, że po zdobyciu zawodu i ukończeniu
terminu, pracował będzie u majstra bezpłatnie, już jako czeladnik
przez jeszcze rok. Gospodarz go polubił i poszedł mu na rękę, zgodził się. Józek nadal mieszka u niego, pracuje w masarni i w domu
gospodyni pomaga. Pod koniec terminowania - zdaje egzamin i zostaje czeladnikiem masarskim. Ma już zawód, jest z tego dumny.
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Przez następny rok pracuje u majstra za mieszkanie i wikt. Miał pracować następny rok, ale otrzymał z Asenterunku6 z Ołomuńca7 powołanie do wojska austriackiego. Jest młodym, zdrowym młodzieńcem, ma wykształcenie, więc go powołali do wojska. Całe siedem lat
w Karwinie spędził, tam pasał krowy, pomagał w gospodarstwie,
zdobył wykształcenie i zawód. To dla chłopca sieroty duży sukces życiowy. Tak więc Józek z ciężkim sercem swój dobytek do walizeczki
chowa, z gospodarzami się żegna. Za wszystko im pięknie dziękuje
i do Jankowic wraca. Tam się wiele zmieniło. Bracia sobie dobrze
radzą na gospodarce. Jakub już dorosły kawaler, za panną się ogląda, a i Staszek nie ułomek. Z Wiktorii ładna panienka wyrosła. Józek
zostawia swoją walizeczkę i do Ołomuńca do jednostki jedzie. Trzy
lata spędził w wojsku. Tam nowy mundur mu dali i ćwiczyli. Potem
jeszcze do szkółki podoficerskiej go skierowali i na koniec stopień zugsführer8 mu dali.
Po trzech latach pobytu w wojsku, znowu do rodzinnego domu wraca. Bracia dumni z niego byli, że był w wojsku, trochę
mu zazdrościli. Do wojska ich nie wzięli, bo okazali się niezdolni
do służby wojskowej. Niedożywieni byli i zdrowie nie takie jak trzeba.
Gdy Józek do domu wrócił, już mu tam ciasno było. Robota w polu
mu się nie podobała. Bierze walizkę i do Bielska za pracą jedzie. Tam
znajduje dobrą posadę u mistrza masarskiego. Zarobione pieniądze skrzętnie zbiera. Po roku do Jankowic wraca i otwiera sobie tam
mały sklepik. Ma swój warsztat, sam kupuje, ubija świnie, sprzedaje
mięso i wyroby. Jednak interes idzie słabo, bo tu mało ludzi mieszka i są oni biedni. Główne wyżywienie włościan to ziemniaki, zboża,
warzywa i jajka. Wszystko, co sami sobie w gospodarstwie wypracują.
Mięso rzadko gościło na chłopskich stołach, czasami w niedzielę
Asenterunek - odpowiednik Komisji Wojskowej odpowiedzialnej za pobór rekrutów do wojska.
7
Ołomuniec - miasto na terenie Czech.
8
Zugsführer - stopień wojskowy- odpowiednik stopnia plutonowy.
6
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bywało. Chowali kury, gęsi, kaczki i to było źródło mięsa. Gdy
co niedzielę do kościoła do Babic Józek z rodzeństwem zachodzi, widzi, że tam interes kwitnie. Przed kościołem stragany
kupcy rozkładają, mięsem i wyrobami handlują.

Józef Sroka w mundurze austriackim.
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Do kościoła dużo ludzi przychodzi, bo to parafia duża, dla wielu wsi.
Przychodzą ludzie z Zagórza, Mętkowa, Kwaczały, Rozkochowa, Jankowic, Żarek i pobliskich przysiółków9. Ruch duży, każdy sobie jakiś kawałek wędliny kupi i towar znika. On także zaczyna prowadzić
taki sam handel, siostra i bracia mu pomagają. Interes zaczyna się
rozwijać, w niedzielę wyprzedaje wszystkie wyroby i mięso. Postanawia zamknąć warsztat w Jankowicach i przenosi się do Babic. U Taborskiego (Kanoska)10 wynajmuje lokal, jest tam duża sień i dwie izby.
Tak od 1904 roku Józef Sroka rozpoczyna swoją działalność handlową
w Babicach. Tam się melduje i otrzymuje pozwolenie jako masarz na
skup, ubój i przerób mięsa. Pomagają mu w niedzielę bracia, a w tygodniu siostra Wiktoria. Pomoc siostry się zakończyła, gdy poznała
chłopaka. Miała 22 lata i wyszła za niego za mąż. Teraz nazywała się
już pani Chrustecka. Bracia siostrze wesele wyprawili. Młodzi Chrusteccy zamieszkali w Chrzanowie, bo mąż siostry był urzędnikiem
państwowym i miał stałą posadę w starostwie. Józek ma już 26 lat.
Kawalerskie lata uciekają, za dziewczyną zaczyna się oglądać. Spodobała mu się Kasia Kościelniak, która w karczmie u Szali pracowała.
Często po pracy tam zachodzi i z Kasią flirtuje. Dotarło to do ojca
Kasi, bogatego gospodarza. Wybił Józka z głowy Kasi – Ty jesteś
z domu bogata i bogatego męża ci trzeba, a nie biednego masarza!
– Biedna dziewczyna, co było robić, polecenie ojca „rzecz” święta.
Józek z żalem się musiał wycofać z tych zalotów. W Babicach w tym
czasie kwitnie handel. Szala w karczmie się gospodarzy. Żyd Szymek
sklep prowadzi, a kulawy Icek po ludziach mleko, masło skupuje
i do Chrzanowa na targ zawozi. Najlepszy handel kwitnie w niedzielę.
Wtedy ruch jest bardzo duży, każdy coś tam, do domu z Babic zanosi.
Kościół w niedzielę w „szwach” pęka, proboszcz Kopiński11 na ludzi
z ambony wrzeszczy i o chytrość wszystkich posądza, bo na tacę mało
Babice - parafia obejmująca sąsiednie wsie i przysiółki.
Kanosek- przydomek (dawniej przypisywano je włościanom w celu rozpoznania,
ponieważ wielu ich miało to samo nazwisko).
11
Proboszcz parafii Babice w latach 1901-1924 - ks. diecezjalny Jacek Kopiński.
9

10
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dają, a handlu i karczmy nie omijają. Ludzie się tym przejmują i żarliwie modlą, głośno pieśni pobożne wyśpiewują. Najlepszy handel
jest po niedzielnej mszy. Józek już sam handluje. Jego starszy brat,
Jakub też się ożenił. Tak sobie sieroty w życiu pomogły i same w dorosłe życie wejść musiały. Józek dalej za żoną się rozgląda, choć żal mu
Kasi. Więc szuka innej, odpowiedniej panny. Nie ma zbyt dużo czasu
na poszukiwania, bo sam musi swojego interesu pilnować. Jeździ po
okolicy i żywiec od gospodarzy na ubój kupuje. Przy okazji za panną się
ogląda. U Szali w karczmie dowiedział się, że dobry żywiec i niedrogo
można kupić w przysiółku Rozkochowa, Źródłach. Tam też się wybiera na zakupy. A może i szczęście go tam spotka i jakąś pannę sobie
wypatrzy? Ma już swoje lata i do żeniaczki mu pilno.
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Józek po wsiach jeździ i żywiec od gospodarzy skupuje. Zna się
już na wycenie i wie, co i za ile można kupić. Przy okazji za córkami
gospodarskimi się ogląda. Gdzie panna ładna, to ją kokietuje. Dowiedział się, że korzystnie można kupić żywiec w przysiółku Źródła.
Tam się więc udaje i podparty kijem, który mu za obronę przed psami
służył, po wiosce idzie. Domy niebogate, strzechą kryte, ale obejścia
gospodarskie zadbane, ogrodzone. Wchodzi na jedno z podwórek,
a tu go psy z wrzaskiem dopadły. Broni się, kijem wywija. Podszedł
do drzwi chaty i puka. Wie, że tu jest „obcy” i ludzie niechętnie z nim
rozmawiają. Drzwi chaty się otwierają, wychodzi gospodarz i dziwnie
mu się przygląda. Odgonił psy. Czego chcecie? – pyta. Józek sprawę przedstawia i mówi, że chce kupić jałówkę i świnię na ubój. Gospodarz twierdzi, że ma to, co go interesuje i prowadzi go do obory.
W oborze ciemno, ale stoją cztery krowy i jałowica. Ładna sztuka –
myśli Józek – i o cenę pyta. Odpowiedź go zadowoliła. Więc i o świnię
pyta. Gospodarz pokazuje okazałego świniaka. I tu cena dobra. Wychodzą na podwórze, żeby dobić interes. Gospodarz nabrał zaufania
do kupca, więc go do domu zaprasza. Chata pokaźna była, duża sień,
izba okazała. W izbie widać porządek i dostatek. Na ścianach święte
obrazy, łóżka, ładnymi narzutami przykryte, na nich poduchy sowite. Wszystko czyste, bielone ściany aż błyszczą. Na środku izby duży
stół stoi, przykryty czystym, haftowanym obrusem. Gospodarz do
stołu zaprasza. – Na bogaty dom trafiłem, a i gospodarz na żywcu się
zna – myśli sobie Józek i do stołu siada. Na stole pojawia się butelka
gorzałki i omawiają zakup. Józek pieniądze liczy, gospodarzowi daje
gotówkę. – Na to teraz sobie coś zjemy, jak my interes dobili – powiada
21
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gospodarz i żonę prosi, aby z kuchni jedzenie przyniosła. Gdy tak sobie gadają, do stołu bardzo ładna panienka jedzenie im podała i się
wdzięcznie do Józka uśmiechała. Oj, oj! Coś w nim zadrgało. Prosi, aby panienka usiadła i się z nimi kieliszeczek gorzałeczki napiła.
Gdy sobie wypiła, cała się zarumieniła, chybcikiem od stołu wstała i
do kuchni uciekła. Spojrzenia z Józkiem sobie rzucili i oboje ukłucie
pod sercem poczuli. Prosili ją jeszcze raz, ale ona już nie weszła do
izby. Józek miał upatrzonego furmana, więc go woła. Razem z gospodarzem na wóz świniaka załadowali. Świniak jakoś na furmankę
wlazł, ale jałówka z obory wyjść nie chciała i się kopytami zapierała.
Gospodarz dziewczynę woła. Panienka weszła do obory i do jałówki
przemawia. O dziwo, ta z ziemi wstała i za dziewczyną na podwórze
wyszła. Tu ją do wozu przywiązali i już odjeżdżają, a jałówka się znowu zaparła i nie chce iść. Gospodarz dziewczynę prosi, żeby szła obok
zwierzęcia przy wozie. Józek z furmanem wsiedli na wóz, a dziewczyna idzie koło wozu i jałówkę pogania. Józek co chwilę zerka na pannę,
a ona ukradkiem na niego oczkiem łypie. Gdy już kawałek za wioskę
uszli, Józek z wozu zeskoczył, pięknie jej podziękował i rączkę uścisnął. Dziewczyna zarumieniła się, na pięcie odwróciła i do domu odeszła. Józek wszedł na wóz i myśli o dziewczynie. Wpadła mu w oko.
Zaczyna furmana wypytywać, kim jest ta dziewczyna, czy ją zna?
Ponieważ furmana w Rozkochowie najął, ten zaczął mu opowiadać
o nieznajomej. Znał jej rodzinę. To młoda Pola z domu Szmaciarz.
Jest samotna, bo gdy miała cztery lata, to jej matka umarła i ojciec
sam ją wychowywał. Gdy miała sześć lat, to się ponownie ożenił. Macocha się nią opiekowała. Polę traktowała jak swoją córkę. Gdy Pola
miała dziesięć lat, umiera jej ojciec. On przed śmiercią posag córce
zapisał, gospodarstwo stało się własnością dziewczyny, ale macocha
sprawowała opiekę. Niedługo potem macocha za mąż wychodzi i już
dziewczyna jest przymuszana do ciężkiej pracy w gospodarce. Pasie
krowy i obejście oporządza. Nie ma czasu na naukę, do szkoły w Rozkochowie nie chodzi, bo roboty w gospodarstwie dużo. Niby bogata
była, a przygnębiona. We własnym domu źle się czuła. Gdy już panną
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była, macocha z mężem, chcieli jej się pozbyć. Pisać i czytać nie umie,
ale jest bardzo robotna. Gdy furman skończył swoje opowiadanie,
prawie do Babic dojechali. Tu świnię wyładowali, jałówkę odwiązali.
Józek zapłacił furmanowi i ten do Rozkochowa odjechał. Józek cały
czas o dziewczynie myślał. Czy go będzie chciała, ona bogata a on
biedny? Taka myśl go gnębiła. Zadowolony był z kupna, bo i towar
dobry i nieźle na nim zarobił. Jednak myśl o Poli ciągle go nachodziła. Poszedł więc do Szali, do karczmy, na piwo. Karczmarz piwa mu
dał, a i na drugie namawiał. Józek siedzi i piwo pije, a tu do karczmy
koledzy przychodzą. – Co cię gnębi Józek? – pytają. Józek stawia im
kolejkę i o swojej sprawie mówi. Wyżalił się im, bo to najlepsi jego
koledzy. A oni wspólnie mu poradzili, żeby swatów do dziewczyny
wysłał. Zadowolony z porady kolegów wieczorem do domu wrócił
z postanowieniem, że nazajutrz do Źródeł wyśle swatów. Następnego
dnia ich we wsi znalazł, dobrą wódkę kupił, wynajął bryczkę z dwoma
pięknymi końmi. Swatowie do Źródeł pojechali, opiekunów o rękę
Poli prosić. Gdy dojechali do wsi, o gospodarstwo Poli spytali i do
drzwi zapukali. Gospodarz ich przyjął, więc mu cel przyjazdu grzecznie wyłuszczyli i wódkę na stół postawili. Gospodarz z żoną sprzeciwu nie robili, ale mówią, że pannę trzeba o zgodę zapytać. Jej zgoda
najważniejsza była. Wtedy ją zawołali, powiedzieli, po co swaci przyjechali. Pola się zaczerwieniła, głowę spuściła, ale się zgodziła. Wielka
to ulga dla swatów była, że sprawę pozytywnie załatwili. Gospodarz
też był zadowolony, bo od dawna chciał się jej z gospodarstwa pozbyć.
Gdy sprawę załatwili, gospodarz jeszcze wódkę im postawił. Dobrze
podchmieleni swatowie z dobrą nowiną do Józka wrócili. Józek bardzo był zadowolony. Tak spotkały się dwie sieroty, które same, bez
rodziców, życia się uczyły. Józek więc śmiało do Poli na „zmówiny”
jedzie, żeby termin wesela ustalić. Oboje do księdza Kopińskiego do
Babic idą i na zapowiedzi dają. Józek szczęśliwy, a Pola zadowolona,
że się spotkali i pokochali. Stało się to, co dla nich przeznaczone było.
W marcu się poznali, a w maju na zapowiedzi dali.
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Kościół w Babicach. Tutaj 14 lipca 1905 roku odbył się ślub Józefa i Apolonii.

.

W lipcu ksiądz Kopiński w kościele w Babicach ślubu im
udzielił. Dnia 14 lipca 1905 roku, zapisano w księdze parafialnej kościoła w Babicach: Józef Sroka ur. 1878 roku syn Jakuba i Marianny
z domu Buzdygan i Apolonia Szmaciarz ur. 14 kwietnia 1884 roku
córka Jana Szmaciarza i Zofii z domu Grudzień, zawarli związek małżeński. Wesele odbyło się w ogrodzie u Taborskiego, goście tańcowali,
gorzałki popili i długo o weselu pamiętali. Młodzi domu nie mieli,
ale byli szczęśliwi. Józkowi czasy kawalerskie się skończyły, a Pola już
krów pasać nie musiała. Teraz inne obowiązki mieli. Opiekunowie
posag dostatni Poli dali, a i Józek miał trochę uskładanego grosza,
tak więc sobie od Kościelniaków mały domek drewniany, kryty papą,
kupili i w nim zamieszkali. Józek cegłę kupił i sobie warsztat oraz
sklepik wybudował. Dom też chciał przebudować. Och! Ile to kłopotu
było! O zezwolenie na przebudowę się starał, ale nie dostał. Próbował
więc innego sposobu. Dom stał przy samej drodze, więc sąsiedzi robili mu różne trudności. Chodzili wokół budynku i tyczką odmierzali
odległość od granicy. W tym czasie już w Wygiełzowie był posterunek
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policyjny. Posterunkowym był wówczas nijaki Tadus. Sąsiedzi zameldowali policji, że samowolkę Sroka uprawia i buduje bez zezwolenia
dom. Policjanci z posterunku w Wygiełzowie na rowerach przyjechali,
koło domu chodzili, ale żadnego przestępstwa nie zauważyli. Na zewnątrz ściany drewniane stały i nic się nie działo, nikt nie murował!
Józek zaś najął murarza i w ciągu krótkiego czasu stronę wewnętrzną
domu z drewnianej zmienił na murowaną. Od drogi zostawił drewnianą ścianę i mur był niewidoczny, był wewnątrz budynku. Tak
więc nie naruszył żadnych przepisów. Następnie ścianę drewnianą
rozebrał i wewnątrz miał ścianę z czerwonej, palonej cegły. Tak więc
od strony ulicy dom był murowany. W późniejszym czasie wymurował też od strony podwórza. Gdy cały dom był murowany, zmienił
pokrycie dachu z papy na dachówkę. Teraz już na swoim mieszkali
i handlowali. Ludzie zawistni byli, że tak prędko się usamodzielnili i im
utrudniać życie zaczęli. – Przyszli jako obcy i już się panoszą – gadali.

Dom w Babicach wymurowany przez Józefa Srokę na początku XX wieku.
Zdjęcie wykonane w 2016 roku.
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Ale Józek dalej interes rozwijał. W tym czasie dobra dworskie
rozparcelowano i ziemię sprzedawano. Tak i Józek z Polą sobie dwie
morgi pola kupili. Najwięcej kupił Domagała, bo i budynki podworskie nabył. Wieś się rozwijała, ludziom się dobrze żyło. Zaborca austriacki pozwolił Polakom ziemię kupować. Podatki też „żyć”
dawały i ludzie cesarza Franciszka Józefa sobie chwalili. W świecie
już się siły rewolucyjne zbierały i widmo wojny nad Europą się pojawiało. Ludzie zajęci swoimi sprawami o wojnie nie myśleli. Józka
działka sąsiadowała z polem kościelnym. On chciał sobie poszerzyć
podwórko, idzie do księdza z prośbą o odsprzedaż kawałka pola.
Ksiądz Kopiński zdecydowanie odmawia, nie chce ani odsprzedać,
ani wydzierżawić. W tym czasie Józek działał w Kółku Rolniczym
i o budowie Domu Ludowego we wsi napomknął księdzu. Prosi więc
w imieniu Kółka o działkę na Dom Ludowy. – Dom Ludowy chcecie
budować, a o większej szkole nie pomyślicie? Dzieci uczą się w starej szkole i w wynajętych u ludzi izbach. Szkoła jest nieduża i obok
waszego domu stoi. Rozbudujcie szkołę najpierw, to potem pomyślę
o działce dla waszego Kółka na Dom Ludowy. Józek kombinuje, jak
by tu tę szkołę rozbudować? Na zebraniu Kółka sprawę przedstawił.
Ludowcy1 powołali Komitet Rozbudowy Szkoły (KRS). Chodzą po
wsi i ludzi namawiają do pracy przy rozbudowie. W owym czasie ludowcy założyli w Babicach Kasę Stefczyka2. Mieściła się ona w domu
Kosowskich. Ludzie w Kasie Stefczyka zaciągali pożyczki na zakup
ziemi z parcelacji. Kółko Rolnicze swoje pieniądze, które miało zebrane na Dom Ludowy, też w Kasie Stefczyka miało zdeponowane. Wójt
zebranie wiejskie zwołał i zgodę mieszkańców na pomoc przy rozbudowie uzyskał. Józka Srokę z delegacją do Starostwa, do Chrzanowa
wysyłają. Starosta Komitet Rozbudowy Szkoły zatwierdził i z Funduszu Oświaty pieniądze dać obiecał. Z tymi dokumentami znowu
Członkowie organizacji chłopskich założonych przez ks. Stojałowskigo w 1895
roku (Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe) przekształcone w 1900 roku w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
2
Kasa Stefczyka założona w celu udzielania pomocy materialnej chłopom.
1
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do księdza Kopińskiego poszli. Tym razem ksiądz był bardzo zadowolony, że mu ludowcy zaufali i do roboty się wzięli. Dał plac na powiększenie terenu przyszkolnego. Bardzo prędko ruszyły roboty przy
rozbudowie szkoły. Rozebrano dach i dobudowano piętro, a nawet
niedużą przybudówkę za budynkiem. Ludzie biedniejsi pomagali fizycznie: kamienie, cegłę, wapno, zwozili. Codziennie dziesięciu, dwudziestu pracowników na budowie było. Już w 1906 roku mury gotowe
stały. Majster budowlany pieniędzy woła, a tu kasa pusta, na wykończenie zabrakło pieniędzy. Starosta wiedział o funduszach zebranych
przez ludowców na Dom Ludowy. Gdy pojechali do Starostwa po
obiecane z Funduszu Oświaty pieniądze, on tak mówi do nich: – Dołóżcie waszych pieniędzy do wykończenia szkoły, a ja wam potem oddam z naszych Funduszy Oświatowych jak otrzymam dofinansowanie. Ludowcy zaufali staroście i ze swojej Kasy na wykończenie szkoły
dali część pieniędzy, licząc na późniejszy zwrot. Tak już w 1907 roku
w nowej szkole rozpoczęły naukę dzieci. Zlikwidowano naukę w wynajmowanych od gospodarzy izbach. Kierownik Laskowski otrzymał
mieszkanie na parterze budynku. Teraz w szkole są trzy sale lekcyjne i mieszkanie kierownika. W dobudówce zrobiono małą stołówkę.
Starostwo było zadowolone, bo problem oświaty w Babicach
miało załatwiony. Józek razem z Taborskim i Filipkiem, dalej do księdza o obiecany plac na Dom Ludowy prosić. Ksiądz wyjścia nie miał,
oni słowa dotrzymali. Zaproponował im dzierżawę małej działeczki
przy drodze. Na środku działki był stawek, gdzie ludzie krowy i konie
poili. Żyło w nim wiele żab, a wieczorem dziewczęta nogi sobie moczyły. Działka nieduża, stawek w środku. – Co było robić? Na zebraniu
Kółka zadecydowali, że biorą tę ofertę. Postanowili stawek częściowo
zasypać i tam budować swój budynek. Przy budowie praca była nielekka. Fundamenty kopali głębokie, masywne. Ludowcy Józka Srokę
zrobili gospodarzem budowy, bo blisko mieszkał we wsi, znali go i mu
ufali. Cała odpowiedzialność za budowę spadła na jego barki. Praca
szła dobrze, mury szybko stanęły. Gdy budynek trzeba było wykoń-
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czyć, w kasie pokazywało się dno! Jedzie więc Józek z delegacją do
Starostwa prosić o zwrot pożyczki udzielonej na szkołę. Starosta się
wykręca, nie chce oddać, twierdzi, że po prostu pieniędzy nie ma. Co
robić? Mury Domu Ludowego już stoją gotowe i niszczeją. Roboty
stanęły z powodu braku gotówki. Na zebraniu Kosowski, Taborski
i Szala - czołowi ludowcy, uradzili, żeby dać Józkowi Sroce budynek
w dzierżawę na dwadzieścia lat, a on niech go wykończy za swoje pieniądze. Józek miał je w Kasie Stefczyka złożone z handlu i wiana Poli.
Ciasnota na jego działce mu dokuczała, więc zgodził się. Tak więc
umowę ustną członkowie Kółka z nim zawarli. Przez dwadzieścia lat
Józek Sroka jest zarządcą i dzierżawcą budynku w zamian za wykończenie wnętrza budynku. Umowę podjęli w 1907 roku. Józef Sroka,
mój ojciec, uruchomił własne oszczędności i zaczął wykańczać budynek. Ponieważ otrzymał same mury, zabrakło i jemu pieniędzy na wykończenie. Postanawia więc, przy sprzeciwie żony, sprzedać morgę ziemi. Pola była przeciwna i bardzo się tym zmartwiła, ale kochała męża

Zdjęcie budynku Kółka Rolniczego w czasie II wojny światowej.
Od lewej: policjant, pan Jasieczko ze sprzedawczyniami i niemiecki oficer.
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i mu ufała. Budynek szybko wykończono i już w 1909 roku rozpoczął
w nim Józek handel. Otworzył tam sklep kolonialny. Wszystko tam
można było kupić, „mydło, szydło i powidło”. Józek Sroka z Chrzanowa towar dowoził, a w sklepie zatrudnił Marię Głogowską i Julkę
Kosowską. Tę ostatnią szybko zwolnił, bo ona sama sobie „wypłacała” pensję, zabierając towar ze sklepu. Pola nie mogła pracować, bo
przecież ani czytać, ani pisać nie umiała. Sklep był duży, jasny i przestrzenny. Drzwi z ulicy prowadziły do sklepu, a osobne wejście było
do drugiej dużej sali, w której urządzano zebrania wiejskie, wesela
i inne okazjonalne uroczystości. Józek w sklepie zatrudniał sprzedawcę. W warsztacie masarskim, też dużo pracy było, więc i czeladnika
masarskiego musiał zatrudnić. W rodzinie też się im szczęściło, bo
w 1906 roku Pola synka urodziła. Duże chrzciny mu wyprawili i Janem go nazwali. Teraz Pola dzieckiem w domu się zajmuje.
W roku 1908 córka Zofia na świat przychodzi. Jest „oczkiem”
w głowie ojca. Pola domem i dziećmi się zajmuje, a Józek sam interesu pilnuje. Krowę i konia mieli, Pola zajęta była obowiązkami domowymi, na pomoc mężowi już czasu nie miała. Józek sam dostarcza
towar do sklepu. Do Chrzanowa, w dzień targowy, wyroby masarskie
zawozi i sam sprzedaje. A tymczasem Babice z „letargu” się obudziły
i pięknieją z dnia na dzień. Do Babic pocztylion dowoził pocztę z Alwerni. We wsi pojawia się pan Dionizy Lubicz-Mogielnicki. Dzięki
jego staraniom w Babicach w budynku przytułku dla ubogich (tzw.
Szpital) uruchomiona zostaje poczta. Pan Dionizy Mogielnicki urząd
naczelnika obejmuje. Przez pewien czas sam zabierał listy i je osobiście zawoził do Krakowa na pocztę, aby udowodnić władzom, jak
bardzo była taka placówka potrzebna w Babicach. Przez wiele lat
pełnił funkcję naczelnika poczty. Na końcu wsi stał szlaban, co go
Kosowski zwany Francem obsługiwał i myto od furmanów pobierał.
Pieniądze te przeznaczone były na naprawę drogi. Myto było nieduże, bo zwolniono z opłat furmanki z węglem. Tak więc dość szybko
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Józef i Apolonia Srokowie z synkiem Jankiem w 1907 roku.

szlaban usunęli. Przy szkole ładny ogród zrobili, kwiatami obsiali. Jest
i boisko dla dzieci, bo proboszcz pozwolił im powiększyć plac przyszkolny. Jedna strona wsi ładna, ukwiecona, a po drugiej, stara karczma stoi i chaty słomą lub papą kryte. Ludzie pożarów się bali, więc
często sami stare domy rozbierali lub podpalali w dzień. Na ich miej30
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scu domy murowane z kamienia i cegły budowali. Już je nie strzechą,
ale dachówką pokrywali. Założono w Babicach Straż Pożarną3, żeby
chronić wieś przed pożarami. Tak Babice piękniały i bogatą wsią się
stawały. Ludziom się dobrze żyło. W samym środku wsi stała karczma i stajnie. Szpeciła ona wieś, ale co było robić. Karczmarz więc ją
rozbudował i o piętro podwyższył. Na piętrze miał swoje mieszkania,
a dół zajmowała karczma. Do wsi coraz częściej docierały wiadomości o zbliżającej się wojnie. Czarne chmury zbierały się nad Europą.
Ludzie obawiali się wojny. Zaczęli robić zapasy zboża, które sobie zakopywali w ziemi, żeby mieć na ciężkie czasy. A w rodzinie Sroków
w 1910 roku rodzi się następny syn, którego Józefem ochrzcili. Pola
już nauczyła się liczyć, więc czasem do sklepu pomagać chodziła.
Wtedy dzieci same się pilnowały. Bawiły się koło sklepu. Tam znajdowały się niezabezpieczone doły z wapnem gaszonym, które pozostały
po budowie Domu Ludowego. Pewnego dnia dzieci się tam bawiły
i mały Józio wpadł do dołu z wapnem. Cóż to była za okropna śmierć!
Matka gdy to zobaczyła, sama się ciężko rozchorowała. Dziecko pochowano na cmentarzu na grobie dziadka Jana. Matka często na grób
chodziła i rozpaczała. Teraz już tylko dzieci pilnowała i bardziej na
nie zwracała uwagę. Zaborca Polaków nie pilnował, więc ludzie się
dorabiali i żyło im się dobrze. Lata były urodzajne tak, że jedzenia nie
brakowało. Jednak widmo wojny ciągle wisiało nad Europą.
Nadszedł rok 1913, Srokowa powiła znowu syna. Dano mu na
imię Ferdynand. Podobało im się, bo o dobrym księciu austriackim,
Ferdynandzie dużo wówczas mówiono. Tym synem byłem właśnie
ja. Rodzina się rozrastała, Józkowi handel szedł dobrze, więc z długów się już wygrzebał. Miał też trochę zarobionego grosza i go w Kasie
Stefczyka zdeponował. Dzieci dorodne były, rodzina była szczęśliwa.
Coraz głośniej mówiono o zbliżającej się wojnie. Część mieszkańców
Babic, w obawie przed zbliżającą się wojną, wyjeżdża do Ameryki.
Jedna z wielu organizacji chłopskich, której celem było chronić wieś przed pożarami. Początkowo nazywała się ona Towarzystwo Ogniowe.
3
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Nadszedł 1914 rok. Wtedy runął świat wielu ludziom. W Sarajewie
zabito księcia Ferdynanda. Wybucha wojna. Austria, Rosja, Niemcy
zostały wciągnięte w tę straszną zawieruchę. W każdym z zaborów powołano mężczyzn do służby wojskowej. Pobór objął też Józka Srokę.
Musiał likwidować sklep. Budynek Kółka zamknął, pieniądze zaniósł
do Kasy Stefczyka, którą wówczas do plebanii przeniesiono. Resztę
towaru Pola zatrzymała w domu. Józef został powołany do wojska
i udał się na wojnę wraz z innymi kolegami z Babic. Pozostawił żonę
z trójką dzieci. Pola bardzo płakała żegnając męża, dzieci też pochlipywały wraz z matką. Taka rola kobiet, one zostawały, a mężowie
szli walczyć. Józek zostaje zmobilizowany i walczy na frontach I wojny światowej przez cztery lata. Walczy na terenach Serbii i Włoch.
Po roku udaje mu się otrzymać przepustkę i w 1915 roku przyjeżdża
do domu odwiedzić rodzinę. Przywozi dzieciom trochę mąki i cukru. Już wtedy były duże problemy ze zdobyciem żywności. Coraz
częściej ludziom zaczynało jej brakować. Dzieci niedługo się cieszyły
obecnością ojca, bo musiał wracać na front. Matka znowu w ciąży,
pod koniec 1915 roku rodzi syna. Sama go ochrzciła u księdza Kopińskiego dając mu na imię Władysław. Bieda zaczyna zaglądać w oczy
także naszej rodzinie. Pola piecze dla dzieci placki z kukurydzy, którą
sobie z zapasów sklepowych schowała. W piecu nie ma czym palić.
Dzieci chodzą do lasu po szyszki i suche gałęzie. W szkole Madziarzy
zamieszkali i tam lazaret dla swoich rannych zrobili. Ludziom zarekwirowali wszystko, co się dało. Poli konia zabrali, ale krowinę zostawili, więc chociaż mleko dla dzieci było. Warzyw trochę, z posiadanej morgi pola, też było w domu. Czasem udało się dzieciom w lesie
grzybów nazbierać, to matka je przebierała i zupy z nich ugotowała.
Żyło się ciężko, ciągle czekano na koniec wojny, a tu go nie widać.
W 1917 roku znowu udaje się ojcu na przepustkę przyjechać. Opowiada żonie o okropnościach wojny. Dzieciom przywozi trochę cukru.
Radość znowu trwała krótko. Ojciec na wojnę musiał wracać. Mówił,
że teraz gdzieś daleko na front włoski ma wyjechać. Nie wie, czy wróci, ale będzie się bardzo starał o powrót do rodziny. Matka żegna go
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ze łzami, a i my z nim się z płaczem żegnamy. Pola znowu w ciąży.
Rodzi się następny syn. Teraz otrzymał on na imię Kazimierz. Pola
przy pieluchach siedzi i na Józka czeka, gromadką dzieci się zajmuje.
Musi je nakarmić i ubrać.
Przyszedł rok 1918, wojna się skończyła, kraj jest zniszczony i spustoszony. Wszędzie bieda, głód, płacz i rozpacz po zabitych.
Żołnierze, różnych narodowości, wracają do domu. Matka dopytuje się o ojca. Nędzni, głodni, w łachmanach wracają żołnierze, a Józka
nie widać i nikt, nic o nim nie wie. Matka chodzi do tych, co wrócili z wojny i dowiedziała się od Taborskiego, że chyba zginął, bo
widział go rannego. Pola nie dowierza, dalej wypytuje wracających.
Dowiedziała się, że wrócił z wojny znajomy, który razem z Józkiem
służył w tym samym oddziale. To niejaki Szala Wincenty z Kwaczały. Dociera do niego i dowiaduje się, że widział on, jak transportem
z frontu włoskiego wieźli wielu rannych. Józek mógł być wśród nich,
ale nie jest pewny. Powiedział jej, że prawdopodobnie wieźli ich do
szpitala w Ołomuńcu. Pola ma nadzieję, że mąż żyje i jest wśród tych
rannych. Prosi sąsiadkę o pomoc, zostawia dzieci, a sama idzie do
Spalonej, stamtąd pociągiem jedzie do Ołomuńca. Chodzi po szpitalach i szuka go. Nigdzie nie ma męża. Zrozpaczona szuka nadal,
podchodzi do łóżek, przygląda się biednym, wychudzonym, zawszonym, chorym, leżącym w brudnych łachmanach żołnierzom.
Zaborcy wojnę skończyli, ale wojsko pozostawili samo sobie. Pola
wychodzi ze szpitala cała we łzach. Nie znalazła męża. Ktoś spotkany przed szpitalem powiedział jej, że jest jeszcze umieralnia, lazaret
za miastem, gdzie leżą umierający żołnierze. Pola poszła za miasto.
Tam w lazarecie, pod dużym namiotem leżeli konający żołnierze.
Na barłogach leżały „żywe trupy”. Zarośnięci, chudzi, brudni, cuchnący śmiercią, chorzy na męczące wojsko choroby: tyfus, czerwonkę,
malarię i inne choróbska. W lazarecie królował zapach śmierci, gnijących ciał. Już straciła nadzieję. Podchodzi do wszystkich i szuka swojego Józia, nigdzie go nie ma. Zagląda w puste oczy umierających. Już
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miała wychodzić z namiotu, gdy zobaczyła w rogu leżącego, chudego,
zarośniętego człowieka. Przygląda się. Jest! Znalazła, ledwie go poznając. Brudny, nieogolony, chudy jak szczapa, obtargany i cuchnący
ropą. A jednak to jej ukochany, Józek! Jej kochany, och jak kochany
Józiu! Tak zaborca zapłacił swoim wiernym żołnierzom! Pomału z barłogu go dźwignęła. Toć to sama skóra i kości! Po wodę poszła trochę
go obmyła, jedzenie, które z sobą zabrała, bardzo się teraz przydało.
Nogi miał całe w ropiejących ranach, sam nie mógł iść. Podkarmiła
go, obmyła, uścisnęła i na plecach go na stację do Ołomuńca zaniosła.
Tu do pociągu wsiedli i do domu wracali. Oboje wyczerpani bardzo,
ale żywi! Gdy dotarli do Spalonej, Józkowi nogi nadal odmawiały posłuszeństwa. Pola wzięła go znowu na plecy i doniosła do domu do
Babic. Ile heroizmu było w tej drobnej, małej kobiecie?! Uratowała
męża i ojca swoich dzieci. Opiekowała się nim dzień i noc, zaniedbując nawet dzieci. Józek ponad pół roku chorował. Brał udział w bitwie,
gdzieś we Włoszech nad rzeką Isonzo4, gdzie był ranny w nogę, a potem zachorował na czerwonkę. Ledwo żywego go dotransportowali
do Ołomuńca i tam czekał na śmierć. Pola mlekiem go karmiła, robiła
okłady na chore nogi, kilka razy dziennie je zmieniała, pijawki mu
stawiała. Musiała dbać o dom, dzieci i chorego męża. Najlepsze kęski jedzenia były dla niego, a reszta dla dzieci. Była jesień 1918 roku,
gdy chorego, ważącego tyle co dziecko, męża do domu przyniosła. Już
wiosną 1919 roku Józek zaczął chodzić o lasce.

Bitwy nad Isonzo (Soczą) miały miejsce w latach 1915-17 we wschodniej części
frontu włoskiego.
4
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Rok 1919. Józek po długiej chorobie powoli wraca do zdrowia. W tym roku rodzi się mój kolejny brat, Edward. Był to rok trudny. W kraju zamieszki, w Warszawie „wszystko wrze”. W polityce zamieszanie. Rodzi się nowa, wolna Polska. Jest rok 1920. Znowu wojna
i mobilizacja mężczyzn. Tym razem pominięto ojca, który jeszcze się
dobrze nie wyleczył z ran pierwszej wojny. Już nie poszedł na wojnę
polsko-bolszewicką. W kraju rządzili socjaliści, zwalczając inne ugrupowania, w tym ludowców. Wojna była daleko, ale życie stawało się
coraz trudniejsze. Spada wartość pieniądza, rosną ceny żywności.
Żyje się ludziom coraz ciężej. Józek już czuje się lepiej, nabiera sił.
Trzeba się brać do roboty! Rodzina już spora i trzeba ją utrzymać. Ale
żeby rozpocząć handel, potrzebne są pieniądze. Ojciec przypomniał
sobie, że przed wojną dał je do Kasy Stefczyka. Wybrał się po ich
zwrot. Tak więc bierze laskę i na plebanię zmierza do księdza Kopińskiego. Gdy go ksiądz zobaczył, mile go przywitał, o zdrowie zapytał
i o udział jego w wojnie austriackiej wypytywał. Tak mile go ugościł,
bo przecież się dobrze znali. Pod koniec ojciec mu swoją intencję wyłożył. – Chcę odebrać moje pieniądze, które tu w kasie złożyłem –
powiada. – Och, panie Józefie! Wasze pieniądze już żadnych wartości
nie mają. Jak Austria się rozleciała, to i nowe pieniądze teraz są, marki polskie. Po tamtych tylko puste weksle zostały. Pieniądze w czasie
wojny Madziarzy zabrali na utrzymanie swojego szpitala. Złoto też
rozkradli, mam tylko te papiery, mogę je wam dać. Pamiętajcie jednak, że są one bez wartości. – Co ja mam teraz robić? Jak rozkręcić
handel? Jak utrzymać rodzinę? Po prostu jak żyć? – labiedzi ojciec.
– Myślę że jest na to rada. – mówi ksiądz. – Pożyczymy wam marki
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polskie, ale musicie wekslem hipotecznym zagwarantować ich zwrot,
a i procenty trzeba będzie zapłacić! Toście mnie pocieszyli, dziadem
mnie chcecie zrobić – zdenerwowany ojciec odpowiada i opuszcza
plebanię. W domu zastanawiają się z żoną, co dalej robić? Doszli do
wniosku, że trzeba jednak tę pożyczkę brać, nie ma innego wyjścia.
Następnego dnia wraca do plebana i o pożyczkę prosi. Przez pięć lat
z Domu Ludowego nie korzystał, więc tam otwiera sklep i handluje.
Już mu trochę starszy syn Jan i żona pomagają, a Zosia się w domu
dziećmi zajmuje. Janek już swoją edukację szkolną skończył, więc do
pracy przy uboju został zaangażowany. Zosia szkołę zostawić musiała
i rodzeństwa dopilnować. Ja zacząłem chodzić do szkoły i dobrze sobie radziłem. Maluchy na bosaka w piasku się bawiły, odziane w koszuliny. Czasem gęsi pasali, a potem to i krowy na „Podbagnie”1 gonili. Latem z lasu jagody i grzyby znosili. Rodzice ciężko pracowali,
żeby pożyczkę zwrócić i gromadkę dzieci wyżywić. Ojciec w domu
dyscyplinę i rygor trzymał. Jego słowo było najważniejsze, a i w domu
był przez żonę faworyzowany. Dalej on pierwszy otrzymywał najlepsze kęski jedzenia. Żona mu do pokoju przez okienko w drzwiach
obiad podawała, a resztki zostawały dzieciom. Ciężko im było, ceny
towarów zmieniały się co chwila. Wszystko drożało, wartość pieniędzy malała. Ledwie koniec z końcem wiązali, ale weksle jak mogli,
tak spłacali. Józek do karczmy zachodzi i do kieliszka zagląda coraz
częściej. W domu zaczęły się awantury między rodzicami. Tak mijało
życie.
Duże kłopoty się zaczęły, gdy w Babicach powstała PPS2. Zaczęły się kłótnie i spory między nimi, a ludowcami. Gnębieni przez
nich ludowcy musieli uciekać ze wsi. Józek też był przymuszany
do opuszczenia wsi, ale gdzie on opuści swoją rodzinę? Wrócili ludzie, którzy przed wojną do Ameryki uciekli. Zaczęli robić Sroce
konkurencję. Powstały nowe masarnie u Taborskiego, Augustynka
1
2

Część Babic tak nazywana ze względu na podmokły teren.
Polska Partia Socjalistyczna.
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i Szali. Teraz we wsi rządziła grupa mieszkańców należących do sanacji. Józkowi kazali opuścić Dom Ludowy, mimo że jeszcze nie minęło
dwadzieścia lat dzierżawy. Nie zwracali uwagi na to, co wcześniej ludowcy ustalili w sprawie dzierżawy. Wygonili go z Domu Ludowego, zabrali lokal sklepowy i dali go swojemu członkowi, Jasieczce.
Żyło się ciężko, ojcu jednak udało się weksle wykupić i pozbyć się
długów. Teraz handlował tylko w przydomowym sklepiku i woził towar do Chrzanowa. Pewnego dnia rodzice pojechali tam z towarem
na targ, gdy wrócili, okazało się, że Ferdka, który właśnie ukończył
szkołę, nie ma w domu. – Gdzie on jest? – pyta matka Zosię. – Zosia
opowiada o tym, że kazała mu iść paść krowę i on jej powiedział, że
krowę mogą paść młodsi bracia! – Wtedy uderzyła Ferdka kijem. On
wyrwał jej kij i zaczął ją nim okładać, rozciął jej brew. Zaczęła lać się
krew. Bardzo się wystraszył, a gdy siostra powiedziała, że poskarży się
rodzicom, szczególnie ojcu, którego panicznie się bał, postanowił
iść w świat. Zabrał więc swoje świadectwo szkolne i uciekł z domu.
Namówił też dwóch kolegów i razem wybrali się do Krakowa. Rodzice się zmartwili. Matka dowiedziała się, że jednym z kolegów był
Janek Taborski. Poszła do Taborskich i razem zaczęli ich szukać. A po
chłopcach ani śladu. Ojciec powiedział – No cóż, chciałem go dalej
do szkół posłać, bo był najlepszym uczniem z wszystkich moich dzieci. Wybrał tułaczkę i niech sobie teraz radzi. Zobaczysz, że sam do
domu wróci. Po tygodniu Janek Taborski z kolegą Władkiem wrócili. Matka pobiegła do Taborskich o syna się pytać. Okazało się, że
byli razem z Ferdkiem w Krakowie. Dowiedziała się, że Ferdek został
tam, bo bał się wrócić do domu. Bał się lania. Rozżalona Pola wróciła do męża i dzieci. – Zobaczysz, da sobie sam radę. Jak mu będzie
źle, do domu wróci – skomentował to ojciec. Ciężko matce było, ale
codzienne obowiązki domowe tak ją zajmowały, że o Ferdku pomału
zapominała. Wieczorami się modliła i o szczęśliwy jego powrót Boga
prosiła. Ojciec czasu o synu rozmyślać nie miał, musiał razem z Jaśkiem dbać o warsztat i sklep. Tak minęły dwa lata i do domu wrócił
syn marnotrawny. Przytaszczył worek z ubraniami, które na służbach
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zarobił. Matka się bardzo ucieszyła, uściskała Ferdka. Prosiła męża,
żeby go nie bił. Ojciec też był zadowolony z powrotu syna, ale tego
nie okazywał, tylko od razu do roboty kazał mu się zabierać. Ferdek
był zadowolony, bo nie dostał lania. Przyniesione ubrania szybko rodzeństwo podzieliło między siebie. Józek miał kłopoty rodzinne, które w gospodzie próbował rozwiązać. Interes szedł mu jednak nieźle.
Dzieci przybywało, więc teraz na strychu szykował izbę.
W tym czasie w Babicach prężnie działa Polskie Stronnictwo
Ludowe. Po śmierci prezydenta Narutowicza w 1922 roku, wzmagają się we wsi rozgrywki partyjne. Często dochodzi do kłótni między
sąsiadami. Każde zebranie wiejskie jest bojkotowane przez przeciwne stronnictwo. Znowu w 1924 roku zmieniono pieniądze i teraz są
złote polskie. Zbliżają się wybory do Sejmu, w Babicach, partie agitują. Do kraju wrócili ludzie z robót za granicą – z Ameryki i innych
krajów. Byli oni bardziej obeznani w świecie z polityką, więc wstępują do PPS. Teraz oni mają przewagę we wsi i zaczynają się rządzić
(Taborski, Szala, Szczurek, Pająk, Bębenek, Kwiatkowski, Filipek,
Piekarczyk). Zagrożeni ludowcy z ZSL-u3 zmuszani są do dużych
ustępstw. Z Domu Ludowego PPS robi sobie siedzibę. W tym czasie następuje w Polsce dymisja rządów Witosa i pojawił się naczelny
Wódz Polski – Józef Piłsudski. We wsi następuje dużo zmian. Wójtem zostaje przybyły do wsi, bezstronny i bezpartyjny pan Dionizy
Lubicz-Mogielnicki. Dzięki jego inicjatywie doprowadzają do wsi
w 1928 roku prąd elektryczny. Spora część mieszkańców wykorzystywała go do oświetlenia domu. Druga jest przeciwna, wolała stare lampy naftowe. Ulica Krakowska, wiodąca przez wieś, zostaje
oświetlona. Podobnie opornie odnosiła się część mieszkańców do
budowy wodociągu. Ludzie byli przeciwni wszystkim nowościom
wprowadzanym we wsi. Ale dzięki panu Mogielnickiemu Babice
wzbogacają się o wodociąg doprowadzający wodę z Czarnego Lasu
3

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
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do wsi. Na ulicy są porobione pompy, z których można czerpać czystą wodę. Bogaci mieszkańcy Babic burzą stare drewniane domy
i stawiają nowe murowane. Oblicze wsi się zmienia.

Babice, ulica Krakowska ze słupami elektrycznymi, 1928 rok.
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Kobieta niosąca wodę z pompy wodociągu wiejskiego.

Józef Sroka jako zapiekły ludowiec, zaczyna z innymi ludowcami w karczmie politykować. Często spory rozstrzygane są przy
piwie. Czasami przyprowadza kolegów do domu. Częstym gościem
staje się jego partyjny kolega Ciuba. Był on jednym z bogatszych gospodarzy we wsi, też ludowiec. Po przegranych przez ludowców wyborach na wójta, dużo rozprawiają o polityce przy kieliszku. Józek pokumał się z Ciubą, mieli bowiem zgodne poglądy polityczne. Zaczęli
organizować spotkania u Józka Sroki w domu. Towarzyszył Ciubie
jego syn. Spodobała mu się moja siostra, Zosia. Była ładną dziewczyną, ojciec ją na kursy kupieckie do Krakowa wysłał. Syn Ciuby
też jej się podobał. No i bomba wystrzeliła! Zosia była w ciąży. Przyjaźń z Ciubą się skończyła. Teraz stali się wrogami. Ciuba, bogaty, nie
chciał syna wydać za biedną dziewczynę. Zosia urodziła syna, młody
Ciuba, za radą ojca, zapiera się ojcostwa. Józek córkę uwielbiał i nie
pozwolił jej skrzywdzić. Zaczęły się sądy o ojcostwo. Sądy w Krakowie
trwały trzy lata i kosztowały Józefa Srokę ponad trzy tysiące złotych.
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Ciubowie przegrali. Młody Ciuba był ojcem dziecka. Teraz miało dojść
do ślubu, ale Zosia się postawiła. Nie wyjdzie za mąż za kogoś, kto tak
wobec niej postąpił – stwierdziła. Trwały pertraktacje. Sprawę rozwiązała śmierć dziecka. Gdy chłopczyk skończył trzy lata zachorował
na zapalenie płuc i zmarł. Tak rozstali się, kiedyś dwaj przyjaciele,
a teraz zapiekli wrogowie, Józek z Ciubą. Stracił Józek trzy tysiące na
sądy i nikt mu ich nie zwrócił. Było mu bardzo ciężko, zadłużył się na
opłaty sądowe.
Do tego Środa, od sąsiada, Żyda zwanego Szymkiem, dom
kupuje i obok zakłada masarnię. Zatrudnia masarza i jest teraz dużą
konkurencją dla Józka. Z tym kupnem domu od Szymka też dziwnie było, bo Środa nabył go w wigilię. Gdy ludzie z pasterki wracali,
stanęli zdziwieni przy domu Szymka, bo dobiegły ich melodie kolęd. – Co to się dzieje? – mówili – U Żyda kolędy śpiewają? Okazało się, że to już Środowie kolędowali. Szymek przeniósł się do
Chrzanowa. Teraz już w Babicach jest pięciu masarzy: u Sroki, Środy,
Taborskiego, Szali i Augustynka. Powrót emigrantów ożywił życie we
wsi. Karczmarz Szala, wydaje córkę za Kaszubę i on teraz w karczmie urzędowanie zaczyna. Członkowie poszczególnych partii sobie
na złość robili. Szczególnie dokuczano socjalistom, gdy mieli oni
swoje zebrania u Taborskiego, to ksiądz organizował procesje przez
wieś i zatrzymywała się ona koło domu, w którym było zebranie.
Kobiety śpiewały pieśni kościelne zagłuszając zebranie. Jeden pod drugim dołki kopie mówiono we wsi. Józek znalazł wyjście z tej trudnej
sytuacji. Jedzie do Chrzanowa, bierze w Kasie Zapomogowej pożyczkę, wynajmuje lokal i zaczyna handel w Chrzanowie. Na Alei Henryka wynajmuje sklep z zapleczem i niedużym pokojem. Tam zamieszkuje teraz Zosia i ona prowadzi sklep. Codziennie rano dowożony jest
z Babic świeży towar. Jeszcze przed otwarciem sklepu ludzie ustawiają
się w kolejkę, czekają na ten towar. Interes dobrze się rozwija, zadowolony Sroka zaczyna „stawać na nogi”. Do sklepu towar z Babic dowożą
bracia i najpierw proszą Zosię, a potem już sami podbierają z kasy „za-
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skórniaki”. To przecież już kawalerka, a ojciec nie daje im pieniędzy
na drobne wydatki, więc sami je podbierają. Problemy się zaczęły, gdy
Zosia poznała przystojnego pana mieszkającego nad sklepem. Był to
malarz pokojowy Pokusa. Miał on swoją firmę i malował w Chrzanowie wiele obiektów biurowych i mieszkań. Zosia przypadła mu do gustu. Od tego czasu utargi dzienne były coraz niższe. Ojcu już zaczyna
brakować pieniędzy na zakup żywca. Pewnego dnia „pękła bomba”.
Zosia sobie na posag pieniądze z utargów odkładała. Sama wypłacała
sobie pensję. Józek nie mógł uwierzyć, że jego pupilka go okrada. Doszło do awantury między matką i córką. Zosia się rodziny wyrzekła i z
partnerem kupili na Kolonii Rospontowej (dzielnicy Chrzanowa) ziemię pod budowę domu. Teraz w sklepie handel prowadzi najstarszy
syn – Jan. Jasiek szukał panny z pieniędzmi, bo najwyższy czas było
myśleć o ożenku. Koledzy poradzili mu zrobić potańcówkę i obiecali
zaprosić odpowiednie dziewczyny. Jasiek przygotował więc imprezkę. Ze starszymi kolegami wypili zbyt dużo wódki i posnęli. Młodzi
kawalerzy bawili się do białego ranka. Z dziewczyną przeznaczoną
dla Jaśka, całą noc tańczył Ferdek, zaproszony na imprezę przez brata. Przypadli sobie do gustu młodzi i zostali parą. Jasiek obraził się
na Ferdka i długo ze sobą nie rozmawiali. Józek Sroka znowu ledwie
wiązał koniec z końcem, wyczuł, że wybranka Ferdka ma pieniądze,
więc szybko zaaranżował ślub Ferdka ze starszą od niego Marianną.
Był rok 1934. Ojciec zaoferował młodym odstąpienie lokalu sklepowego za 500 złotych (pomimo, że wcześniej obiecał to Jankowi). Dał
im lokal z obietnicą dostarczania towaru. Jednak już po kilku dniach
nie mieli czym handlować. Gdy Ferdek pojechał do Babic spytać ojca
o powód braku dostawy, otrzymał odpowiedź, że musi mu dać jeszcze
500 złotych. Młodzi zrezygnowali z usług ojca i teraz sami na własną
rękę prowadzili handel w Chrzanowie. Natomiast Józek Sroka sprzedawał towar w Babicach lub jeździł z nim po okolicznych targach.
Tak sobie radził, żeby utrzymać liczną rodzinę. W domu był ośmioro
dzieci: Jasiek, Władek, Kazik, Edek, Mietek, bliźniaki Janka i Staszek
oraz najmłodsza Marysia. To spora gromadka dzieci. Najstarszy Ja-
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nek, ciągle był samotny. Ferdek w 1934 roku założył swoją rodzinę.
Urodził mu się synek Tadzio.

Edward i Władysław Sroka w mundurach swoich jednostek
przed wybuchem II wojny światowej.

Gdy w 1935 roku Ferdek poszedł do wojska, to ojciec Józef,
zgodnie ze złożonym u księdza zapewnieniem, miał pomagać jego
żonie. Jednak jego własne rodzinne problemy tak go zajmowały, że
nie było kiedy. W tym czasie młodzi zlikwidowali sklep, który prowadzili w Chrzanowie, a syna Tadka oddali rodzicom Marianny do Luszowic, zaś ona sama poszła na służbę do Leowenfeldów. Kazimierz
i Jan pomagali ojcu w pracy, gdy Edek i Władek poszli też do wojska.
Władek służył jako kawalerzysta, Edek jako pogranicznik, Ferdek był
piechurem. Józef tak był zajęty swoimi problemami, że nie miał czasu
być dumnym z synów. Ferdek brał udział w wojnie o Zaolzie. Gdy
wrócił, ułożyli sobie z żoną życie od nowa. Nadszedł dzień 15 sierpnia
1939 roku i mobilizacja. I tak zastała ich II wojna światowa. Ferdek
został zmobilizowany już 15 sierpnia. Jego braci - Władka i Edka rów-
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nież objął nabór. Józek, który brał udział w I wojnie światowej, już nie
podlegał mobilizacji. Tak więc w II wojnie brali udział jego synowie.
Gdy do Babic przyszli Niemcy przez pewien czas jeszcze handlował,
dostał nieduży przydział na ubój mięsa na kartki. Czasem zabijał
bydło na boku. Ludzie wszystko kupowali, bo było coraz trudniej
o żywność. Skóry z uboju bydła zakopywał w piwnicy lub w ogrodzie.
Trzech synów się pożeniło, w domu została jeszcze czwórka najmłodszych i najstarszy Jasiek. Władek po powrocie z kampanii wrześniowej został wysłany na roboty przymusowe do masarza we Wrocławiu,
tam też po pewnym czasie do niego pojechał Staszek. Jankę wywieziono do pracy u bauera w okolice Lwówka. W domu została ich piątka: matka, ojciec, mała Marysia, Mietek i najstarszy Janek.
W roku 1942 zaczęło się wysiedlanie niektórych mieszkańców
wsi. Na pograniczu Babic i Wygiełzowa postawiono barak, w którym
był punkt zbiorczy dla rodzin przygotowywanych do wysiedlenia.
Rozegrał się tam dramat wysiedlanych rodzin. Niemcy pozwalali zabrać ze sobą tylko 20 kilogramów ładunku. Wysiedlono dwadzieścia
rodzin, w tym także Sroków. Wysyłano ich do różnych miejscowości
w Niemczech na roboty. W domu Sroków osiedlono rodzinę niemiecką pochodzącą z Besarabii. Najstarszy syn, Janek, przed wywózką
uciekł i ukrywał się w lasach mętkowskich. Mietek dostał nakaz pracy
przy obozie w Oświęcimiu, gdzie pracował do końca wojny razem ze
Staszkiem Piekarczykiem. Władek i Staszek byli we Wrocławiu. Pozostała część rodziny Sroków została, wspólnie z rodziną z Wygiełzowa, przewieziona do obozu pracy do Gorzyczek koło Raciborza. Było
im tam bardzo ciężko. Poli udało się przemycić złotą monetę, która
pomogła im przetrwać trudne początki. Musieli spać na ziemi, pod
gołym niebem i ciężko pracować u bauera. Pewnego dnia przyjechali do obozu Niemcy i zabrali Józefa Srokę do Babic. Okazało się, że
mieszkający w ich domu Niemiec znalazł w piwnicy zakopane skóry
zwierzęce. Zabrali Józka na wizję lokalną. Tłumaczył on Niemcom,
że to skóry zakopane przed wojną. Niemcy przyprowadzili miejsco-

44

Życie rodzinne po 1918 roku

wego oglądacza, niejakiego Bębenka. Ten stwierdził, że to nie są zbyt
stare skóry. Wtedy zmusili Józka, żeby pokazał, gdzie zakopał resztę.
Pokazał, musiał odkopać skóry schowane w ogrodzie. Był rok 1943.
Całej tej wizji przyglądali się ukryci w oknie sąsiedzi. To był ostatni
raz, gdy widziano Józka Srokę żywego. Potem już nikt, nigdy go nie
widział. Zabrano go do więzienia do Mysłowic. Po kilku miesiącach
matka, Apolonia Sroka, otrzymała stamtąd pismo z wiadomością, że
zmarł na zapalenie płuc. Jego ciała nigdy nie wydano. Rok po nim zostaje złapany jego najstarszy syn Jan. Przez dwa tygodnie był on przesłuchiwany i maltretowany w chrzanowskim więzieniu, a następnie
zostaje wywieziony do Oświęcimia. Prawdopodobnie został spalony
w krematorium. Po wojnie w kościele w Babicach odbyła się msza
nad pustą trumną. Józefowi Sroce i jego najstarszemu synowi Jankowi rodzina urządziła w Babicach symboliczny pogrzeb. Józek senior
przeżył sześćdziesiąt pięć lat, a jego syn Jan trzydzieści osiem. Józef
pozostawił po sobie dziesięcioro dzieci, trzy córki: Zofię, Jankę i Marysię oraz siedmiu synów: Jana, Ferdynanda, Władysława, Edwarda,
Kazimierza, Mieczysława i Stanisława. Jasiek, jako samotny, pozostawił po sobie tylko pamięć. Senior rodu i jego najstarszy syn zginęli
w czasie wojny, pozostałe dzieci i ich matka przeżyli.
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Moje dzieciństwo i młodość

Chciałbym opisać swoje dzieciństwo, tak jak zapamiętałem ten
okres życia. Często wspomnieniami przenoszę się w tamte beztroskie
czasy. Wracam do tych bezpowrotnie minionych pięknych, choć czasami trudnych dni. Gdy urodziłem się w czerwcu 1913 roku, w domu
była już dwójka rodzeństwa. Brat Janek urodził się w 1906, siostra
Zosia w 1908 roku, a Józio w 1910. W czasie moich narodzin Józio już
nie żył. To na nich spoczywał obowiązek pilnowania i opiekowania się
mną. W tym czasie rodzice prowadzili sklep i to zajmowało im wiele
czasu. Gdy miałem skończony rok, przyszła wojna, tata został zmobilizowany do austriackiego wojska. Mama sama musiała zajmować
się nami i domem. My żyliśmy beztrosko. Ubrani w koszuliny bawiliśmy się w piasku z Zosią, a Jasiu pasał krowę. Trzeba było uprawiać
pole, dbać o dzieci i starać się zabezpieczyć im wyżywienie. Podstawowymi produktami były ziemniaki, kapusta, warzywa oraz przetwory
zbożowe np. kasze czy mąka, często kukurydziana. Na obiad zazwyczaj
jadaliśmy groch lub fasolę, a także mleko i jajka. Na przednówku, czyli w okresie wiosenno-letnim, mama dawała nam mleko z rozgotowanym na miękko żytem lub pszenicą. Byłem jeszcze bardzo mały i nie
zdawałem sobie sprawy z codziennych trudności. W ciężkich czasach
wojny o żywność było trudno. W dodatku zostaliśmy bez ojca, walczącego wówczas na froncie. Mama korzystała z zapasów, które zostały
po likwidacji sklepu. Wspominam, jak przez mgłę, chwilę, gdy ojciec
przyjeżdżał na przepustkę. Wiem, że zawsze, gdy był w domu, przywoził jakieś łakocie. Po jego wyjazdach, w domu, po kilku miesiącach
na świecie pojawiał się nowy braciszek. Gdy miałem dwa latka, uro47
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dził się Władzio. Obowiązki mojej opiekunki musiała spełniać Zosia,
gdyż matka zajmowała się niemowlęciem. Jasiek pasł krowę i pomagał matce w pracach domowych. Gdy miałem cztery lata, ojciec znowu nas odwiedził, a mama za dziewięć miesięcy urodziła następnego brata, Kazika. Przybyło obowiązków zarówno Jasiowi, jak i Zosi,
a ja musiałem już pasać gęsi. Było ciężko, ale wszyscy chowaliśmy się
zdrowo. Przypominam sobie czas, gdy mama pojechała szukać ojca,
kiedy nie powrócił z wojny. Odnalazła go bardzo chorego. Rodzice
wrócili razem do domu, a dla mnie i rodzeństwa minęły beztroskie
dni. Teraz trzeba było zachowywać się w domu bardzo cicho. Matka całkowicie poświęcała się leczeniu ojca. My młodsi, byliśmy zdani na opiekę starszej siostry Zosi i brata Janka. Ojciec stał się teraz
dla mamy „świętością”, jego słowa były w domu najważniejsze. On
otrzymywał najlepsze porcje jedzenia, a my jedliśmy to, co zostało po
jego posiłku. Po latach zrozumiałem, że jego życie wówczas wisiało
na włosku. Udało się i już w 1919 roku ojciec czuł się lepiej, a nam
urodził się następny brat, Edziu.
Miałem już sześć lat, gdy z kolegami zacząłem paść krowy na
Podbagnach, nauczyłem się grać z nimi w Kicki (zaostrzone patyczki
wbijane w ziemię), w noże i klasy. Na Podbagnie była stodoła i w razie
deszczu się w niej chowaliśmy. Razem z innymi chłopcami, biegałem na wzgórze zamkowe. Tam skakaliśmy po murach, straszyliśmy
ptaki, wyganialiśmy z gniazd wrony, kruki i kawki. Było dużo radości i krzyku. Pamiętam jak pewnego razu Staszek Piekarczyk znalazł
w sidłach zająca. Przynieśliśmy go do mojego domu. Mama go oprawiła i mieliśmy smaczny obiad, ale Staszek się obraził na mnie, bo
on nic nie dostał, chociaż zając był jego. Na zamku straszyliśmy się
duchami, jakie ponoć tam miały zamieszkiwać. Zbieraliśmy w lesie
suche gałęzie, znosiliśmy je do domu i służyły do palenia w piecu.
W lecie zbieraliśmy jagody i grzyby. Mama potem przebierała grzyby
i robiła nam smaczne zupy.
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Gdy powrócił ojciec z wojny, w domu wzrosła dyscyplina.
Każdy objaw nieposłuszeństwa lub niewykonanie zadania, było karane laniem. Bardzo się bałem tego lania. Zachowałem w pamięci też
przyjemne chwile. Do nich należały te, w których ojciec poświęcał
nam czas. Wtedy opowiadał nam o swoim życiu. Wspominał swoich rodziców, naszych dziadków. Ja byłem wiernym słuchaczem jego
wspomnień. Byłem bardzo ciekawym świata dzieckiem. Pamiętam
odbywające się w naszym domu tzw. skubanki. W długie zimowe
wieczory schodziły się sąsiadki na darcie pierza. Ja chowałem się pod
stołem i słuchałem ich opowieści. Czasami przeganiała mnie mama.
Lubiłem te skubania, bo kobiety snuły różne, ciekawe opowieści
i legendy, czasami śpiewały piosenki. Na zakończenie odbywał się
w domu wyskubek czyli poczęstunek. Następnie przenoszono się do
domu kolejnej gospodyni i sytuacja się powtarzała. Jesienią przynosiliśmy z lasu igliwie lub suche liście do ocieplenia stajni.
Obok naszego domu była szkoła. Przyglądałem się dzieciom,
które do niej chodziły i bawiły na placu przed budynkiem. Gdy miałem sześć lat, rodzice i mnie wysłali do szkoły. To pamiętam dobrze,
było to bardzo ważne dla mnie wydarzenie. Dostałem rysik oraz czarną tabliczkę i zacząłem naukę pisania, czytania i rachowania. Szybko
opanowałem te umiejętności. Potem dostałem już zeszyt do ładnego
pisania. Po lekcjach pasałem krowę. Jasiek nie lubił nauki, więc zaczął
pomagać ojcu przy uboju bydła. Ja pilnie chodziłem do szkoły i chętnie się uczyłem. Lubiłem panie, które nas uczyły. Lekcje prowadzone
przez panią Gorgoniównę były bardzo ciekawe. Pamiętam zeszyty, jakie mieliśmy w starszych klasach, miały one kolorowe okładki. Gdy
zeszyt był zapisany, pani Gorgoniówna zbierała kolorowe okładki
i w okresie przedświątecznym robiliśmy z nich ozdoby choinkowe.
Ona uczyła nas przyrody, często zabierała na spacery na zamek w Lipowcu. Opowiadała nam przy tym ciekawe historie i legendy związane z zamkiem. Pamiętam, jak opowiadała o pobycie króla Jana III
Sobieskiego u stóp wzgórza zamkowego i o lipie posadzonej na pa-
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miątkę. Podczas szkolnych wycieczek siadaliśmy pod tą lipą i słuchaliśmy jej opowiadań. W zamku były pomieszczenia, w których mieszkał pan leśniczy z rodziną.

Kierownik szkoły w Babicach pan Laskowski z żoną.
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W młodszych klasach uczyła nas żona naczelnika poczty, pani Mogielnicka. Pamiętam wierszyki, jakich nauczyłem się na pamięć. Były
to „A jak poszedł król na wojnę”, „W piwnicznej izbie” czy „Konik polny i mrówka”. Omawiane na lekcjach opowiadania, takie jak „Janko
muzykant”, „Katarynka” i wiele innych, wywarły na mnie niezatarte
wrażenie. Bardzo baliśmy się pana Laskowskiego, kierownika szkoły. Mieszkał on na parterze budynku szkolnego i wszystko widział,
potem karał nas lub zawiadamiał rodziców. Nie lubiłem księdza Kopińskiego. Często bił nas i to było źródłem niechęci do niego. Chciał,
żebym był ministrantem, a ja nie lubiłem służenia do mszy. Byłem
jednak dobrym uczniem, chłonąłem wiedzę na lekcjach geografii i historii. To mnie pasjonowało. Lubiłem czytać książki. Szczególnie interesowała mnie historia. Opowiadania o królach polskich, o Krakowie,
o skarbach wawelskich, wszystko to zawładnęło moją głową. Szkoła trwała sześć lat. Chodziliśmy dwa lata do klasy trzeciej i dwa do
czwartej. Często pan Laskowski rozmawiał z moimi rodzicami i radził im wysłać mnie dalej do szkół. Ja jednak o tym nie wiedziałem.
Coraz częściej buntowałem się, że kazano mi paść krowę. Przecież
młodsi bracia mogli to robić! Ja w ich wieku to już robiłem. Szybko
przebiegły lata nauki. Ukończyłem szkołę i otrzymałem bardzo dobre świadectwo, z czego byłem bardzo dumny. Uważałem się za dorosłego. Rodzice popatrzyli na świadectwo, uśmiechnęli się, pokiwali
głowami i to wszystko. Byłem rozgoryczony i zły, że mnie nawet nie
pochwalili.
Pewnego dnia, gdy rodzice pojechali na targ, Zosia zastępowała ich w domu. Miała szesnaście lat i była ulubienicą ojca. Zawołała mnie i mówi: – Zbieraj się i idź paść krowę. Zbuntowałem się:
– Dlaczego ja mam dzisiaj paść krowę, a nie Władek, mama kazała
mi robić co innego! Skończyłem szkołę i nie muszę już ciebie słuchać! Zośka się zdenerwowała, chwyciła kij, zaczęła mnie nim okładać. Zdenerwowany wyrwałem jej kij i zacząłem ją bić. Uderzyłem
ją w głowę. Nagle zobaczyłem, że leje się jej krew. Przestraszyłem się
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tym, co zrobiłem. Zośka zaczęła płakać. – Poczekaj, powiem ojcu,
on się z tobą policzy. Zabieraj się z krową na pastwisko, natychmiast!
Krzyknęła i poszła do domu. Gdy pomyślałem sobie – co to będzie
jak wróci ojciec – postanowiłem, że nie czekam na powrót rodziców,
tylko uciekam z domu. Zabrałem swoje świadectwo, trochę grosza
na jedzenie i poszedłem do wsi. Spotkałem kolegów Władka i Janka, udało mi się ich namówić na ucieczkę do Krakowa. – Wiecie co
tam zobaczymy? Pójdziemy na Wawel i obejrzymy skarby królewskie.
Koledzy mi uwierzyli i w trójkę „krakowskim gościńcem” ruszyliśmy
w kierunku Kwaczały. Spieszyliśmy się, żeby oddalić się jak najdalej
od Babic, zanim wrócą rodzice i zaczną nas szukać. Tak opuściliśmy
rodzinną wieś i udaliśmy się do Krakowa. Gdy dotarliśmy do Spalonej, tam pierwszy raz zobaczyliśmy stację kolejową i tory. Weszliśmy
do budynku, ludzie stali przy okienku i kupowali bilety do Krakowa
i innych miejscowości. Nie mieliśmy na tyle pieniędzy, żeby kupić
bilety. Poszliśmy więc dalej na piechotę. Pogoda była ładna, ciepło
i słońce jasno świeciło. Szliśmy rozmawiając o tym, co nas spotka
w Krakowie. Trochę odeszliśmy od drogi, obawialiśmy się, że rodzice
będą nas szukać. Wieczór zastał nas w drodze. Dookoła obce pola,
łąki i lasy, a słońce chowało się za horyzontem. Pod lasem był stóg siana, pobiegliśmy tam. Zagrzebaliśmy się w pachnącym sianie i szybko
usnęliśmy zmęczeni wędrówką. Zbudziliśmy się wczesnym rankiem.
Umyliśmy twarz mokrą od rosy trawą, zmówiliśmy pacierz, otrzepaliśmy się z siana i ruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy przez lasy, wzgórza, po drodze czytałem znaki wskazujące kierunek do Krakowa.
Spotkaliśmy też furmanki i pytaliśmy o drogę. Ludzie, trochę zadziwieni, wskazywali nam właściwy kierunek. Wychodzimy z lasu, a tu
przed nami, na wzgórzu, zobaczyliśmy wysoki kościół z błyszczącym
w słońcu dachem. Przyglądaliśmy się oczarowani, bijącym od niego
blaskiem. Myśleliśmy, że to pewnie Kraków, ale był to klasztor. Oglądamy się w prawo i dopiero tam ujrzeliśmy w oddali domy Krakowa.
Ponieważ było już późne popołudnie, a nam się nigdzie nie spieszyło, oglądaliśmy klasztor na Srebrnej Górze, ładne domy budowane
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z cegły, dworki szlacheckie. Potem poszliśmy w stronę miasta, a tu
przed nami szeroka rzeka, Wisła. Musimy iść wałami w dół rzeki, do
mostu. Wzdłuż wałów nadrzecznych ciągną się łąki, idziemy w stronę
mostu, słoneczko już zaczęło zachodzić, trzeba się gdzieś przespać.
Na łące znaleźliśmy stóg siana. Tak nas zastała znowu nocka i następny nocleg w sianie. Zaczął nam trochę dokuczać głód. Rano szybko
się zebraliśmy, a że było już blisko do mostu, więc zbliżaliśmy się do
niego z zamiarem przejścia na drugą stronę rzeki. Na moście zatrzymują się furmanki i płacą myto. Przyglądamy się z daleka i widzimy,
że przechodzący ludzie nie płacą myta. Dobrze, że ludzie nie muszą
płacić – pomyślałem sobie. I tak przeszliśmy most na Wiśle. Przed
nami ulica Zwierzyniecka. O tej dzielnicy Krakowa opowiadała nam
pani Gorgoniówna w szkole. Na ulicy kręcą się ludzie, pełno sklepików, straganów. Zobaczyliśmy na wystawie jednego ze sklepów bułki.
Weszliśmy, kupiliśmy je sobie i ze smakiem zjedliśmy, popijając wodą
z ulicznej pompy. Cały czas rozglądaliśmy się za zamkiem. Spytałem
przechodniów – Gdzie do Wawelu? – ludzie chętnie wskazywali nam
drogę. Nagle jest! Przed naszymi oczami ukazał się Wawel górujący nad Wisłą. Tam Wanda wskoczyła do wody, bo nie chciała Niemca. Nagle historie słyszane w szkole stały się realne! Dochodzimy do
potężnych murów zamkowych i do ogromnej bramy. Nigdy nie widzieliśmy tak dużej! Przeszliśmy przez nią. Oczom naszym ukazał się
wielki kościół – katedra wawelska. Tam się udaliśmy razem z innymi
ludźmi. Przed naszymi oczami ukazały się nieznane nam cuda. Dużo
pięknych ołtarzy, posągi królów rzeźbione w marmurze, złocone figury świętych. Postacie na obrazach jak żywe. Oszołomiło nas piękno
tej katedry. Długo oglądaliśmy jej wnętrze. Udało nam się wejść do
grobowców królewskich. Znałem wszystkich polskich królów, ale nazwiska na niektórych grobach były mi nieznane. W katedrze modliliśmy się razem z innymi. Tam spędziliśmy dużo czasu do momentu,
gdy wszystkich poproszono o opuszczenie kościoła. Byliśmy bardzo
głodni, ale postanowiliśmy zobaczyć jeszcze smoczą jamę. Tam przecież Kuba Szewczyk pokonał smoka ziejącego ogniem. Po zwiedzeniu
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Wawelu i jaskini smoka, poszliśmy ulicą Krakowską do miasta w poszukiwaniu jakiejś bramy, gdzie można by było schować się przed
nocą i przespać. Wszystkie były zamknięte.
Włóczyliśmy się bez celu i nagle zobaczyliśmy, że jedna z bram
jest otwarta. Na budynku widniał napis „Przytułek”. To coś dla nas!
Chcemy wejść do bramy, a tam siedzi zakonnik. Podchodzę i grzecznie pytam: – Czy możemy tu wejść? – Zakonnik odpowiada: – Tak
możecie, ale musicie poczekać na dzwonek. Gdy zadzwoni dzwonek,
wtedy wszyscy oczekujący mogą wejść. Najpierw udacie się do kościoła na modlitwę. Potem zostaniecie nakarmieni i możecie się tu przespać. To jest miejsce dla biednych i bezdomnych. Musicie się dobrze
modlić. Gdy wyjaśnił nam, co to za miejsce, zadowoleni czekaliśmy
na dzwonek. Zebrała się spora grupa chętnych bezdomnych przed
bramą. Gdy zabrzmiał dzwonek zakonnik zaprowadził wszystkich do
kaplicy. Tam ludzie padli na kolana, modlili się i wysłuchali nabożeństwa. Robiliśmy to samo co inni, a byli tam ludzie starsi i młodzi
żacy. Wszyscy czekali na posiłek. Po nabożeństwie ksiądz pobłogosławił zebranych krzyżem. Potem poszliśmy do dużej sali i każdy z nas
otrzymał miskę i łyżkę. Następnie ustawiliśmy się w kolejce do kotła
z zupą. Byliśmy bardzo głodni, więc zjedliśmy jeszcze repetę i po dwie
duże kromy chleba. Był to pyszny posiłek po tak długim poście. Po
spożytej strawie każdy podchodził do pompy i mył swoją miskę, łyżkę
i oddawał je. Część ludzi wyszła, ale my poszliśmy z innymi do drugiej, dużej sali, gdzie stały prycze. Zsunęliśmy je sobie i tak usnęliśmy
pełni wrażeń. Rankiem obudzili nas i znowu: nabożeństwo, modlitwa, śniadanie, po czym wszyscy wychodzili do miasta. My też poszliśmy i włóczyliśmy się bez celu. Doszliśmy do parku, który nazywali
Plantami. Tam usiedliśmy na ławce i obserwowaliśmy przechodniów.
Nagle usłyszeliśmy zbliżającą się muzykę i śpiew. Ulicą maszerowało
wojsko, a przed nimi szli chłopcy w mundurach i grali na bębenkach.
Żołnierze coś śpiewali. Tak to jest to, czego szukaliśmy! Chcemy iść
do wojska uczyć się muzyki! Poszliśmy za wojskiem. Było ciepło, a my
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już poczuliśmy się zmęczeni i głodni. Szliśmy dość długo, gdy żołnierze zatrzymali się przed bramą, która prowadziła do koszar. Wartownik otworzył ją i żołnierze weszli. Nas zatrzymano. Wartownik
pyta: – Czego chcecie chłopcy? – Chcemy iść do wojska i uczyć się na
muzyków. Wartownicy się chwilę naradzali i jeden z nich poszedł do
swojego dowódcy. Gdy wrócił, pozwolił nam wejść i zaprowadził nas
do swojego przełożonego. W kancelarii siedział oficer i z uśmiechem
spoglądał na nas. – No chłopcy, co was takich młodych, sprowadza
do wojska? Natychmiast się wyprężyliśmy, żeby dodać sobie wzrostu.
My na to: – Bardzo byśmy chcieli się na muzyków w wojsku uczyć.
– Na muzyków, mówicie. Macie jakieś dokumenty ze sobą? Szybko
wyciągnąłem moje świadectwo szkolne i podałem oficerowi. Przeczytał i mówi: – Cóż moi kochani, to za mało, musicie mieć zgodę
rodziców. Jak przyniesiecie pozwolenia rodziców, to się zastanowimy.
Na razie to jest niemożliwe. Czy macie jeszcze do mnie jakieś pytania? Wtedy przyznaliśmy się, że jesteśmy głodni. Pan oficer zawołał
jednego z wartowników i ten zaprowadził nas do kuchni, gdzie nas
obficie nakarmiono. Potem wyprowadzono nas za bramę koszar. Tak
skończyła się przygoda z orkiestrą wojskową. Co mamy dalej robić?
Władek i Janek chcieli wracać do domu. Przecież już zobaczyliśmy
Wawel i jego skarby, czas wracać do Babic. Ja nie chciałem, ciągle pamiętałem o laniu, jakie mnie czeka w domu. Koledzy nie chcieli mnie
samego zostawić w Krakowie. Zaczęliśmy się kłócić tak, że o mało nie
doszło między nami do bójki. Władek z Jankiem poszli w kierunku
Bielan i Babic, a ja w kierunku śródmieścia. Tak się rozstaliśmy. Oni
poszli do domu, a ja zostałem sam.
Włóczyłem się po ulicach Krakowa szukając służby. Na noc
wracałem do przytułku, a w dzień szukałem okazji, żeby coś zarobić. W piątym dniu samotnego pobytu, zauważyłem w jednym ze
sklepów ogłoszenie o poszukiwaniu chłopca do terminu nauki na
szewca. Natychmiast wszedłem do sklepu. – Czy tu jest potrzebny
uczeń do terminu? Ja właśnie szukam miejsca, gdzie mogę się uczyć
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na szewca. Sklepowa już mi wyjść nie pozwoliła, wyszła na zaplecze i wróciła z majstrem. Majster mnie lustruje spojrzeniem i zaczyna wypytywać: – Czy naprawdę chcesz być szewcem? A skąd jesteś?
Wtedy zacząłem pleść zmyślone bzdury. – Jestem sierotą, którego po
śmierci rodziców wychowywali dziadkowie. Gdy skończyłem szkołę, wysłali mnie do miasta, żebym szukał nauki i zdobył jakiś zawód.
Bardzo chciałem być szewcem i terminu szukałem. Gdy zobaczyłem to ogłoszenie, to się bardzo ucieszyłem i dlatego tu jestem. Proszę oto moje świadectwo. Majster czyta świadectwo jeden raz, drugi
i kiwa głową. Potem kazał mi iść do kuchni. Coś tam z żoną rozmawiał. Zawołali mnie i kazali mi zostać. Tak więc zostałem w terminie
u szewca. Gospodyni mi codziennie przykładała różnych, trudnych
obowiązków. Rano wcześnie wstawałem i paliłem w piecach. Potem
robiłem porządki. Codziennie byłem zajęty pracą. Miałem obowiązek
dostarczania naprawionych butów pod wskazane mi adresy. Szybko
poznałem pobliskie ulice i chętnie roznosiłem buty. Odbierający dawali mi „tryngla”. Było to czasem 30, czasem 40 groszy. Uzbierałem
sobie 2 złote. Szczęście trwało jednak krótko. Pewnego razu wracam
do domu i czuję, że atmosfera jest jakaś dziwna. Okazało się, że pod
moją nieobecność przyszła do majstra jakaś kobieta z synem i prosiła o przyjęcie go do terminu, jeszcze zapłatę za naukę obiecała. Tak
więc się dogadali i majster kazał mi szukać nowej pracy. Majstrowa
mnie broniła, ale męża słuchać musiała. Dała mi na odchodne dwa
złote.
Musiałem odejść, a tak dobrze mi się układało. Przypomniałem sobie przytułek i tam się też schroniłem. We dnie po mieście chodzę, oglądam wystawy sklepowe, wchodzę do kościołów, a wieczorem
spędzam czas w przytułku. Dni robią się coraz krótsze i chłodniejsze.
Ja znów przemierzam Kraków, błąkając się po ulicach, a wieczorem
lądując w przytułku. Tak mi na poznawaniu Krakowa mija miesiąc.
Już w swoich spacerach dotarłem do końca miasta. Końcowe ulice są
błotniste i rozjechane. Na końcu jednej z nich zobaczyłem drogowskaz
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z napisem Kielce. Postanawiam opuścić Kraków i udać się w kierunku
Kielc. Tak też zrobiłem. Trochę ryzykuję, tutaj mam przynajmniej
w przytułku jedzenie i spanie, a co będzie dalej, nie wiem? Rano, po
posiłku w przytułku wyruszam w drogę. Idę i rozglądam się, skończyły się ulice, już nie ma domów. Dookoła pola uprawne. Chyba mają tu
dobrą ziemię – myślę sobie. Z oddali ujrzałem jakąś mieścinę. Jest
napis Słomniki. To pierwsze za Krakowem miasteczko. Na niedużym
ryneczku stało kilka furmanek. Podchodzę do gospodarzy i o służbę
pytam. Oglądali mnie i mówili, że im nikogo nie potrzeba. Chciałem się z nimi zabrać w dalszą drogę, ale mnie od wozów odganiali.
Nikt mi miejsca nie zaofiarował. Byłem głodny, a ponieważ jeszcze
miałem parę groszy, kupiłem sobie w sklepie bułkę. Była nieduża, ale
musiała wystarczyć na zaspokojenie głodu. Wybrałem się w dalszą
drogę, a tu deszczyk zaczyna siąpić coraz mocniej. Nie było się gdzie
schronić. Rozglądam się za jakimś stogiem siana, a tu nic. Wieczór się
zbliża, a ja nie mam gdzie przytulić głowy! Przede mną pojawiła się
rzeczka z solidnym mostem. – Och chyba prześpię się pod mostem –
pomyślałem. Zaglądam pod most, a tam szemrze, duża, czarna woda.
Bałem się tam wejść. Siedzę więc na mostku i pochlipuję trzęsąc się
z zimna. Moje ubranie było już całe mokre. Siedzę więc i płaczę. Rozbeczałem się na dobre i głośno lamentuję. Jest już ciemno i zimno.
Zaczynam się bać. Siedzę i ryczę coraz głośniej. Nagle usłyszałem nad
sobą jakieś głosy. Patrzę, a nade mną stoi dwoje starszych ludzi. – Co
ty tu robisz, chłopcze? – pytają. Więc zaczynam im opowiadać o tym,
że jestem sierotą, szukam służby, bo mnie dziadkowie z domu wygonili. – Skoro tak to chodź z nami, u nas przenocujesz – powiadają.
Oczywiście, chętnie z tej propozycji skorzystałem. Idę więc za nimi
cały przemoknięty i zmarznięty. Do mokrych butów lepi mi się gliniana ziemia. Nie mogłem za nimi nadążyć, trochę błądziłem, potem
ich doganiałem. Obawa, że zginę w tych ciemnościach dodawała mi
siły, mimo że byłem głodny i mokry. Było ciemno, ledwie ich widziałem, ale zobaczyłem w ciemnościach zarysy domku. Pewnie tu mieszkają – pomyślałem. Oni się przed tą chatą zatrzymali, otworzyli drzwi
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i weszli do środka. Chwilę stałem przed drzwiami, czekałem aż zapalą
lampę naftową i zaproszą mnie do środka. Gdy wszedłem do chaty,
oniemiałem. Byłem w czystej, schludnej izbie. Na ścianach wisiały
święte obrazki, pachniało świeżym chlebem. Tu mieszkali starsi ludzie, mąż z żoną, którzy wracając do domu z miasta natknęli się na
mnie. Kobieta kazała mi zdjąć mokre ubranie. Gospodarz rozpalił
w piecu. Potem nagrzali wody i wlali do cebrzyka. Tam wszedłem i się
umyłem. Podali mi czysty ręcznik. Dali mi świeżego chleba z masłem
i mleka. Czysty, pojedzony, odmówiłem pacierz i znalazłem się w łóżku, gdzie zmęczony, zasnąłem głębokim snem. Gdy wstałem rano
w izbie było ciepło, a na przypiecku leżało moje wysuszone ubranie.
Czekał na mnie chleb i mleko. Ubrałem się, pojadłem sobie trochę
i wyszedłem na dwór. W sieni zobaczyłem gospodarzy. Pięknie im za
gościnę dziękuję. Oni spoglądają na mnie i pytają: – Dokąd się wybierasz chłopcze? – Tak jak mówiłem, idę szukać służby. – A może byś
został u nas? Nam potrzeba kogoś do pomocy. Chętnie cię przyjmiemy do służby. Widząc, że się waham, zachęcają mnie do pozostania
u nich, do izby zawrócić każą. Wracam, siadam i myślę sobie: – Widać, że to dobrzy ludzie. Chyba jednak zostanę. Po chwili gospodyni
wraca ze skopkiem mleka. Pewnie w oborze doiła krowę – myślę sobie. Gospodarz wrócił do izby i teraz razem z nim, zjedliśmy obfite
śniadanie. Po śniadaniu gospodarz zaprowadził mnie do obory i pokazał swój inwentarz. Były tam dwie krowy, prośna maciora i na podwórku dużo drobiu: gęsi, kaczki i kury. – Jestem już starszym człowiekiem i potrzebuję kogoś do pomocy. Myślę, że możesz paść krowy
czy też robić inne prace w gospodarstwie – powiedział. Byłem silnym
chłopcem, więc wziąłem się do roboty. Pomagałem wyciągać wodę ze
studni kołowrotem i zanosiłem ją na nosidłach do dużej beczki, która
stała w sieni. Potem wyrzucaliśmy z obory gnój. Gospodarz się cieszył, że miał we mnie dobrego pomocnika. A i gospodyni była zadowolona z mojej pracy. Spodobałem się im i zostałem. Już pracowałem
tam dłuższy czas, gdy pewnego dnia przyszła do nich ich córka. Jej też
pomogłem wyciągać wodę i zanosić do izby. Bardzo jej się spodoba-

58

Moje dzieciństwo i młodość

łem. Poprosiła rodziców, czy ona mogłaby mnie zabrać do siebie.
Wraz z mężem mieszkali niedaleko, ale mieli większą gospodarkę.
U nich były dwa konie, pięć krów, świnie i maciora, a oprócz tego
dużo drobiu. Tylko we dwójkę prowadzili gospodarkę. Starsza pani
niechętnie się zgodziła. Tak zmieniłem pracę. Nowi gospodarze byli
młodzi i silni, pracy mi nie żałowali, ale też o mnie dbali. Zaraz mi
nowe spodnie, koszulę i bieliznę kupili. Miałem sporo obowiązków.
Rano o szóstej wstawałem, koniom obrok zadawałem, potem obornik
wyrzucałem. Zbliżała się zima, a w stodole było pełno różnego zboża:
owies, pszenica, jęczmień i żyto. Całą zimę w stodole cepami młóciłem zboże, czasami mi gospodarz pomagał. Coraz częściej myślałem
jednak o domu. Postanowiłem wysłać do rodziców list. Napisałem, że
chcę wrócić, ale boję się lania. Podałem im inny adres, niedaleko od
gospodarzy, żeby mnie nie znaleźli. Często sprawdzałem podane im
namiary, czekając na list. Po pewnym czasie otrzymałem odpowiedź
od rodziców. – Przyjeżdżaj, czekamy na ciebie, koledzy wrócili, a ciebie ciągle nie ma. Nie dostaniesz żadnego lania. Chcieliśmy cię wysłać
dalej do szkół, a ty uciekłeś. Wracaj do domu! Gdy czytałem ten list,
w ukryciu płakałem. Co mam robić? Do domu teraz uciekać, kiedy
przyszła sroga zima? Już skończył się listopad i spadł śnieg. Tutaj
schronienie miałem i dobrze mnie traktowano. Gospodarze mnie wypytywali ciągle: gdzie mieszkam, skąd pochodzę, jak tu zawędrowałem? Stawiali mi takie i inne pytania, a ja ciągle wciskałem im bajeczkę o swoim losie, jaką sam sobie ułożyłem. Pilnowałem, żeby nie
zmieniać jej treści, żeby zawsze brzmiała tak samo. Po kątach pochlipywałem i obmyślałem ucieczkę do domu. Zima jednak była sroga
tego roku, świat przykryła gruba warstwa śniegu. Ucieczka się oddalała. Nadeszło Boże Narodzenie. Ja dostałem na Święta nowe ubranie
i buty. W dzień wigilii do południa srogo pościliśmy. W obejściu
wcześniej zakończyliśmy pracę. Gospodyni gotowała przeróżne potrawy. Potem było mycie i czyste ubranie i czekaliśmy na pierwszą
gwiazdkę. W pokoju na stole, na śnieżnobiałym obrusie leżał na sianku opłatek i nakrycia. Pod stołem ustawiono snopek siana zwany
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„ociepką”. Miał on gwarantować dobre plony na przyszły rok. Młoda
gospodyni zrobiła kwiaty z papieru i przyozdobiła nimi obrazy. U powały powiesiła „świat”1 i jemiołę. Dwa nakrycia stały puste. Gospodarz rozpoczął modlitwę i pobłogosławił jedzenie, zaczęło się składanie życzeń. Zrobiło się trochę smutno, bo gospodarze wspominali
dwójkę swoich dzieci, które im umarły w bardzo młodym wieku. Trochę oni popłakali z tęsknoty za nimi, a ja z tęsknoty za moim domem.
Życzyliśmy sobie długiego życia i pomału smutny nastrój minął. Potem smakowaliśmy wspaniałych potraw wigilijnych. Był żur z ziemniakami i grzybami, kompot z suszonych owoców, chałka z miodem
i ciasto. Po kolacji gospodyni dała nam słodkiego, ciepłego wina i już
zrobiło się raźno. Zaczęliśmy kolędowanie i otwieranie leżących pod
piękną choinką prezentów. Były tam trzy paczuszki. Jedna z nich była
dla mnie. Dostałem ślicznie haftowaną koszulę. Bardzo mi się spodobała. Serdecznie za nią gospodarzom podziękowałem. Dalej kolędowaliśmy. Potem wraz z gospodarzem zaprzęgliśmy do sań konie ubrane w uprząż z dzwoneczkami. Sami ciepło ubrani, pojechaliśmy do
kościoła na pasterkę. Kościół był pełen ludzi, ale i my się tam upchaliśmy. Ludzie śpiewali głośno kolędy, aż mury drżały. Piękna była to
pasterka. Zgromadzeni modlili się o zdrowie, urodzaj, spokój na
świecie i śpiewali, śpiewali… Do domu wróciliśmy zachrypnięci od
tego śpiewania. Wyprzęgliśmy konie i sami utuliliśmy się do snu. Noc
była krótka, bo rankiem trzeba robić obrządek w oborze. Potem znowu do kościoła i tak przez dwa dni. Po świętach znowu normalna,
codzienna praca. Czas świąteczny szybko minął, a ja wciąż do ucieczki się przygotowywałem i o niej myślałem. Już i Nowy Rok minął.
Byłem o rok starszy i za domem coraz bardziej tęskniłem. Ucieczkę
przekładałem, bo było bardzo zimno, a ja nie miałem żadnych pieniędzy. Przez cały styczeń, luty i część marca trwały omłoty. W końcu
udało się całe zboże wymłócić. Nareszcie mam trochę więcej wolnego
czasu! Oczekuję na przyjście wiosny, spoglądam na niebo i cieszę się,
Kula ziemska, wykonana z wyciętych okrągłych opłatków, która symbolizować
miała, iż narodzone w Betlejem dzieciątko jest królem całego świata.
1
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że dni są już trochę dłuższe. Gospodarz do worków zboże nasypał i na
targ sprzedać pojechał. Omłoty ukończone, ale obornik trzeba na
pola wywozić. Roboty na gospodarce ciągle jest dużo. Gospodarz coraz częściej mnie o adres wcześniejszego zamieszkania pyta, bo chce
mnie w gminie zameldować. Ja wykręcam się jak mogę, o dziadkach
mówię i do ucieczki się szykuję. Już sobie worek na ciuchy przygotowałem. Trochę mi żal gospodarzy, bo traktowali mnie bardzo dobrze.
Z każdego wyjazdu na targ, przywozili mi prezent. Byłem dobrze
ubrany, zawsze syty i miałem ciepły kąt. Wszystko było schludne
i czyste. Dostałem od nich kuferek, gdzie trzymałem swoje rzeczy,
których mi przybywało.
Pod koniec marca drogi obeschły, zrobiło się cieplej, słońce
dłużej świeciło. Czas na ucieczkę – myślę sobie. Pewnej, ciepłej niedzieli gospodarze pojechali do kościoła sami, bo byli zaproszeni na
chrzciny. Postanowiłem skorzystać z okazji i uciec! Wiedziałem, że
dłużej zabawią, więc zapakowałem ciuchy i poszedłem w kierunku
Krakowa. Z workiem na plecach idę sobie drogą, a słoneczko ciepło
przygrzewa, worek dość ciężki. Szybko się zmęczyłem. Rozglądam się
dookoła. Droga za mną i przede mną pusta, usiadłem więc na worku i odpoczywam na skraju drogi. Zmęczony byłem i usnąłem. Nagle budzą mnie jakieś głosy! Gdy zobaczyłem, że to moi gospodarze,
odechciało mi się spać! Ucieczka się skończyła! – Co ty chłopcze wyprawiasz? Co tu robisz, my ciebie szukamy! Wracaj z nami do domu
– mówią. Zabrali mi worek na wóz i posadzili mnie na „koźle”. Cały
czas płakałem, bo się bałem, że będą mnie w domu bili. Gdy wróciliśmy do domu, rzeczy z worka do kuferka włożyli i go na kluczyk
zamknęli. Kluczyk zabrali. Gospodarz wysłał mnie do stajni, żebym
koniom dał siana. Dałem im siana, trochę je oczyściłem i do domu
mnie zawołali. Tam dali mi reprymendę, ale nie bili. Potem kolacja
i kazali mi iść spać. Cieszyłem się, że ominęło mnie lanie, którego się
potwornie bałem. Leżąc w łóżku nie mogłem spać i dotarło do mnie,
że oni uważali mnie za swojego i się o mnie martwili. Zrozumiałem,
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że oni mnie po prostu kochali, a ja im przykrość zrobiłem, uciekając od nich. Do rana nie mogłem doczekać. Gospodarze rano wstali
i do codziennych obowiązków się zabrali, więc i ja też tak postąpiłem.
Wszystko odbywało się po staremu, jakby się nic nie zdarzyło. Przez
cały tydzień obornik wywoziliśmy na pola, potem była orka i bronowanie. Pola były przygotowywane pod zasiew zbóż. Oboje z gospodarzem pracowaliśmy mało ze sobą rozmawiając. Gospodarze mnie
oszczędzali, o ucieczce zapomnieli. Czasami znowu mi coś kupili. Raz
nawet gospodarz dał mi 5 złotych. Prosił tylko, żebym nic żonie nie
mówił. Tak nam czas na robotach polowych mijał. Gdy już zboża były
posiane, nadszedł czas na przygotowanie pól pod sadzenie ziemniaków. Pola zostały powłóczone i zrobiliśmy dołki, a potem przyszły ze
wsi kobiety i sadziły ziemniaki. Następnie, takim małym płużkiem, te
ziemniaki przysypywaliśmy. Pierwszy raz widziałem ten sposób przysypywania sadzonych ziemniaków. Wiem, że u nas ziemniaki sadziło się pod pług tzw. skibę. Tak na pracach polowych mijał nam dzień
za dniem. Zbliżał się maj. Gospodarze nigdy nie wracali do mojej
ucieczki. Już rozpoczynał się sezon wyganiania krów na pastwisko, bo
zaczynało brakować siana. Pasałem je na łące, jednak myśl o powrocie do domu, cały czas plątała się po mojej głowie. Gospodyni doiła
krowy, a mleko odstawiała do komory. Gdy się ono ustało, zbierała
z mleka śmietanę. Mleko wlewała do paszy dla świń. Ze śmietany robiła w drewnianej maselniczce masło i do miasta jeździła sprzedawać.
Gospodarze oddali mi klucze do kuferka i jeszcze dokupowali mi
nowe ubrania. Ja teraz miałem obowiązek pasania krów, z czego się
sumiennie wywiązywałem. Czasami goniłem je na szerokie miedze,
gdzie była duża trawa, żeby sobie dobrze pojadły. Często jednak brykały lub uciekały. Musiałem je pilnować. Właściciele doszli do wniosku, że trzeba je wiązać. Gdy już się maciory poprosiły, warchlaki
trochę podrosły, pierwsza trawa na siano była skoszona, ja czekałem
na okazję ucieczki. Moi opiekunowie raz w tygodniu jechali na targ
sprzedać produkty z gospodarstwa. Pewnego targowego dnia miałem
problem z wyganianiem krów, pomogli mi je wyprowadzić na pastwi-
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sko i powiązać. Na targ wyjechali dość późno, a towaru na wozie mieli
dużo. Bacznie ich obserwowałem. Wyjechali późno, więc na pewno
wrócą też późno – myślę sobie. Gdy już zniknęli mi z oczu, wróciłem
do domu. Przełożyłem swoje rzeczy do worka, który już miałem przygotowany i schowany w oborze. Tak obładowany uciekam, ale już nie
idę w stronę Krakowa, lecz w przeciwną. Przechodzę przez łąkę obok
krów, przez pola, przez kładkę na rzeczce. Obejrzałem się za siebie na
pasące się krowy, a i one, zdziwione, oglądały się za mną, a ja szedłem
coraz dalej, dalej, przez pola.
Słońce ładnie świeci na bezchmurnym niebie, jest ciepło. Wędruję miedzami pośród łanów zielonych zbóż. Spoglądam za siebie,
już nie widzę ani krów, ani pól moich gospodarzy. Liczę na los szczęścia i jak najszybciej oddalam się w kierunku zachodnim. Wędruję
już dość długo, słonko obniżyło się ku zachodowi, omijam wszystkie
siedziby ludzkie. Postanowiłem odpocząć. Rozglądam się dookoła,
upewniając się czy ktoś mnie nie goni, oraz czy nie ma jakiegoś stogu
siana – dobrego miejsca na odpoczynek. Już mnie ramiona bolą od
ciężaru worka. Przechodzę obok lasu i zauważam zabudowania jakiejś wsi. Na uboczu stoją dwie stodoły. – Będę miał się gdzie schronić
i odpocząć – pomyślałem i podkradłem się w ich kierunku. Stodoły
są pozamykane! Na wrotach jednej z nich dostrzegam kołek włożony w skobel. Bardzo się ucieszyłem! Wyciągnąłem kołek i wszedłem
do stodoły. Zrzuciłem worek i szybko zamknąłem wrota. Zaglądam
do sąsieka, a tam jest jeszcze trochę siana. Zakopuję w nim worek,
a potem sam się zagrzebuję i usypiam głębokim snem. Rankiem obudziłem się wypoczęty, lecz plecy bolały mnie nadal. Mimo wszystko,
zarzucam na nie worek i szybko wychodzę ze stodoły. W worku cała
moja zapłata za prawie roczną służbę! Przeszedłem na drugą stronę
wsi. Tam była bita droga. Zauważyłem tabliczkę wskazującą kierunek na Krzeszowice. Cieszyłem się, że nie pobłądziłem, że dopisało
mi szczęście. Zbliżam się do już znanych mi terenów. Pamiętałem jak
mnie kiedyś ojciec na targ do Krzeszowic zabrał. Odbywały się tam
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duże jarmarki, a to doskonały raj dla rzeźników. Tam dokonywali oni
najlepsze zakupy żywca. Idę więc w tym kierunku, ale myśl o moich
gospodarzach, krowach zostawionych na pastwisku, o tym jak ich
przechytrzyłem tą ucieczką, nie daje mi spokoju. Jak sobie dadzą radę
beze mnie? Pewnie będą mnie szukać! Trochę mi ich żal, to byli tacy
dobrzy ludzie. Czy na pewno zrobiłem dobrze, uciekając? Tu poznałem ludzi żyjących inaczej, a nawet inaczej pracujących w polu niż
u nas! Takie różne myśli mnie prześladowały. Idę jak błędna owca
i płakać mi się chce. Oszukałem uczciwych ludzi, co ja zrobiłem?
Pewnie będą musiał to odpokutować? Ale przecież wracam do domu!
Do rodziców i mojego rodzeństwa! Tu znowu nachodzi mnie myśl,
czy mnie ojciec nie zbije? Wprawdzie w liście sprzed pół roku napisał,
że nie, ale kto wie? Już i chęć powrotu do domu przygasła. Wędruję
i tak sobie rozmyślam. Już inne napadły mnie myśli, bo w oddali zobaczyłem domy Krzeszowic. Wchodzę do cichego miasteczka. Dzisiaj
jest spokojnie – nie ma jarmarku. Mam w oczach obraz mojego tu pobytu z ojcem, gdy kupował młodego cielaka i się targował. Usiadłem
sobie na rynku, głód dał znać o sobie. Miałem pieniądze, więc kupiłem w sklepie dwie bułki, kawałek kiełbasy i lemoniadę. Usiadłem na
rynku i urządziłem sobie ucztę. Gdy byłem już syty i wypoczęty, resztę jedzenia schowałem na następny posiłek i ruszyłem w dalszą drogę.
Gdy zbliżałem się do Tenczynka, przypomniało mi się miejsce, gdzie
ojciec zachodził na piwo. On popijał piwo, a mnie kupił lemoniadę.
Bardzo wtedy dbał o mnie! Czy teraz też tak będzie jak dawniej? Tutaj
już nie obawiam się pogoni. Jestem już niedaleko od domu, ale zapada nocka, muszę jeszcze przejść przez gęsty las. Przypomniało mi się,
jak ojciec opowiadał o zbójeckich napadach, jakie miały tu miejsce.
Dał mi nawet pod pazuchę pieniądze, żeby w razie, gdy będziemy
przejeżdżali przez las i zostaniemy napadnięci, u mnie przechować.
Uważał, że małemu dziecku nic nie zrobią. Na szczęście wtedy nic się
złego nie stało. Gdy tak rozmyślam, doszedłem do lasu. Pod lasem
zauważyłem kupkę siana. Tam się znowu zagrzebałem wraz z moim
majątkiem, myślami i usnąłem. Obudziłem się nad ranem, a teren
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dookoła mnie spowijała mleczna mgła. Nic nie było widać. Odczekałem chwilkę, aż mgła opadła. Zarzuciłem worek na wciąż bolące
mnie ramiona i poszedłem dalej leśnym traktem. Pełen obaw idę tą
gęstwiną i marzę o tym, żeby jechał jakiś furman i mnie podwiózł.
Tak rozmyślając przeszedłem przez las, z oddali zobaczyłem znaną
mi wieś Regulice. Już nie poszedłem gościńcem, lecz skróciłem sobie
drogę przez pola. Gdy maszerowałem z workiem na plecach przez
wieś, ludzie zadziwieni, przyglądali mi się. Nikt mnie jednak nie zaczepił. W Regulicach wstąpiłem do sklepu prowadzonego przez Żyda
i kupiłem znowu bułkę i lemoniadę. Tu sobie znowu posiedziałem.
Byłem już blisko domu i zacząłem się obawiać – co mnie tam spotka?
Czy dostanę lanie? A może wrócić do tych ludzi, którzy mnie nie bili,
mimo że już raz od nich uciekłem? Bardzo bolały mnie nogi i plecy,
pewnie już bym do nich nie doszedł? A do domu tak blisko! Niedługo
zobaczę mury zamku! Siedzę na poboczu drogi i przypomina mi się,
jak tam się z kolegami bawiłem, jak płoszyliśmy wrony i kawki. Jakie to były fajne czasy! Te wspomnienia przeważyły, idę do domu,
już tak blisko. Dochodzę do Spalonej, znowu nachodzą mnie wspomnienia ucieczki do Krakowa. Miejsce niby to samo, ale ja już jestem
inny, o rok starszy. Poczułem się niedobrze. Klękam na poboczu drogi i modlę się, cały pacierz zmawiam. O rozum Boga proszę. Obok
przejeżdżały furmanki z węglem i zdziwieni fornale pytali: – Co ty tu
chłopcze robisz? Nie odpowiadam tylko wstaję, worek na plecy zakładam i idę w kierunku Kwaczały. Na nic nie zwracam uwagi, tylko prosto przed siebie zmierzam, już nie czuję bólu nóg i pleców. Dochodzę
do rzeczki Zmornicy, już moja ukochana wieś przede mną!
Wieża zamkowa błyszczała w słońcu i kościół, gdzie mnie
ochrzczono, gdzie komunię świętą przyjmowałem. Wszystko to
wita mnie i zaprasza. Stanąłem przed wsią, przeżegnałem się i idę do
domu. Co ma być, to będzie! Ale już będę z rodziną. Z workiem na
plecach idę przez wieś, podchodzę do drzwi mojego domu. Zamknięte. Pukam i chwilę czekam, słyszę za drzwiami ruch, czuję, że to mat-
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ka zbliża się do drzwi. Gdy drzwi się otworzyły, bez słowa wszedłem
do sieni, rzuciłem worek i uklęknąłem przed matką. Całowałem jej
dłonie i przepraszałem. Matka przytuliła mnie do siebie. – Dobrze że
wróciłeś mój synu. Oboje popłakaliśmy i przytulaliśmy się. Taka była
moja matka. – Synku, co ty dobrego zrobiłeś, chcieliśmy cię do szkół
wysłać. Już kupiliśmy ci ubranie, a ty uciekłeś. Koledzy wrócili, a ty się
gdzieś błąkałeś po świecie. – Bardzo się bałem lania, za to co Zosi zrobiłem. – Niepotrzebnie, bo to bracia, nie ty, mieli krowę paść. Zośka
sama tak się porządziła, bo chciała zrobić tobie na złość – wyjaśniała.
Gdy my tak sobie z matką rozmawiamy w sieni, zjawiła się cała rodzina i patrzy na mnie jak na dziwoląga. Spoglądają zdziwieni na leżący
obok worek. – Co ty tam w tym worku masz? – pyta zdziwiona matka.
– To jest mój zarobek ze służby. Na wszystko zarobiłem swoją ciężką
pracą. To kupili mi moi gospodarze – wyjaśniam. Do sieni przyszedł
też ojciec i groźnie spojrzał na mnie. Zdjął fartuch rzeźnicki, bo był
w warsztacie. – Tylko go nie bij! – prosiła matka ojca. Padłem i przed
nim na kolana i po rękach go zacząłem całować i o przebaczenia
prosić. Bardzo się go bałem. – Coś ty dobrego zrobił, zdolny byłeś.
Duże nadzieje w tobie pokładałem, a ty wszystko popsułeś. Myśmy
cię po świecie szukali, twoi koledzy wrócili i nam o tobie opowiedzieli. Ty nie wróciłeś, tylko przygód szukać chciałeś! Miałeś szansę się
dalej kształcić. Szkołę z najlepszym świadectwem skończyłeś. Swoim
postępowaniem wszystko straciłeś. Teraz czeka cię tylko ciężka harówka – takie kazanie mi ojciec zrobił. Nie przytulił mnie do siebie,
a tak na to czekałem. – Odpocznij, a potem masz przyjść do mnie
do warsztatu, do roboty – rzekł i wyszedł z sieni. Obserwatorami tej
sceny byli moi bracia, którzy najwięcej cieszyli się z mojego powrotu.
Rozwiązali mój worek i wszystko wysypali na podłogę. Cały mój dorobek był poniewierany. Gdy to zobaczyłem, zrobiło mi się smutno. Ja
miałem wszystko poukładane, czyste, a oni tym się bawili. O mało ze
złości ich nie pobiłem. Matka przegoniła rodzeństwo. Gdy przejrzała
te rzeczy z niedowierzeniem powiedziała: – Skąd masz tyle dobrych
rzeczy? Kto ci to dał, a może ukradłeś? Może ci dali to, ale za co, co
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tam robiłeś? Gdy wszystko jej wyjaśniłem i opowiedziałem o moich
gospodarzach, dopiero wtedy uwierzyła. Później ojcu opowiedziałem
o swojej pracy, spojrzał na mnie i mówi: – Dobry robotnik z ciebie
będzie, takiego mi w domu potrzeba.
Odtąd mi najtrudniejsze roboty zadawał i żadnej zapłaty od
niego nie miałem. Moje ciuchy, z których wyrastałem szybko, otrzymali moi młodsi bracia. Ja znowu nosiłem stare zdarte ubrania i ciężko pracowałem w warsztacie ojca. Gdy miałem już 14 lat proszę ojca.
– Chcę się uczyć jakiegoś zawodu, moi koledzy już terminują, a ja
ciągle żadnej nauki nie pobieram. Proszę zapiszcie mnie do cechu i do
szkoły zawodowej. – Pomyślę, co z tobą zrobić – mówi na to ojciec.
Spotkałem kolegów Janka Kościelniaka i Jaśka Ględzinę, którzy opowiadali mi o tym, jak uczą się zawodu stolarza w Krakowie. Oni mi
doradzali, żebym tam też poszedł do terminu. Powtórzyłem to ojcu.
– Oczywiście możesz tam jechać z kolegami i uczyć się na stolarza –
mówi ojciec. Nic mi nowego nie kupili, a ja już ubrania miałem zdarte, resztę mi bracia zniszczyli. Koledzy mnie ze sobą zabrali do Krakowa, a ojciec obiecał po dwóch tygodniach próbnych, przywieźć do
stolarza pieniądze za naukę. Tak więc pojechałem do terminu stolarskiego. Koledzy już byli prawie czeladnikami, więc wykonywali ciekawsze prace, ja musiałem nosić deski i stolarnię pod koniec dnia
sprzątać. Minęły dwa tygodnie, a ojciec z pieniędzmi nie przyjechał.
Majster odesłał mnie z powrotem do domu. Wiedziałem już, jak wygląda życie w domu, więc nie wróciłem do Babic, tylko zostałem
w Krakowie. Pojechałem na rynek i rozglądałem się za pracą, udało
mi się. Znalazłem pracę! Moi nowi gospodarze mieszkali na przedmieściu Krakowa przy Kopcu Krakusa. Mieli dwie krowy, które tam
pasłem. To byli też dobrzy ludzie, płacili mi za pracę, więc sobie szybko kupiłem nowe ubranie. Teraz sam na siebie zarabiałem, pasłem
krowy i roznosiłem mleko po domach na ulicy Krakowskiej. U gospodarzy miałem swój pokój, dobre jedzenie i jeszcze dostawałem 15
złotych. Znałem dobrze Kraków, więc ta praca mi nie sprawiała żad-
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nych trudności. Po pewnym czasie moi gospodarze sprzedali gospodarstwo i przeprowadzali się do Mysłowic. Tam kupili Łaźnię Miejską
i przewozili też swój dobytek. Meble załadowali do wagonu i pojechali pociągiem. Zamówili taksówkę bagażową, na którą załadowaliśmy
z kierowcą resztę rzeczy, drobne graty. Gęsi, kury i kaczki wsadziliśmy
do klatek. Pojechaliśmy tak obładowani do Mysłowic. Drogi były bardzo złe, piaszczyste, pełne dziur. Jechaliśmy bardzo powoli, bo samochód był załadowany. Wytrzęsieni na drodze dotarliśmy do Trzebini.
Tutaj się okazało, że samochód nie zmieści się pod mostem kolejowym. Ponieważ już zbliżała się noc, wróciliśmy na dworzec i tam doczekaliśmy do rana. Co robić? Chyba wyładujemy część paczek z samochodu? Na dworcu nam doradzono, żeby jechać w stronę Wodnej,
ominąć mostek. Tam można drogą w stronę Mysłowic przejechać
przez tory. Zdecydowaliśmy się jechać tamtędy. Okazało się, że droga
była jeszcze gorsza. Pojawił się przed nami ostry zakręt. Gdy byliśmy
już na torach, nagle nadjechał pociąg. Lokomotywa uderzyła w samochód i nas ciągnęła po torach. I tylko tyle pamiętałem. Wiem, że pociąg stanął i pasażerowie pociągu wyciągnęli nas spod wraku samochodu. Pociągiem zawieźli nas na dworzec do Trzebini, a tam
zawołali lekarzy, którzy mnie i kierowcę badali. Wtedy dano nam jakieś zastrzyki i zacząłem powoli odzyskiwać świadomość. Ocknąłem się i pytam: – Gdzie jestem i co się stało? Zacząłem sobie przypominać, jak na nasz samochód wjechała lokomotywa. – Jezus, Maria,
czy ja mogę ruszać nogami i rękami? – sprawdziłem, ale wszystko
było w porządku, nogi i ręce były całe, mogłem nimi ruszać. Byłem
jedynie potłuczony i obolały. Kierowca też był cały i powoli wracała
mu świadomość. Potem przyjechała policja i długo spisywała nasze
zeznania, wypytywali też świadków wypadku. Gdy już czułem się lepiej, kupili mi bilet do Mysłowic i tam pojechałem. Cieszyłem się, że
żyję. Kierowca pojechał do Krakowa, bo stamtąd pochodził. Miałem
adres moich gospodarzy, więc w końcu do nich dotarłem i o wypadku
im opowiedziałem. Bardzo byli zmartwieni, ale zadowoleni, że my żyjemy. Wiem, że potem długo się z koleją sądzili i dochodzili swojej
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straty. Ja zostałem u nich w Mysłowicach i tam otrzymałem nową pracę. Gospodarze mieli dużą łaźnię miejską z piecem centralnego ogrzewania wody. Do moich obowiązków należało palenie w piecu, zrzucanie do piwnicy węgla i mycie wanien po kąpieli. Piec był duży
i zaopatrzony w jakieś zegary i termometry. Nauczyłem się go obsługiwać. Raz w tygodniu dowożono 5 ton węgla i moim zadaniem było
wrzucić go do kotłowni. Czasami otrzymywałem od panów, korzystających z łaźni, „tryngla” za udzieloną im pomoc. Zarabiałem 30 złotych. Byłem cały dzień zajęty przy pilnowaniu pieca. Szybko jednak
uskładałem sobie na nowe ubranie, bo tamto w czasie wypadku mi się
zniszczyło. Kupiłem sobie też buty z cholewkami. Tak mijał tydzień za
tygodniem. W niedzielę chodziłem do kościoła. Pewnego razu nie
zdążyłem całego węgla zrzucić w sobotę do kotłowni, więc myślę sobie: – Zrobię to w poniedziałek. W niedzielę ładnie się ubrałem i szykuję się do kościoła. Gospodarz mnie woła i każe mi zrzucać w niedzielę węgiel. Oni byli Żydami, więc dla nich dniem świątecznym była
sobota, a niedziela dniem roboczym. – Ja mam wolną niedzielę i węgla zrzucać dzisiaj nie będę. Zrobię to w poniedziałek rano. Teraz idę
do kościoła – odpowiadam i wychodzę. Po powrocie z kościoła dali
mi jak zwykle obiad i o węglu nic nie mówili. W poniedziałek rano
wstaję i chcę iść jak zwykle do roboty, ale gospodarz mnie woła
i mówi: – Od dzisiaj już nie pracujesz. Masz tu zapłatę za dwa tygodnie i zwalniam cię. To cała nasza rozmowa. Co robić, poszedłem do
miasta i kupiłem walizkę. Wszystkie swoje rzeczy zapakowałem do
niej i poszedłem na dworzec kolejowy. Żal mi było tej pracy, ale
mówi się trudno! Dojechałem pociągiem do Trzebini i dalej trzeba iść
piechotą do domu. Nie wiem, co powiedzą. Czy wiedzą, że już nie
terminowałem? Czy koledzy rodzicom coś o mnie mówili? Takie
i inne pytania cisnęły mi się do głowy. Znowu wracam do domu, ale
teraz z walizką, a nie z workiem pełnym ciuchów. Znowu bałem się
bicia, ale idę prosto do domu. Gdy wszedłem do sieni, mama mnie nie
poznała. Byłem ubrany elegancko w koszuli pod krawatem, w nowych
butach i nowej kurtce. Matka zadziwiona, gdy mnie poznała, pyta:
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– Skąd to masz, czy to stolarz ci kupił, w terminie ci wszystko dali?
Domyśliłem się, że nawet się o mnie nie dowiadywali. Przez ponad
pół roku mnie nie było w domu, a ich wcale nie obchodził mój los!
Gdy jej wszystko opowiedziałem, rozpłakała się. Opowiedziałem jej,
jak o mało nie zginąłem w wypadku na kolei. Wiedziałem, że gdybym
nawet zginął, to wcale by się bardzo nie martwili, bo już ośmioro innych dzieci mieli. Mojego rodzeństwa i sporo kłopotów z siostrą
Zośką, która właśnie była w ciąży z synem Ciuby, a on nie chciał się
przyznać do ojcostwa. Ojciec wcale się nie ucieszył z mojego powrotu. Miał mnie z głowy, a teraz jeszcze jedna gęba do wyżywienia!
Prędko mnie do roboty w rzeźni wygonił. Już go o ubranie nie musiałem prosić, na wszystko sobie sam zarobiłem! Prosiłem jednak o to,
by mnie zapisał do cechu. Chcę mieć zawód, mogę być rzeźnikiem.
On się ciągle ociągał z tą decyzją. Dowiedziałem się od Staszka Wyrobca, który pracował u Środy w warsztacie, że i jego Środa nie chce
zapisać do cechu, więc jego ojciec szuka mu innego rzeźnika. Powiedział mi, że w przyszłym tygodniu wybiera się z ojcem do Wadowic,
do majstra Necka, który potrzebuje ucznia. Powiedziałem o tym ojcu.
– Chcę tam pojechać i terminować. Ojciec się zgodził i dał mi pieniądze na pociąg. W poniedziałek rano poszedłem do Spalonej i pociągiem pojechałem do Wadowic, gdzie szybko znalazłem majstra o nazwisku Necek. Gdy tam dotarłem i zapytałem, czy potrzebują ucznia,
kazali mi pozostać. Majster spytał się o nazwisko, więc mu prawdę
powiedziałem. Pokiwał głową i powiedział: – Zostań, zobaczę jak się
sprawdzisz w robocie. Zaraz też dał mi jedzenie, a potem do warsztatu od razu zabrał. Każe mi robić to i owo i widzi, że robota mi idzie
dobrze. Ja to wszystko już robiłem w warsztacie ojca. Podobała się
moja robota majstrowi. Tak było do czwartku, wiedziałem, że w tym
dniu przyjedzie Staszek z ojcem. To był dzień jarmarku. Warsztat był
niedaleko rynku, więc co chwilę zerkam. Zobaczyłem ich, oni też
mnie zauważyli. Widzę, że usiedli przy gospodzie, naprzeciw warsztatu, zamówili jedzenie i za majstrem Neckiem się rozglądają. Przyjechali tu pierwszy raz i nikogo nie znali. Pytali o majstra i w końcu go
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dorwali. Potem widziałem, że Staszka wysłali po pół litra, siedzą sobie
przy stole i popijają. Uwijałem się po warsztacie i ich obserwowałem.
Oni długo z sobą rozmawiali, gdy już ruch na targu się zmniejszył,
majster mnie woła i powiada: – Musisz odejść, ja tego chłopca przyjmuję, jego ojciec będzie mi płacił za naukę syna. Musisz sobie poszukać innego miejsca. Spuściłem głowę i rozżalony wróciłem do majstrowej do domu. Żal mi i zazdroszczę Staszkowi, że ma takiego ojca,
co mu pomaga, a nie musi sam o siebie dbać. Majstrowej zrobiło się
mnie żal. Po cichu powiedziała mi, żebym szedł do majstra Widra.
Jego żona mówiła jej, że mąż szuka ucznia. Dała mi jego adres i gdzie
mam iść powiedziała. Poszedłem pod wskazany adres i zapukałem do
drzwi. Usłyszałem szczekanie psa. Po chwili otworzyła mi starsza pani
i zapytała o co chodzi. Wyjaśniłem powód mojego przybycia. Wtedy
wpuściła mnie do domu i kazała poczekać, aż gospodarze wrócą z targu do domu. Tam w mieście przy targu mieli sklep. Mieszkali pod
klasztorem i tu mieli swój warsztat. W domu była starsza pani z dziećmi i dużym psem. – Myślę, że zaraz wrócą, bo już późno i kończy się
handel. Poczekasz chwilę w kuchni. Niezbyt długo czekałem, gdy pojawiła się majstrowa. Wytłumaczyłem jej, że przyszedłem tu z polecenia pani Neckowej. Gospodyni postanowiła, że poczekamy na powrót
męża. Mieli już jednego ucznia, kończącego właśnie terminowanie.
Dzisiaj majster miał jeszcze do uboju świnię, którą kupił na targu.
Czekaliśmy dość długo, aż przyszedł uczeń i poprosił majstrową o pomoc. Mieli problem z dowiezieniem tuszy do domu. Majstrowa wzięła mnie z sobą. Było nam ciężko podciągnąć wózek z mięsem pod
górkę, zapierało nam dech w piersiach, ale daliśmy radę. Gdy już byliśmy w warsztacie, majster patrzy na mnie i pyta: – A kto ty jesteś?
– Przyszedłem do terminu do pana majstra – odpowiadam. Majstrowa wyjaśniła resztę. Majster zgodził się, żebym u niego został. Pomogłem im wyładować towar i przenieść go do warsztatu. Kiedy już
skończyliśmy pracę, majstrowa wypuściła z zagrody psa. Bardzo się
wystraszyłem, bo nigdy takiego dużego psa nie widziałem. Pies podbiegł do mnie, a ja stanąłem jak słup, ze strachu o mało się nie prze-
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wróciłem. Majster głośno krzyknął na niego, pies zatrzymał się i zaczął mnie obwąchiwać. Potem na polecenie majstra odszedł ode mnie.
Niewiele brakowało, a wytarzałby mnie w błocie. Tak wyglądał początek terminowania mojego u majstra Widra. Potem zawołali mnie do
kuchni i tam razem z drugim uczniem zjedliśmy kolację. Majster
z żoną, starszą panią i dziećmi, jedli kolację w pokoju. Następnie powiedział mi, że musi mnie przyuczyć do zawodu, zanim opuści go
starszy uczeń. Razem z kolegą spaliśmy na jednym łóżku w kuchni.
Następnego dnia majster pyta: – Dlaczego ty u swojego ojca nie terminujesz? Znam go dobrze, często spotykam go na targu przy zakupie
żywca. Wiesz co, dobrze będzie jak zostaniesz, ja już sobie z twoim
ojcem porozmawiam, jak się spotkamy. Mój ojciec i majster spotkali się w Zatorze na targu i ustalili, że ojciec będzie za mnie płacił 100
złotych na rok. Taką spisali umowę. Roboty u majstra było dużo, chodziłem z nim po wsiach za towarem, potem trzeba było jałówki pędzić do rzeźni, do Wadowic. Majster bił też pokątnie cielęta i dodawał
ich mięso do wyrobów. My z kolegą donosiliśmy wiadrami źródlaną
wodę do rzeźni. Roboty było dużo, ja zacząłem trzy razy w tygodniu
chodzić do szkoły zawodowej. Tam uczyli się wszyscy uczniowie
z okolic, ci co byli w terminie u szewców, stolarzy, krawców czy rzeźników. Teoria była wspólna, ale każdy miał praktykę u innego mistrza. Dawałem sobie radę z nauką i praktyką. Czasami denerwowały
mnie dzieci majstra, które głośno się bawiły i przeszkadzały mi w nauce. Ponieważ babcia nie chciała zajmować się już nimi, to ją oddalili
i czasami ja musiałem to robić. Nie bardzo lubiłem to zajęcie, bo dzieci były bardzo rozbrykane. Majster, gdy spotykał się z ojcem, bardzo
mnie chwalił i dziwił się, że takiego dobrego ucznia oddał do obcych,
a nie zatrzymał u siebie i go nie kształcił. Tak mi przeleciał cały jeden
rok. Już wydarły mi się buty i ubranie mam w rozsypce. Ojciec nic mi
nie kupuje, nawet mnie nie odwiedza. Minął rok, już zostałem sam
jako uczeń, a tu majster nie ma zapłaty za naukę. Ojciec zaczął unikać
pana Widra, najpierw z nim popijał, a teraz wymiguje się. Nie chce
zapłacić za moje terminowanie. Majster zdenerwowany wraca z Zato-
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ra i mówi, że szuka innego ucznia, za którego będzie brał wynagrodzenie, a mi każe wracać do domu. Ja dobrze wywiązywałem się
z obowiązków i na siebie właściwie zarabiałem, dużo też majstrowej
pomagałem. Pani Widrowa ciągle mnie przed mężem broniła i się
codziennie z nim kłóciła. Jednak po pewnym czasie i ona miała dość
kłótni i mówi do mnie: – Musisz jednak odejść, już mam dość kłótni
o ciebie. Wracaj do domu. Nie rozumiem dlaczego twój ojciec nie dochowuje umowy. Już niedługo kończysz drugi rok nauki, a on nie
chce za ciebie zapłacić. Co było robić? Musiałem wrócić do domu.
Ojciec był bardzo zadowolony, bo już byłem mu bardzo pomocny w warsztacie i mogłem sam robić wiele fachowych rzeczy.
W domu było mu ciężko, bo było nas dużo. Do tego w sądzie toczyła się rozprawa. Ojciec poniósł koszty sądowe w wysokości trzech tysięcy, ale w końcu ojcostwo Ciuby zostało udowodnione. Pieniądze
jednak, na opłaty sądowe wydane, przepadły. W końcu nie doszło do
ślubu, a sprawę ojcostwa rozwiązała śmierć trzyletniego synka Zosi
i Ciuby. Ja pomagałem ojcu w warsztacie i zajmowałem się zakupami
żywca. Chodziłem już sam po okolicy i skupowałem świnie, cielaki
lub jałówki. Gdy się dobrze sprawiłem, ojciec kupił mi koszulę lub
buty. Już mi szło na osiemnasty rok, więc sam się zapisałem do szkoły
zawodowej do Chrzanowa. Trzy razy w tygodniu chodziłem się uczyć
przez Grodzisko lub Pogorzyce. Potem po lekcjach biegiem do domu
i do roboty w warsztacie. Po nocach robiłem wyroby. Trochę mi ulżyło,
gdy Jasiek wrócił z wojska. Teraz pracowałem dla domu, dla rodzeństwa bez zapłaty. Ojciec dawał mi czasami dwa złote, ale ja je przegrywałem z kolegami w karty. Gdy już skończyłem 18 lat, zaczęły podobać mi się dziewczyny. Chciałem się lepiej ubrać, ale ojciec musiał
zadbać o starszego ode mnie Jaśka. Dziwiłem się, że żyje nam się ciężko. Bywałem już trochę w świecie i widziałem jak ludzie żyją, a u nas
ciągle tak trudno związać koniec z końcem. Moja rodzina ciągle była
w tarapatach. W tygodniu zabijaliśmy sześć sztuk żywca, to niemało.
Ja z Jaśkiem to przerabialiśmy, a pieniędzmi rządzili rodzice. W Ba-
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bicach już było kilku rzeźników i ojciec w Chrzanowie wynajął lokal,
gdzie dowoziliśmy towar. W końcu ojciec wystawił mi świadectwo
ukończenia terminu, zdałem egzamin i zostałem czeladnikiem masarskim. Ojciec zapisał mnie do cechu. Myślę sobie, teraz to może mi coś
będzie płacił. Jednak się przeliczyłem. Nic nam nie dawał, więc zaczęło się kombinowanie. Pewnego dnia ojciec wysłał mnie na zakup świń.
Dał mi na zaliczki 50 złotych. Poszedłem do Kamionki, pytam ludzi:
– Gdzie można kupić świnię? Skierowano mnie do pana Cudaka. Miał
on ładną córkę. Ojca nie było w domu, więc sobie trochę z nią poflirtowałem. Gdy wrócił pan Cudak poczęstowałem go dobrym papierosem (sam nie paliłem) i przedstawiłem, w jakiej sprawie przyszedłem.
– Dowiedziałem się od ludzi, że macie ładne świnki na sprzedaż.
– Owszem mam i chcę je sprzedać. – Czy mogę je sobie obejrzeć?
– pytam grzecznie. Poszliśmy do chlewa, a tam były bardzo ładne
sztuki, od razu je sobie oszacowałem. Gospodarz zaprosił mnie do
ogrodu pod jabłonkę. Tam sobie usiedliśmy i jego córka przyniosła
nam kwaśnego mleka. Bardzo mi smakowało, więc podziękowałem
i znowu poczęstowałem go papierosem. Teraz trzeba dobić transakcji
zakupu. – Jak sobie cenicie swój inwentarz? Ile te świnie dwie kosztują? Gospodarz drapie się po głowie i mówi: – Myślę, że ich nie kupisz. Ja wiem, ile mogę za nie dostać. Nie umiem dużo mówić, ale
z 200 złotych nie opuszczę. Ja próbuje się targować, chociaż wiem,
że to niewygórowana cena. – No to daję wam 195 złotych. Co wy na
to? – Mówię, że nic nie opuszczę – utrzymuje gospodarz. Robię zatroskaną minę i mówię: – Zgoda, niech będzie moja strata. Macie tu 50
złotych zadatku, a jutro przyjedziemy po świnie. I zadowolony wróciłem do domu. Tam od razu matka i ojciec zaczęli na mnie krzyczeć,
bo mi nie wierzyli, że udało mi się tak łatwo od Cudaka kupić, bo
był to trudny sprzedawca. Rankiem razem z Jaśkiem, któremu ojciec
dał resztę pieniędzy, poszliśmy do Kamionki. Cudak wziął pieniądze
i świnie na podwórze wyprowadził. Nie bardzo chciały wyjść za ogrodzenie, ale jakoś to się udało i pognaliśmy je lasem w kierunku Babic. Po drodze były górki i świnie się zmęczyły, dalej nie chciały iść.

74

Moje dzieciństwo i młodość

Zostawiłem więc Jaśka ze świniami i sam poszedłem po wóz i konia. Gdy je już załadowaliśmy na wóz, mocno hamując zjechaliśmy
z górek. Zapytałem Jaśka: – Co myślisz, czy dobry zakup zrobiłem?
Dobrą cenę utargowałem? Uśmiechnął się i mówi: – Nie męcz mnie!
Ja nadal prosiłem. – Ojciec ci powie. I nic więcej nie chciał już mi powiedzieć. Gdy dotarliśmy do domu, świnie doprowadziliśmy do rzeźni. Ojciec i Jasiek spoglądali na siebie i coś tam sobie mruczeli. Było
już ciemno i późno, więc poszliśmy spać. Rano ojciec wstał wcześnie
i napalił pod kotłem. Wstaliśmy i zabiliśmy świnie. Ojciec zważył jedną połówkę, uśmiechnął się pod wąsem i następnych już nie ważył.
Cały dzień przetwarzaliśmy towar, a ojciec był w dobrym humorze.
Nie odpowiedział na moje pytanie: – Czy to drogo, czy tanio kupiłem towar? Ojciec dalej nie odpowiadał. Towar został zawieziony
do Chrzanowa i cały od ręki sprzedany. Ojciec kupił mi materiał na
ubranie i dał do krawca Kruka do szycia. Był to bardzo dobry krawiec,
szył nawet dla księdza. To był mój pierwszy w życiu szyty na miarę
garnitur. Byłem bardzo zadowolony. Pewnego dnia pojechaliśmy do
Zatora po żywiec, spotkaliśmy tam pana Cudaka. Właśnie kupował
dwa prosiaki do chowu. Za te dwie sztuki zapłacił 60 złotych, a ja mu
za dwie dorosłe dałem 200 złotych. Gdy mnie zobaczył, to pogroził
mi batem i powiedział: – Oszukałeś mnie, dałeś mi tylko 200 złotych
za dorosłe świnie. Wtrącił się ojciec i mu mówi: – Przecież to była
wasza decyzja, tyle sobie życzyliście. Domyśliłem się, że ojciec na tym
zakupie dobrze zarobił, stąd jego gest zafundowania mi ubrania.
W tym czasie starszy brat ojca, wujek Jakub, ponownie się
żenił. Pierwsza żona mu zmarła. Ponieważ miałem się w co ubrać,
matka dokupiła mi tylko krawat i koszulę, rodzice zabrali mnie na
wesele wujka, do Rozkochowa. Matka dała mi jeszcze pięć złotych
na czekoladę dla drużki. Miałem ładną dziewczynę za drużkę i dostałem od niej ozdobny bukiecik do marynarki. Dałem jej dużą czekoladę w rewanżu. Po raz pierwszy w życiu byłem za drużbę na weselu.
Ojciec cieszył się szacunkiem wśród gości i bawiliśmy się dobrze do
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północy. Wróciliśmy późno do domu. Położyliśmy się spać, a tu rano
ojciec całe bractwo budzi i goni do roboty. Mnie dał 20 złotych i kazał iść szukać żywca do sąsiednich wsi. Nie było to zbyt dużo pieniędzy, ale poszedłem do Kwaczały. Udało mi się tam znaleźć jałówkę za 60 złotych, więc zostawiłem 10 złotych zadatku i udałem się
do Rozkochowa. Tam cielaka kupiłem i dałem 5 złotych zadatku.
Chciałem jeszcze coś kupić, idę więc drogą i widzę moją drużkę.
Gdy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się powiedziała, że idzie na poprawiny. Zapytała, czy pójdę z nią. Czemu nie! – myślę, i idę z nią na
poprawiny. Tam dali nam obiad i goście zaczęli się schodzić. Potem
pojawiła się jedna i druga i następna flaszeczka. Ktoś zaczął grać na
harmonijce ustnej. Były więc i tańce. Zabawa rozkręciła się na dobre,
a że już w czubie trochę miałem, to o domu sobie zapomniałem. Tak
prawie do rana się bawiliśmy i późno położyliśmy się spać. Rano
budzi mnie u wujostwa Jasiek. – Co ty tu robisz? – ojciec kazał cię
szukać! Nie chciałem się kłócić, więc mu o poprawinach opowiedziałem. Powiedziałem też, gdzie zadatki dałem na żywiec. On nadal na
mnie pyskuje i grozi, że ojciec mnie zabije za moje wybryki. Jasiek
poszedł po żywiec, a ja chodzę po Rozkochowie i nie wiem, co mam
robić, boję się wrócić do domu. Wstyd, że takiego dorosłego jak ja
faceta jeszcze może bić ojciec. Zdecydowałem, że do domu nie idę.
Poszedłem na Spaloną i kupiłem bilet do Krakowa. W mieście szukałem jakiejś roboty, ale wieczór mnie zastał, a roboty nie znalazłem.
Przypomniałem sobie przytułek i tam się udałem. Tam spędziłem
noc. Postanowiłem szukać pracy w Katowicach. Rano kupiłem bilet. Tam też włóczyłem się cały dzień i nic nie znalazłem. Przespałem się na ławce na dworcu i wracam do Chrzanowa. Do domu
boję się iść. Spotkałem kolegów i od nich dowiedziałem się, że niejaki pan Wolf szuka czeladnika do pracy. Poszedłem do jego warsztatu i on od razu przyjął mnie do pracy. Tam miałem mało roboty,
bo on tylko raz w tygodniu sprzedawał. Dostałem jednak mieszkanie
i jedzenie. Ta praca nie bardzo mi odpowiadała, bo mało zarabiałem.
Doszło do mnie, że u innego masarza jest praca, więc tam się udałem.

76

Moje dzieciństwo i młodość

To był pan Kucia, znajomy mojego ojca. Bardzo chętnie mnie przyjął,
pokazałem mu moje świadectwo czeladnicze, które zawsze miałem
przy sobie. Był bardzo zdziwiony, dlaczego ojciec mnie nie wysłał na
egzamin majsterski. Dał mi dobry angaż, 40 złotych. Miałem swój pokój i co tydzień czystą pościel. Sam po targach jeździłem i żywiec kupowałem. Pan Kucia dawał mi 300 złotych i kazał robić zakup. Zawsze
był zadowolony. Pewnego dnia pojechaliśmy razem do Zatora i tam
Kucia spotkał ojca. Opowiedział mu, jakiego ma ze mnie dobrego pracownika. Ja w tym czasie bydło z Zatora do Chrzanowa gnałem. Kucia
dał mi za to „tryngla” 10 złotych. Byłem zadowolony. Gdy ojciec się
o mojej pracy dowiedział, przysłał do mnie Jaśka z prośbą, żebym
do domu wracał. Ja jednak wracać nie chciałem. Było mi tu dobrze,
miałem swoje pieniądze i mogłem nimi dysponować jak chciałem.
Tu mi ludzie ufali i wierzyli. W sklepie w Gromcu często mnie samego zostawiali. Zawsze się solidnie z utargów rozliczałem. Pan Kucia
mi wierzył, bo ja nigdy ani wódki, ani wina w pracy nie piłem. Ale
mój brat i ojciec Kucię molestują, żeby mnie zwolnił. Chodziło ojcu
o moje pieniądze – zażądał od Kuci mojej pensji. Twierdził, że musi
zatrudniać innego czeladnika i mu płacić, więc moje pensje ma mu
Kucia oddawać. Już pół roku przepracowałem, a ojciec się wykłóca
z majstrem o moje pieniądze. Kucia oddał mu już jedną moją pensję, dla świętego spokoju. W tym czasie już majster innego chłopca
przysposabiał – był to Józek Matlak. Pewnego dnia woła mnie majster
i mówi: – Jestem z ciebie bardzo zadowolony, ale lepiej będzie, jeśli
wrócisz do ojca. Dość mam z nim kłótni. Tak pożegnałem się z panem
Kucią i do domu wróciłem. A tam był „młyn”. Tu dopiero dostałem
wciry. Roboty było co niemiara. Sześć sztuk żywca przerabialiśmy co
tydzień. Dwa razy w tygodniu trzeba było towar dostarczać do sklepu w Chrzanowie. Zaczęło się nam lepiej powodzić. W Chrzanowie
sprzedawała w sklepie Zośka, która skończyła kurs kupiecki w Krakowie. Była ona kobietą po przejściach, ale zaczęła się znowu oglądać za
chłopakami. Poznała mieszkającego nad sklepem starszego mężczyznę i się w nim zakochała. Znowu zaczęły się w rodzinie problemy.
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Urodziłam się 22 lipca 1909 roku w małej galicyjskiej wiosce
Luszowice. Najbliższym większym miastem był Chrzanów. Luszowice
to rodzinna miejscowość mojej matki, Anny Skutnik.

Anna Skutnik-Dyba.

Mój ojciec Jan Dyba pochodził z Zagórza. Był trochę dziwny, lubił
śpiewać i grał na skrzypkach, które jak pamiętam, miał zawsze przy
sobie, ale był niezbyt zaradny życiowo. To mama zawsze dbała o dom
i rodzinę. Mężczyźni z Luszowic pracowali w okolicznych kopalniach
lub w Fabryce Lokomotyw „Fablok”. Były to ciężkie czasy, wielu ludzi
wyjeżdżało na roboty do Austrii, Włoch czy Niemiec. Część szczęśliw79
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ców wyruszała za „Wielką Wodę” (tak nazywano Amerykę). Wśród
nich znalazł się też mój ojciec. Pojechał za chlebem, chcąc poprawić
byt swojej rodziny. Okazało się jednak, że i tam było ciężko, brak pracy, bezrobocie i głód towarzyszyły emigrantom. Ojciec nie wytrzymał
długo w tym kraju marzeń. Gdy wrócił do domu, miałam skończone
trzy lata, mimo to dobrze pamiętam ten czas. Pewnej nocy ktoś zapukał do okna, to był tata. Przywiózł mi lalkę. To była piękna, duża
lala. Najbardziej byłam zachwycona tym, że mówiła „mama” i stawiała kroczki prowadzona za rączkę. To była cudowna zabawka. Przez
wiele lat byłam z niej bardzo dumna. Dzieci ze wsi przychodziły ją
podziwiać. Poza tym ojciec chyba nic więcej nie przywiózł. Żyło nam
się bardzo ciężko. Mieliśmy długi, drewniany dom, kryty dachówką.
Miał on trzy wejścia z podwórka: do stajenki, do sieni i do komórki.
W tym domu, w dużej izbie mieszkała mama, tata i ja. W drugiej izdebce mieszkała głuchoniema siostra mamy, Karola. Z sieni z polepą
wchodziło się do naszej izby, do izdebki Karoli i do stajni przeznaczonej dla naszych żywicielek - dwóch kóz. Z drugiej strony domu była
jeszcze komórka, gdzie magazynowana była ściółka, słoma i siano.
Do komórki można było też wejść z naszej izby małymi drzwiczkami. W sieni mieliśmy jeszcze jeden skarb - żarna, które pozostały po
babci. Mama była zła na ojca, że wrócił z Ameryki zamiast tam zostać i wspomagać rodzinę. Wiele lat później ojciec opowiadał nam
o tym, jak trudno było tam żyć. Przymierał głodem, szukał jedzenia
po śmietnikach, czasami jedynym jego pożywieniem były zmarznięte
obierki ziemniaczane. Pewnie i lalka tam była znaleziona. Cieszył się,
że udało mu się wrócić do domu.
Ojciec znalazł pracę w kopalni „Zbyszek”. Wczesnym świtem wychodził do pracy i bardzo zmęczony wracał późnym popołudniem. Mieliśmy jednak mleko od kóz i to był nasz skarb. W 1913
roku urodził się mi braciszek Kazio. Najtragiczniejszym okresem mojego dzieciństwa był czas I wojny światowej. Ojciec został powołany
do wojska, a my zostaliśmy bez środków do życia. Mama, chcąc nas
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utrzymać, zaczęła wraz z innymi handlować za ruską granicą, która
przebiegała niedaleko, za wsią Siersza. Kobiety chodziły do Olkusza
i jego okolicznych wsi. Tam kupowały chleb, żyto lub ziemniaki. Potem dzieliły żywność na dwie części. Jedną z nich sprzedawały w drodze powrotnej, zabezpieczając sobie pieniądze na następną wyprawę,
resztę przynosiły do domu. Mama też tak robiła.

Mieczysław Kazimierz Dyba.

Moim i brata obowiązkiem było pasanie i pilnowanie kóz.
Smak mięsa był nam nieznany. Głównym pokarmem było zmielone
na żarnach żyto i ugotowane z niego kluski. Jedzenie popijaliśmy kozim mlekiem. Był to jedyny tłuszcz dostarczany do organizmu. Pewnego dnia, a było to początkiem jesieni, wstajemy rano, stajnia otwarta i kóz nie ma! Mama targa sobie włosy na głowie, wrzeszczy: – Co
ja dam dzieciom do jedzenia?! Mama razem z Karolą idą szukać kóz.
Ślady prowadziły w kierunku ruskiej granicy. Mama przeszła przez
rzekę i udała się do Sławkowa. Tam chodząc od posterunku do posterunku zawiadamiały o kradzieży kóz. Ciotka Karola bała się przejść
przez rzekę i wróciła do domu. Mama podejrzewała o dokonanie
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kradzieży tzw. „moskali”, czyli mieszkańców zaboru ruskiego. Często
przechodzili oni przez wieś w drodze do Chrzanowa, gdzie handlowali tabaką i wódką. Czasami odpoczywali u nas, kupując mleko. Obserwowali mnie, gdy pasłam nasze żywicielki. Widocznie postanowili
je sobie przywłaszczyć. Wieczorem ludzie szli do pracy do kopalni
na nocną zmianę, przepłoszyli złodziei, którzy byli pewni, że to pogoń za nimi. Uciekli ze strachu, zostawiając uprowadzone kozy. Ktoś
z sąsiadów zauważył je i przyprowadził do domu. Zrozpaczona mama
wróciła późnym wieczorem do domu i wielka była jej radość, gdy zobaczyła w stajence kozy. Zapomniała o ciężkim dniu, o dokuczającym
jej głodzie i rozpaczy towarzyszącej jej przez cały dzień. Matka dzielnie walczyła z głodem, odmawiała sobie jedzenia, żeby zapewnić je
dzieciom. Tak mijały dni walki o byt. Bezrobocie i głód powodowały
choroby i śmierć wśród mieszkańców wsi. Były to czasy I wojny światowej, w której ojciec brał udział.
Gdy wrócił z wojny był chory, przeziębiony, z powykręcanymi
ischiasem rękami. Były duże kłopoty z jego powrotem do zdrowia.
Całe lato siedział na słońcu i nie pracował. Jesienią 1919 roku znalazł
zatrudnienie w kopalni Siersza na szybie „Wanda”. Otrzymywał tam
tygodniowy prowiant żywnościowy. Raz na tydzień otrzymywaliśmy
dawno nie widziane przysmaki: chleb, mąkę, smalec albo margarynę i żółty cukier, zwany końskim. Czasem do przydziału dodawano
trochę mięsa. Mama wysyłała mnie do Sierszy po mięso. Najczęściej
były to kości lub mięso pełne białych robaków. Wracając do domu
płukałam to w rzeczce i nic nie mówiąc nikomu oddawałam mamie
umyte zakupy. Za ten przydział potrącano ojcu pieniądze i już nie
starczało na zakup odzieży. Ciotka Karolka umiała szyć i czasami
przychodzili sąsiedzi, którym szyła różne ubrania. Z resztek materiałów szyła mi czasem jakąś sukienkę. Było to dla mnie wielkie święto,
gdy w niej szłam w niedzielę z mamą do kościoła. Była to wyprawa,
bo kościół znajdował się w Kościelcu oddalonym o wiele kilometrów
od domu. Do szkoły chodziłam tylko dwa lata, nauczyłam się pisać,
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czytać i rachować. Dalsze chodzenie było niemożliwe, bo musiałam
pomagać mamie w domu i paść kozy. Coraz częściej ojciec wracając
z pracy mówił o groźbie zwolnienia z pracy. Przyglądałam się mamie
i widziałam jak była tym zmartwiona. Wtedy rodzicom urodziło się
kolejne dziecko, mama była bardzo słaba. Akuszerka kazała ją dobrze
odżywiać, ale nie było czym. Niemowlę żyło bardzo krótko. Mama
powoli wracała do zdrowia. Groźby zwolnienia ojca z pracy urzeczywistniły się. Masowe zwolnienia objęły też jego. Znowu zawisła nad
nami wizja głodu.
Ojciec szukał pracy i znalazł ją na kolei. Tam pracował krótko,
znowu go zwolniono. Pamiętam taką historię, gdy był zatrudniony na
kolei, umówił się z mamą, że w upatrzonym miejscu odłoży dla nas
węgiel, a ja z mamą zbierzemy go do worka i przyniesiemy do domu,
żeby było czym napalić w piecu. Miałam wtedy 12 lat, odległość do
tego miejsca to ponad 7 km. Kiedy tam doszłyśmy byłam już zmęczona. Ale trudno, zaczęłyśmy ładować do worka okruchy węgla. Już
zarzucałyśmy worek na plecy, idziemy przez las w kierunku domu,
a tu nagle ni stąd, ni z owąd pojawił się przed nami żandarm. Był
to straszny pech. Węgiel musiałyśmy zanieść na posterunek, gdzie
go zarekwirowano, a ja z mamą spędziłam całą noc w celi więziennej. Jeszcze żandarm oddał nas do sądu. Sąsiedzi, gdy dowiedzieli się
o sprawie, straszyli mamę, że na pewno dostanie trzy miesiące aresztu. Na szczęście w sądzie, na rozprawie, na poczet kary zaliczono nam
tę dobę spędzoną w więzieniu. Było to dla mnie, małej dziewczynki,
ciężkie przeżycie. Zaczęło docierać do mnie, że istnieje jakaś wielka niesprawiedliwość. Wielu ludzi cierpiało biedę, trudno było im
przeżyć, musieli kraść i oszukiwać, żeby nie umrzeć z głodu. Chcieli
pracować, ale pracy dla nich nie było. Pomagałam mamie, jak tylko
mogłam. Chodziłam z nią do sąsiada do prac polowych. Miał konia
i pomagał przy orce naszego pola. On też był w Ameryce, ale wrócił
po wojnie. Przywiózł trochę pieniędzy, kupił pole i konia i sam prowadził gospodarkę w Polsce, bo jego żona i dzieci zostały w Ameryce.
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Pomagałyśmy mu, a on za to obrabiał nasz mórg ziemi. Po pewnym
czasie do kraju wróciła żona z dwiema najmłodszymi córkami, a dwie
starsze i syn, zostali w Ameryce. W kraju szerzyło się bezrobocie, spowodowało to falę niezadowolenia wśród robotników. Pamiętam, jak
tata zabrał mnie na wiec w dniu 1 maja do Trzebini. Tam wysłuchaliśmy przemówienia i zobaczyłam ludzi z czerwonymi sztandarami.
Potem śpiewali oni rewolucyjne pieśni. Lubiłam te majówki spędzone
z ojcem.
Pomimo młodego wieku wyglądałam bardzo dorośle, więc
postanowiłam sobie dodać lat i poszukać pracy. Przez pewien okres
udało mi się pracować w firmie budowlanej przy kanalizacji, potem
w cementowni i trochę na kolei. Wszędzie pracowałam do momentu,
gdy odkryto mój wiek. Była to ciężka praca, przeważnie w towarzystwie mężczyzn. Fakt, że mogę pomagać rodzicom, bardzo mnie cieszył. Czułam się potrzebna rodzinie. Obie z mamą pracowałyśmy dorywczo, ale problemów domowych nie ubywało. Zmartwienia o dom,
dzieci i niepracującego ojca gnębiły mamę. Ojciec całymi dniami przebywał w domu w towarzystwie ciotki Karoli. Ona też trochę dorabiała
szyciem. Pewnego dnia ciotka Karola urodziła dziecko. Mama była
zaniepokojona, a ciotka wskazywała na swoich klientów. Los zamknął
problem, dziecko zmarło. Taka sytuacja powtórzyła się dwukrotnie,
ale niemowlę zawsze umierało. Dopiero wiele lat później – już po
śmierci matki – zrozumiałam, że brak zajęcia ojca i długotrwale spędzanie przez niego czasu w domu spowodowały, że ciotka była drugą
żoną mojego ojca. W mojej pamięci utrwaliły się jeszcze inne trudne
chwile z dzieciństwa. Otóż, gdy miałam około dziesięciu lat, w kraju
panowała epidemia hiszpanki. Zawitała i do naszej wsi. Nie ominęła
i naszej chudoby. Zachorował ojciec i ja. W tym czasie mama była
w ciąży. Urodziła się siostra. Zachorowała mama i niemowlę. Cała
rodzina leżała chora. Był chyba koniec wojny, rok1918. Pamiętam tak
zwany „Dzień bezprawia”. W tę tragiczną noc ludzie bezkarnie rabowali, co kto mógł. Szczególnie udawali się do pobliskiego Chrzanowa
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by tam okradać sklepy żydowskie. W tę noc zginęli dwaj mężczyźni,
niejaki Żurek z Kościelca i Ciaputa z Gór Luszowskich. Właściciele bronili swoich sklepów. Rano sąsiadki powiadomiły mamę o tym
fakcie i matce było żal przegapionej okazji. Sąsiadki przyniosły sobie różne materiały, chusteczki, a nawet jedna zdobyła maszynę do
szycia. Ponieważ nie było w czym ochrzcić dziecka, mama wygnała
ojca do Trzebini na szaber, może uda mu się znaleźć chociaż jakieś
ubranko do chrztu. Ojciec wrócił z jakimś starym garnkiem i starym
szynelem wojskowym. Gdy rodzina trochę wydobrzała, mama z ciotką uszyły z papieru i resztek koronek z jakichś sukienek, ubranko.
W tym ubranku ją ochrzczono. Co jakiś czas, przynoszono ciotce
jakieś brudne płaszcze niewiadomego pochodzenia, do przeszycia.
Ciotka Karola zaraziła się świerzbem gnilnym. To bardzo przykra
i dokuczliwa choroba. Od ciotki zaraziliśmy się i my. Niemowlę po
krótkiej chorobie zmarło. Dzięki pomocy naszej wiejskiej znachorki
udało nam się pozbyć choroby.
Mama opowiadała o tym, że mój dziadek, a jej ojciec, był bogatym chłopem, bo posiadał parę koni i bryczkę. Miał dwie krowy,
kozy i własny wóz. Często sąsiedzi wynajmowali go do pracy w polu
lub na podwózkę do miasta. Dziadek miał jednak wielką słabość
do gorzałki, która bywała zapłatą za świadczone usługi. Lubił też
grę w karty. Zmarł młodo przepiwszy część majątku. Zaraz po nim
zmarła i babcia. Mama miała 19 lat, gdy została na już pomniejszonej gospodarce z niewidomą młodsza siostrą. Po dziadkach zostały
też stojące w sieni żarna. Z tym urządzeniem związane są też pewne
moje wspomnienia. Gdy miałam dziewięć, może dziesięć lat, przed
przystąpieniem do świętej komunii, w domu pojawił się problem, w
co mnie ubrać. Mama poświęciła jedyną, swoją, świąteczną sukienkę.
Ciotka Karola uszyła mi nową suknię ze starego materiału. Po powrocie z kościoła po pierwszej komunii musiałam zemleć na żarnach
żyto, a potem paść kozy. Nie mogłam tego zrobić od razu, bo w kolejce do naszych żaren czekało kilka osób. W naszym domu zawsze
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bywało po kilka osób - a to przychodzili do krawcowej, a to do żaren.
Służyły one nie tylko nam - domownikom, ale i sąsiadom. Kobiety
stojące do żarem opowiadały różne ciekawe historie, a ja chłonęłam
te opowieści i później, gdy pasłam kozy, marzyłam o lepszym życiu.
Codziennym wyżywieniem w naszym domu były: na śniadanie prażuchy razowe z kozim mlekiem; na obiad - kapusta z fasolą; na
kolację - żur z ziemniakami. Mama do tego dodawała pieprz i kozie
mleko. Święta też obchodziliśmy bardzo ubogo. Gdy ojciec zarobił
trochę grosza, to po wypłacie kupił flaków lub płucek krowich. Wtedy
mama smażyła cebulę i dodawała ją do podrobów. To było wspaniałe
jedzenie. Zdarzało się, że kupił kilogram łoju i funt słoniny. Dobrze
wspominam ten czas, gdy prawie przez miesiąc mieliśmy maszczone
jedzenie. Wystrój naszej izby był bardzo skromny. Pod ścianą stała
drewniana ława i skrzynia z ubraniami. Znajdowały się tam też dwa
drewniane łóżka bez nóżek, podparte klockami. Przy murowanym
z cegły piecu stała półeczka z garnkami i kubkami oraz resztą naczyń.
Podłogę zrobiono z drewnianych desek. Z izby okno wychodziło na
mieszczący się przed domem ogródek z kwiatami, które mama bardzo lubiła. Izdebka Karoli miała małe okieneczko. Za domem rósł sad
z drzewami owocowymi i zagon ziemi, gdzie mama sadziła warzywa.
Tam bawiłyśmy się z koleżankami w dom lub w szkołę. Chodziłam
do szkoły w Luszowicach, tylko w okresie zimowym, gdy nie musiałam pasać kóz. Chodziłam tylko przez dwa lata, potem już obowiązki
w domu nie pozwalały.
Był rok 1921, urodziła się nam siostra. Była nas już trójka: ja,
brat i siostra Józia. Stan materialny rodziny uległ dalszemu pogorszeniu. Od tej chwili było już tak trudno, że przed świętami mama
sprzedała świąteczne ubranie ojca. Za uzyskane pieniądze kupiła
mu znacznie gorsze ubranie i jedzenie na święta. Nie brakło też sąsiedzkich kłótni i zgrzytów. Pamiętam taką historię, która kosztowała mamę dużo zdrowia i pieniędzy. Było to tak. Obok nas mieszkał
sąsiad, który nie miał zbyt szerokiej drogi dojazdowej do swojego
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domu. Zdarzało się, że jeździł furmanką po naszej działce. Szczególnie było to uciążliwe, gdy woził obornik, zaśmiecając trawnik, miejsce naszych dziecinnych zabaw. Ojciec nie reagował na takie postępowanie sąsiada, jednak to bardzo raziło mamę. Zaczęła zwracać mu
uwagę, używając czasami niezbyt cenzuralnych słów. Sąsiad widząc,
że ojciec nic nie mówi, odpłacał się matce pięknym za nadobne. Obrzucił ją stekiem wulgaryzmów i zaczął rzucać w nią kamieniami,
mama otrzymała cios w głowę i zaczęła krwawić. My, bawiące się
obok dzieci, zaczęłyśmy krzyczeć głośno i płakać. Sąsiedzi wybiegli
przed domy i byli świadkami tej głośnej kłótni. Pobita mama wbiegła
do izby sąsiadki, a goniący ją sąsiad rzucił za nią siekierą. Tylko szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że uniknęła śmiertelnego ciosu. Sąsiadka pomogła mamie opatrzyć ranę. Następnego dnia rano mama
sprzedała resztę żyta i udała się do lekarza. On stwierdził, że rana jest
niebezpieczna i dał jej zaświadczenie radząc jej, pozwać go do sądu.
Ponieważ mama miała około dziesięciu świadków, opinię lekarza o
pobiciu, postanowiła oddać go do sądu w Chrzanowie. Gdy wydobrzała, oddała sąsiada w ręce sprawiedliwości. Sąsiad widząc, że to nie
przelewki, też wniósł pozew o przezwiska. Powodziło mu się dobrze,
więc przekupił sędziego i lekarza tak, że zamiast rozprawy z pozwu
mamy, odbyła się rozprawa z jego pozwu. Wyrok sądu spowodował,
że mama została ukarana aresztem i kosztami rozprawy. Mama jednak nie dała za wygraną i napisała ponownie już do sądu w Krakowie. Przyszło wezwanie dla mamy i jej świadków, a tu brak pieniędzy
na pokrycie wyjazdu. Nie było chętnych do pożyczenia potrzebnej
kwoty. Koniec końców daleki krewny pożyczył mamie potrzebną
kwotę dla świadków i adwokata. Pamiętam, że mama przed wyjazdem do sądu płakała i mówiła, że jak przegra to utopi się w Wiśle.
Bardzo się martwiłam o mamę i płakałam. Z niepokojem czekaliśmy
na jej i sąsiadów powrót z Krakowa. Mściwy sąsiad próbował ponoć
krzywoprzysięstwa. I oto jest! Mama wróciła zadowolona. Wygrała
sprawę o pobicie, sąsiada dosięgła sprawiedliwość. Musiał pokryć
wszystkie koszta i odsiedział w areszcie karę. Taki wyrok nadszarpnął
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i jego kasę. Zaczęło mu brakować pieniędzy i bieda zajrzała w oczy.
Ponieważ nieszczęścia idą w parze, jego żona zachorowała na gruźlicę.
Zdrowie pogarszało jej się z dnia na dzień. Wzywa więc mamę i prosi ją o przebaczenie. Bardzo oboje żałowali, że chcieli przywłaszczyć
sobie naszą ziemię i sąsiad pobił mamę. Mama im przebaczyła. Kilka
tygodni po tym fakcie sąsiadka umiera, sąsiad pozostał sam z trójką dzieci. Pamiętam, jak mama twierdziła, że nie należy krzywdzić
drugiego człowieka, bo potem wyrządzona krzywda wraca do nas
jak bumerang. Po niedługim czasie od śmierci żony, sąsiad żeni się
ponownie. Mama zostaje zaproszona na wesele i od tej pory między
sąsiadami zapanowała zgoda.
Od 12 roku życia pracowałam dorywczo w różnych miejscach, a moje zarobione pieniądze oddawałam mamie. Pozwalało to
jej na wiązanie końca z końcem. Jak już wspominałam, były to ciężkie czasy, okres bezlitosnego bezrobocia, strajków i społecznych niepokojów. Głosy syren kopalni i innych zakładów pracy informowały
o zwolnieniach, redukcjach lub ich zamykaniu. Wraz z innymi dziewczynkami chodziłyśmy wczesnym rankiem do Chrzanowa, gdzie
gospodarze czasami zatrudniali nas do prac polowych. Zazwyczaj
byli to handlarze owoców, płodów rolnych lub koni czy bydła. Towar
wywozili do Katowic i tam nimi handlowali. Za całodzienną pracę
w polu od świtu do zmierzchu płacili około dwóch złotych. Czasami,
gdy gospodarz był bardziej litościwy, to dawano nam coś do zjedzenia. W innym przypadku trzeba było pracować cały boży dzień o kawałku chleba przyniesionym z domu. Jednym z tych co nas zatrudniał, był ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja, ksiądz Kamieński1,
który miał ponad 100 hektarów ziemi. Miał też duży folwark pełen
służby oraz dwie kucharki. Jedna z nich gotowała dla proboszcza,
a druga dla służby. Oprócz dochodów z ziemi i składek kościelnych
prowadził ożywiony handel z – licznie zamieszkującymi Chrzanów Żydami. Robili oni przeróżne interesy, zatrudniając dziewczyny, ale
1

Ks. Jakub Kamieński - proboszcz chrzanowski od 1908 do 5 XII 1946r.
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płacili bardzo mało. Ksiądz Kamieński biorąc z nich przykład też był
bardzo skąpy. Gdy były wykopki, to robił je jako ostatni. Nie było innej pracy, więc zbieraliśmy ziemniaki za połowę dziennej stawki, za
jeden złoty. Twierdził on, że my - „owieczki” - musimy dzielić się zarobkami z kościołem. Buntowały się nasze dusze przeciw takiej niesprawiedliwości, ale innej pracy nie było.
W domu też nie układało się dobrze. Między rodzicami były
różne nieporozumienia na tle kontaktów ojca z Karolą, jego bezczynności, kłopotów z szukaniem pracy itp. Zdecydowałam więc, że pójdę na służbę. Nie chciałam jednak pracować u Żydów, lecz u innych
bogatych ludzi. Na podjęcie takiej decyzji miała wpływ znajomość
z jedną rodziną mieszkającą na Górach Luszowskich. Była to biedna rodzina składająca się z pięciu synów i czterech córek. Ich matka
była niewidoma, ojciec pracował jako cieśla. Nie miał stałej roboty,
ale ciągle znajdował nową. Mieszkali oni w małym drewnianym domku obok dworu właściciela kopalni w Jaworznie. Oprócz pałacyku do
dworu należało jeszcze dużo ziemi. Dyrektor miał też willę w Krakowie na Salwadorze. Jedna z ich córek była u nich na służbie i tam też
poznała swojego męża. Trzy dorosłe córki były już na służbie, a synowie pracowali, tylko najmłodsza Mańcia uczyła się krawiectwa u renomowanej krawcowej w Trzebini. Często u nich bywałam, bo przyjaźniłam się z Mańcią. Stała się moją najlepszą przyjaciółką. Mańcia
była bardzo ładna i miała duże zdolności manualne. Szybko pojęła
sztukę szycia. Był jednak pewien problem. Mąż krawcowej miał stałą
pracę w kopalni jako maszynista i powodziło się im bardzo dobrze.
Mieli duży murowany dom, byli dobrze sytuowani i posiadali jednego
syna - Władka, który uczył się w szkole przyzakładowej przy Fabryce
Lokomotyw na ślusarza. Uczennica matki wpadła mu w oko. Młodzi się polubili. Gdy krawcowa zorientowała się w zaistniałej sytuacji,
natychmiast ją wyrzuciła. Mańcia się tym nie przejęła, bo już umiała
dobrze szyć, a że była rezolutna, to założyła własny warsztat w domu
swoich rodziców. Ponieważ mieszkanie było ciasne, więc chodziła szyć
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w domach u bogatszych ludzi, którzy pracowali w nadzorze kopalni.
Jeden z jej braci - Józek - ożenił się z naszą sąsiadką. Jego żona, młoda
i ładna dziewczyna zmarła po urodzeniu pierwszego dziecka. Mańka
zamieszkała u brata, opiekowała się jego dzieckiem, prowadziła dom
i założyła sobie u niego warsztat krawiecki. Ponieważ obserwowałam
wcześniej moją ciotkę i już trochę umiałam szyć, chodziłam do Mańki
i uczyłam się krojenia form oraz szycia bardziej wyszukanych wzorów
ubrań. Józek często do nas zaglądał i razem z ojcem sobie grywali.
On na mandolinie, a mój ojciec na skrzypkach. Razem z koleżankami
tańczyłyśmy przy tej muzyce. Józek chciał się ze mną żenić, ale byłam
jeszcze bardzo młoda, miałam 15 lat. Gdy dostał kosza, znalazł sobie
starszą dziewczynę i się ożenił. Władek, w drodze do pracy, odwiedzał Mańkę pomieszkującą u brata. Ta znajomość, narzeczeństwo,
trwało siedem lat. Mimo sprzeciwu jego rodziców, młodzi się pobrali.
Wesele odbyło się u rodziców Mańki, bo jego ciągle byli przeciwni.
Pomagałam przyjaciółce w przygotowaniu wesela, w szyciu, sprzątaniu i praniu. W końcu rodzice Władka się pogodzili z tym, że Mańka
została ich synową i chcieli młodym pomóc. Oni jednak byli ambitni
i dawali sobie sami radę. Mańka szyła, a Władek pracował w Fabloku. Jego rodzice kupili sobie sklepik, jednak nie wiodło się im najlepiej i postanowili wyjechać do Francji. Ostatecznie wyjechali w 1926
roku. Siostra Mańci zarekomendowała mnie u dyrektora Kopalni.
Zgodziłam się na służbę, ponieważ miałam już 16 lat. Zaproponował
mi pracę u swojej żony w Krakowie. Oczywiście przyjęłam tę propozycję i tak rozpoczęłam nowy okres mojego życia.
Po szesnastu latach spędzonych w swojej rodzinnej wiosce
jechałam do dużego, nieznanego mi miasta, gdzie miałam rozpocząć
samodzielne życie. Rozmowy, które czasami słyszałam o tym mieście
spowodowały, że bałam się tego nieznanego, egzotycznego, obcego
miejsca. Mimo to spakowałam swoje skromne ubrania. Zalana łzami
matka i rodzeństwo pożegnali mnie i pociągiem z Balina pojechałam
do Krakowa. Pamiętam te trudne chwile pożegnania z matką, szcze-
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gólnie mi drogą osobą, bo razem z nią przeżywałam wiele bolesnych,
przykrych i trudnych momentów. Życie jednak wymagało ode mnie
dużo więcej i musiałam temu podołać. Znałam adres krakowski, Salwator ul. Anczyca nr 5. Gdy wysiadłam z pociągu na krakowskim
dworcu, zapytałam przechodzącą panią, jak mogę dojechać pod adres
zapisany na kartce? Ona spojrzała na moją skromną odzież i spytała:
– Pewnie szukasz pracy? Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że tak,
pracę już mam, ale nie wiem, jak tam dojechać. Pani podprowadziła
mnie na istniejący nieopodal przystanek tramwajowy i powiedziała: –
Na Salwator dojedziesz tramwajem nr 5, potem musisz przejść na ulicę
Bronisławy i następna to ulica Anczyca. Podziękowałam trochę zdziwiona, bo straszono mnie, że w Krakowie ludzie są inni - nieuprzejmi i opryskliwi, szczególnie gdy widzą wiejską dziewczynę. Straszono
mnie jakimś mytem, które trzeba płacić obowiązkowo w Krakowie,
a tu taka uprzejma pani! Dla mnie niespodzianka! Zgodnie ze wskazówkami udzielonymi mi przez nieznajomą, pojechałam tramwajem
nr 5, a następnie podeszłam ulicą Bronisławy i jest ulica Anczyca nr 5.
Stanęłam przed dużą piętrową willą, otoczoną pięknym ogrodem, pełnym drzew i krzewów. Wokół panował ład i porządek. Pełna obaw zadzwoniłam do drzwi. Drzwi się otworzyły, więc grzecznie zapytałam:
– Czy tu mieszkają państwo Kowarzykowie? Otworzyła starsza pani
i powiada: – Tak owszem, a ty chyba jesteś ta Marynia Dyba z Luszowic, której oczekuję? Twierdząco pokiwałam głową. – Proszę wejdź!
To ciebie przysłał mąż na miejsce Anulki, która długo u nas służyła.
Tak rozpoczęłam służbę u państwa Kowarzyków w krakowskiej willi.
Pani Kowarzykowa była Czeszką z pochodzenia. Dzięki niej poznałam
zupełnie mi nieznany świat, inny niż ten, w którym przebywałam do
tej pory. Kowarzykowie mieli w Górach Luszowskich majątek, którym
kierował zarządca. Pan Kowarzyk mieszkał w tym majątku, a przyjeżdżał do domu w każdą sobotę. W Krakowie posiadali tę piętrową
willę. Na parterze było sześć pokoi, kuchnia oraz pokoik dla służącej.
Podobne mieszkanie było na piętrze, gdzie mieszkali lokatorzy. Było
to starsze małżeństwo. Na piętrze jeden z pokoi był przeznaczony dla
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gości, gdy takowi się zjawiali u właścicieli. Państwo Kowarzykowie
mieli dwóch synów i dwie córki. Najstarsza Antosia chciała poświęcić się opiece nad biednymi dziećmi. W dość późnym wieku poznała
biednego „belfra”, profesora Liceum z Bielska i wyszła za niego za mąż.
Gdy zjawiłam się u nich na służbę, mieli małego dziewięciomiesięcznego synka Henia i wraz z mężem, też Antosiem, mieszkali w Bielsku,
ale byli częstymi gośćmi w domu rodziców. Rzadziej bywała w domu
młodsza córka, Władzia, matka dwóch uroczych córeczek. Była żoną
inżyniera pracującego w kopalni Jaworzno. Oni mieszkali w Jaworznie, a u rodziców w Krakowie bywali tylko w czasie świąt. W domu
z rodzicami mieszkał syn Hugo, lekarz, asystent w krakowskim szpitalu. Po wielu latach Hugo uzyskał sławę jako kardiolog Kliniki Wrocławskiej. Często przyprowadzał do domu swoją narzeczoną, młodą
lekarkę - Zosię. Najmłodszy syn Władek był w tym czasie studentem
Politechniki Krakowskiej.
Pani była bardzo gospodarną i zaradną kobietą. Sama zajmowała się kuchnią. Znała bardzo dużo przepisów na czeskie potrawy
i mnie tego uczyła. Zapoznałam się z knedlikami, kluseczkami i innymi tajnikami czeskiej kuchni. Kowarzykowa sama chodziła na zakupy,
bo bardzo lubiła to zajęcie. Na początku zajmowałam się sprzątaniem
pokoi, myciem naczyń oraz pracą w ogrodzie. Jednak z biegiem czasu
zaczęłam także prace w kuchni. Miałam bardzo dużo obowiązków.
Pod koniec dnia byłam bardzo zmęczona. Zrozumiałam jednak, że
niekoniecznie tylko żur i kluski żarnowe mogą stanowić codzienne
jedzenie. Edukacja była niełatwa, ale lubiłam poznawać nowe. Byłam
bardzo zmęczona tym nieograniczonym czasem pracy. Za moją pracę
otrzymywałam 30 złotych tygodniowo, kąt do spania i wyżywienie.
Za pierwszą wypłatę kupiłam sobie płaszczyk i płaskie buciki. Były
to moje pierwsze ładne buty, które miałam na nogach. Do tej pory
latem chodziłam na bosaka, a na zimę miałam wysokie, sznurowane
buty. Gdy już miałam w co się ubrać, to w niedzielne popołudnie,
kiedy miałam wolne, chodziłam do kościoła, a w zasadzie to do kilku
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kościołów. Bardzo lubiłam tam spędzać czas. Teraz już nie wstydziłam się tak bardzo swojego wyglądu. Kościół pociągał mnie swoim
urokiem tajemniczości i spokoju. Tam mogłam rozmawiać z Bogiem.
Gdzież indziej mogłam spędzać czas po tygodniu wyczerpującej pracy? Pozostałe pieniądze systematycznie odkładałam. Po kilku miesiącach pracy, była to jesień 1926 roku, dostałam wolne i pojechałam
do rodziny, za którą bardzo tęskniłam. Kupiłam różne, drobne upominki dla wszystkich domowników. Byłam szczęśliwa, że mogę im
sprawić trochę radości. To bardzo miłe uczucie. Wraz z mamą udałyśmy się do Chrzanowa, gdzie kupiłyśmy parę drobnych rzeczy do
domu. Oprócz tego zafundowałam rodzinie piękną wiśniową szafę za
120 złotych. Spotkałyśmy furmana, który wracał do Luszowic i on załadował szafę, zapłaciłam mu za przewóz i on pojechał. Gdy wracałyśmy z mamą zadowolone z zakupów do domu, przez całą drogę opowiadałam jej o życiu w mieście. Mówiłam o pięknych krakowskich
kościołach, o sklepach pełnych towarów i o swojej ciężkiej pracy. Po
raz pierwszy przyznałam się mamie do tego, że marzę o wstąpieniu do
klasztoru. Początkowo mama wzdrygała się na taką myśl, ale w miarę,
jak zbliżałyśmy się do domu, zaczęła się ze mną zgadzać. Podeszłyśmy
do domu i naszym oczom ukazał się widok, który sprawił, że zapomniałyśmy o naszej rozmowie. Przed domem leżała na ziemi nasza
szafa, z której zakupu tak byłyśmy zadowolone. Szafa przedstawiała
tragiczny wygląd, jeden bok był zniszczony, a cały mebel wybrudzony
węglem. Mama zaczęła płakać, bo żal jej było zniszczonej szafy. Ja
też płakałam z żalu nad ciężko zarobionymi, straconymi pieniędzmi.
Pierwsza otrząsnęła się mama i powiedziała: – Trudno, szafę trzeba
naprawić – i poszła do stolarza. Fachowiec szafę naprawił, posklejał,
ja ją umyłam i zajęła ona poczesne miejsce w naszej izbie. Służyła bardzo długo mojej rodzinie. Urlop mi się skończył i musiałam wracać
do pracy. Znowu zaczęły się dni pełne obowiązków. Było mi przykro,
gdy moja pani uważała mnie za człowieka gorszego od innych, mniej
wartościowego. Jej słowa „nasza służąca” brzmiały w moich uszach
jak wyrzut sumienia. Postanowiłam zrealizować decyzję o wstąpie-
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niu do klasztoru. W Krakowie było ich kilka, zaczęłam pukać do furt
klasztornych. Już na wstępie siostry pytały mnie, z jakiego domu pochodzę, skąd przybyłam i jakim majątkiem dysponuję. Gdy mówiłam
zgodnie z prawdą, że jestem ze wsi i obecnie pracuję jako służąca,
nie chciano ze mną dalej rozmawiać. Siostry odpowiadały, że jestem
zbyt biedna, by zostać zakonnicą. Ostatnią moją nadzieją były siostry
Norbertanki. To zakon bogatych panienek, często skrzywdzonych
przez los szlachcianek lub porzuconych przez kawalerów narzeczonych czy też lekko upośledzonych. Chodziły one w białych habitach,
nie pracowały, tylko całe godziny spędzały na modlitwach. Wszystkie prace obsługowe i pomocnicze wykonywały siostry „pośledniego” gatunku, czyli biedne dziewczyny z miasta lub wsi, które chodziły
w granatowych habitach. Zapukałam do klasztornej furty. Siostra furtianka wpuściła mnie do klasztornej kruchty. Podobnie jak w innych
klasztorach, dokładnie mnie wypytała o moje pochodzenie, o to ile
pieniędzy mam zaoszczędzone i w końcu rzekła: – Cóż, jesteś bardzo
ubogą dziewczyną, ale oszczędności jakie masz, wystarczą na przyjęcie cię do klasztoru. Musisz jednak spełnić jeden warunek – nauczyć
się naprawiać buty. Obecnie brakuje nam siostry szewca. Jeżeli spełnisz to wymaganie, to cię przyjmiemy. Zastanów się i przyjdź za kilka
dni. Opuściłam mury klasztorne z wielkim żalem w sercu. Chciałam
oddać się służbie bożej, ale byłam zbyt biedna. Tam też liczyły się pieniądze i bogactwo. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. – Ubodzy
zawsze będą czymś gorszym. Zrezygnowałam więc z myśli o klasztorze i bez szemrania nadal ciężko pracowałam. Sprzątałam pokoje,
obsługiwałam panią i jej rodzinę, i coraz częściej gotowałam posiłki. Dużo czasu zajmowała mi także praca w ogrodzie. Podziwiałam
panią Kowarzykową i sposób, w jaki potrafiła mi zorganizować czas,
abym czasami sobie nie odpoczęła. Z utęsknieniem oczekiwałam na
niedzielę, gdy mogłam sobie pozwolić na odpoczynek. Pewnej niedzieli poznałam w kościele Anulkę, dziewczynę pochodzącą tak jak
ja ze wsi i pracującą jako służąca. Zostałyśmy niedzielnymi koleżankami. Anulka pracowała też w bogatej rodzinie niedaleko ode mnie.
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Trudy naszej pracy i wspólne losy bardzo nas do siebie zbliżyły. Teraz po wyjściu z kościoła spotykałyśmy się i opowiadałyśmy o swoich losach i marzeniach. Pewnej niedzieli wybrałyśmy się do Kościoła
Mariackiego. Było tam wspaniale, zachwycał nas swoim ogromem
i pięknem. Wracając ze mszy zobaczyłyśmy, jak ulicą Zwierzyniecką
maszeruje jakaś procesja. Przekonane, że to nabożne zgromadzenie,
przyłączyłyśmy się do tłumu młodych ludzi. Przyglądając się zauważyłyśmy, że wielu z nich jest dziwnie poprzebieranych, w kolorowe
stroje krakowskie i inne jakieś cudaczne. Ludzie z okien kamienic
machali do nas rękami i nas pozdrawiali. Niektórzy chłopcy mieli
szpiczaste kolorowe czapki, stroje przypominające konie. Wydało się
nam to dziwne. Ci w strojach koników podbiegali do dziewcząt i je
podszczypywali. Zorientowałyśmy się, że to nie procesja, ale pochód
pełen swawolnej, rozbawionej i roześmianej młodzieży. Postanowiłyśmy wyrwać się z tego korowodu i pobiec w stronę Rynku. Najadłyśmy się sporo strachu, ale się udało. Przerażone wróciłyśmy do domu.
Potem się wyjaśniło, że to było krakowskie święto - Lajkonik, które
corocznie obchodzą mieszkańcy Krakowa.
Pracowałam już ponad dwa lata, zbliżała się zima 1928 roku.
Bardzo wcześnie chwyciły mrozy. W willi trzeba było palić w piecach
kaflowych, aby ogrzać pokoje. Szczególnie trudno było ocieplić duży
salon, w którym koncentrowało się całe życie. Był to duży pokój, na
podłodze leżał bogaty dywan. Na środku stał masywny, rozkładany
stół i ozdobnie rzeźbione krzesła. Z boku był ustawiony fortepian,
na którym pani często grywała. Przy jednej ścianie stał duży, ciemny, drewniany kredens pełen bogatej, porcelanowej zastawy. Ściany
salonu pełne były obrazów przedstawiających krajobrazy. Były one
oprawione w kunsztowne ramy. Na oknach zawieszono ciężkie, brązowe zasłony i fantazyjnie upięte firany. Ozdobę pokoju stanowił
wysoki, zbudowany z pięknych, brązowych kafli piec. To właśnie ten
piec dawał przyjemne, domowe ciepło. Pewnego listopadowego dnia
wydarzyła się następująca historia. Już rozpaliłam w piecu kuchen-
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nym i wykonywałam inne obowiązki. Do kuchni wparowała pani
i energicznym ruchem nabrała łopatkę rozżarzonego węgla i sama
niosła go do pokojowego pieca. Niechcący potknęła się i węglowy żar
wylądował na chlubie salonu, wełnianym dywanie. Dywan zaczął się
palić. Pomagałam pani ugasić ogary, ale cóż, zdążyły wypalić się
dziury w dywanie. Następnego dnia pani dała mi adres do pracowni
krawieckiej. Do mieszkania przyszły dwie, młode krawcowe z różnokolorowymi nićmi i w ciągu kilku dni usunęły ślady zniszczeń. Jak
już wspomniałam, zima tego roku była bardzo sroga. Temperatura na dworze dochodziła do minus 30 stopni, powietrze było suche
i wiał przenikliwy wiatr. Byłam zadowolona, bo cały czas spędzałam
w ciepłych pomieszczeniach. Moje obowiązki koncentrowały się na
pracach wewnątrz domu. Wcześnie rano o godzinie piątej wstawałam
i paliłam w kuchni, a potem w pokojach. Gdy pani wstawała, w mieszkaniu było ciepło. Coraz częściej dawała mi pieniądze i wysyłała na
samodzielne zakupy. Pamiętam, jak idąc ulicą powtarzałam nieznane
mi nazwy produktów, które miałam kupić. Pewnego wczesnojesiennego dnia wysłała mnie do rzeźnika po zakup słoniny do kluseczek.
Miała to być wyjątkowa słoninka tak zwana „biel”- świeża, biała słonina. Idąc ulicą powtarzałam sobie „biel, biel…”. Za mną szedł starszy pan i ze zdziwieniem zapytał dlaczego powtarzam ciągle „biel”.
Spojrzałam na niego spłoszona i zaczęłam uciekać. Po paru krokach
odwróciłam się i ujrzałam jego bardzo zdziwiona minę. Mężczyzna
zatrzymał się i dziwnie na mnie patrzył. Po latach, gdy to sobie przypominam, sama się z siebie, biednej, spłoszonej, wiejskiej dziewczyny,
śmieję. Pomimo tych i wielu innych zabawnych historyjek zawsze dokonywałam prawidłowych zakupów, za co pani mnie chwaliła.
Tej mroźnej zimy do domu na ulicy Anczyca zjechali się na
święta goście. Przyjechała też i córka Władzia ze swoimi dwoma córeczkami. Każdy dodatkowy gość to także dodatkowa praca dla służącej. Było bardzo ciężko, ale jakoś sobie radziłam. W dniu wyjazdu
każdy z gości dostał dodatkowe prezenty, pakunki. Wszystkie te baga-
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że kazano mi zanieść na przystanek tramwajowy, który był dość daleko od domu. Niosąc je przesiliłam się, a zimny wiatr zrobił swoje.
Dostałam zapalenia krtani i przestałam mówić. Teraz pracodawcom
odpowiadałam na migi, co wywoływało u nich salwy śmiechu. Mnie
jednak nie było do śmiechu, byłam chora. Musiałam jednak wykonywać wszystkie swoje obowiązki. Nikt nie pomyślał o jakiejś pomocy
lekarskiej. Młody organizm zwalczył chorobę po kilku dniach. Był
luty 1929 roku, gdy w willi Kowarzyków pojawił się mój ojciec. Przyjechał, aby zabrać mnie do domu. Musiałam pomóc matce, która była
w ciąży i spodziewała się rozwiązania. Pani Kowarzykowa zażądała
miesięcznego terminu wypowiedzenia. Tak więc 20 marca 1929 roku
zakończyłam pięcioletnią służbę w domu państwa Kowarzyków,
w Krakowie na ulicy Anczyca nr 5. Przed wyjazdem dokonałam zakupów. Kupiłam mamie ciepłą bieliznę, swetry siostrze i bratu, a ojcu
rękawiczki, szalik i ciepłe kalesony. Nie brakło i koszulki dla mającego
urodzić się dziecka. Tak zaopatrzona w prezenty, wróciłam do Luszowic. Moja matka miała 48 lat i potrzebowała mojej pomocy. Zajmowałam się teraz domem, oczekując na rozwiązanie. Nadchodził termin porodu. Mama mówiła do mnie: – Maryniu gdybym umarła, to
ty musisz zaopiekować się rodzeństwem. Bardzo cię o to proszę. Nie
dopuszczałam do siebie tej myśli i tłumaczyłam mamie: – Mamo ty
musisz żyć. Ty będziesz żyła, bo jesteś nam wszystkim bardzo potrzebna. Był 29 marca 1929 roku. O godzinie 17 mama poczuła, że
zbliża się rozwiązanie. Wysłałam ojca po akuszerkę, a brata i siostrę
zaprowadziłam do izby Karoli. Sama przygotowałam na piecu gorącą
wodę dla akuszerki. Akuszerka zjawiła się szybko, bo mieszkała niedaleko. Zaczął się poród. Żeby brat i siostra nie zwracali uwagi na
głosy dochodzące z izby, gdzie mama rodziła, głośno opowiadałam
im zmyślone historie rodem z Krakowa. Po dość długim czasie usłyszeliśmy płacz dziecka. Akuszerka zawołała: – Chodźcie przywitać
waszego braciszka! Wbiegliśmy do pokoju, na łóżku leżała blada nasza mama, a akuszerka trzymała zawinięte w chustkę maleństwo wydające ciche dźwięki. – Oto wasz nowy braciszek, pocałujcie go na
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powitanie na tym naszym świecie, oby wasze pocałunki przyniosły
mu szczęście. Podchodziliśmy kolejno i na malutkim, czerwonym
czółku nowonarodzonej istotki, składaliśmy pocałunek powitania.
Razem z nami uczynił to nasz ojciec. Akuszerka udzieliła mi porad,
jak postępować z położnicą i niemowlakiem. No cóż, ty jesteś najstarsza i najmądrzejsza w tej rodzinie, musisz teraz przejęć obowiązki
matki. Ona nie jest już pierwszej młodości, bardzo osłabiona. Poród
był ciężki. – Musisz teraz ją dobrze odżywiać i się nią opiekować, żeby
wróciły jej siły – przestrzegała mnie położna. Zapłaciłam jej za pomoc i poprosiłam, żeby do nas zaglądała i pomogła mi przy małym
braciszku. Dotrzymała słowa i kilka razy odwiedziła mamę, a mnie
nauczyła jak myć, karmić i pielęgnować niemowlę. Mama chowała
sześć kur na jajka dla dzieci. Podjęłam decyzję i zabiłam jedną z nich,
mimo protestów mamy. Narzekała, że nie będzie jajek, ale to mnie nie
przekonało, gdy spojrzałam w jej wychudłą i bladą twarz. Przez kilka
dni karmiłam ją rosołem z kury i mięsem. Mijały dni, mama wracała
do zdrowia, a braciszek stawał się coraz silniejszy. Gdy minął miesiąc,
postanowiłam zorganizować mu chrzciny. Kupiłam ubranko do
chrztu i wszystkie inne potrzebne akcesoria. Wraz z ojcem załatwiliśmy formalności w kościele. Sąsiadkę zaprosiłam na chrzestną, a ojciec przyprowadził swojego kuzyna. Odbył się chrzest i obiad dla
chrzestnych. Wszystko to sfinansowałam ze swoich pieniędzy. Mama
była coraz silniejsza, już krzątała się po kuchni, a moje oszczędności
topniały z dnia na dzień. Postanowiłam znaleźć sobie nową pracę, ale
już blisko domu, żeby w każdej chwili pomóc mamie. Kupiłam jeszcze
ubranko dla braciszka, zostawiłam mamie trochę grosza i poszłam do
pracy w Chrzanowie. Pracę dostałam bardzo szybko, dzięki protekcjom i dobrej opinii państwa Kowarzyków. Zaczęłam pracować
w domu nadzorcy Urzędu Skarbowego w Chrzanowie pana Franciszka Miki. Przyjęli mnie, jako gospodynię, do prowadzenia ich domu.
Miałam utrzymać dom w czystości i gotować posiłki. Byli to starsi
ludzie, mieli jednego syna Zbyszka, który w tym czasie kończył studia
na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Gdy po raz pierwszy
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przyszłam do nich, byłam przerażona tym co zastałam. Co prawda
pokoje były utrzymane nie najgorzej, ale kuchnia! Ta przeraziła mnie
swoim wyglądem. Panował tam okropny brud. W każdym kącie walały się resztki zepsutego jedzenia, zapach zjełczałego tłuszczu i kawałki zapleśniałych wędlin. Wśród tego zauważyłam spacerujące karaluchy. Obrzydliwość. Gospodarze nie zaglądali do kuchni, żywili się
w restauracji. Słyszałam od poprzednich służących, że i pani jest nie
do zniesienia, ciągle stroi fochy i histeryzuje. Żadna z moich poprzedniczek tam długo nie wytrzymała. Postanowiłam jednak wytrwać, bo
dobrą miałam zapłatę i blisko do Luszowic. Teraz otrzymywałam 50
złotych tygodniowo. Postanowiłam wydać wojnę robactwu i doprowadzić kuchnię do porządku. Walka była trudna i nieprzyjemna.
Zniszczone jedzenie wyrzuciłam do śmietnika, a dobre rozdałam ludziom żebrzącym na ulicy. W dwóch dużych garnkach zagotowałam
wodę, zgasiłam światło. W ciemności robactwo wyszło na podłogę
i ściany. Gorącą wodą chlustałam po ścianach i podłodze. Czułam
pod nogami chrzęst rozdeptywanego robactwa. Zaświeciłam światło,
to co zobaczyłam wywołało u mnie torsje, ale przemogłam się. Zgarniałam sparzone robactwo łopatką do wiaderka i wyrzucałam do
śmietnika. Takie akcje przeprowadziłam kilkakrotnie, a efekt był nadzwyczajny. Udało się wytępić robactwo. Teraz kuchnia była moim
królestwem. Było to duże pomieszczenie, z ładną kamienną posadzką
i wykafelkowanymi ścianami. W tej kuchni spędziłam wiele godzin,
przyrządzając przeróżne potrawy. Nauki zdobyte w Krakowie bardzo
mi pomogły. Oj, było tam z czego gotować! Żydzi przynosili nadzorcy
przeróżne prezenty. Szczególnie na święta. Były indyki, kuropatwy,
bażanty, zające i dziczyzna. Nie brakowało i alkoholi, koktajli, likierów, szampanów. A kawior był bardzo częstym produktem. Miałam
tyle roboty, że zapominałam o jedzeniu. Zaczął boleć mnie żołądek
i dostałam nerwicy. Pracowałam w kuchni do późnych godzin nocnych i milsze mi było spanie niż jedzenie. Żeby wrócić do zdrowia,
musiałam odżywiać się przez jakiś czas tak, jak małe dziecko. Teraz
już pan Mika i jego kapryśna żona jadali w domu, a nawet organizo-
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wali przyjęcia, na które musiałam przygotowywać przeróżne potrawy.
Miejsca mieli w domu dużo - było tam sześć dużych pokoi i kuchnia.
Życie i praca stawały się szczególnie uciążliwe, gdy moja pani wpadała w histerię. Pochodziła z bogatej rodziny, gdzie jako jedynaczka była
bardzo rozpieszczana i wychuchana. Podobnie wychowywała swojego jedynaka. Nie była ona ani dobrą gospodynią, ani żoną, ani matką.
Miała swoją oddzielną sypialnię, gdzie codziennie spała do jedenastej. Śniadanie zanosiłam jej do łóżka. Gdy już wstała, to z furią przelatywała przez posprzątane pokoje, przewracała po drodze co się dało,
ściągała serwety i śmiejąc się histerycznie pędziła do ubikacji. Po
przejściu takiego huraganu musiałam ponownie brać się do roboty.
Powtarzało to się wielokrotnie, a ja stawałam się coraz bardziej nerwowa. Czasem bywało, że wpadała z furią do kuchni krzycząc: –
Chcesz mnie otruć, pewnie jesteś w zmowie z tym potworem (chodziło o męża). Wyrzucę cię ty wiejska dziwko! Bardzo ciężko było mi
wysłuchiwać tych obraźliwych słów. Jednak dobra zapłata, jaką otrzymywałam spowodowała, że cierpiałam, znosiłam obelgi i nadal pracowałam. Jednak pewnego dnia przebrała się miarka. Po jednej z takich awantur nie wytrzymałam. Już miałam dość tych jej wrzasków,
oskarżeń i posądzeń, że trzymam z panem. Z wściekłością trzasnęłam
garnkiem o podłogę i wybiegając z kuchni krzyczałam: – Już mam
dosyć tych wrzasków! Nie pozwolę, żeby mnie, uczciwą dziewczynę
tak oskarżać i poniewierać! Wybiegłam zła i zdenerwowana do stróżki. Pani się opanowała i zdziwiona spojrzała na mnie oczami pełnymi
lęku. Wiedziałam czego się lękała - wszystkie moje poprzedniczki
wytrzymywały nie dłużej niż miesiąc i porzucały służbę. One przestrzegały mnie przed tą histeryczką. Co było robić, posiedziałam
chwilę u stróżki, pożaliłam się jej i rada nierada po pewnym czasie
wróciłam do kuchni. Pani także tam przyszła i rozmawiała ze mną
spokojnie, jakby nic się nie stało. To jednak pomogło. Od tej chwili
zaczęła traktować mnie znacznie lepiej. Rzadziej popadała w histerię.
Przychodziła do kuchni i opowiadała mi o tym, jak to jej mąż ją zdradza. W czasie posiłków odwracała się do niego plecami. Pan Mika był
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wyrozumiałym mężem i nie czynił jej żadnych wymówek. On pochodził z rodziny chłopskiej, więc doceniał moją pracę. Pieniądze rekompensowały mi ten trudny okres życia. Najlepszy był czas, gdy pani
wyjeżdżała na wczasy do Wisły lub Cieszyna. Był to okres, gdy mogłam skorzystać z ich bogatej biblioteki i miałam chwilę na czytanie
książek. Wprawdzie ukończyłam tylko dwie klasy, ale uwielbiałam
czytanie. Pożerałam wręcz opowiadania Gabrieli Zapolskiej, Orzeszkowej, Konopnickiej, czy innych pisarek tego okresu. Książki sprawiły, że wylałam wiele łez nad losami ich bohaterek. Były one bliskie
memu sercu, opisywały bowiem losy podobne do mojego. Pokochałam książki, które mi - biednej dziewczynie, pochodzącej z ubogiej
rodziny, poniewieranej przez kapryśną panią, dawały szansę na lepszą
przyszłość. Marzyłam o założeniu rodziny, takiej w której zapewnię
swoim dzieciom naukę. Tak ważną w życiu. Mimo braków w wykształceniu, chłonęłam wiedzę zawartą w książkach. Teraz one zostały moimi przyjaciółkami. Trwało to krótko, powrót pani sprowadzał
mnie na ziemię. Znowu przygotowywałam jedzenie dla państwa i na
przyjęcia. Gdy wychodziłam do Żydów na zakupy, widziałam ludzi
szukających po śmietnikach, czy żebrzących o jedzenie. Wynosiłam
pozostawione resztki i dawałam tym biednym ludziom. Było to dla
mnie przygnębiające, bo przed oczami widziałam swoją rodzinę. Takie były czasy, że jedni żyli ponad stan, a drudzy żebrali. W tym okresie ojciec znowu nie pracował, chodził i szukał, ale było o pracę bardzo ciężko. Trudną sytuację pogłębiał jeszcze fakt, że mój młodszy
brat Kazio, który terminował w zakładzie elektromonterskim u mistrza Kurka, został zwolniony z terminu i bezrobotny przebywał
w domu. Ojciec, sam bezrobotny, dokuczał mu: – Taki młody i silny,
a siedzi w domu, za darmo trzeba go żywić. Takie i różne inne docinki bardzo źle wpłynęły na młodego, słabo odżywionego chłopaka.
Brat załamał się psychicznie i zaczęły występować u niego symptomy
depresji. Pewnego dnia mama przyszła do mnie i z płaczem błagała
o pomoc dla niego. Poprosiłam chlebodawców o wolne i pojechałam z Kaziem do Krakowa, do szpitala. On przez całą drogę mó-
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wił, że nie chce żyć, chce umrzeć i takie tam, różne brednie, świadczące o głębokim kryzysie psychicznym. Opłaciłam mu pobyt w szpitalu
i wróciłam do pracy, co jakiś czas go odwiedzając. Po miesiącu odebrałam go ze szpitala, był już spokojniejszy. Lekarz wypisujący go ze
szpitala powiedział: – Najlepszym lekarstwem dla niego będzie praca
i spokój w domu. Należy też zapewnić mu dobre wyżywienie, żeby nie
nastąpił powrót choroby. Cóż, łatwo tak mówić, ale trudniej zrealizować. Udałam się więc z prośbą do gabinetu pana Miki i całując go po
rękach prosiłam o pomoc w załatwieniu pracy dla brata. Pan Mika
sprawił, że pan Kurek ponownie przyjął go do terminu. Było to bardzo ważne dla mojego brata i wręcz zbawienne. Teraz pracował i sobie jakoś radził, ale w domu w Luszowicach było niewesoło. Mama
zaczęła podupadać na zdrowiu i coraz częściej skarżyła się na bóle
żołądka i brzucha. Martwiłam się o nią. Ja nadal pracowałam u Mików, a zarobione pieniądze odkładałam do banku na książeczkę
oszczędnościową. Ubierałam się skromnie, myśląc o wianie dla siebie
na przyszłość. Gdy w wolnym czasie byłam w domu, to spotykałam się z chłopcem z naszej wsi, Jankiem. Pracował w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie. Po pracy zachodził do mnie na pogawędki.
Zaczęliśmy snuć plany na przyszłość. Ja miałam trochę pieniędzy,
a on kupił sobie we wsi kawałek łąki. Był pracowity i oszczędny. Marzyliśmy o budowie domu i wspólnym życiu. Postanowiliśmy o tym
powiedzieć jego matce. Nie była tym zachwycona. Od koleżanki dowiedziałam się, że Janek ma w domu awantury z mojego powodu.
Matka zarzuca mu, że ja jestem zbyt uboga dla niego. Marzyła o bogatej synowej. Nawet już znalazła dla niego inną. Uraziło to moją ambicję. Postanowiłam wycofać się z tej znajomości. Janek przychodził
wielokrotnie i prosił o zmianę decyzji. Nie przeszkadzało mu to iść na
zrękowiny do innej i dać na zapowiedzi w kościele. Jeszcze przed ślubem był i prosił o zmianę zdania. Odmówiłam zdecydowanie: – Wybrałeś inną, więc się z nią żeń! – To nie ja wybrałem, lecz matka – bronił się. – Ponieważ zgodziłeś się z wolą matki, to daj mi spokój!
– odrzekłam kategorycznie. Było mi żal Janka, bo lubiłam go, ale cóż
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robić – tamta była bogatsza. Poznałam drugiego chłopca, też z Luszowic. Władek również pracował w Fabloku, był ślusarzem. Miał dwie
młodsze siostry i w zasadzie utrzymywał dom. Spotykaliśmy się przez
jakiś czas, ale został zwolniony z pracy tak jak inni robotnicy. Też
szukał bogatszej kandydatki na żonę. Nasze kontakty były coraz rzadsze. On szukał stabilizacji i ożenił się z córką bogatego gospodarza,
która była jedynaczką i w wianie dostała dom oraz gospodarkę. Tak
skończyła się i ta moja znajomość.
Po krótkim pobycie we Francji wróciła z mężem moja przyjaciółka, o której wcześniej wspominałam - Mańka. Rodzice jej męża
- Władka - zostali na obczyźnie, a młodzi wrócili, bo zmarli rodzice
Mani. Dom w Sierszy był jej, więc go sprzedali i kupili sobie w Chrzanowie sklep. Już mieli ładnego synka. Posiadali przytulne mieszkanko
nad sklepem. Niedaleko ich mieszkania, na Alei mieścił się sklep masarski, którego właścicielem był rzeźnik z Babic. W sklepie tym sprzedawał jego syn Jasiek. Był to starszy kawaler, małomówny, taki trochę
ciapowaty i niezbyt ładny. Jego koledzy zaczęli mnie z nim swatać.
Ale on mi się zdecydowanie nie podobał. Pewnego dnia, gdy szyłam
sobie sukienkę u Mańki na jej maszynie, przyszedł do nich brat Jaśka, zaprosić mnie na potańcówkę. Jasiek organizował prywatkę przy
gramofonie. Miało być kilka dziewczyn i chłopaków. Prawdopodobnie bym nie poszła, ale ten jego brat wpadł mi w oko. Miał na imię
Ferdek, był wysoki, przystojny i miał duże niebieskie oczy. Spodobał
mi się, potrafił prawić komplementy, był rozmowny. Zgodziłam się
i od tego czasu zaczęliśmy ze sobą chodzić. Po niedługiej znajomości,
gdy poprosił mnie o rękę, zgodziłam się. Zapowiedzi były zgłoszone
w Babicach i w Kościelcu. Dopiero przy zapowiedziach dowiedziałam się, że jest ode mnie młodszy o cztery lata. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. On też
był zaskoczony, że bierze sobie starszą o cztery lata żonę. Bardzo podobał się dziewczynom i babiczanki były w szoku, gdy zaczęły wychodzić w kościele nasze zapowiedzi. Lecz klamka zapadła. Wesele
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odbyło się w moim domu w Luszowicach. W dniu 4 lutego 1934 roku
powiedzieliśmy sobie w moim parafialnym kościele w Kościelcu, sakramentalne „Tak”. Wesele pokryłam ze swoich oszczędności, a nawet
musiałam Ferdkowi dać pieniądze na jego zakupy. On w wianie od
rodziców nie otrzymał nic. Przed nim było jeszcze wojsko. Zaczęliśmy nowe wspólne życie.

Marianna Dyba i Ferdynand Sroka.
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Pewnego dnia, wcześnie rano, pojechałem z matką do sklepu,
do Chrzanowa. Matka chciała się rozmówić z Zośką, gdyż od jakiegoś
czasu utargi ze sklepu były małe, pomimo że towar cały sprzedawano.
Ojciec, który kochał swoją córkę, nie miał odwagi z nią na ten temat
rozmawiać. Tak więc wysłał mnie z matką. Sklep otwierany był o godz.
8. Już przed otwarciem dotarliśmy do Chrzanowa. Przed sklepem ludzie już czekali na świeży towar. Podjechałem od zaplecza - okazało
się, że sklep jest zamknięty. Zaglądam przez okno i widzę, że Zośka
leży w łóżku ze swoim facetem. Matka podeszła do okna i zaczęła pukać. Facet wstał i budzi Zośkę. Oboje byli bardzo zawstydzeni, on podał nam przez okno klucz od sklepu. Razem z matką wyładowaliśmy
towar i zaczęliśmy go sprzedawać. Gdy już kolejka ludzi się zmniejszyła, matka poszła do mieszkania porozmawiać z córką. Zastała drzwi
zamknięte i Zośka jej nie otworzyła, nie wpuściła jej do mieszkania.
Coś tam jej przez zamknięte drzwi gadała. Pokłóciły się tak bardzo,
że matka zalana łzami przyszła do sklepu. Pamiętałem, jakie kłopoty
siostra już sprawiła rodzicom. Było mi żal matki i przykro, że tak ją
moja siostra potraktowała. Miałem już 19 lat i trochę znałem życie.
Gdy sprzedaliśmy cały towar, matka znowu poszła do córki po utarg
z poprzedniego dnia. Przez zamknięte drzwi została znowu wyzwana i obrażona. Zośka jej pieniędzy nie oddała twierdząc, że po prostu odkładała sobie zapłatę za swoją pracę, bo wiedziała, że i tak nic
z domu nie dostanie. Powiedziała, że nie potrzebuje takiej matki, że
się jej wyrzeka. Był to straszny cios dla matki. Już jej nie daliśmy kluczy do sklepu. Całą drogę powrotną matka płakała i żaliła się. Tak się
rozstała z córką. Gdy w domu opowiedziała ojcu, co się stało i jemu
105

Małżeństwo

było bardzo smutno, że jego pupilka taką im przykrość sprawiła. Pomimo to nie dowierzał, że tak mogła postąpić jego ukochana Zosia.
Okazało się jednak, że właśnie ona ze swoim partnerem kupiła na Koloni Rospontowej w Chrzanowie działkę pod budowę domu. Wtedy
i ojciec się na nią obraził. Od tego czasu razem z matką prowadziłem
sklep w Chrzanowie. Siostra się wyprowadziła ze swoim przyjacielem
i na wiarę z nim siedziała. Ten facet nazywał się Pokusa i był żonaty.
Z żoną nie miał dzieci. Był malarzem pokojowym. Miał swoją brygadę i wykonywał prace nawet w dużych zakładach i innych obiektach. W Chrzanowie malował Fabrykę Lokomotyw, kościoły, biura
i domy prywatne. Pochodził z gór, z wielodzietnej rodziny. Pojechał
jako młody chłopak do Wiednia i tam terminował u malarzy. Całą
młodość spędził w Austrii. Potem służył w armii austriackiej, dobrze
znał język niemiecki. Razem z Zośką wynajęli mieszkanie i rozpoczęli
budowę domu. Jakoś sobie radzili. Zośka urodziła w 1934 roku syna,
Ryszarda. Gdy Rysio, miał już sześć lat, umarła żona Pokusy i on się
wtedy z siostrą ożenił. Było to już w czasie wojny, w 1940 roku.
Gdy Zośka wyprowadziła się z mieszkania przy sklepie, ja
z matką sprzedawaliśmy w Chrzanowie. Tak było około półtora roku.
Wcześnie wyjeżdżaliśmy do sklepu, a w domu ojciec z młodszymi
braćmi we warsztacie pracowali. Bardzo pomocny był najstarszy brat
Jasiek, który po powrocie z wojska zajmował się pracą w warsztacie
i nie miał czasu za żoną się porozglądać. Ojciec postanowił więc jego
wysłać do chrzanowskiego sklepu, żeby tam sobie pannę znalazł. Brat
sobie dobrze dawał radę, więc ojciec mu obiecał, że sklep będzie jego,
gdy się ożeni. Jasiek się za panienkami ogląda i żadna mu nie pasuje.
Koledzy mu różne rają, ale on chce taką, co by pieniądze miała na
rozkręcenie handlu. Koledzy znaleźli dziewczynę, co miała uskładane
pieniądze i szukała sobie męża. Jak jednak zapoznać tę dziewczynę?
Koledzy poradzili mu, żeby potańcówkę w swoim mieszkaniu, które
zajmował po Zośce, zorganizował. Koledzy postarali się o patefon
i płyty. Józek kupił gorzałki i przygotował zakąskę. Na tą potańcówkę
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zaprosił i mnie. Chętnie się zgodziłem i zaproszenie przyjąłem. Potańcówka miała odbyć się w sobotę. Zjawili się wszyscy zaproszeni,
chłopcy i dziewczyny. Mnie wysłali po tę upatrzoną dla Jaśka pannę,
żebym ją namówił do przyjścia na prywatkę. Udało mi się. Zjawili się
goście. Jasiek miał już 27 lat, razem z kolegami w jego wieku popili
sobie i szybko posnęli. Nie interesowali się zbytnio dziewczynami.
Młodsi bawili się do białego rana. Bardzo mi się tam spodobała panienka, którą umówiłem dla brata i świetnie się z nią bawiłem. Przetańczyliśmy całą noc. Gdy nad ranem żegnałem się z nią, po raz
pierwszy ją pocałowałem. Bardzo przypadła mi do gustu, więc ją odprowadziłem do domu. Tak się rozstaliśmy. Wróciłem, koledzy spali,
więc i ja się położyłem. Jasiek, gdy się obudził, był bardzo zły. Stracił
pieniądze na gorzałkę i nawet żadnej panny nie poznał! Widać, szczęście mu nie dopisywało. Ja nie poniosłem strat, bo tak naprawdę żadnych pieniędzy nie miałem, byłem biedakiem. Ojciec nam za robotę
nie dawał ani grosza. Mimo to, ja poznałem bardzo fajną dziewczynę
i się w niej zakochałem. Później okazało się, że ta dziewczyna miała
być kandydatką na żonę, właśnie dla Jaśka. Jednak to ja poderwałem
Mariannę i zacząłem się z nią coraz częściej spotykać. Brat był na
mnie zły i spoglądał spod oka na nasze spotkania. W domu rodzice się domyślili, że jestem zakochany. Zaczynają mi mówić o żeniaczce. Ja wcale nie myślę poważnie o naszych spotkaniach z Marynią.
Mam dopiero niecałe dwadzieścia lat. Marynia zaczyna wspominać
o małżeństwie, więc jej mówię, że to brat Jasiek szuka żony. Oferuję jej
brata, ona go poznała i nawet o nim słyszeć nie chce. Ponieważ zbliżała się zima, nasze spotkania odbywały się coraz rzadziej. Tak mija
październik, listopad, grudzień i nadchodzi Nowy Rok. Zaprosiłem
Marynię na Sylwestra do remizy strażackiej w Chrzanowie. Przyszliśmy spóźnieni, zabrakło już biletów. Udało mi się odkupić bilety od
kolegi. Były to jednak zaproszenia imienne. Przy kontroli i sprawdzeniu zaproszeń nas wyproszono. Okazało się, że to podstęp Jaśka, żeby
mnie skompromitować w oczach Maryni. Było mi wstyd i przykro,
że tak podstępnie i nieuczciwie postąpił mój brat. Marynię odprowa-
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dziłem do domu, a sam wróciłem do siebie. Ojciec krzywo na mnie
patrzy i nic nie mówiąc goni mnie rankiem do roboty. Ojciec każe,
więc posłuszny syn go słucha. Nigdy ojcu nie odpyskowałem, bo go
bardzo szanowałem. Rankiem jedziemy saniami do Chrzanowa z towarem. Było zimno, ja sobie na mrozie drzemałem. Jechaliśmy powoli, bo kurzawa usypała duże zaspy śnieżne. Koń był silny, więc w końcu dotarliśmy do sklepu. Razem z Jaśkiem wyładowaliśmy towar i on
zaczął handel. Ja z ojcem poszedłem do pokoju, tam zmęczony ojciec
usiadł przy piecu, zrobiłem mu herbatę i sobie odpoczywał. Potem
dał mi pieniądze i po pół litra wysłał. Po sprzedaniu towaru ojciec
zabrał utarg i pojechaliśmy do domu. W drodze powrotnej, znowu na
saniach, trochę gorzałki wypiliśmy dla rozgrzewki. Humory się nam
poprawiły i sobie rozmawialiśmy o tym i owym. W czasie tej rozmowy wyrwało mi się: – Tato, wiesz, ja chcę się ożenić. Jak uważasz, czy
nie jestem za młody? Ojciec podumał i nic nie mówi. Po chwili powiada: – No, jak chcesz, to się żeń. Tak skończyła się nasza rozmowa
o moim ożenku. Tak przez kilka dni nic ojciec nie wspomina o tej
rozmowie. Pewnie uważa, że jestem jeszcze za młody – tak sobie myślę. To dobrze, bo całe noce o tym myślę. Czy to była dobra decyzja,
że mu o żeniaczce wspomniałem? Aż tu pewnego wieczora, a była to
sobota, ojciec mnie do swojego pokoju woła i mówi: – Jak chcesz
synu, to się żeń. My nie będziemy ci bronić ani przeszkadzać. Jutro
bierz sanie i jedź do Chrzanowa i przywieź tu synową. Chcemy ją
poznać. Byłem zdziwiony zgodą rodzica, ale wyszedłem z pokoju bez
słowa. Wstaję wcześnie rano, karmię konia i wybieram się po Marynię. Nie wiem jak ona przyjmie tę wiadomość i czy zgodzi się przyjechać do Babic. Nigdy z nią poważnie na temat ślubu nie rozmawiałem. Zawsze to odkładaliśmy na później. Tak więc po śnieżnych
zaspach sam jadę do mojej dziewczyny. Miałem szczęście, dobrze że
była jeszcze w domu! Gdy się z nią przywitałem, od razu jej sprawę
przedstawiłem. Była bardzo zdziwiona i zaskoczona tą propozycją.
Trochę ją musiałem przekonywać, ale w końcu się zdecydowała jechać do Babic. Dopiero koło południa wróciliśmy do domu. Tu moi
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rodzice ją ładnie przyjęli, do izby zaprosili. Mnie ojciec prawie natychmiast wysłał po odbiór świni na Kamionkę. Byłem zdziwiony tą
jego decyzją. Jakoś się przedzierałem po tych zaspach śnieżnych, ale
cały czas myślałem: – O czym oni tam beze mnie gadają? Szybko się
uwinąłem i pod sam wieczór zmarznięty, pełen obaw, wróciłem do
domu. Szybko świnie rozładowałem, konia do stajni odstawiłem i do
pokoju ojca się udaję. Patrzę, a tam stół nakryty, a przy nim siedzi
Marynia, cała w pąsach. Ja ledwie żywy, zziębnięty, siadam za stołem.
Matka daje mi gorącą herbatę, ciepły posiłek i siadam przy ciepłym
piecu. Tak odtajałem i zmęczony zacząłem drzemać, nic nie słyszałem, o czym oni mówili. Matka widząc moje zmęczenie, pościeliła mi
w drugim pokoju łóżko i poszedłem spać. Marynia spała w pokoju
rodziców. Tak więc już więcej o ślubie nie rozmawialiśmy. Rano ojciec
mnie obudził wcześnie, kazał mi się ładnie ubrać. – Na zapowiedzi,
do kościoła pójdziecie. Muszę jeszcze przywołać świadków – mówi
do mnie i wychodzi z pokoju. Poszedł po sąsiada, Tomasza Szczurka.
Zjedliśmy w milczeniu śniadanie przygotowane przez matkę. Gdy ojciec wrócił ze świadkiem, my byliśmy już gotowi. Zerkamy na siebie,
idziemy z ojcem i świadkiem na plebanię. Tu przyjmuje nas ksiądz
Kosowski1 i do kancelarii prosi. Siadamy na krzesłach i czekamy, co
będzie dalej się działo. Ksiądz już nawet nie pyta, po co tu przyszliśmy. Otwiera dużą księgę i powód przybycia zapisuje. Nazwisko i data
urodzenia, imiona rodziców. Zerkam na Marynię, a ona przy dacie
moich urodzin robi zadziwioną minę. Cóż, nigdy na ten temat nie
rozmawialiśmy! Gdy i ja usłyszałem o tym, że moja przyszła żona jest
ode mnie starsza o cztery lata, też byłem zdziwiony. Nawet nie zwróciłem uwagi na fakt, gdy ksiądz, zamykając księgę, na chwilę się zatrzymał i pyta ojca: – Czy wy Józefie zgadzacie się na ten ślub? – Tak
– odpowiada ojciec. – W porządku, ale powiedzcie mi, kto zaopiekuje się żoną Ferdka, gdy powołają go do odbycia służby wojskowej?
Czy wy jej i ich dziecku dacie utrzymanie? – Ojciec bez słowa
1

Ks. Jan Kosowski - proboszcz parafii w Babicach w latach 1924-1935.
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zająknienia odpowiada: – Tak, zobowiązuję się opiekować jego rodziną, gdy on będzie odbywał służbę wojskową. – W porządku, ale muszę to zanotować w księdze. Ksiądz robi notatkę i prosi o podpis ojca
i świadka. My oboje siedzimy cicho i spoglądamy w milczeniu na siebie. W końcu ksiądz daje nam zaświadczenie o zapowiedziach. Musimy to przedstawić w parafii Maryni, bo tam będzie nasz ślub. Wychodzimy, ale ojciec ze świadkiem jeszcze zostali. O czym tam
rozmawiali, już nie wiemy. Gdy wyszliśmy na zewnątrz Marynia raz
blada, raz cała w pąsach. Chciała coś mówić, ale słowa nie mogły jej
przejść przez gardło. Dopiero teraz dowiedziała się, że sobie dużo
młodszego od siebie męża brała. Jej się już do ślubu spieszyło, bo miała 24 lata, ale ja jeszcze do małżeństwa nie dorosłem. Tak naprawdę
wcale tego nie chciałem, od tak mi się w rozmowie z ojcem wypsnęło,
no i masz babo place”. Stało się! Spoglądam na nią niepewnie! Ojciec
ze świadkiem już wyszli z parafii i razem idziemy do domu. Oni coś
tam rozmawiają, a my milczymy. Przed domem ojciec pożegnał
świadka i mówi do mnie: – Teraz weź konia i odwieź narzeczoną do
Chrzanowa. Zaprzęgłem konia do sań i jedziemy do Chrzanowa. Nic
do siebie nie mówimy, tylko oboje płaczemy. Łzy prawie marzną na
naszych policzkach. Martwię się, że sobie starszą dziewczynę biorę za
żonę!! Co za przyszłość nas czeka!? Ona pewnie myśli to samo, że
sobie młokosa bierze za męża. Jak tu zacząć żyć? Gdzie mieszkać?
Każde z nas biło się ze swoimi myślami. Gdy dojechaliśmy do Chrzanowa, nasze rozstanie było bardzo smutne. Odjechałem bez pożegnania.
Czas szybko mijał – już padły w niedzielę, z ambony, pierwsze
zapowiedzi. Był to kij wsadzony w mrowisko. Ludzie nie wierzyli?!
Przecież ja się wcale nie chciałem żenić! Dziewczyny z Babic plotkowały między sobą i nie dowierzały. Tak naprawdę ja sam nie dowierzałem, że padły z ambony moje zapowiedzi! Kombinuję: A może tak
uciec w świat! Jednak żal mi rodziców, dość mieli kłopotów z siostrą,
jeszcze ja mam coś takiego zrobić?! Oni mogą tego nie przeżyć! Prze-

110

Małżeństwo

cież nie mam na czole napisane, ile mam lat. Ludzie biorą mnie za
poważnego chłopaka. Nikt nie zna mojej Maryni! Nikt nie wie, ile
ona ma lat! Tak rozmyślając, do Kościelca do kościoła się wybrałem
i tam dostarczyłem zaświadczenie o zapowiedziach. Teraz tam szły
też zapowiedzi. Tak po tygodniu rozstania, nie wytrzymałem i poszedłem do mojej Maryni. Bardzo obojętnie mnie przyjęła, nawet się
nie uśmiechnęła, gdy mnie zobaczyła. Dała mi zaraz gorącej herbaty
i tak powiedziała: – Ale mnie oszukałeś! Zawsze bałam się młodszych
chłopaków. Myślałam, że masz znacznie więcej lat. Potem jej powiedziałem, że ja również byłem zszokowany, gdy dowiedziałam się o jej
wieku. Myślałem, że jest młodsza, a w ogóle nie miałem zamiaru się
jeszcze żenić. Gdy tak sobie wszystko wyjaśniliśmy, zrobiło nam się
lżej na sercu i w naszych duszach słońce zaświeciło. Teraz już rozmawialiśmy o przyszłości. Czasy były trudne, duże bezrobocie. Gdy
byłem kawalerem, problem pracy dla mnie nie istniał, bo pracowałem
u ojca za wikt i opierunek, ale teraz sam muszę na własny rachunek
pracować. – Przecież się kochamy i razem sobie radę damy! Na takiej
rozmowie czas szybko minął i musiałem wracać do domu w Babicach, na piechotę. Na dworze było zimno i sypał śnieg, ale jakoś te 10
kilometrów pokonałem. Ojciec już mi konia na tę wyprawę nie chciał
dać. Idę i jest mi dużo lżej na duszy, bo dogadałem się z Marynią.
Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, jednak oboje na pewno damy
sobie radę! Uwierzyłem, że nigdy się nie rozstaniemy, razem będziemy aż do śmierci. Takie myśli towarzyszyły mi przez całą drogę. Gdy
ujrzałem w oddali Babice, wszystko się gdzieś ulotniło, przede mną
stanęły codzienne obowiązki. Pracy w domu było dużo, ale zarobek
żaden oprócz zapewnionego jedzenia i spania. Teraz potrzebowałem
pieniędzy na ślub. Gdy zmęczony usnąłem, śniła mi się moja Marynia. Skoro świt ojciec już stoi nade mną. – Wstawaj, dużo roboty nas
czeka! I tak codziennie od rana do wieczora byłem zajęty.
Ostatnie dni kawalerskiej wolności szybko mijały. Po drugiej zapowiedzi ojciec mnie woła i mówi: – Wesele niedługo, trzeba
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ci kupić ubranie i nowe buty. Pojedziesz z matką i kupicie materiał
na ubranie, a Staszek Berny zrobi ci buty. Tak też się stało. Ojciec
musiał się wykosztować. On bardzo był oszczędny i skrupulatnie
wydawał pieniądze. Liczył się z każdym groszem. Gdy jechaliśmy z
towarem do Chrzanowa, dał mi 20 złotych i powiada: – Kup obrączki i jakiś prezent dla narzeczonej. Kupiłem obrączki i buciki dla Maryni i znowu byłem bez grosza. Potem się spotkaliśmy i zaprosiłem
ją do kawiarni, lecz już nie miałem pieniędzy na zapłacenie rachunku. Marynia domyśliła się i pożyczyła mi 50 złotych. Za jej pieniądze kupiłem jej kolczyki i białe rękawiczki. Wiem, że koledzy jak się
żenili, to kupowali pannie młodej prezenty i suknie ślubne, a ja od
ojca dostałem tylko 20 złotych. Zabrakło mi na wiele rzeczy. Matka
kupiła mi płaszcz i koszulę oraz skarpetki do ślubu. Do tej pory zdzierałem stare rzeczy, po ojcu i Jaśku. Jak wyszły zapowiedzi, to trzeba
było się do wesela przygotowywać. Ojciec kazał prosić drużbantów.
Zaprosiłem na drużbę brata Jaśka i kuzyna Wicka oraz Anielkę Srokę. Z Jaśkiem byłem już pogodzony. Marynia poprosiła na drużbę
swojego brata Kaźmierza, a na drużki dwie koleżanki. Tak więc na
weselu mieliśmy trzech drużbów, grać miała nam kapela z Mętkowa. Dnia 4 lutego 1934 roku składaliśmy przysięgę ślubną w kościele
parafialnym w Kościelcu. Na organach grali nam „Veni Creator”, my
podchodziliśmy do ołtarza i cicho płakaliśmy. Tak zaczynał się nowy
rozdział w naszym życiu. Teraz już rodzice się nas pozbyli i trzeba
być już na „własnym garnuszku”. Marynia, w lipcu, będzie miała 25,
a ja w czerwcu 21 lat. Po wyjściu z kościoła pojechaliśmy do fotografa, a potem na saniach do Luszowic. W domu Maryni była impreza
weselna. Dom był mały. Składały się na niego: jedna duża izba, gdzie
mieszkali rodzice z trójką dzieci, mała izba, w której mieszkała ciotka
Maryni - Karolka, a dalej była stajenka. Marynia już od dawna mieszkała na „służbach”. Wszyscy się jakoś pomieściliśmy i nawet potańczyliśmy. Wesele było ładne. Moi rodzice szybko pojechali do Babic.
Do wieczora dotrwało mało osób. Gdy i kapela pojechała, zmęczeni
wrażeniami tego dnia, poszliśmy spać do łóżka teścia, bo on poszedł
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na szychtę do kopalni. (Pracował na „Zbyszku”). Reszta rodziny spała
u ciotki Karolki. Jeszcze dobrze sobie nie pospaliśmy, a nad ranem
teść wrócił z pracy i trzeba było wstać i zrobić mu miejsce. Tak więc
ubraliśmy się i poszliśmy z Luszowic do Chrzanowa. Na dworze jest
zimno i półmrok, a my kroczymy do miasta i sobie po drodze rozmawiamy. Gdy już dochodziliśmy do Chrzanowa spotkaliśmy koleżankę
Maryni - Mańcię. – A cóż wy tak rano spacerujecie? – pyta zdziwiona.
Marynia powiedziała jej o naszych problemach, o tym, że szukamy
mieszkania. Żal się jej nas zrobiło i zaprosiła do siebie. Mieszkała z
mężem w Chrzanowie. Ugościła nas, do rana sobie u niej pospaliśmy.
Tak spędziliśmy nasz pierwszy dzień po ślubie. Na drugi dzień, gdy
się pozbieraliśmy, podziękowaliśmy gospodyni i wyruszyliśmy dalej
szukać jakiegoś mieszkania lub chociaż pokoju. Pytamy tego i tamtego, chodzimy po domach i kwatery znaleźć nie możemy. Na ulicy
spotkaliśmy brata - Jaśka. On zaprosił nas do siebie do mieszkania
przy sklepie. Poszliśmy do niego i tam Marynia, przygotowała nam
śniadanie. Tak sobie siedzimy i rozmawiamy. Niewiele czasu minęło
i przyjechał ojciec z towarem do sklepu. Pomogłem bratu go wyładować, a ojciec zmarznięty poszedł do mieszkania. Tam Marynia szybko
herbaty gorącej i śniadanie ojcu dała. Zmęczony usiadł przy piecu,
a gdy wróciłem ze sklepu wyciągnął pieniądze z kieszeni i mówi do
mnie: – Ferdek idź i kup pół litra, trochę się ogrzejemy. Potem żeśmy
sobie herbatkę z gorzałeczką wypili i zaczęła się już inna rozmowa.
Ojciec powiada: – Czego wy macie gdzieś mieszkania i roboty szukać? Tu jest dość roboty dla wszystkich! My wam towar dostarczymy,
a wy będziecie sobie tu mieszkać i handlować. Jedyny problem to pieniądze na żywiec, my nie mamy ich dużo. Ledwie wiążemy koniec z
końcem. Jak byście nam dali pieniądze i przystąpili do spółki, to wam
dam ten sklep – powiada. Byłem zdziwiony, przecież ojciec obiecał
ten sklep Jaśkowi! Co my tu będziemy w trójkę robili? Gdy ojciec jeszcze trochę wypił, to nam już wyjść nie pozwolił i do spółki namawiał:
– Dacie mi 500 złotych, to wezmę was do spółki i ten sklep wy poprowadzicie. Ten pokój wam na razie za mieszkanie wystarczy. My wam
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towar z Babic przywieziemy. Jakoś sobie poradzimy! Tak nas ugadywali, zachęcali. Zgodziliśmy się na jego warunki. – Pieniądze mi dacie zaraz i wszystko będzie dobrze – argumentował. Gdy przyszedł
Jasiek ze sklepu, ojciec mu wszystko powtórzył. Gdy brat usłyszał tą
nowinę, zaczerwienił się jak burak, nic nie powiedział i wyszedł z powrotem do sklepu. Ojciec nas przekonał, uwierzyliśmy w jego uczciwe intencje. Jasiek też musiał się zgodzić. Marynia poszła ze mną do
banku i wyciągnęła te 500 złotych. Gdy wróciliśmy, ojciec już sobie
z Jaśkiem, spokojnie rozmawiali i coś szeptali. Przy Jaśku wręczyliśmy ojcu te pieniądze. Żona zgodziła się wrócić na razie do rodziców,
do Luszowic. Jasiek został w sklepie, a mnie ojciec zabrał do Babic.
Po drodze w Płazie kupiliśmy jeszcze dwa świniaki. Tak spędziliśmy
nasz drugi dzień po ślubie. Znowu byliśmy osobno. Na trzeci dzień,
ojciec zawiózł towar do Chrzanowa sam, a mnie zostawił w domu
do wykańczania roboty w warsztacie. Szybko się uwinąłem i przed
wieczorem byłem w Chrzanowie. Tam Jasiek i Marynia handlowali,
a mnie do handlu nie dopuszczali. Tak się cały tydzień męczymy. Ja
codziennie, w drodze do Babic i z powrotem. W sobotę Marynia się
zbuntowała. Nie lubiła Jaśka, a musiała z nim pracować. Umowa była
całkiem inna, to ja miałem z żoną handlować, a nie w warsztacie harować. Jasiek sobie handlował, a ja zasuwałem. Gdy już drugi tydzień
nadszedł, żona się kategorycznie temu sprzeciwiła. Ja zostałem w sobotę w sklepie, a Jasiek poszedł do domu, do Babic. Przyszedł poniedziałek, a towaru nam nie przywieźli, potem wtorek i środa, a towaru
nie ma. Wybrałem się do Babic wyjaśnić sprawę. Ojciec i Jasiek nic nie
robią, czekają na mnie. – Co się dzieje? Dlaczego nie przywieźliście
nam towaru? – pytam. Ojciec na to: – Daj mi następne 500 złotych,
to będziesz miał towar. Zmartwiony wracam do Chrzanowa i mówię do Maryni: – Ojciec obiecał towar, ale chce jeszcze 500 złotych.
– Nie, już dosyć, nie dotrzymał słowa. Chce wyciągnąć ode mnie
moje oszczędności. Musimy sami sobie dać jakoś radę! – mówi zdenerwowana żona. Ja wiedziałem, że ojciec ma dużo długów i chciał
je spłacić naszymi pieniędzmi. Co teraz robić? Pomocy nikt nam nie
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udzieli, a utrzymanie lokalu dużo kosztuje i na towar pieniędzy potrzeba. Cały tydzień nie było handlu. Namawiam żonę, żeby jeszcze
wyciągnąć trochę pieniędzy i rozkręcać swój własny interes: – Pieniądze muszą na siebie zarabiać, a nie leżeć w banku. Żona mnie posłuchała, ale już nie dała ich ojcu, bo mu nie wierzy, dała mi pieniądze na
towar. Tak więc sam pojechałem do Krzeszowic na targ kupić żywiec
i go przerabiać. Kupiłem świniaka, przywiozłem go do Chrzanowa.
Poddzierżawiłem warsztat na Oświęcimskiej i tam go sprawiłem. Tak
zaczęliśmy handel na własną rękę. Minął luty, marzec, kwiecień i już
nam się dobrze układało i jakoś wiązaliśmy koniec z końcem.
Gdy przyszły ciepłe miesiące, było znacznie gorzej, nie mieliśmy lodówki. Towar zaczął się psuć, trzeba było do interesu dokładać.
Marynia już nie chciała mi dać pieniędzy i rozglądała się za kupnem
ziemi. Chciała ją kupić za resztę pieniędzy, jakie zaoszczędziła przez
lata pracy na służbach. W lipcu 1935 roku kupiliśmy od Zielińskiego, na Borowcu, hektar ziemi, starą karczmę „Zbójnikiem” zwaną
oraz drewniany domek. Całość ugodziliśmy za trzy tysiące złotych.
Pojechałem do Babic oddać ojcu klucze do sklepu (miał podpisaną
długoterminową umowę o najem). Chciałem także zwrotu naszych
pieniędzy. Ojciec klucze wziął, ale pieniędzy nie oddał. Mówił, że to
koszty naszego wesela. Co robić nie będę się z ojcem sądził! Mieliśmy dług na zakupionej ziemi. Marynia już nie miała całej kwoty na
ten zakup, zostało jej tylko 2500 złotych. Musieliśmy wziąć pożyczkę.
Gdyby ojciec nam oddał, długu by nie było! Było ciężko, szukałem
pracy, ale było o nią bardzo trudno. Nikt nam nie pomógł, jeszcze
mój ojciec zapędził nas w długi. Rodzice Maryni byli bardzo biedni
i na pomoc z ich strony nie mogliśmy liczyć. Skupowałem po wsiach
skórki królicze i nimi handlowałem. Było to jednak bardzo mało, ledwie wiązaliśmy koniec z końcem. Marynia była w ciąży, trzeba było
podjąć jakąś decyzję. Postanowiliśmy sprzedać kawałek pola z drewnianym domkiem i zamieszkać w zrujnowanej gospodzie. Znalazł się
kupiec niejaki Tyrański i kupił tę część naszej ziemi. Spłaciliśmy dług
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w banku. Trochę wyremontowaliśmy karczmę i tam mieszkaliśmy.
Po podwórku krzątali się obcy. To było złe, ale nie mieliśmy długu!
Wzięliśmy więc następny kredyt i wynająłem sklep na Alei Henryka w Chrzanowie. I tak sklep wyremontowaliśmy i handel zaczął się
rozkręcać. Podnająłem u pana Kozery warsztat i tam przetwarzałem
żywiec. Dnia 4 lutego żona urodziła w domu syna. Zostałem dumnym ojcem, że mam zastępcę. Daliśmy mu na imię Tadeusz. Był duży
i silny, ważył prawie pięć kilogramów. Żonie w połogu pomagała akuszerka i sąsiadki. Obok nas mieszkały dwie samotne siostry Hydelki.
Obie były pielęgniarkami w chrzanowskim szpitalu. Trudno mi było
samemu handlować, tak więc żona na trzeci dzień po porodzie przyszła mi pomagać. Tadzio został u sąsiadek, które pracowały na zmianę
w szpitalu. Były to bardzo dobre i pomocne osoby.
Pewnego dnia ktoś doniósł na nas na posterunek, że prowadzimy nielegalny ubój i nasłał nam do sklepu rewizję. Rewidenci
twierdzili, że ja mało ubijam, a mam ciągle towar w sklepie. Razem
z żoną się im tłumaczyliśmy. Kontrolerzy - „landraty” - zarekwirowali
nam około 10 kilogramów towaru. Mało tego, jeszcze nas do sądu
podali, za to, że się z nimi wykłócaliśmy. Na rozprawie ukarano nas
dwoma tygodniami aresztu w zawieszeniu. Chciałem się odwoływać, ale potrzebny był adwokat. Wiedziałem już, jakie koszty poniósł
ojciec i zrezygnowaliśmy z rewizji wyroku. Było to dla nas bardzo
przykre i niesprawiedliwe. Trzeba było to przełknąć. Za prowadzenie
handlu płaciliśmy duże podatki. Wiedziałem, że kontrolerzy towarem się podzielili i go zabrali. Musieliśmy sobie radzić. Mimo wszystko handel rozwijał się dobrze. Żyło się nam coraz lepiej. Czekaliśmy
na nowy rok 1936. Udało nam się w styczniu tego roku spłacić 100
złotych zaciągniętej pożyczki. W lutym też się dobrze handlowało, już
o świętach myśleliśmy. – Może uda się spłacić resztę pożyczki bankowej? – tak sobie marzyliśmy. Tadzio rósł i rozwijał się dobrze. Był
zdrowym i silnym chłopcem. Nareszcie stanęliśmy na nogi. Znowu
pojawiła się przeszkoda. Pewnego dnia otrzymałem wezwanie do
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wojska. Mam się zgłosić do Jednostki Wojskowej do Wadowic w dniu
5 marca. Byłem już o dwa lata opóźniony w poborze. Tu mamy już
dobrze prosperujący, wyremontowany sklep. Żona sama nie da rady,
jest jeszcze dom i mały synek. To za dużo dla jednej osoby. Co robić?
Tak więc cały interes odstępuję panu Kozerze i otrzymane odstępne,
150 złotych, oddaliśmy do banku. Zostało nam jeszcze do spłacenia
250 złotych pożyczki. Chcieliśmy ją spłacić, żeby żyranci nie mieli
z nami kłopotów. Byli to pan Gruszka z Kątów i pan Janerka z Zagórza. Chodziłem po rodzinie i znajomych, ale nikt nie chciał nam
pożyczyć. Ojciec nawet długu nie oddał. Cóż, nie udało się! Pojechałem do lednostki zostawiając żonę z małym dzieckiem i długiem 250
złotych. Żona dom na Borowcu zamknęła, dziecko do swojej mamy
do Luszowic zawiozła. Sama na służbę do Leowenfeldów2 poszła.
Żona kuzyna Wicka tam pokojówką była i tę pracę Maryni załatwiła.
Marynia została gospodynią – kucharką, która czuwała nad całą służbą. Zaproponowano jej dobry zarobek. Ja zacząłem służbę w Wadowicach w Szóstej Kompani Piechoty.

Marynia Sroka służyła u Henryka i Róży Loewenfeldów, którzy do 1931 roku byli
właścicielami Chrzanowa.
2
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W dniu 5 marca 1935 roku rozpocząłem służbę wojskową
w Wadowicach. Zameldowałem się w jednostce. Dano nam pełne
umundurowanie i rozpoczęły się ćwiczenia, a potem zaczęły się przydziały. Ja zostałem przydzielony do Kompanii Gospodarczej, do
kuchni i tam do przysięgi kucharzyłem. Uczyłem się nowego zawodu
- kucharza. Nawet to mi się podobało. Na początku maja była przysięga, a potem wyjazd na poligon, na ćwiczenia. Tak wędrowaliśmy
z kuchnią polową i od 5 maja do 29 września byliśmy poza koszarami.
Wraz z innymi kucharzami, dbałem o wyżywienie żołnierzy i ich dowódców. Oficerom często dawało się lepsze kąski, żeby mieć u nich
„oko”1. Wyżywienie było dobre. Tak nasze oddziały piechoty z Wadowic dowędrowały aż pod San. Gdy po odbytych ćwiczeniach wróciliśmy do koszar, to stary rocznik odszedł do cywila. Młodych rekrutów
przydzielali do Kompanii Szkoleniowej, ja pozostałem w Gospodarczej. Bardzo tęskniłem do żony i dziecka. Koszary remontowano, malowane były sale, wymieniano słomę w siennikach. Miałem sporo
wolnego czasu i postanowiłem poprosić o urlop lub przepustkę. Zgłosiłem się do raportu i otrzymałem krótki dwudniowy urlop, który zaliczono mi jako przepustkę. Była sobota, wcześnie rano udałem się do
Chrzanowa. Byłem na Borowcu, a tam dom zamknięty, pusto. Marynia służyła u Loewenfeldów i tam się też udałem, pełen obaw czy pozwolą żołnierzowi przebywać we dworze. Jednak spotkałem się z bardzo życzliwym przyjęciem. Zaprosili mnie nawet do pokoju
i wypytywali się, jak mi się w wojsku wiedzie, czy służba jest trudna.
1

Autor miał chyba na myśli „fory”, czyli mieć względy i ulgowe traktowanie.

119

Służba wojskowa

Grzecznie ze mną rozmawiali i pozwolili mieszkać w pokoju żony.
Lubili moją Marynię, bo solidnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Dostałem od nich 20 złotych na swoje drobne wydatki. Razem z żonką szybko mijał czas, więc pozwoliłem sobie sam przedłużyć przepustkę. Już cały tydzień przebywam w Chrzanowie. Boję się
wychodzić w dzień do miasta, żeby nie spotkać żandarmerii. Wcale
mi się wracać do jednostki nie chciało, było mi tu dobrze. Już mi żona
suszy głowę, więc po dziesięciu dniach odpoczynku wracam do jednostki. Państwo Loewenfeldowie dali mi nawet swojego stangreta,
który miał mnie zawieźć do Wadowic. Wyjechaliśmy z Chrzanowa
o północy w obawie przed żandarmerią wojskową. Stangret dowiózł
mnie do Wisły. Dalej mu nie pozwoliłem jechać. On zawrócił, a ja
łódką przepłynąłem rzekę i na piechotę do Wadowic zasuwałem.
Zdążyłem przed pobudką. Do koszar dostałem się przez znajomą
dziurę w płocie, niezauważony przez wartę. Cicho wszedłem do swojej sali tak, że służbowy mnie nie zauważył. Prędko się rozebrałem
i do pachnącego świeżą słomą oraz czystą pościelą łóżka wszedłem
i usnąłem. Gdy się obudziłem, nade mną stał szef i służbowy. Było
południe, więc wizytowali sale. Zdziwieni patrzą na mnie: – Co wy tu,
szeregowy, w łóżku robicie?! – groźnie pytają. Ja byłem zaspany, ale
szybko z łóżka wyskoczyłem i się ubrałem. Nie odpowiedziałem na
ich pytanie. Przecież widzieli, że spałem! – Zgłosicie się do raportu!
Służbowy kazał mi się oporządzić! Miałem brudne buty i ubranie pochlapane. Doprowadziłem wszystko do porządku i udałem się na
zbiórkę. Była to zbiórka dla całej kompanii, miał być odczytany rozkaz dzienny. Stanąłem na lewym skrzydle, gdzie stało już kilku żołnierzy. Służbowy do raportu nas melduje, a szef kompanii rozkaz odczytuje. Cała kompania stoi na baczność, porucznik nas wizytuje.
Udziela przepustek, a szef zapisuje je do swojego notesu. Ustawiłem się na końcu szeregu. Gdy porucznik zbliżał się do mnie, wyprostowałem się i melduję swoją niesubordynację. – No co z wami szeregowy mamy zrobić? – i zwraca się do szefa. – Myślę, że będzie raport
karny – odpowiada. – Za opuszczenie koszar bez przepustki wam się
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należy... – mówi porucznik. – Ile dni zasłużyłeś? – zwraca się do mnie.
Nie wiedziałem, co odpowiedzieć i szybko myślę: – 10 dni ścisłego lub
14 lekkiego – odpowiadam drżącym głosem. Porucznik spojrzał na
mnie i rzekł: – Tak więc 14 dni lekkiego dostaniecie i zapamiętajcie,
bez przepustki więcej nie wychodzić. – Tak jest! – odpowiedziałem
i zasalutowałem. Jako, że stałem na końcu szeregu, na tym zakończyła się zbiórka. Służbowy mnie w kajecie zapisał i kazał się do niego
zgłosić. Odprawili mnie do paki. Poszedłem do wartownika i mu
zgłosiłem, że dostałem 14 dni lekkiej paki. Na wartowni kazali mi
oddać pasek, sznurowadła i zaprowadzili do zamkniętych drzwi.
Otwierają, a tam, patrzę, mała klitka i w kącie stoi prycza. Było tak
ciasno, że zaraz się na pryczy wyciągnąłem i odpoczywałem. Już zasypiałem, a tu drzwi się otwierają i każą mi wychodzić. Oddają mi pasek
sznurowadła. – Co jest grane? – myślę sobie. – Szybko się ubierajcie
i do raportu! Macie się do swojego szefa zgłosić, natychmiast! – mówi
gromkim głosem wartownik. – Tak jest! Wykonuję polecenie, ale
wcale się nie spieszę, bo czuję, że coś niedobrego się szykuje. Idę do
kompanii, tam prowadzą mnie do magazynu i dostaję nowe umundurowanie. Co jest grane? Zabrali mnie z paki i jeszcze mi nowy mundur dają? Oj, niedobrze! – idę do szefa, a on mówi: – Do kancelarii
porucznika macie się niezwłocznie zgłosić. – Tak jest, ale po co? –
Żadnych pytań, tam się dowiecie! Odmaszerować! Tak więc idę do
kancelarii i melduję się. Zaraz też wprowadzono mnie do porucznika.
Porucznik mówi: – Słuchajcie szeregowy, daruję wam karę, ale zaraz
zgłoście się do Kompanii Szkolnej. Brakuje im elewów2. Wy umiecie
czytać i pisać. Będziemy was szkolić. Was wybraliśmy, jeszcze dzisiaj
macie się tam udać. Stoję jak rażony gromem i nic nie mówię. Nie
wiem, co powiedzieć. Jak ja to wojsko przeżyję! Przecież służba mi się
przedłuży, a ja chcę wracać do domu! Takie i inne myśli pchają mi się
do głowy. Porucznik spogląda na mnie. – Wracajcie do kompanii
elew (fr. élève, uczeń) – tytuł kandydata żołnierza zasadniczej służby wojskowej
w okresie od powołania do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej przez szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego.
2
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zabrać wyposażenie i zgłosić się do Szkolnej. Odmaszerować! Struchlały odmeldowuję się i wracam do siebie. Szef już o wszystkim wiedział i mówi: – Macie względy u porucznika. Wydali mi mój kuferek
i odesłali do Kompanii Szkolnej. Nasze koszary były na ulicy Kalwaryjskiej, a do Kompanii Szkolnej trzeba było udać się na ulicę Zatorską. Zmartwiony idę i rozmyślam: – Chciałem, jako kucharz, jak najprędzej odbyć służbę i do domu wracać, a tu mnie na szkolenie biorą
i nie wiadomo, jak długo w tym wojsku teraz będę. Tak dochodzę do
koszar, gdzie była Kompania Szkolna i się u wartownika melduję. Dowódca warty przyjmuje meldunek i wskazuje mi, gdzie się mam udać.
– Przejdziecie przez dziedziniec i zgłosicie się na drugie piętro. Idę
więc przez dziedziniec, a tam akurat kompania maszeruje. Podchodzę do sierżanta i pytam: – W którą bramę mam wejść? On nic nie
mówi, przygląda mi się i jak nie ryknie: – Co to, wy nie umiecie się
zameldować?! Na baczność stanąć nie potraficie? Przed szefem kompanii stoicie?! – wrzeszczy. Prędko kuferek na ziemi postawiłem, na
baczność stanąłem i się zameldowałem. Jako kucharz nie byłem do
tego przyzwyczajony w mojej jednostce. – Widzę, że jednak umiecie się meldować. Nauczymy was robić to lepiej. Teraz idziemy do
dowódcy. Prowadzenie ćwiczeń zlecił innemu żołnierzowi, a sam
udał się ze mną do kapitana. Kuferek zostawiłem na korytarzu, wchodzimy do kancelarii. Tam było trzech oficerów. On melduje się kapitanowi i też to robię stając na baczność. Czułem respekt, ponieważ
przede mną stał oficer z medalami na piersiach. Pewnie oficer wojenny, wyglądał groźnie i gwiazdki mu na naramiennikach błyszczały.
– Spocznij! – powiada i zwraca się do pozostałych: – Który z was go
zabiera do siebie? – Do mnie go dajcie, przyda się w moim plutonie,
dam go do 8 drużyny – odzywa się jeden z nich. – Dobrze, bierzcie go.
Obaj z sierżantem się odmeldowujemy, wychodzimy z kancelarii. Na
korytarzu ciężko sapiemy. Wziąłem kuferek i sierżant pokazał mi
drogę do trzeciego plutonu. Podszedłem do wskazanej mi sali, otwieram drzwi, a tam pusto. Znalazłem wolne łóżko, wsunąłem pod niego
kuferek, karabin oparłem o stojak i usiadłem. Byłem już zmęczony
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całym tym zamieszaniem. Siedzę i czekam na powrót drużyny z ćwiczeń. Chłopaki wpadają jak burza do sali i gdy mnie zobaczyli „Nowego” mamy! – krzyczą. – Patrzcie, to przecież nasz kucharz. Dobrze
go znamy! – tak się ze mną witają. Nagle wszyscy umilkli. Spoglądam,
przede mną stoi kapral. – Coś ty za jeden, co tu robisz? Zameldować się nie umiesz! No to ci dam nauczkę! Padnij! Powstań! – tak mi
rozkazuje. Wykonuję rozkaz, już z dwadzieścia razy tak mnie „rzuca
na ziemię”. Pot się mi leje po grzbiecie. Cały trzęsę się z wysiłku i ze
złości. Znowu daje polecenie, ja stoję i już miałem złapać za karabin
i go palnąć w łeb. On się zorientował, że przesadził ze znęcaniem się
i że mi nerwy puściły. Spogląda po sali. W tym momencie wszedł do
sali plutonowy. – Co ty człowieku wyprawiasz?! Żyć innym nie dajesz!
Natychmiast odmaszerować! – woła do niego i wychodzą z sali. Po ich
wyjściu, atmosfera się zaraz zmieniła i chłopcy mi opowiadali, jaki to
drań z tego kaprala. Plutonowy poszedł z kapralem do kapitana i co
tam było, nie wiemy, ale już go więcej nie widzieliśmy. Dano nam
nowego kaprala, bardziej ludzkiego. I tak zaczął się mój pobyt
w „szkoleniówce”. Oj! Dawano nam tam wycisk, codziennie długie
godziny ćwiczeń. Dużo czasu spędzaliśmy na strzelnicy, także zapraw
fizycznych było wiele. Symulowano ataki, napady, ucieczki różne gonitwy. Tak więc o żonce już nie było czasu myśleć. Zbliżała się jesień,
deszcze padały coraz częściej i zmoczeni wracaliśmy po nocnych
eskapadach. Pobudek i nocnych marszów nie brakowało! Dawali nam
wycisk, ja wśród nich byłem najstarszy, już miałem 24 lata, mimo to
dorównywałem młodszym. Chciałem jak najprędzej odbyć tę służbę
i wrócić do domu. Zima się zaczęła, spadły śniegi, mrozy chwyciły,
a my wciąż na ćwiczeniach. Zamiast płaszczy mieliśmy takie płachty
za okrycia. Wreszcie skończyły się ćwiczenia, zaczęła się teoria. Zajęcia odbywały się w świetlicy. Uczono nas historii Polski, strategii wojskowej i innych przedmiotów. Dawałem sobie dobrze radę z wszystkimi przedmiotami, niektórzy mieli jednak problemy. Kapitan, gdy
mnie spotka, pyta: – Jak sobie w plutonie u pana Gienka radzicie? –
Dobrze – odpowiadam. W drużynie byli koledzy z kompanii piecho-
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ty, którzy mnie znali jako kucharza i często wspominali dobre potrawy, jakie im gotowałem. Dobrze tam z nimi żyłem. Tutaj się liczył
tylko rozkaz. Miesiące szybko mijały i nadchodziło Boże Narodzenie.
Wszystkim tęskno do domu. Prosimy o przepustki. Obiecano nam, że
jak będziemy się dobrze wywiązywali ze swoich zadań, to je otrzymamy. Pilnowaliśmy się, żeby nie podpaść i do domu pojechać. Nadeszły
Święta na przepustki czekamy! W noc wigilijną - alarm, pobudka.
Cały batalion na dziedziniec i ćwiczenie musztry. Powiedziano nam,
że przyjeżdża dowództwo i będzie przegląd wojska. Tak czekaliśmy
do godziny 14, zjawił się pułkownik. Batalion stał na baczność, a dowódcy składali raporty. Pod koniec pułkownik zwrócił się do nas: –
Czołem żołnierze! – Czołem panie pułkowniku! – gromkim głosem
odpowiedzieliśmy. Potem rozeszliśmy się do koszar. Nikomu nie dano
przepustki i nie pozwolono wyjść z koszar! Cały czas byliśmy w ostrym
pogotowiu. Nie wolno było się rozbierać. Jaki był płacz i narzekanie!
Nic nie pomogło, święta spędziliśmy w koszarach. Kombinuję, co tu
wymyślić żeby zachorować? Tak zaczynam jeść machorkę popijając ją
kawą. To ma spowodować, że rozchoruję się na płuca. Coraz bardziej
słabuję, ale nie mam żadnej choroby. Cały styczeń używam tej mikstury i nic. Czuję się źle, ale nie na tyle, żeby dostać zwolnienie lekarskie. W lutym kończyło się szkolenie i ćwiczenia z strzelaniem. Pewnej nocy pobudka i wymarsz około 14 kilometrów, na strzelnicę.
Czuję się bardzo źle i ledwie trzymam się na nogach. Staję do raportu
na końcu szeregu na lewym skrzydle i słabym głosem melduję: – Jestem chory, chcę iść do lekarza. Boli mnie gardło i nie mogę mówić.
Dowódca zwraca się do szefa i mówi: – Zaprowadzić żołnierza do lekarza, a potem sam dotrze na strzelnicę. – Tak jest! – pada odpowiedź. Gdy żołnierze poszli na strzelnicę, my wracamy do koszar.
– Chorzy jesteście, nie chce się wam iść na strzelnicę?! Jak te trzy ustępy do rana wyszorujecie, to wam zdrowie wróci! – Cóż było robić?,
ostatkiem sił do rana kible czyściłem, a szef mnie pilnował. On też się
tym czuwaniem zmęczył. Rano ubraliśmy się i do lekarza już ledwie
dobrnąłem. Usiadłem na korytarzu wraz z innymi chorymi, a pielęg-
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-niarz rozdał nam termometry. Gdy spojrzał na mój termometr od
razu mnie zabrał bez kolejki do lekarza. Miałem 40 stopni gorączki.
Lekarz jeszcze raz mi mierzy i pyta: – Co was boli żołnierzu? – Już nie
byłem w stanie odpowiedzieć, tylko pokazuję na gardło, które było
całe opuchnięte. Lekarz długo się nie zastanawia i dzwoni po sanitarkę, żeby mnie zawiozła do Krakowa do szpitala. Prędko zjawiła się
sanitarka i jeden z pielęgniarzy całą drogę mnie pilnował, a przed
szpitalem byli już sanitariusze z noszami i mnie do separatki zanieśli.
Posadzili mnie na krześle i trzech lekarzy mnie ogląda, bada. Jeden
chwycił mnie za głowę i zagląda mi do gardła. Coś tam pomedytowali i dwóch chwyciło mnie mocno, żebym nie ruszał głową, a jeden
z nich zaczął mi wyrywać zęby trzonowe. Wyrwał mi dwa. Z ust zaczęła mi się lać krew. Tamowali gazą, a potem dali mi miskę i do niej
zaczęła spływać krew z ropą. Chwilę jeszcze przy mnie stali, ale już mi
głowę puścili. Gdy krew z ropą już mi z ust wypłynęła, pozwolili
mi się położyć, ale nie wolno było mi usnąć. Bardzo mi się ulżyło
i chciałem spać, ale nade mną czuwali. Po południu dostałem zastrzyk
i dopiero wtedy wolno mi było spać. Spałem długo. Na drugi dzień,
gdy się obudziłem, czułem się bardzo głodny, lecz nie wolno mi było
nic jeść. Dopiero wieczorem dostałem jakąś zupkę i dalej leżałem
w separatce. W drugim dniu znowu mnie lekarze pooglądali, dali zastrzyk, ale jedzenia mi nie dali. Następnego dnia głód dokuczał mi
jeszcze bardziej, ale ciągle jeszcze miałem gorączkę i byłem osłabiony,
dużo spałem. Kolejnego dnia rano znowu wizyta, czułem się znacznie
lepiej, a gorączka już mi spadła. Lekarze zadecydowali, żeby mnie
przenieść do większej sali. Tak opuściłem separatkę i znalazłem się
między innymi chorymi. Już było mi raźniej i czułem się lepiej, ale
wciąż byłem głodny. Przez trzy dni, tylko zupki mi dawali. W kolejnym dniu otrzymałem już pełny obiad. Co za ulga! Tak spędziłem
w szpitalu dwa tygodnie. Głównie leżąc w łóżku, a koledzy na ćwiczeniach i strzelnicy byli. Po pobycie w szpitalu dostałem dwa tygodnie
zwolnienia. Pojechałem do jednostki i tam mi kartę urlopową wypisali. Pojechałem do żonki do Chrzanowa.

125

Służba wojskowa

Książeczka wojskowa Ferdynanda Sroki, niestety nie zachowało się zdjęcie.
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W tym czasie zakończyło się szkolenie wojskowe i otrzymaliśmy
promocje. Dostałem stopień starszego strzelca, jedną belkę na naramienniku i przydział do szkolenia Kompanii Rekruckiej. Przez dwa
tygodnie byłem w domu. Szczęśliwy, bo odwiedziłem żonę, synka
i spędziłem z nimi trochę czasu. Marynia nadal pracowała u Loewenfeldów, ale u nich się trochę sytuacja komplikowała. Państwo Loewenfeldowie byli markotni. Mieli problem ze swoim synem. Jedna
z pokojówek mu usługiwała i zaszła w ciążę. Zaraz go do Londynu na
studia wysłali. Mieszkała we dworze kucharka, która już miała 80 lat.
Pracowała u nich długie lata, a pieniądze dawała swojemu wnukowi
na studia. Loewenfeldowie, aby uniknąć skandalu, postanowili wydać
ją za mąż za wnuka kucharki. Był to młody chłopak po studiach finansowych. Gdy przyjechał odwiedzić babcię, doszło do ugody. On wziął
za żonę tę dziewczynę, a oni w zamian dali im dom i załatwili mu
posadę dyrektora w Chrzanowskiej Kasie Zaliczkowej. Sami starali się
o wyjazd do Szwajcarii. Działo się to w tym czasie, gdy ja wróciłem
z urlopu do jednostki. Zostałem dowódcą 8 Drużyny. Teraz prowadziłem ćwiczenia z rekrutami do czasu ich przysięgi. Przysięga była
1 maja. Ja otrzymałem drugą belkę na naramiennik. Po przysiędze,
ruszyliśmy na poligon, na ćwiczenia. Tak od 6 maja do 29 września
byliśmy pod Suchą na poligonie. W dniu 2 października ukończyłem
służbę wojskową i pojechałem do domu.
Był rok 1937. Żona z synkiem już na mnie czekała. Już skończyła się jej służba u państwa Loewenfeldów. Mieli oni kłopoty ze służącą, która urodziła syna (ich wnuka). Bardzo ich jej życie martwiło
i zawstydzało. Zabezpieczyli materialnie byłą służącą i jej męża. Młodzi dyrektorstwo „używali świata”. W ich domu odbywały się huczne
imprezy z udziałem wielu zaproszonych gości. Dyrektorowa teraz była
panią i miała swoje służące. Trwało to jednak niedługo, bo kontrola
Banku wykazała duże nadużycia i dyrektora zamknęli, a majątek im
zarekwirowali. To jeszcze bardziej przybiło Loewenfeldów. Przyjechał
ich starszy syn i wywiózł ich do Szwajcarii. Służbę zwolniono, dając
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im bardzo dobre odprawy, a konie i powozy sprzedano. Marynia także dostała odprawę kilkumiesięczną. Tak więc spłaciła wszystkie zadłużenia bankowe i jeszcze jej zostało około 250 złotych. Ja też sobie
w wojsku złożyłem parę groszy. Mieliśmy więc pieniądze na rozpoczęcie interesu. Tak zacząłem znowu handlować, już nie tylko cielakami, ale też bydłem. Jeździłem po wsiach, skupowałem bydło, a potem je z zyskiem odsprzedawałem. Pewnego dnia taką ładną sztukę,
chciałem sprzedać w Krzeszowicach, ale się nie udało, więc przywiozłem ją do Chrzanowa. Gdy zobaczyli to Żydzi, chcieli ją kupić na
koszer. Widziałem, że im bardzo zależy, więc się targowałem o cenę.
Zgodzili się, już dali mi pieniądze. Wtedy, nagle zjawił się mój ojciec
z bratem i mówi: – Ja dam ci taką samą cenę, chyba wolisz sprzedać ojcu niż Żydom? – tak mnie zagaduje. Zastanawiam się i patrzę,
a krowy już nie ma. To brat już ją uprowadził, nie czekając na moją
zgodę. Tak więc poszedłem Żydom oddać pieniądze, wracam, patrzę
a tu już i ojca nie ma. Zobaczyłem brata – gdzie jest ojciec? – pytam.
– Zaraz przyjdzie – mówi. Potem przyszedł drugi brat i mówi, że
mam iść sam do ojca po pieniądze. Więc idę. – Tyle co chcesz pieniędzy nie mam, dam ci tylko połowę. Po resztę przyjdź w niedzielę – mówi ojciec. Byłem bardzo zmęczony, bo wiele kilometrów już
w tym dniu zrobiłem, więc idę na Borowiec do domu. Opowiadam
żonie całą historię, a ona utyskuje: – Jaki ty jesteś łatwowierny! Ojciec
cię oszukuje, a ty mu wierzysz. Już nigdy tych pieniędzy nie dostaniesz. Do tej pory nie oddał ci długu, jaki ma u nas. Koniec z takim
handlem! Cóż, miała rację. Nigdy już tych pieniędzy nie odzyskałem.
Jeszcze miałem trochę pieniędzy, pojechałem do miasta. Kupiłem kilka sztuk desek, wapno, gwoździe i przywiozłem to do domu. – Co ty
będziesz robił? – pyta zdziwiona żona. – Zobaczysz, to będzie niespodzianka! – odpowiadam uśmiechnięty. – Będziemy mieli swój
handel. Złożyłem na podwórku cały materiał i wziąłem się do roboty. Zawołałem kolegę, murarza i zaczęliśmy drugą izbę w karczmie
wykańczać. Porobiliśmy półki i sklep był gotowy! Teraz mieliśmy już
wykończone dwie izby w karczmie. Było mieszkanie i sklepik wie-
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lobranżowy. Za 150 złotych kupiłem towaru i rozpoczął się handel.
Trochę się obawiałem Maksa Palki, który miał już sklep około 500
metrów ode mnie. Ponieważ robiłem mu konkurencję starał się mi
zaszkodzić, nie dopuścić do otwarcia sklepu. Zgłosiłem do starostwa
nowy interes i dostałem zezwolenie. Miejsce na handel wyśmienite,
bo przy rozgałęzieniu dróg. Wszyscy ludzie z sąsiednich wsi, którzy
pracowali w Fabloku, przechodzili obok, mogli sobie zrobić zakupy.
Pewnego dnia, gdy jadę wieczorem z towarem, Maks czai się na mnie
z karabinem. Słyszę strzał, obok ucha przeleciała mi kula. Zacząłem
krzyczeć, on się wycofał, bo usłyszeli mój krzyk ludzie idący z pracy
i szybko przybiegli. Żona poszła na policję i zgłosiła napad. Policja
zgłosiła sprawę do sądu i Palka został ukarany karą pieniężną i jeszcze
musiał mnie przeprosić. W tym czasie jego żona była w ciąży i bardzo
bała się, że urodzi kalekie dziecko. Już mieli syna garbuska. Sprawa się
wyciszyła, ale ludzie zaczęli do nas chodzić na zakupy. Jego nie lubili, bo oszukiwał i jeszcze ten napad. Żonka zaczęła w sklepie sprzedawać, staraliśmy się mieć dobry towar. Sprzedawczyni zawsze była
uśmiechnięta i nie oszukiwała kupujących.
Tak więc zaczyna się nam powodzić lepiej. Biorę się za wykończenie następnej izby. Poszerzamy sklep, a ojciec zaczyna do nas przywozić mięso i my mu sprzedajemy. W sumie w sklepie jest wszystko
tzw. „masło, szydło i powidło”. Mankamentem było to, że wodę do
domu trzeba był donosić z daleka, ze studni, która była pod Żelatową. Postanowiłem wykopać studnię koło domu. Udało się, woda
była na głębokości 13 kręgów. Już mamy wodę. Mogę teraz starać się
o otwarcie masarni. Dostałem jednak wezwanie do wojska. Zgłosiłem się znowu do jednostki. Odesłano moją drużynę na Babią Górę.
Polska odzyskiwała Zaolzie. Tam mieszkaliśmy w ziemiankach i pilnowaliśmy strony czeskiej. Dwa miesiące byłem w wojsku, żona znowu sama sobie musiała radzić. Marianna w czasie mojej nieobecności urodziła drugiego syna. Tym razem daliśmy mu na imię Henryk.
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Marianna Sroka
z synem Henrykiem.

Ferdynand Sroka
z synami:
Henrykiem
i Tadeuszem.
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Był lipiec 1938 roku. Szybko zakończyła się sprawa Zaolzia i wróciłem do domu. Postanowiłem teraz wykończyć jeszcze jedną izbę.
Już wykorzystaliśmy całą karczmę. Została w całości zamieniona
na mieszkanie, sklep i masarnię. Budynek był długi na 16 metrów
i szeroki na 9. Rozpocząłem starania o egzamin mistrzowski w Cechu w Chrzanowie. I tak w maju 1939 roku otrzymałem tytuł mistrza.

Dokument wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Krakowie.
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Załatwiłem zezwolenie na ubój zwierząt i rozpocząłem handel mięsem. Już ze swojego uboju. W piwnicy zrobiłem chłodnię i wszystko
zaczęło się dobrze układać. Sam sporządzałem sobie towar i ubijałem
dwie sztuki na tydzień. Życie zaczynało się nam dobrze układać, tymczasem ojciec miał coraz większe kłopoty. Ubożał sklep w Chrzanowie, więc oddał lokal właścicielom. Interes w Babicach szedł słabo, bo
tam było sporo konkurentów. Miał też problemy związane z polityką.
Będąc ludowcem był gnębiony przez sanację3. Duże podatki i inne
obciążenia dawały mu się we znaki. Synowie poszli do wojska i ojciec
sam z młodszym rodzeństwem coraz gorzej sobie radził. W domu jest
jeszcze dwóch nieletnich braci i dwie siostry. Ojciec prosi mnie o pomoc. Daję mu trochę towaru, ale nie chcę zaniedbać swojego sklepu.
Muszę dbać o swoich klientów. Chce ode mnie towar na kredyt. Nie
godzę się, bo mam na utrzymaniu rodzinę. Coraz częściej ludzie przychodzący do sklepu mówią o wojnie. Najbardziej cieszy się z tego mój
konkurent Maks Palka. Rozpowiada ludziom, że gdy ja pójdę do wojska, to nareszcie zniknie mu konkurencja. Ja jestem młody, to mnie
wezmą do wojska, a on jest starszy to na pewno zostanie. Podobnie
myślał o swoich konkurentach w Babicach ojciec. Gdy przyjechał do
nas, to straszył wojną i kazał robić zapasy, na wypadek napaści Niemców na Polskę. My patrzymy jednak ufnie w przyszłość. Mamy swój
dom, swoją wodę, sklep, towar. Żona się przyjaźniła z sąsiadką Anką
Zielińską. Obie sobie przy dzieciach pomagały, bo w tym samym
czasie, gdy urodził się Henio, ona powiła córkę Władzię. W domu
było wszystko co trzeba, ja byłem zadowolony. Czasami przychodzili
młodsi bracia, siostra Jasia i pomagali Maryni w sklepie. Zawsze coś
dostawali za tę pomoc. Aż nadszedł dzień 15 sierpnia 1939 roku. Mobilizacja roczników od 1910 do 1914. Mieściłem się w tym przedziale
wiekowym!
Po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego, partie chłopskie (ludowe) przeszły
do opozycji. W latach 30. była to opozycja bardzo silnie protestująca przeciwko
niszczeniu demokracji przez sanację - stąd utrudnianie życia i działalności ludowcom przez administrację państwową.
3
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Wybrałem się do Chrzanowa celem uzupełnienia towarów
w naszym sklepie kolonialnym na Borowcu. Już poczyniłem zakupy
i miałem wracać do domu, gdy na targu pojawił się policjant magistracki z ogłoszeniami. Głośnym uderzeniem w bębenek zwracał na
siebie uwagę. Ciekawe, co też dzisiaj nam oznajmi? Słucham i uszom
nie wierzę, co on mówi: – Wszyscy mężczyźni urodzeni w latach 1910
do 1914 mają się zgłosić do dnia 15 sierpnia, do godziny szóstej rano,
do swoich jednostek wojskowych. Byłem zaskoczony i zdenerwowany. Gdy życie rodzinne już zaczynało się nam układać pomyślnie,
znowu następują komplikacje. Cóż robić? Postanowiłem dokupić do
sklepu jeszcze cukru i mąki. Doładowuję na wóz i jadę do domu. Jak
tu powiedzieć żonie o mobilizacji? Na pewno bardzo się zmartwi!
Gdy już rozładowywałem z wozu towar, żona się pyta: – Co tak dużo
tego towaru nakupiłeś? Ledwo się zmieści na półkach. – Maryniu,
muszę jechać do mojej jednostki wojskowej. Chyba będzie jednak
wojna z Niemcami! Chciałem dobrze zaopatrzyć nasz sklep. Żona się
rozpłakała, a gdy to ujrzały dzieci, też zaczęły płakać. Nie rozumiały
co to znaczy wojna, bo były zbyt małe. Razem płakaliśmy całą rodzinką, ja, żona i dwójka naszych synów. Lecz muszę zgłosić się do
jednostki wojskowej w Wadowicach. Zaopatrzyłem sklep w towar,
żeby żona miała czym handlować. Chociaż to mogłem dla rodziny
zrobić. Marynia przygotowała mi pakunek na drogę, czule się pożegnaliśmy i z ciężkim sercem udałem się do Chrzanowa na stację
kolejową.Gdy dotarłem do jednostki, wszystkich zmobilizowanych
mężczyzn zaopatrzono w nowe umundurowanie, buty i onuce. Potem
odbyła się odprawa i przydzielono mi zadanie dowódcy 8 Drużyny
Trzeciej Kompanii Piechoty. Po krótkim pobycie w koszarach odesła-
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ni zostaliśmy do koszar w Oświęcimiu. Zakładaliśmy zasieki z drutu
kolczastego, kopaliśmy okopy i gniazda strzelnicze w okolicach Bierunia. Zakwaterowano nas w stodołach. Był 17 sierpnia.
Naszym zadaniem było zabezpieczanie i przygotowanie pogranicza do obrony. Wykonywaliśmy swoje zadania i dni mijały
w spokoju, lecz w wielkim napięciu. Na pograniczu panował spokój.
Nasze wojska się przegrupowywały w pełnej niepokoju ciszy. Dnia
25 sierpnia w godzinach nocnych podjechały samochody i cały nasz
pluton przewieziono w okolice Pszczyny do strefy nadgranicznej polsko-niemieckiej. W ciszy rozlokowano nas w okopach, z pełnym wyposażeniem w karabiny maszynowe i ostrą broń. Nasze okopy znajdowały się w okolicy opustoszałej fabryki. Niedaleko były budynki
Straży Granicznej. Zakazano oddalania się pojedynczo i wychodzenia z okopów. Zostały ustalone hasła i odzewy dla patroli. Siedzimy
w okopach, nie okazując żadnego ruchu. Przyszła następną noc, gdy
nagle około północy poderwał nas na nogi ostry ostrzał z broni maszynowej na budynek straży. Niemcy zaciekle walili w okna, tylko
trzask wybijanych szyb i odlatującego od ścian tynku słychać było
dokoła. Co robić, wokół egipskie ciemności, nic oprócz świstu przelatujących kul. Nagle po naszej stronie odezwał się alarm, a niebo
oświetliły rakiety świetlne. W ich świetle zobaczyliśmy, jak żołnierze
niemieccy przeciskają się przez zasieki i przedzierają w stronę budynków Straży Granicznej. Chcieli zdobyć te obiekty. Wtedy oddaliśmy
do nich serię z naszej broni. Siekliśmy ich ile wlezie. Niemcy w popłochu zaczęli się wycofywać, zabierając ze sobą zabitych i rannych
żołnierzy. Całe to zajście trwało około 1,5 godziny. Gdy przerwaliśmy
ostrzał, po drugiej stronie też nastąpiła cisza, wtedy dostałem meldunek: Mam udać się do Dowództwa. Rozkaz natychmiast wykonałem. Tam wyjaśniono nam powody całego zajścia. Otóż, już kilka
dni przed naszym przybyciem, raniono kilku naszych pograniczników. W nocy zostali oni wywiezieni z placówki, a my umieszczeni
w okopach. Niemcy dowiedzieli się (prawdopodobnie od jednego ze
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strażników), że placówkę opuściła załoga. Postanowili ją sobie zająć.
No cóż, nie spodziewali się tam większej obrony. Na pewno nie regularnego wojska. Nadziali się na piechotę umieszczoną w okopach.
Jeszcze nie została wypowiedziana oficjalnie wojna. Niemcy ruszyli na placówkę i na początku ich ostrzałów była cisza, nikt do nich
nie strzelał, byli prawie pewni, że placówka będzie ich. No, ale się im
nie udało. Nasze opóźnione działanie zmyliło ich. Oni ponieśli straty,
a u nas nikt nie został nawet ranny. Teraz już wiedzieliśmy, jak ważne
jest czuwanie w pełnej gotowości. Była to akcja pod pseudonimem
„Ignacy”1 - przygotowana przez pułk. Ignacego Misiąga i dotyczyła
zabezpieczenia dziesięciokilometrowego odcinka granicy.
Znowu mijały dni bez incydentów. Czasami odzywały się pojedyncze strzały, ale ogólnie był spokój. Nadeszła noc z czwartku na
piątek. Pamiętna noc 1 września. O godzinie trzeciej w nocy sprawdzałem żołnierzy stojących na straży. Wszystko było w porządku,
czujki na swoich stanowiskach. Byłem zmęczony, poprosiłem mojego
zastępcę o czuwanie, chciałem się trochę przespać. Wokoło była cisza
i spokój. Niedługo udało mi się zdrzemnąć. Czuję, jak mnie budzi
zastępca i mówi: – Słychać warkot motorów i jakiś ruch za granicą.
Wpatrujemy się w otaczającą nas ciemność i nic nie widać. Nagle słyszymy szum nadciągających nad Polskę samolotów. Zrozumiałem,
to już na pewno wojna. Prawie w tym samym momencie nad nami
zaświstały pociski. Plandeka ochronna, w jednej chwili, była pełna
dziur. Niemcy otworzyli do nas ogień. My też odpowiadamy natychmiast ogniem. Robi się coraz jaśniej, już widać wychodzących z okopów żołnierzy. Strzelamy i bronimy się zaciekle. Widzę, że już nie
damy rady napierającej sile wroga. Co robić? Czy możemy się wycofać? Wysyłam gońca do dowództwa. Wraca po chwili z wiadomością,
„Ignacy„ to jedna z pierwszych akcji wojska polskiego na granicy polsko-niemieckiej przygotowane przez pułk. Ignacego Misiąga. Dotyczyła ona zabezpieczenia
granicy na odcinku 10 kilometrów w razie ataku wojsk niemieckich w okolicach
Pszczyny.
1
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że już tam nikogo nie ma. Daję rozkaz do wzmocnienia ostrzału.
Z częścią drużyny wycofujemy się okopami. Wycofałem się z 11 ludźmi, a zostawiłem 7 do ostrzału Niemców. Udało nam się wydostać
z tego piekła. Nasi koledzy prawdopodobnie zginęli w okopach. Zaszyliśmy się w lasach i tam na nas spadały zrzucane przez samoloty
niemieckie ulotki. Pisane były w języku polskim. Oficjalnie z nich dowiedzieliśmy się o wybuchu II wojny światowej, czyli napaści Niemiec
na Polskę. Idziemy przez las i zastanawiam się, czy nie za prędko się
wycofałem z ludźmi. – Trzeba znaleźć naszego dowódcę kompanii.
Wyszliśmy z lasu na drogę, którą podążali ludzie z tobołkami w kierunku Mikołowa. Zboczyliśmy z drogi w kierunku toru kolejowego
i tam, w pewnej odległości od niego, kazałem się okopać moim żołnierzom. W oddali widać było most kolejowy. Przewidywałem, że na
pewno przyjdą nasze wojska saperskie i go wysadzą. Tak też się stało,
w kierunku mostu posuwała się grupa saperów. Nie zwrócili na nas
uwagi i po podminowaniu, wysadzili w powietrze most, przerywając
transport w kierunku Polski. Saperzy prędko się wycofali. Prawdę mówiąc niewiele brakowało, a jeden z kamieni wysadzonego mostu, który upadł niedaleko, byłby trafił we mnie. Wycofuję się z moimi ludźmi
w kierunku Mikołowa. Może tam są moi dowódcy? Idziemy w pełnym
umundurowaniu z plecakami i bronią. Wszystko to bardzo ciężkie,
a słońce ostro przygrzewa. Gorący pot spływa nam po plecach. Przechodzimy przez wioskę. Patrzę, a tam po ogrodzie jednego z mijanych
gospodarstw chodzi koń. Poprosiłem gospodarza, żeby nam dał konia
i wóz na podwózkę. Gospodarz się widocznie nas bał, bo odmówił
i sam się gdzieś schował. Kazałem żołnierzom poszukać wozu. Sami
sobie zaprzęgamy konia i jedziemy w stronę Mikołowa. Już było nam
dużo lżej, karabiny maszynowe wraz z plecakami już nam nie ciążyły.
Jechaliśmy parę kilometrów, gdy zobaczyłem, że za nami idzie cały
czas 14-15 letni chłopiec. To był syn właściciela. W oddali słychać odgłosy wystrzałów z czołgów. Dojechaliśmy do Mikołowa, tam zawołałem idącego za nami chłopca i oddaliśmy mu furmankę i konia. Do
miasta zdążamy już z ładunkiem na plecach. W mieście pełno zapór
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i różnych bunkrów. Przy jednym z bunkrów zobaczyłem oficera. Obserwował przez lornetkę przedpole. Podszedłem i się zameldowałem.
Spytałem go o kompanię piechoty. Oficer odpowiedział wymijająco
i radził udać się do punktu zbornego za miastem. Na ulicach był duży
ruch. Całe kompanie wojska szły w kierunku frontu, za nimi różnego kalibru ochotnicy. Ubrani w mundury nieśli przed sobą sztandar
i śpiewali hymn. Były to hufce strzelców, strażaków, kolejarzy i pocztowców. Tłumy zapełniały całe ulice. Udało się nam przedrzeć z boku
przechodzących oddziałów. Nie było kogo zapytać o punkt zborny.
Na front już nie chcieliśmy wracać, bez swojej kompanii. Zobaczyłem
w oddali tabliczkę z napisem: Punkt Zborny. Nareszcie! Odesłano nas
do kuchni polowej, tam dano nam zupę do menażki, poradzono dalej
szukać swojej kompanii. Już byliśmy głodni, bo żelazny zapas nam się
skończył. Wróciłem do punktu zbornego dowiedzieć się o naszą kompanię. Wszedłem do budynku i się melduję. W pokoju była grupa
elegancko ubranych oficerów. Nie mieli jednak już dystynkcji, były
one pozakrywane lub oderwane. Melduję się oficerowi, a w tym momencie w budynek uderza zabłąkany pocisk. Huk i trzask, pełno kurzu i tynku. Opadł kurz, patrzę, a w pokoju nie ma nikogo. Wszyscy
stojący przy stole oficerowie pochowali się pod niego. Odezwałem się:
– Już po wszystkim, można wyjść spod stołu. Oszołomieni wybuchem
podnieśli się z podłogi. Okazało się, że szyby z okna powybijało i tynk
ze ścian narobił tego kurzu. Od oficerów dowiedziałem się, że prawdopodobnie znajdę ludzi z mojej kompanii w okolicy Tychów. Ponieważ do Tychów spory kawał drogi, więc poprosiłem o dodatkowy posiłek do menażek i tak zaopatrzeni wyszliśmy z miasta. Opuszczamy
Mikołów i krętymi drogami idziemy w kierunku Tychów. Podchodzimy drogą na niewielkie wzgórze, wtedy zobaczyliśmy pole bitwy.
Z daleka widać było nasze wojska artyleryjskie, walczące z Niemcami. Pociski gęsto padały i strzały dział dudniły. Byliśmy dość daleko,
ale było widać jak na dłoni całą tę walkę. Odbiliśmy w bok i poszliśmy
około trzech kilometrów, a tu coraz bliżej nas podają pociski. Po czterech kilometrach widzę znowu jakieś bunkry. Podchodzę do jednego

137

Początek wojny

z nich i ponownie pytam o swoją kompanię. Oficer nadaje: – Musicie
szukać ich do skutku! Wiecie, że rozkaz niewypełniony na wojnie, to
kula w łeb!
Zbliża się nocka, idziemy więc w kierunku wsi, gdzie łatwo
można znaleźć stodołę. Pierwsza jaką zobaczyliśmy, została naszym
schronieniem. Z dala słychać było armatnie wystrzały, ale my usnęliśmy bardzo zmęczeni. Jeden z żołnierzy miał czuwać, ale też mu się
zdrzemnęło. Rankiem zabieramy nasz sprzęt i idziemy dalej w tym
kierunku, z którego przyszliśmy, czyli do Pszczyny. Idziemy wzdłuż
toru kolejowego. W pewnym momencie słyszymy pociąg pancerny,
jadący w kierunku wysadzonego mostu. Nie ujechali daleko, gdzieś
około kilku kilometrów. Widzę, że pociąg jak szybko jechał, tak teraz
szybko wraca. Na wagonach zauważyłem przykryte plandeką ciała
poległych żołnierzy. Pewnie musieli ich zbierać z pola bitwy. Coś złego się święci – pomyślałem i kazałem się okopać moim ludziom. Po
chwili zobaczyliśmy grupę wychodzących z lasu żołnierzy niemieckich. Pociąg się zatrzymał i rozpoczęło się piekło! Niemcy ostrzeliwali
pociąg, chyba chcieli go zdobyć. Ukryci w pociągu żołnierze też nie
pozostali im dłużni. Zaczęła się ostra strzelanina. Wsparliśmy i my
ich swoją bronią. Zaczyna mam brakować nabojów. Ale co się dzieje?
Niemcy się wycofują?! Patrzymy, a tu z flanki uderzyła na nich nasza
kawaleria. Zobaczyli z boku naszą walkę i przyszli nam z odsieczą.
Niemcy nie nadążali z ucieczką, kilkunastu z nich poległo. Nasze straty to pięciu zabitych kawalerzystów i kilku rannych, reszta trupów to
niemieccy żołnierze. Niemcy uciekli zostawiając swoich. Z pociągu
wyszedł dowódca i zaproponował, że nas zabierze. Jednak musiałem
szukać swoich. Podziękował nam za wsparcie i za to, że dzięki nam,
Niemcom nie udało się ich okrążyć. Zapisał nasze nazwiska do swojego kajetu. Obiecał podać mnie do raportu do awansu. Pozbieraliśmy naszych zabitych i rannych do pociągu, który później odjechał.
Słyszeliśmy odgłosy walki, chyba to było niedaleko Żwakowa, pod
Mikołowem. Ponownie zawróciliśmy, Bóg jeden wie, który to już raz.
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Chodzimy w kółko, tam i z powrotem. Spotkaliśmy tym razem samochody, które nas podwiozły w okolice Tychów. Tu, na placu przed
browarem, były zgromadzone duże ilości wojska. Wysyłali ich w kierunku Katowic. Chodzimy wśród nich i szukamy swoich dowódców
i kompanii. Nie spotkałem ich. Postanowiłem więc znowu wracać
z pozostałymi żołnierzami w stronę Pszczyny. Po drodze przechodziliśmy przez cichą jeszcze wioskę. Był tam czynny sklep. Kupiłem trochę zapasów: kiełbasy, chleba. Moi ludzie pojedli i idziemy dalej. Cały
czas słyszymy dalekie odgłosy wystrzałów armatnich. Niemcy wciąż
bombardowali i co chwilę widzieliśmy łuny palących się zabudowań.
Robiło się ciemno i znowu trzeba znaleźć miejsce na nocleg. Na uboczu jednej wsi stały obok siebie dwie stodoły. Jedną z nich wybraliśmy
na nocleg. Znowu warta zmieniająca się co godzinę. Spaliśmy niedługo, budzi nas wartownik: – Pali się stodoła! Poderwałem drużynę
i w nogi! Do lasu! Nagle przed nami wyrosły niespodziewanie jakieś
postacie. – Hasło! – krzyczą. Już pamiętam hasło i im odpowiadam.
Puścili nas dalej. – Droga wolna – mówią. Idziemy, a tam w rowach
leżą jacyś żołnierze. Okazało się, że byli to żołnierze z naszej kompanii. Udało się nareszcie znaleźć naszego dowódcę, porucznika. Był
bardzo zdziwiony, gdy nas zobaczył. Zapytał, dlaczego do nich od
razu nie dołączyliśmy. – Nie wiedzieliśmy, że trzeba było się wcześniej
wycofać! Nie było żadnego rozkazu – odpowiadam. Powiedział, że
wysłał do nas gońca z meldunkiem, gdy zbierali się do odwrotu. Goniec jednak nie dotarł do mojego oddziału. Prawdopodobnie zginął
w okopie. Dowiedziałem się od porucznika, że jego straty to dwóch
żołnierzy, a moje to siedmiu pozostawionych w okopach. Jemu zostało 23, a mnie 11 żołnierzy. Opowiedziałem mu o naszej bitwie na pograniczu. Trudno mu było uwierzyć, że udało nam się wydostać z tej
matni. Wyjaśnił, że oni się wcześniej wycofali. Już maszerowaliśmy
razem, rozwidniało się, gdy wchodziliśmy do Pszczyny. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zobaczyliśmy bardzo smutny obraz. Dochodzimy
do rynku, a tu wszędzie pełno szkła, szyby w oknach wystawowych
porozbijane, powyrywane drzwi i sklepy ziejące pustką. Chodzimy

139

Początek wojny

po szkle, pełni obaw i ostrożni, żeby nas z tych ciemnych czeluści nie
powitał jakiś ogień karabinowy. Z budynku Starostwa zerwane godło
wala się na bruku. Zdruzgotani zastałą sytuacją rozmyślamy. Co nam
przyjdzie dalej robić? Porucznik kazał nam czekać na resztę dywizji,
która po ciężkich walkach miała się spotkać tu właśnie, w Pszczynie.
Tak więc tułamy się i szukamy po sklepach jedzenia. Już jest
trzeci dzień wojny, niedziela. Patrol donosi, że do Pszczyny zbliża się
jakieś wojsko na koniach. Porucznik rozkazał się pochować w domach dokoła rynku. Wszystko zamarło. Na rynek wkroczyło około
trzydziestu konnych żołnierzy niemieckich, którzy byli pewni, że
miasto jest opustoszałe. Znaleźli się w okrążeniu i zostali całkowicie przez nas, z zaskoczenia, zabici lub ranni. Cała potyczka trwała
około piętnaście minut. Udało się nam zdobyć sporą ilość broni i od
kilku lekko rannych zasięgnąć informacji o tym, że za nimi podążają kolumny wojska niemieckiego. Była to niemiecka czujka, wysłana
na zwiad. Porucznik robi zbiórkę i formuje obronę. Czekamy w pogotowiu, a tu patrol donosi, że zbliża się duża grupa żołnierzy. Na
szczęście były to polskie oddziały. Teraz spotkaliśmy naszego kapitana i porucznik złożył mu raport o naszych stratach. Po przeliczeniu okazało się, że straty w plutonie to 11 zabitych, 28 zaginionych
i brak jednego oficera. Sam kapitan był lekko ranny w rękę. Coraz
więcej wojska docierało do Pszczyny. Coraz więcej zwożono rannych
i chorych. Sanitariusze nie mogli nadążyć z udzielaniem im pomocy. Dowództwo zaczęło formować duży batalion. Uformowano trzy
kompanie i nazwano je w rozkazie: Pierwsza - Dąb, Druga - Osika
(to moja kompania), a trzecia - Sosna. Dołożono do naszej nazwy
zwrot „Obrona Narodowa”. Po ogłoszeniu rozkazu otrzymaliśmy posiłek i kazano wymaszerować w kierunku Chełmka. Nas wyznaczono
jako straże tylne, więc wychodziliśmy na końcu. Okazało się bowiem,
że Niemcy już się zorientowali, że weszli w głąb Polski, a pozostawili
za sobą, na tyłach, jeszcze dywizje polskie. Zaczęli nam teraz deptać
po piętach. Niedaleko nas padały ich pociski, ale nie wyrządzały nam
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wiele krzywdy. Szybko przesuwamy się w kierunku Przemszy. Przeszliśmy most, a Niemcy już w niego trafili. Kierujemy się na wioskę
Dąb. Tam, na wzgórku, kazano nam się okopać i czekać na Niemców.
Lecz tu długo miejsca nie zagrzaliśmy, bo kazano nam iść w kierunku
Gromca. Tam spotykamy inne oddziały naszej 6 Dywizji „Kraków”.
Znowu okopujemy się pod Gromcem. Niemcy strzelali z dział dalekiego zasięgu nie wyrządzając nam większej krzywdy. W niedzielę
rozlokowano nas w Gromcu, gdzie noc minęła względnie spokojnie. W poniedziałek po śniadaniu i uformowaniu Trzeciej Kompanii
otrzymaliśmy zadanie: Rozeznanie sytuacji we wsi Bobrek. Poszliśmy
jako patrol zwiadowczy. Gdy byliśmy około pół kilometra od wsi, nasz
patrol otrzymał silny ostrzał. We wsi byli już Niemcy. Siekli z broni
maszynowej żołnierzy, „jak żeńcy zboże”. Zaczęliśmy się wycofywać
zabierając ze sobą trzech zabitych żołnierzy i 8 rannych. Wróciliśmy
do Gromca.
Dowództwo podjęło decyzję o przejściu w kierunku Mętkowa
i Babic. Przedzieraliśmy się do Babic. Gdy dotarliśmy do wsi, poprosiłem dowódcę o przepustkę. Chciałem dowiedzieć się o losach mojej
rodziny. Dowódca zgodził się, ale kazał zaraz dołączyć do kompanii. Planował marsz na Kraków. Tak więc poszedłem do rodzinnego
domu. Było pusto w domu i u sąsiadów. Zastałem jedynie starą Bolkę
Kosowską, która powiedziała mi, że wszyscy moi poszli w kierunku
Regulic. Wszyscy uciekali przed agresorem. Miałem bardzo poobcierane nogi, onuce brudne. Nie myłem się kilka dni. Postanowiłem doprowadzić się do porządku. Gdy umyłem sobie nogi, wziąłem z łóżka
prześcieradło, potargałem i zrobiłem czyste onuce. Gdy już się doprowadziłem do ładu, postanowiłem iść dalej. Po drodze spotkałem furmankę załadowaną rowerami. Chciałem sobie jeden pożyczyć, lecz
nie chciano mi go dać. Jednak gdy zauważyli, że jestem żołnierzem,
to mi jeden z wozu zrzucili. Tak wsiadłem na rower, już mi ulżyło, bo
nogi już mnie od marszu bolały. Pojechałem w kierunku Regulic, tam
miała podążać moja kompania. Po drodze spotkałem ojca i od niego

141

Początek wojny

dowiedziałem się, że żona z dziećmi i resztą rodziny uciekła w kierunku Regulic. Prędko tam pojechałem. W murach niewykończonego budynku spotkałem swoich bliskich. Marynia się bardzo ucieszyła,
gdy mnie zobaczyła. Biedna, uciekała pchając na wózku małego Henia
i Tadzia, a na plecach taszczyła jeszcze pakunek. Żona mnie nakarmiła, zmieniła mi bieliznę i namawiała żebym pozostał, bo wojna już jest
przegrana. Wrócił właśnie ojciec (przywiózł dwie duże gęsi) i powiedział, że pod Alwernią są porobione okopy i tam ma być prowadzona
obrona. – Przecież im (Niemcom) Krakowa nie oddamy! Jak ciebie
tu spotkają, wezmą za dezertera i rozstrzelają! Szybko idź do swojej
kompanii! Żona się przestraszyła. Pożegnałem bliskich i na rowerze
pojechałem w kierunku Alwerni szukać swoich oddziałów, żeby jak
najszybciej dotrzeć do nich. Po drodze spotkałem oficera, porucznika
Wojasa, z oddziałem zwiadowczym. On mnie poznał, bo wykładał
w wojsku na szkoleniu w Wadowicach. Wiedział, że mieszkam w tej
okolicy i poprosił, żebym mu pomógł spatrolować odcinek drogi Babice - Kwaczała. Dał mi dwóch żołnierzy do pomocy. Już szliśmy jakąś chwilę w kierunku Babic, a tu przybiega wysłaniec od porucznika
z meldunkiem, że w Babicach już są Niemcy i zmierzają w kierunku Kwaczały. Jednak podszedłem blisko Babic i widziałem tam już
Niemców. Wróciłem i zdałem porucznikowi raport. On na to mówi:
– Tu szykujemy dużą obronę i każdy żołnierz jest nam potrzebny, to się
okopujcie. Każe się ludziom z nie mojego oddziału okopywać. Powtórzyłem rozkaz żołnierzom i cywilom, którzy pomagali przy okopach.
Porucznik kazał mi tych prac pilnować. Już słońce się ku zachodowi
chyliło, a od strony zachodniej słychać było odgłosy walki i widać
łuny palących się domów2. Postanowiłem opuścić okopy i udać się na
poszukiwanie swojej kompanii. Wyjechałem na zdobycznym rowerze
na drogę prowadzącą do Krakowa. Jadę do Poręby Żegoty. Tu
musiałem się zatrzymać, bo droga zatarasowana przez tłumy
uciekających. Tak przepchałem rower do Podlasia. Las się skończył
4 września została w tych okolicach przeprowadzona zwycięska bitwa pod dowództwem pułk. Piotra Sosieluka.
2
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i zobaczyłem światełko w jednym z domów. Tam podjechałem, przez
okno zobaczyłem izbę pełną ludzi porozkładanych na podłodze, do
spania. Tu nie ma miejsca – pomyślałem. Przed domem było drzewo,
a pod nim ławeczka. Oparłem rower o drzewo jednym końcem, a jedno koło włożyłem między nogi razem z karabinem i zasnąłem. Obudziłem się nad ranem, a tu po rowerze ani śladu. Dobrze, że karabin
mi zostawili. Obmyłem twarz rosą i piechotą na Kraków maszeruję.
Przeszedłem Kaszów w kierunku Liszek, tam na rynku zobaczyłem
dużo zgromadzonego wojska. Ucieszyłem się, że swoich znalazłem,
ale to nie była moja kompania. Tutaj mieli jeszcze wszystkie tabory i kuchnię polową. Widzę, jak zbiórkę robią i rozkaz dzienny odczytują. Między innymi w rozkazie wyczytują, że za ucieczkę i obijanie się, będą ciężkie kary łącznie z rozstrzelaniem. Tak sobie do serca
to wziąłem i postanowiłem nadal szukać swojej kompanii, podążam
więc w kierunku Krakowa. Spotkałem na drodze innego zabłąkanego żołnierza, który też szukał swojego oddziału i razem idziemy
w kierunku Krakowa. On mnie namawia, żeby ubrać cywilne ciuchy
i wracać do domu. Ja byłem innego zdania. Muszę dotrzeć do swojego dowódcy. Tak maszerując i rozmawiając doszliśmy aż do Bielan.
A tam spotkaliśmy ludzi, którzy właśnie z Krakowa uciekli. Od nich
dowiedzieliśmy się, że Niemcy już z drugiej strony dotarli do miasta. Zmieniamy kierunek marszu na Balice. Dobrą drogę obrałem, bo
tu spotykaliśmy wojska, już zmęczone ciągłą ucieczką. Dowiedziałem się, że moja kompania ominęła Kraków i udała się w kierunku
Tenczynka. Postanowiłem udać się tam i ich spotkałem. Dowiedziałem się od żołnierzy, że poprzedniej nocy bili się pod Krakowem i tam
został ciężko ranny nasz kapitan. Żołnierze z mojej drużyny ucieszyli
się, gdy mnie zobaczyli. Teraz ja nimi dowodziłem. Byli bardzo zmęczeni nocną walką, w której cała dywizja poniosła znaczne straty.
Ja zostałem, a mój współtowarzysz wędrówki poszedł dalej, szukać
swoich. Niedługo byliśmy w Tenczynku, przyszedł rozkaz przygotowania się do obrony Krakowa od strony północnej. Udajemy się
w kierunku Przegini, gdzie usadowiliśmy się na wzgórzu koło Ojco-
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wa. Tam spędziliśmy noc. Rano dowództwo otrzymało meldunek:
– Nieprzyjaciel już zajął Krzeszowice i czołgami porusza się w kierunku Krakowa. Miasto zostało już zajęte przez Niemców od strony południowej. Szybko przemieszczamy się w kierunku Racławic.
Tam pod Biskupicami odbyła się ciężka walka zwycięska dla Niemców. Resztki naszej dywizji pomaszerowały w kierunku Sandomierza.
Przeszliśmy w bród Wisłę, gdy dopadły nas niemieckie samoloty i siekały ogniem z karabinów maszynowych. Jakoś szczęśliwie przedarliśmy się przez rzekę i zatrzymaliśmy po naszym uciążliwym marszu
w okolicach COP.3 Tam ujrzeliśmy sodomę i gomorę. Wszystkie hangary, samoloty i budynki przedstawiały okropny obraz. Same gruzy,
zgliszcza i popioły. Nasz marsz przerodził się teraz w ucieczkę. Ludzie byli zmęczeni tą ciągłą ucieczką, po piętach nam deptali Niemcy.
Dotarliśmy do Frompola, miasta gdzie sterczały tylko kikuty domów
zbombardowanych dywanowymi nalotami Luftwafe. Potem był Biłgoraj i Bełżec. Tam dowództwo zmieniło kierunek marszu. Teraz nas
prowadzili w stronę granicy węgierskiej. Tak dotarliśmy w lasy koło
Tomaszowa Lubelskiego i Szarowoli (Lasy Kolbuszowskie). Tu po raz
pierwszy w trakcie ucieczki spod Krakowa otrzymaliśmy ciepły posiłek i pozwolono nam odpocząć. Było tam zgromadzone około 2 – 3
tysięcy żołnierzy. Dowódcy nie wiedzieli, co z nami robić.
Pamiętam pobudkę o czwartej rano i odprawę, na której major powiedział do nas, że jesteśmy okrążeni przez Niemców.
Został nam wybór między niewolą, ucieczką lub walką na śmierć
i życie. Podjęliśmy decyzję o walce. Tak więc po przejściu kilku kilometrów na niedużym wzgórzu, zaczęliśmy się okopywać. Było to
wzgórze Werchrata, niedaleko Szarowoli. Stanowiło ono niezłe stanowisko dla artylerii. Moja bardzo „wychudzona” kompania zajęła
lewe skrzydło, tam się zamaskowała i zaopatrzyła w broń. W lesie
było cicho i przyjemnie, każdy zamykał oczy i zanurzał się w swoich
3

Centralny Okręg Przemysłowy.
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myślach. Niektórzy przed walką żegnali się w duchu, ze swoimi rodzinami. Walka nie wróżyła pozytywnego zakończenia. Z naszego
miejsca widać było, na przeciwległym wzgórzu, jakieś gospodarstwo
z zabudowaniami oraz dwa stogi zboża i siana. Widoczność była bardzo dobra. Z boku wzgórza był porośnięty drzewami wąwóz. Od tej
strony pojawili się Niemcy. Nasza artyleria rozpoczęła walić z dział
dalekosiężnych i rozpętała się wymiana ognia. Niemcy już zbliżyli się
do gospodarstwa. Wtedy oddaliśmy serię z karabinów maszynowych
do stogów, które momentalnie stanęły w ogniu. Gęsty dym zmniejszył
widoczność i Niemcy zaczęli się cofać. My prujemy całą naszą mocą,
mszcząc się za to, co nam zrobili z naszą ojczyzną i z nami. Już nie
mamy ucieczki ani odwrotu. Lecimy w kierunku uciekających i strzelamy. Podchodzimy dość blisko, gdy z wąwozu wyjechał jakiś żołnierz na koniu i ręką wskazał w naszym kierunku, a za nim wyjechała
niewielka grupka konnych. Cel mieliśmy doskonały. Byli około 500
metrów przed nami. Dałem sygnał do ostrzału. Przed nami słychać
nagle jeden kwik i rżenie koni, kręcą się jak opętane, błoto wylatuje
spod ich kopyt. Niemcy pospadali z koni i też otworzyli do nas ogień.
Ci którzy uciekali, teraz wrócili z powrotem i strzelają w naszą stronę.
Wysyłam gońca do dowództwa z prośbą o posiłki. Ten zaraz wraca
i mówi, że tam tylko strzępy ciał wiszą na drzewach. Już słońce zaszło,
więc podejmuję decyzję i wycofujemy się w las, za wzgórze. Niemcy
do końca strzelali. Robimy odwrót i uciekamy do lasu. Niemcy już nas
nie gonią. W lesie wychodzi patrol i pyta nas o hasło. Odpowiadam
i tak wracamy do swoich dowódców. Zdaję raport z walki. Dowódca
podziękował, za naszą waleczność obiecał odznaczenie, zapisał w kajecie i odesłał do kuchni na skromny posiłek. Potem krótka drzemka
i zbiórka. Obudził mnie alarm, a że byłem zmarznięty podszedłem
do ogniska. Niedługo się grzałem, bo trzeba było iść na zbiórkę. Nasz
obóz był w małej kotlince otoczonej gęstym lasem. Oficer nakreślił
nam naszą trudną sytuację. Podzielono nas na mniejsze grupki i ruszyliśmy w kierunku małej wioski Ulów. We wsi było spokojnie i tak
do południa włóczyliśmy się po niej. Oficer nas zwołuje i oświadcza,
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że ten poranny podział na małe grupy to przygotowanie do próby
samodzielnej ucieczki. Zwalnia nas z obowiązków żołnierskich. Tak,
więc po krótkiej naradzie, postanowiliśmy się przedrzeć przez okrążenie. Spotkaliśmy drugą, niedużą grupę z oficerem, oni mieli dwie
„Biełki4” i dwa duże karabiny maszynowe. Dołączyła do nas jeszcze
jedna grupa. Już jest nas sporo. Idziemy w szyku bojowym przez
w las. Po cichu, bez żadnego trzasku, przedzieramy się i… podchodzimy pod samą czołówkę Niemców. Tu pada rozkaz – bagnet na broń
i odwrót. Niemcy strzelają, my też strzelamy, ale wycofujemy się na
niedużą polankę i tu… napotyka nas ogień. W zaroślach byli ukryci
żołnierze niemieccy. Kapitan wstrzymuje ogień i wstaje podnosząc
białą chusteczkę. Wydaje rozkaz: – Rzuć broń! – Niemcy też przestają
strzelać. To oznacza, że poddajemy się do niewoli!
Po to tyle walczyliśmy, żeby teraz iść do niewoli! To straszne,
ale może uda się chociaż ocalić życie?! W naszej grupce było około
30 osób. Gdzie się podziała reszta?! Chyba zginęli! Skończyła się nasza wojna, był 25 lub 26 września. Już straciłem rachubę czasu. Była
godzina popołudniowa. My podnieśliśmy się z ziemi z rękami podniesionymi do góry. Niemcy wołali: – Komm, komm! – kazali nam
podejść około 50 metrów i otoczyli nas kołem z podniesionymi do
strzału karabinami. Zaczęła się rewizja osobista. Byłem przygotowany na śmierć. To już koniec. Trzeba zostawić ten ziemski padół. Po
kontroli podprowadzili nas pod stanowiska ogniowe. No cóż, teraz
nas rozstrzelają. Oni jeszcze raz nas kontrolują, zabierają jednego
z naszych rannych, którego podtrzymywaliśmy, a oficerowi opatrują
ranę na ramieniu. Chwilowo zostawiono nas pod strażą, a oficerowie niemieccy, o groźnie wyglądających twarzach, odeszli w stronę
lasu. Było ich trzech i coś tam między sobą szwargotali. Czułem, że
ta rozmowa dotyczy nas. Niemieccy żołnierze nas otaczają i przygotowują do wymarszu. Nagle od tej strony, z której my przyszliśmy,
padają strzały. Niemcy się kryją, a my sterczymy na polanie. Zaczy4 Prawdopodobnie chodzi o kniejówki.
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namy krzyczeć: – Nie strzelać! Nie strzelać! – i też padamy na ziemię. Patrzymy, a to grupa naszych, którzy też próbowali się przedrzeć,
wychodzi z podniesionymi rękami i białymi chustkami. Ta grupa
składała się z młodych podchorążych, na co wskazywały ubrania, co
prawda już z obdartymi dystynkcjami. Byli to w większości młodzi
oficerowie. Znowu nastąpiła ta sama procedura, łącznie z kontrolą
osobistą. Niemcy po dokładnej rewizji odsunęli tę grupę od nas na
bok. Czułem, że stanie się coś złego. Żałowałem, że nie mam broni,
żeby sobie samemu strzelić w skroń. Teraz Niemcy byli już znacznie
gorzej do nas usposobieni. Tę drugą grupę odprowadzili o 30 kroków
dalej. Kazali im się odwrócić tyłem i oddali do nich serię z karabinów.
Było ich kilkanaścioro, młodych ludzi z dowódcą. Padali na ziemię
na naszych oczach, od pierwszego wystrzału. Jedni błagali o życie, ale
wszyscy polegli rozstrzelani na leśnym mchu. Po tym strasznym widoku egzekucji, było mi już obojętne, czy zginę, czy będę z tym obrazem w oczach żył. W tym momencie na polanę wjechał na koniu jakiś
inny niemiecki oficer zapoznał się z sytuacją i zaczął ostro dyskutować, prawie kłócić się z pozostałymi oficerami na naszych oczach.
Myślę, że ten przypadek zadecydował o naszym losie, o naszym życiu.
Ten odjechał, a wrócił inny i on doglądał formowania naszej grupy
do wymarszu. W pewnym momencie zsiadł z konia i podchodząc do
konających, strzałem w głowę skracał im mękę. Tak wymaszerowując
z lasu, wzrokiem i myślą, żegnałem rozstrzelanych młodych chłopców – polskich żołnierzy. Niemcy odprowadzili nas na tyły lasu i tam
zobaczyliśmy masę, może tysiące, podobnych do nas żołnierzy polskiego wojska, a właściwie obdartych włóczęgów. Wszyscy to jeńcy
wojenni. Tam pod gołym niebem zrobiono nam obóz w szczerym
polu. Przedstawialiśmy okropny widok - umęczeni, z oderwanymi paskami na pagonach, wystraszeni ludzie. Niemcy podchodzili i pytali:
– Kto z was umie czytać i pisać? – zgłosiłem się. Tak zostałem „setnikiem”. Odliczyłem stu żołnierzy i otrzymałem dla nich prowiant.
Były to do podziału: 2 puszki konserwy mięsnej po 1 kg każda, 2
kostki kawy na osobę, 5 kg makaronu, po 2 suchary. Taki prowiant
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przypadał na jeden dzień dla 100 osób! Następnego dnia już kazali
formować się setkami i opuściliśmy obóz. Wychodzącym dali zupę
do manierki. Wymarsz odbywał się w otoczeniu karabinów trzymanych przez Niemców. Opuszczali ten teren, bo teraz zajmowali go
Rosjanie5. Oni też bali się Rosjan. Maszerowaliśmy przez trzy dni
i trzy noce pokonując ponad 200 kilometrów. Była to rzeczywiście
ucieczka, Niemcy jechali motorami, a my szliśmy pieszo. Ten, kto nie
mógł nadążyć i pozostawał w tyle, dostawał kulę w głowę i pozostawał w przydrożnym rowie. Doprowadzono nas do rzeki San i tam po
przeprawieniu się na drugi brzeg, został rozbity następny obóz. Teraz ogrodzono go drutem kolczastym. W czasie marszu poległo wielu
słabych, chorych i rannych żołnierzy. Już się Niemcy nie patyczkowali. Dobijali tych, którzy nie wytrzymali trudów marszu. W obozie
spotkałem kolegę z Chrzanowa - Antka Opiałę. Teraz wspólnie spaliśmy przytuleni do siebie, żeby się ogrzać, wspólnie wychodziliśmy
po drewno do lasu. Obóz znajdował się w szczerym polu. Pod gołym
niebem, bez koców i żadnego innego okrycia. Już była jesień, dni coraz zimniejsze. Wśród żołnierzy zaczęły szerzyć się wszy i różne inne
choroby. Ludzie umierali leżąc na chłodnej ziemi. Niemcy nie mieli
żadnych wykazów, spisów nazwisk żołnierzy, dawali setnikom suchy
prowiant. Polscy żołnierze umierali bezimienni. Czasami udało się
wziąć prowiant za zmarłego i się podzielić. Wówczas ludzi było mniej,
a przydział prowiantu był taki sam. Po wodę do picia wysyłano grupę
jeńców z wiadrami, do znajdującej się w niezbyt dużej odległości od
obozu wioski. Tam ze studni znajdujących się na podwórkach gospodarskich czerpano wodę. Pod strażą patroli pozwalano chodzić do
lasu, wycinać i zbierać drewno na ogniska. Drewno było mokre, więc
zamiast dawać ciepło, snuły się z ognisk gryzące w oczy dymy. Porcje żywnościowe były zbyt małe, mimo kombinowania głód był powszechny. Takie było życie w obozie jenieckim nad Sanem we wrześniu i październiku, roku pańskiego 1939.
5

Zgodnie z porozumieniem Ribentrop – Mołotow.
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Wiedziałem, że do tej pory Niemcy nie zrobili jeszcze spisu
jeńców. Wybrano spośród nas oficerów i gdzieś ich wyprowadzono w inne, nieznane nam miejsce. Postanowiłem więc zaryzykować
i uciec z obozu, gdy nadarzy się ku temu okazja. Jeszcze miałem trochę siły, więc często wysyłano mnie po drzewo do lasu lub po wodę.
Pewnego dnia wybrano mnie i Antka do grupy idącej po wodę do wsi.
Gdy nasza grupka dotarła na miejsce, rozeszliśmy się po podwórkach
do studni gospodarskich. Patrole jeździły między podwórkami po
całej wsi. Gdy weszliśmy na podwórze, pierwszą rzeczą, jaka rzuciła
mi się w oczy, była kura chodząca po obejściu. Antek czerpał wodę,
a ja nagoniłem kurę do obórki i tam jej, i jeszcze drugiej, ukręciłem
łebki. Schowałem je pod płaszcz, za pazuchę. Będzie do zjedzenia
w obozie – pomyślałem. Trochę mi to zajęło czasu, Antek już uporał się z wodą. Gdy wyszedłem z obórki, postanowiłem z Antkiem poprosić gospodynię, żeby nam te kury ugotowała i pozwoliła się trochę
ogrzać w izbie. Gospodyni przyjęła nas, a gospodarz schował wiadro
z wodą i kręcił się po obejściu, pilnując. Na podwórko wjechał żołnierz niemiecki i nie widząc nikogo z jeńców, pojechał dalej. Okazało się, że z pozostałymi jeńcami niosącymi wiadra pełne wody, Niemcy udali się już w stronę obozu. Dobrze, że nie zaglądnęli do chaty.
Zostaliśmy we wsi u gospodarzy. Byli to dobrzy ludzie. Gospodyni
ugotowała nam kurę i jeszcze dodała trochę ziemniaków. Pierwszy
ciepły obiad. Och! Co to była za uczta! Tymczasem gospodarz pilnował na podwórzu, czy nikt nas nie poszukuje. Gdy zrobiło się ciemno,
a my byliśmy syci i ogrzani poprosiliśmy gospodarzy, żeby pozwolili
nam się przespać w domu. Biedny gospodarz czuwał całą noc, a my
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na sianie, które rozłożyli nam w sieni, spaliśmy pod dachem. Gospodyni ugotowała też drugą kurę i nam ją dobrze przyprawiła. Rano nie
wiedzieliśmy, jak im dziękować - byliśmy bardzo wdzięczni za udzieloną nam pomoc. Zdawaliśmy sobie sprawę, że za to i ich czekała kula
w głowę. Gospodarze jeszcze dali nam cywilne ubranie po jakiś nieboszczykach. Wtedy przed nami zaświtała nadzieja, że może udać się
nam powrót do domu! Gospodyni dała mi do koszyka garnek z kurą
i ziemniaki, miałem udawać cywila idącego do drugiej wsi. Ustaliliśmy, że najpierw ja przejdę przez wieś, a potem jakiś czas po mnie
pójdzie Antek.
Z koszykiem na ręce idę przez wieś, widzę jadący patrol niemiecki. Schowałem się za jednym z domów. Zauważyłem, że patrole
nie zwracają uwagi na cywilów. Idę w kierunku skrzyżowania. Znowu
patrol, więc skręciłem na pola uprawne. Szybko maszeruję w kierunku lasu, nogi mi się trzęsą ze strachu, ale nie oglądam się za siebie. Co
ma być, to będzie. Liczyłem na łut szczęścia. Wiem, że za ucieczkę
z obozu jest tylko jedno - „kula w łeb”. Kryjąc się za krzakami rosnącymi przy miedzy, doszedłem do lasu. Jak tę drogę około kilometra,
przez pola pokonałem, nie wiem! Byłem w lesie! W stronie przeciwnej do obozu! Udało się! Czekam jednak na kolegę. Widzę z daleka
jak opuszcza wieś i idzie w moim kierunku. I on - ledwie żywy - dotarł
do lasu! Boże! Jesteśmy wolni. Mimo, że bez dokumentów, w wojskowych butach, ale wolni! Pełni obaw i strachu siedzimy w krzakach
i czekamy na zmierzch. Podeszliśmy głębiej w las, a tam płot! Las
jest ogrodzony. Musi tam być dużo zwierzyny i ogrodzono go, żeby
zabezpieczyć przed szkodami pola rolników. W lesie szybko zapadł
zmierzch. Przeszliśmy przez płot i brniemy gęstwiną leśną, jak najdalej od obozu. Nie wiadomo gdzie iść, żeby nie wpaść na Niemców.
Jak długo szliśmy, nie wiemy. Już słońce schowało się za horyzontem,
w lesie zrobiło się całkiem ciemno. Zjedliśmy już wszystko z garnka,
więc go schowałem w krzakach. Co tu robić? Las zaczyna żyć nocnym
życiem. Słychać różne odgłosy zwierząt. Wśród tego szumu dotarł

150

Ucieczka z obozu jenieckiego

do nas odgłos szczekania psa. Postanowiliśmy iść w tym kierunku,
pewnie są tam ludzie! Brnęliśmy przez chaszcze i krzewy. Jest! Widać ogrodzoną leśniczówkę. Podchodzę bliżej do okna i widzę, przy
stole siedzi dwóch Niemców. Szybki odwrót i biegiem w las! Dobiegliśmy do jakiejś ścieżki. Idziemy w ciemności, tak jak ona prowadzi.
Doszliśmy do ogrodzenia, w którym była bramka. Przeszliśmy przez
nią i podążamy dalej. Po dość długim marszu dotarliśmy do jakichś
zabudowań. W chatach było ciemno. Może są puste i uda nam się
przespać pod dachem? Podszedłem do okna i lekko zapukałem. Naraz zapaliło się światełko, zobaczyłem kobietę. Ponownie zapukałem.
Światło zgasło. Nie wiem co robić – czekać czy uciekać? Czekam,
słyszę jakiś ruch w sieni. Podszedłem do drzwi. Drzwi się uchylają
i słyszę głos: – Kto tam? – To ja – odpowiadam po cichu. Drzwi się
otwierają, kobieta wygląda na zewnątrz. Jak mnie zobaczyła, szybko
chce je zamknąć. Zdążyłem włożyć nogę między drzwi. O, jak dobrze, że miałem wojskowe buty! Kobieta chce zamknąć, ale nie może
– drzwi są zablokowane. Zdenerwowana pyta cichym głosem: – Czy
to naprawdę ty? Ja na to odpowiadam: – Tak, to ja. – I obaj z kolegą
pchamy drzwi i wpadamy do sieni. Kobieta zaczyna płakać ze strachu
i my też płaczemy, ale z radości, że będziemy gdzie mieli się przespać.
Potem, gdy już spokojnie rozmawialiśmy, okazało się, że ona czeka
też na męża, który poszedł tak jak my na wojnę. Długo się nas wypytywała, czy czasem go nie spotkaliśmy gdzieś w obozie. Podała nam
jego nazwisko, ale ono nic nam nie mówiło. Bardzo się wystraszyła
dwóch brudnych, zarośniętych mężczyzn. Gdy jednak zobaczyła, jacy
jesteśmy zmęczeni i wychudzeni, ulitowała się nad nami i – mimo
że nam nie dowierzała – to pozwoliła zostać w chałupie. Dała nam
trochę jedzenia, umyliśmy się w misce wody. Przyniosła dwa snopki słomy, przykryła czystym prześcieradłem, dała nam poduszki. Do
rana spokojnie przespaliśmy. Dokuczały nam wszy i rano było nam
wstyd, bo na czystej pościeli roiło się od nich. Kobieta nas nakarmiła,
ugościła, a my jej zostawiliśmy pełno wszy na pościeli. Taka była nasza zapłata za gościnę. Jednak już od kilku tygodni nie myliśmy i nie
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przebieraliśm się w czystą odzież. Przepraszaliśmy i dziękowaliśmy
jej za wszystko. Ona całą noc czuwała nad nami. Rankiem dała nam
śniadanie, ciągle wspominając męża. (Może i jemu gdzieś pomogą
dobrzy ludzie…). Dała nam dobre rady: jakich unikać miejsc, gdzie
mogą być Niemcy itp. Dostaliśmy od niej też trochę pieniędzy. Powiedziała, że we wsi jest sklep, który prowadzi pewien Żyd i tam się
możemy zaopatrzyć w żywność na drogę. – Pamiętajcie, żeby omijać
większe wsie, bo tam jest sporo Niemców, a do takich jak ta mała jeszcze nie dotarli. Okazało się też, że już był koniec listopada, straciliśmy
rachubę czasu. Pokazała nam w miarę bezpieczną drogę, którą mogliśmy pójść dalej. Podziękowaliśmy kobiecie i ruszyliśmy w dalszą
wędrówkę. Po drodze kupiłem w sklepie chleb i kiełbasę, i włożyłem
ją do koszyka, który cały czas mieliśmy przy sobie. Tak ruszyliśmy w
dalszą drogę, do domu.
Cały dzień szliśmy polami i łąkami. Po drodze jedliśmy nasz
prowiant. Noc przespaliśmy w kopce siana. Było zimno, ale zagrzebani
w sianie i przytuleni do siebie, jakoś przetrwaliśmy. Koszyk był pusty,
więc go zostawiłem w sianie i pomaszerowaliśmy zgodnie ze wskazówkami kobiety. Już nikogo nie pytaliśmy o drogę. Doszliśmy do dużej rzeki. Nie dało się jej przejść w bród, więc idziemy wzdłuż brzegu.
W niedużej wiosce pytamy o przewoźnika. Ludzie na nasz widok odwracali się i nie chcieli z nami rozmawiać. W jednej z chat dowiedzieliśmy się, że Niemcy zarekwirowali im łódki i nie pozwolili nikogo
przewozić na drugi brzeg. Szybko opuszczamy wioskę i brzegiem rzeki idziemy dalej. Kawałek od wsi odkrywamy w krzakach łódkę. Była
przywiązana do kołka wbitego w ziemię łańcuchem i zamknięta na
kłódkę. Wyrwaliśmy z ziemi kołek i razem z łańcuchem wrzuciliśmy
go do łódki. Znaleźliśmy dwa długie kije i tak zaopatrzeni spuściliśmy
łódkę na wodę. Wsiedliśmy do niej i szczęśliwi odepchnęliśmy się od
brzegu. Gdy dotarliśmy już prawie na środek rzeki, okazało się, że
kije były za krótkie, nie dotykały dna, a na rzece były wiry i zamiast
płynąć, łódka znosiła nas i kręciła się w kółko. Bardzo się namęczy-
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liśmy, tym bardziej, że łódka zaczęła nabierać wody. Prawdopodobnie
była dziurawa. Wybieramy wodę i kręcimy się w kółko. Już wszystkie nasze ubrania i buty były nasiąknięte wodą. Przepłynęliśmy spory
kawałek drogi, gdy nasze kije sięgnęły dna, a wiry i prądy się zmniejszyły. Udało nam się odbić od dna i jakoś dobrnęliśmy do drugiego
brzegu. Wskoczyłem do płytkiej wody i wyciągnąłem łódkę na drugi
brzeg. Wylaliśmy wodę z butów, łódkę zostawiliśmy i trzeba się było
zabierać do szukania noclegu. Słońce chyliło się już ku zachodowi.
Było zimno. Uratowała nas znowu duża kopka siana, w której się
przespaliśmy, a nasze ubrania trochę podeschły. Wyruszyliśmy w dalszą drogę. W polu znaleźliśmy kilka przymrożonych marchewek i to
było nasze śniadanie.
Szliśmy nieznaną nam okolicą. Ujrzeliśmy w oddali wały.
Wstąpiła w nas nadzieja. Pewnie zbliżamy się do Wisły? Idziemy pod
prąd rzeki, byle bliżej do domu. Przeszliśmy już spory szmat drogi,
z daleka dostrzegliśmy na brzegu rzeki jakiś ruch. To furmanki czekały na przewóz promem na drugi brzeg. Już się ściemniało. Weszliśmy między furmanki, które wjechały na prom i tak udało nam się
przedostać na drugi brzeg. Tam nie zauważeni poszliśmy dalej wałami. Po krótkim marszu zobaczyliśmy wioskę. Wstąpiła w nas nadzieja, że znowu ktoś nam pomoże. Postanowiliśmy zapukać do jednej z chałup. Nasze przyjście spowodowało w izbie duże poruszenie.
Mieszkańcy domu zobaczyli obcych i byli wystraszeni. Poprosiliśmy
ich o nocleg, bo zrobiło się ciemno i nie wiemy, gdzie iść. Gospodarz
kazał nam udać się do sołtysa. My się tego obawialiśmy, nie mieliśmy żadnych dokumentów, a buty żołnierskie nas zdradzały. Tłumaczyłem gospodarzowi, że przed nami jeszcze długa droga. Zaprosili
nas do izby: – Co tak będziecie stali w sieni, wejdźcie do izby. My
weszliśmy, a oni coś tam w sieni szeptali. Usłyszeliśmy, że syna wysyłają do sołtysa. My ruszyliśmy szybko do drzwi, a oni już je chcieli
zamknąć. Naparliśmy z całych naszych sił i udało nam się wyskoczyć
na podwórze. Zaczęliśmy uciekać. Za drogą były krzewy i pola. My
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w te krzaki i jakieś mokre łąki biegniemy. Słyszymy krzyki i po chwili
strzały. Szukano nas przy drodze. My tymczasem weszliśmy w jakieś
bagienka. Tam się zatrzymaliśmy. Przycupnięci w krzakach i podmokłej ziemi, trzęsiemy się ze strachu i zimna. Gdy umilkły strzały, wydostaliśmy się z tych mokrych terenów na suche pole. Było już
ciemno. Głodni i zmarznięci szukamy gdzieś jakiegoś siana. Udało się
znaleźć kopkę i tam dotrwaliśmy do rana przytuleni do siebie.
Rano, wraz ze świtaniem ujrzeliśmy, że już nie widać wałów musieliśmy się bardzo od nich oddalić. Wracamy znowu w ich stronę,
ale omijamy nieprzyjazną nam wieś. Każdy dzień zbliża nas do domu
i ta wiara dodaje nam siły. W brzuchu burczy z głodu, nogi odmawiają posłuszeństwa, ale trzeba iść dalej. Kroczymy wałem pociągając
nogami i dostrzegamy stojące samotnie obejście gospodarskie. Strach
podejść do budynków, ale trzeba zaryzykować. Podchodzimy bliżej,
a tam duże ogrodzone siatką podwórko, po którym biegają kury,
kaczki i gęsi. Pusto, nie widać żywego ducha. Drób szuka żarcia i my
też szukamy jedzenia. Wydaje nam się, że jest ich tak dużo i takie są
apetyczne. Pewnie to głód i strach wyolbrzymia ich gromadę. Trzeba
jedną złapać. Chowamy się za stodołę i… wydaje się nam, że nas ktoś
obserwuje. A może i „oni” się kryją? Nagle otwierają się drzwi domu
i wychodzi nieduża kobiecina z koszyczkiem pełnym ziarna i sypie je
kurom, kaczkom i gęsiom. Patrzymy, jak urzeczeni. Przed naszymi
oczami jak w filmie przesuwają się sielskie obrazki. Tam drób jest karmiony, a tu my głodni, kiszki nam marsza grają! Kobieta z koszyczkiem sypiąc ziarno zbliża się do stodoły. Odważyłem się i wychodzę
przed nią. Zdziwiona stanęła i patrzy na mnie przestraszona. – Nie
bójcie się, dobra kobieto my potrzebujemy waszej pomocy. Jesteśmy
głodni. Matko, może i dla nas znajdzie się tu trochę jedzenia? Kobieta stanęła i patrzyła na mnie bez słowa, zawołałem Antka. Wyszedł
zza stodoły, a ona przemówiła. – Zaczekajcie tu chwilę, zaraz wam
przyniosę coś do jedzenia. Wysypała resztę zboża i poszła do domu.
My szybko schowaliśmy się za stodołę. Po chwili wyszła przed dom
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i zaprosiła nas do izby. – Pewnie z jakiegoś obozu wracacie? Jesteście
tacy chudzi, marni i brudni. Wchodzimy do izby, a tam czyściutko,
cieplutko. Gospodyni do stołu zaprasza. Otwierają się drzwi i do izby
wchodzi druga kobieta z małym dzieckiem na rękach. Zaniepokojeni
spoglądamy na nią, a ona mówi: – Dzień dobry panowie, nie bójcie się. Tu mieszkamy tylko my we dwoje, ja z siostrą i tego małego
syneczka mamy. Ja czekam tu u siostry na mojego męża. Mieszkamy w Warszawie i mąż jest oficerem, już przed wrześniem urodziłam
synka, on wysłał mnie z nim do mojej siostry. Twierdził, że tu będzie
bezpieczniej. Moja siostra jest samotna, jej mąż zmarł przed wojną.
Same się tu gospodarzymy. W całej Polsce już urzędują Niemcy, ale
tu ich jeszcze nie było. Nie bójcie się. – My też opowiedzieliśmy swoją
historię. W tym domu się umyliśmy, zjedliśmy posiłki i znaleźliśmy
miejsce do spania. Od kobiet dowiedzieliśmy się, że już jesteśmy niedaleko Krakowa. Powiedziały nam, jak sobie skrócić drogę.
Następnego dnia zaopatrzeni w jedzenie udaliśmy się nasypem, wałami w dalszą drogę. I tak po południu doszliśmy do Zabierzowa. Tutaj trzeba przejść przez most. Problem w tym, że mostu
pilnują Niemcy i sprawdzają wszystkie przez niego przejeżdżające pojazdy. Zauważyłem, że pieszych raczej nie sprawdzają. Co robić? Już
nie mam ochoty maszerować polami, wszędzie mokro i prószy śnieg.
Chcę jak najprędzej dostać się do domu! Jak przejść przez most? Chyba zaryzykuję! Przedstawiam propozycję Antkowi. Ma duże obawy.
Postanowiłem tu się z nim pożegnać i sam zaryzykować. I tak rozstałem się z towarzyszem niedoli. Idę w stronę mostu. Nogi mi się trzęsą
ze strachu, ale wóz albo przewóz. Walę prosto na most i nie oglądając się na boki, przechodzę obok Niemców zajętych jakąś rozmową.
Boże, udało się! Wcale mnie nie zaczepili. Jestem już w sąsiedniej wsi!
Idę dalej i teraz widzę, że przez tę wieś przechodziliśmy niedawno
z wojskiem. Teraz są tu tylko pogorzeliska. Pamiętam, tu stała tablica
z mapą Polski. Szukam jej wzrokiem... jest... podchodzę. Na mapie
już nie ma Polski! Połowa to Rosja, a druga część to Niemcy. Pocię-
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li Polskę na połowę. Płakałem w duchu nad ojczyzną. Już nie mam
swojego kraju! Idę dalej przez wieś. Niektóre domy ocalały. W jednym z nich zauważyłem sklep. Miałem jeszcze parę groszy. Starczyło
na dwa rogaliki. Usiadłem sobie na kamieniu, niedaleko sklepu i jem
rogale. Pod sklep podjechał niemiecki samochód. Zatrzymał się, wysiadło z niego dwóch młodych Niemców. Na samochodzie mieli pontony, gdzieś je transportowali. Jeden z nich poszedł do sklepu, drugi
obchodził dookoła samochodu i coś sprawdzał. Niemiec wyszedł ze
sklepu z ciastkami i lemoniadą. Spojrzał w moją stronę, udawałem, że
nie zwracam na nich uwagi, zaczęli się śmiać i jeść ciastka popijając
lemoniadą. Z ich rozmowy zrozumiałem słowo „Mysłowice”. – Chyba jadą z pontonami do Mysłowic... – pomyślałem. To po drodze do
Chrzanowa, trzeba się z nimi zabrać. Niemcy wsiedli do samochodu,
a jak ruszali, wskoczyłem między pontony. Udało się! Ten odcinek
drogi do domu odbyłem już jadąc „podwózką” z Niemcami. Była to
dość ciężka droga, samochód podskakiwał na zakrętach i na dziurach. Oni jechali jak wariaci, szybko i ryzykancko. Gdy mijaliśmy
poszczególne miejscowości, poznawałem Krzeszowice, Młoszową,
Trzebinię i nareszcie Chrzanów. Nie była to łatwa podróż, ale szybka
i nogi zmęczone odpoczywały. W Chrzanowie, gdy trochę zwolnili
pod górkę, po prostu zsunąłem się z pontonu na drogę.
I tak dotarłem do Chrzanowa. Jeszcze tylko trzeba dojść do
Borowca do domu, do rodziny. To już tak blisko. Po drodze spotkałem znajomych z Babic. Zdziwieni przyglądali mi się. Dowiedziałem
się od nich, że uznano mnie już za martwego. A ja żyję. Wreszcie
ostatkiem sił docieram do domu. Dom opuszczony. W oknach szmaty zamiast szyb, meble połamane. Usiadłem na progu i płaczę. Gdzie
jest żona, gdzie dzieci? Co mam robić, gdzie ich szukać? Spoglądam
w kierunku Zagórza i ich widzę jak szybko, prawie biegiem, zbliżają
się do domu! Pierwszy zobaczył mnie Tadzio i krzyczy: – Tato, tatko,
tatusiu! – rzuca trzymaną w ręku brukiew i biegnie do mnie. Co za
radość! Syn wpada w moje ramiona ściska i całuje. Żona z Heniem
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na jednej ręce, drugą ciągnie wózek, także spieszy do mnie. Witam
ich tuląc do serca żonę i dzieci. Jak dobrze widzieć całą rodzinę! Dowiedziałem się, że żona była u rodziny w Babicach zapytać o mnie.
Już traciła nadzieję, że mnie zobaczy – chodziły słuchy, że zginąłem.
Wracając stamtąd usłyszała od ludzi wracających do Babic, że mnie
widzieli. Pełna nadziei pospieszyła na Borowiec. Tak – ja żyłem. To
właśnie nadzieja zobaczenia rodziny, dodawała mi siły do przetrwania tej wojennej tułaczki. Jestem w domu, wróciłem. Byłem zawszony,
chory i wyczerpany - ale jestem. Przecież tak wielu kolegów nie wróciło i nigdy nie wróci. Przez dwa tygodnie chorowałem, trapiła mnie
gorączka i bóle żołądka. Żona się troskliwie mną opiekowała. Dom
był cały ograbiony, meble połamane. Zaczynamy od nowa się urządzać. Dobrze, że jesteśmy wszyscy razem. Żona, przed ucieczką do
Regulic, zakopała w ogródku trochę pieniędzy. Było tego 800 złotych.
Dobre i to na początek. Od tego zaczynamy na nowo się urządzać
i dorabiać.
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Po radosnym powitaniu zdrowych dzieci i Maryni weszliśmy do naszego domu. Wszystko przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy. Panował w nim straszny bałagan, meble były połamane, a szyby
w oknach wybite. Zostało nam to, co żona miała w wózku i na sobie.
Od razu zabrała się do roboty. Okna szmatami pozakrywała, drzwi
pomogłem jej naprawić i postanowiliśmy tu zamieszkać. Szczęśliwi
byliśmy, bo po prostu wszyscy żyliśmy - wielu kolegów nie wróciło
nigdy do swoich domów. Bezimiennie pochowani zaginęli w czasie
tułaczki lub zostali wywiezieni do obozów jenieckich. Moja tułaczka
dobiegła końca i to było najważniejsze. Wróciłem chory, brudny i zawszony. Przez dwa tygodnie męczyła mnie gorączka, ale opieka żony,
jej czułe słowa i dobre serce, pomogły mi wrócić do zdrowia. Zacząłem myśleć o otwarciu interesu.
Okazało się, że żona przed ucieczką zakopała w ogródku słoik
z 800 złotymi. Wykopała pieniądze i dała mi na zakup żywca. Teraz
zaczynało się życie pod okupacją niemiecką. Niemcy wprowadzali
coraz to nowe restrykcje. Za pokątny handel grozili śmiercią. Mimo
to zaryzykowałem i pojechałem do Mętkowa, gdzie udało mi się za te
800 złotych kupić dwa świniaki. Przywiozłem je na Borowiec i zaraz
ubiłem. Ludzie się szybko zwiedzieli i w mig wszystko sprzedałem.
Tak zacząłem po raz trzeci się dorabiać. Ryzyko było duże, ale mimo
to handlowałem. Ponieważ obok naszego domu przechodzili często
pracownicy z Fabloku lub ludzie z miasta, towar sprzedawał się szybko. Często informowali nas o idących w naszym kierunku Niemcach.
Wtedy szybko chowaliśmy towar i jakoś się udawało, raz, drugi i trzeci.
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Niemcy zarządzili spis trzody chlewnej i bydła. Chłopi kombinowali,
ale Niemcy wprowadzili kolczykowanie bydła i coraz trudniej było
kupić coś do uboju. Okupant wprowadził kartki na mięso. Napisałem do gminy pismo o zgodę na ubój mięsa do sprzedaży kartkowej.
Udało się! Było tego niedużo, bo przydział na miesiąc to 20 dkg na
osobę. Dostałem zgodę na ubój i sprzedaż 50 kg miesięcznie. Dom
pomału naprawiliśmy, już były szyby w oknach i powiesiłem legalnie
szyld sklepu mięsnego. Często do nas zaglądało dwóch niemieckich
policjantów, byli to Niemiec, Szmit i Austriak, Furgot1. Lubili zaglądać do żony do sklepu i zawsze coś sobie kupić. Często też przyglądali
się zabawom synów. Jeden z nich miał syna w wieku Henia, często
go zaczepiał i przynosił mu słodycze. Mówił mu, że zabierze go do
Austrii i będzie się tam bawił z jego synkiem. Heniu przybiegał do
mamy i się skarżył na Furgota. Miał on w Austrii żonę i syna, ale razem z kolegą zachodzili do sąsiadki i tam spędzali całe noce. Marynia
była teraz w ciąży z trzecim dzieckiem. W listopadzie 1941 roku przyszła na świat nasza córeczka. Daliśmy jej imiona po babciach: Anna
Apolonia. Powodziło nam się dobrze. Postanowiliśmy wybudować
sobie nowy dom, kupiłem cegłę. Gdy już prowadziłem legalny handel
mięsem, to często dokupowałem cielęta i ludzie zadowoleni dobierali do swoich przydziałów, dodatkowe porcje mięsa. Tak jak mogłem
pomagałem, szczególnie rodzinom liczącym wiele osób. Ludzie byli
zadowoleni, a ja ryzykowałem. Żona nocą wynosiła skóry z ubitych
zwierząt do lasu i tam je zakopywała. Niemcy takich pokątnie handlujących mięsem, często zamykali, więzili i wysyłali do Oświęcimia.
Bardzo się bałem.
U mojej rodziny w Babicach początkowo też nieźle się powodziło. Po powrocie z wojny bracia, już w czwórkę, pracowali w domu
i handlowali. Ojciec sprawił wesela dwóm synom: Kazkowi, który
ożenił się z Władzią Wątrobą z Kwaczały i Edkowi, który brał ślub
1

Pisownia fonetyczna nazwisk.
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z Marysią Kruk z Borowca. Nie bardzo mieli oni gdzie mieszkać. Początkowo Kaźmierz mieszkał u rodziców Władzi, potem wynajęli sobie izbę w Babicach. Do domu ojca zaglądali Niemcy i go przestrzegali przed pokątnym handlem mięsem. On nadal nielegalnie zabijał
po nocy i skóry zakopywał w piwnicy lub w ogrodzie. W tym czasie
Kaźmierz został złapany na kradzieży świni na targu. Gospodarz, któremu ukradł zwierzę, złapał go, gdy ten odsprzedawał ją innemu kupcowi i oddał sprawę do sądu w Chrzanowie. Ojciec, chcąc go ratować,
zabrał ze sobą teczkę z szynką i gorzałką i pojechał do konkubenta córki - Pokusy, prosić go o pomoc. Pokusa dobrze znał niemiecki
i przyjaźnił się z Niemcami. Poszedł więc on do przewodniczącego
sądu i poprosił go o pomoc. Tak się też stało, sędzia przesunął godzinę rozprawy z 14 na 8 rano. O zmianie tej nie zawiadomiono oskarżyciela, który nie zjawił się na procesie. Tak więc sprawę umorzono.
Kaźmierz został uratowany.

Chrzest córki Anny Sroka, 1941 rok.
Na zdjęciu od lewej Marynia Sroka (matka dziecka), akuszerka,
Maria Paliwoda z Mętkowa (matka chrzestna),
Jan Zieliński z Borowca - sąsiad (ojciec chrzestny).
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Minął pierwszy rok okupacji. Już pod koniec roku 1940
Niemcy uruchomili Arbeitsamt2 – urząd, którego zadaniem było zatrudnianie Polaków do pracy na rzecz Niemców. Tak jeden z braci,
Władek, został wysłany do zakładu masarskiego aż pod Wrocław.
Tam źle traktowany przez majstra, uciekł od niego. Na dworcu we
Wrocławiu wpadł w ręce policji niemieckiej. Podaje fałszywe nazwisko, Karaś. Policjanci zabierają go na posterunek i tam się przyznaje,
że uciekł, bo majster źle go traktował, głodził. Spotkał wyrozumiałych
policjantów, którzy skierowali go do innego masarza, u którego już
było mu dobrze. Cały okres okupacji tam pracował. Gdy przyjechał
do Babic na przepustkę, to wracając zabrał ze sobą najmłodszego brata Staszka i we Wrocławiu razem dotrwali do końca wojny. Natomiast
najstarszy - Jasiek, ciągle kawaler - uciekł do lasu i tam ukrywał się
przed wywózką „na roboty”. Błąkał się po okolicznych lasach, mieszkał w ziemiance razem z dwoma innymi uciekinierami z Przeciszowa,
zza Wisły. Żywili się tym, co ukradli gospodarzom. Gdy był zziębnięty i głodny, udawał się do zaufanych ludzi, ogrzać się, umyć i posilić.
Często zachodził do siostry Zośki do Chrzanowa. Bywał też u rodziców, ale to było bardzo niebezpieczne. Gdy w 1941 roku rodziców
z najmłodszą siostrą Marysią, rodziną Bernych oraz trzema innymi
rodzinami z Wygiełzowa wywieziono do Gorzyczek Małych - do lagru3, nie miał stałego punktu oparcia. Niemcy poszukiwali go jako
przestępcę i zbrodniarza.
Pewnej zimowej, mroźnej nocy, było to już w 1943 roku,
przyszedł bardzo wyczerpany do Zosi. W tym czasie mieszkał tam
Kaźmierz z żoną. Zajmowali oni jeden pokój. W drugim mieszkała siostra ze swoją rodziną. W tę mroźną noc jej męża, Pokusy, nie
było w domu. Gdy Jasiek się już umył, posilił się, poszedł do pokoju
brata i tam razem spali. Nagle w środku nocy obława. Do drzwi walą
Organ administracji państwowej w Niemczech zajmujący się sprawami zatrudnienia.
3
Chodzi o polenlager – niemieckie obozy koncentracyjne dla Polaków.
2
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Niemcy, przyszli po Jaśka. Zerwani ze snu, wystraszeni mieszkańcy
pytają: – Co się dzieje? Jasiek, tak jak spał w kalesonach, uciekł do
piwnicy. Tam było zapasowe wyjście z domu. Jednak i tam stali Niemcy z karabinami gotowymi do strzału i z psem. Nie było ratunku! Jasiek został złapany. Pod lufami karabinów, na bosaka, w kalesonach
i koszulinie, prowadzili go do samochodu, który stał daleko od domu.
Była mroźna, styczniowa noc. Wystraszeni sąsiedzi z okolicznych domów, zza szyb przyglądali się tej akcji. Jasiek znalazł się w chrzanowskim więzieniu. Na następny dzień Zośka poszła do posterunkowego
dowiedzieć się czegoś o bracie. Nie było łatwo zasięgnąć języka. Trwały przesłuchiwania i wyciąganie z więźnia zeznań. Niemcy uważali go
za jednego z grasujących po lasach partyzantów, którzy przeprowadzali akcje sabotujące Niemców. Po dwóch tygodniach przesłuchań,
pozwolono jej się zobaczyć z bratem. Wyglądał okropnie - obity, chory, bez chęci do życia. Mówił jej, że najgorsze było, gdy wieszano go
głową w dół, bito, a potem oblewano zimną wodą. W czasie przesłuchań szczuto go wilczurem. Niemcy chcieli się dowiedzieć, kto był
razem z nim – podejrzewali, że współpracował z partyzantką4. On nie
brał udziału w akcjach, ale bywał wśród partyzantów. Siostra dowiedziała się od Pokusy, który był w dobrej komitywie z chrzanowską policją, że Jasiek zostanie wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Miał go
transportować tylko jeden starszy policjant. Zośka postanowiła jechać
razem z nimi, tym samym pociągiem. Wzięła ze sobą pieniądze na łapówkę, żeby przekupić Niemca i porozmawiać z bratem. W pociągu
było mało ludzi, więc zajęli w trójkę cały przedział. Policjant wyszedł
z przedziału, byli sami. Zosia zaczęła namawiać brata do ucieczki, gdy
pociąg zbliżył się do libiąskich lasów (tam działała grupa partyzancka Wałacha5). Wystarczyło wyskoczyć oknem z pociągu! Jasiek był
taki apatyczny, słaby i obolały, że nie usłuchał siostry. Mówił, że nie
ma już chęci do życia. Wrócił strażnik i okazja ucieczki się oddaliła
Grupy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz Gwardii Ludowej.
Stanisław Wałach (1919-1999) - dowódca Chrzanowskiego Okręgu Armii Ludowej.
4
5
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bezpowrotnie. Tak dojechali do Oświęcimia, strażnik przekazał go
czekającym na nich żandarmom. To był ostatni raz, gdy siostra widziała brata żywego. Tu urywa się po nim ślad. Prawdopodobnie został spalony w piecu krematoryjnym w Oświęcimiu. Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej informacji o jego śmierci.
O „wsypę” podejrzany był nieobecny w domu „szwagier”. Nie
lubił on Sroków. Namawiał ich do współpracy z okupantem. Sam bardzo dobrze znał język niemiecki. Pozwalało mu to na swobodne poruszanie się wśród Niemców. Czasami pomagał Polakom. Brat Mietek po powrocie z frontu, zgłosił się do Arbeitsamtu i przydzielono go
do pracy przy obozie w Oświęcimiu. Tam pracował w grupie remontowej razem z kolegą Staszkiem Piekarczykiem. Przetrwali tam do
końca wojny. Oglądali zza drutów obozowe życie więźniów. Widzieli
jak Niemcy postępowali z przywożonymi do obozu ludźmi. Szczególnie utkwił im w pamięci obraz, gdy esesman złapał za nóżki małe,
płaczące dziecko i uderzył jego główką o koło wagonu. Potem zabite
wyrzucił pod pociąg. Działo to się na oczach innych więźniów i prawdopodobnie matki. Takie i inne obrazy utrwaliły się im w oczach na
całe życie. Brygady pomocnicze, w których pracowali, mieszkały
w barakach, ale na zewnątrz obozowych drutów. Ich zadaniem było
naprawianie obozowego ogrodzenia, rur i różnego rodzaju urządzeń
pomocniczych. Jako posiłek otrzymywali menażkę gęstej zupy i pajdę
chleba. Przed końcem wojny, gdy Niemcy szykowali się już do ucieczki, otrzymali „kenkartę” i zostali zwolnieni do domu. Mieli ją pokazywać spotkanym patrolom niemieckim. Tak przetrwali do końca wojny.
Losy Kazimierza potoczyły się inaczej. Dostał on przydział do pracy
w kamieniołomie w Stelli. Pewnego razu, a było to pod koniec wojny, ukradł pas transmisyjny i był poszukiwany przez Niemców. Udało
mu się uciec i ukrywał się w lasach mętkowskich do końca wojny.
Natomiast brat Edek także został przydzielony do pracy w Stelli. Właściciel wywiózł go razem z grupą innych robotników do kamieniołomu w Bieszczadach. Po roku powrócili do Stelli. Edek pracował przy
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maszynie kruszącej kamienie. Zdarzyło się, że nastąpiła awaria silnika. Oskarżono go o sabotaż. Właściciel zadzwonił z portierni po
policję niemiecką. Słyszał to portier i przekazał Edkowi. Ten niewiele
myśląc, uciekł przez płot do lasu. Domyślano się, że to portier go zawiadomił. Policja ukarała go, został pobity. Edkowi udało się ukrywać
do końca wojny w okolicznych lasach. Janka dostała nakaz „na roboty” do „bauera” aż gdzieś do Saksonii. Tak całe rodzeństwo zostało
rozesłane do prac na rzecz okupanta.
Był rok 1942. Przyszła i kolej na rodziców. Jak wspomniałem,
zostali wywiezieni w trójkę do lagru w Gorzyczkach. Dom w Babicach
zasiedlili Niemcy, osiedleńcy z Besarabii. Kto z Polaków nie chciał
podpisać listy „folksdojczera” był dyskryminowany. Rodziny przeznaczone do wysiedlenia zebrano w baraku koło Wygiełzowa i tam
czekali na zesłanie. Pozwolono im wziąć tylko bagaże, po dwadzieścia
kilogramów na osobę. Wszyscy przeżywali rodzinne dramaty. Wysiedlone gospodarstwa zasiedlano ludnością niemiecką pochodzącą
z Rumuni i Besarabii. Niemiec, który osiedlił się w domu rodziców,
zaczął po pewnym czasie coś remontować. Dokopał się w piwnicy do
skór zwierzęcych. Zaraz zameldował na policję o odkryciu. Niemcy
przywieźli ojca z lagru na wizję lokalną. Ojciec zaklinał, że to skóry
sprzed wojny. Niemcy zawołali klasyfikatora, żeby ocenił „wiek” skóry. Był nim mieszkaniec Babic. Jak on oszacowywał wiek skór, nikt
dokładnie nie wie. Ojcu polecono pokazać, gdzie jeszcze ukrywał
skóry z nielegalnego uboju. Wskazał na ogród i tam też je musiał wykopać. Niemcy zabrali skóry i ojca - Józefa Srokę, do więzienia w Mysłowicach. Wiadomo było, że przebywał przez pewien czas w więzieniu w Sosnowcu. Matka otrzymała po krótkim czasie zawiadomienie,
że umarł na zapalenie płuc. Zwłok nie udało się nigdy odzyskać. Po
zakończeniu wojny zrobiliśmy ojcu i bratu Jaśkowi pogrzeb z pustą
trumną. Ceremonię odprawił ksiądz Kosowski w kościele w Babicach. Tak ułożyły się losy moich rodziców i rodzeństwa.
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Gdy zbliżał się koniec wojny, represje okupantów nie ustępowały, wręcz stawały się coraz dotkliwsze. Z całych sił chciałem,
żeby moja rodzina dotrwała do końca wojny. Niemcy podejrzewali
także mnie, że pomagam bratu ukrywającemu się w lasach. Na Borowcu żyło nam się nieźle. Już mieliśmy krowę, która dawała mleko
dla dzieci. Była ona jednak chora na padaczkę. Często Tadzio, który
ją pasał, przybiegał do domu wystraszony, wołając z daleka „krowa
zdycha”! Krowa po ataku wstawała i dalej się pasła, ale coraz częściej je miewała. Postanowiłem więc ją zabić. Tak też zrobiłem i ludzie w oka mgnieniu wykupili mięso. Taką samą chorą krowę miała
sąsiadka i prosiła mnie, żebym jej ją zabił. Kupiłem od niej tę krowę i ją zabiłem. Sprzedaję mięso ludziom, a tu wchodzą do sklepu
Niemcy. Ludzie szybko powychodzili, ale już o schowaniu mięsa nie
było mowy. Niemcy coś tam do mnie mówią, ale ja ich nie rozumiem.
Tłumaczę się, że to moja chora krowa i udusiła się łańcuchem, więc
musiałem ją dobić. Niemcy wysłali po tłumacza. Przywieziono jako
tłumacza panią Podziemską. Mówię jej to samo co Niemcom, a ona
tłumaczy. Opowiadam, że chciałem ratować mięso, bo krowa się
powiesiła! Gdy porozmawiała z nimi, wytłumaczyła mi, że Niemcy
przyszli w sprawie Jaśka, bo mieli wiadomość, że się u mnie ukrywa
i przypadkowo natrafili na mięso. Była już późna pora. Zawołali moją
żonę i zaczęli ją przepytywać o Jaśka i o mięso. Marynia mówiła im
prawdę, trochę inaczej niż ja. Tłumaczka bez wahania tłumaczyła po
„mojemu”. Coś się Niemcom nie spodobało, postanowili mnie zabrać
do Chrzanowa na posterunek. Co mam robić? O ucieczce nie ma
mowy, bo mieli ze sobą, dużego psa na smyczy. Tak więc pokornie się
do nich zwracam, żeby mi pozwolili iść do domu się przebrać - cały
czas byłem w białym fartuchu i białej bluzie. Niemcy coś tam sobie
„poszprechali” i w końcu postanowili, że jutro rano mam się stawić
na przesłuchanie, na posterunku w Chrzanowie. Nie mogłem od razu
iść do domu, bo pies przy mnie cały czas siedział i groźnie warczał.
Wydali mu polecenie i dopiero wtedy pozwolił mi odejść. Niemcy
z tłumaczką odjechali. Ludzie znowu wrócili i sprzedałem resztę mię-
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sa. Potem wszystko z żoną uprzątnęliśmy. Niewiele brakowało, a bym
wylądował w obozie oświęcimskim! Poszliśmy spać.
Nad ranem, gdy mamy wstać, ktoś puka do okna. Patrzymy,
a tu wokół domu stoją Niemcy. Co się dzieje? Otwieram im drzwi,
wpadają do domu i przewracają go do góry nogami. Robią rewizję.
Żona z dziećmi w koszulinach stoi i ze strachu się trzęsie, a maluchy
pochlipują. Niczego nie znaleźli, ale każą mi się ubierać i iść z nimi.
Posłusznie ubieram się i wychodzę z domu. Niemców było ośmiu.
Wyszliśmy na drogę, a tam na rowerach nadjechali Szmit i Furgot
- znani nam policjanci. Zaczęli oni z nimi rozmawiać i coś im tłumaczyć. Niemcy odjechali i mnie zostawili w domu. Po tej rozmowie Furgot powiedział, że mam dzisiaj zgłosić się na posterunek, na
godzinę 10, na przesłuchanie. Wytłumaczył Niemcom, że mam być
dzisiaj na posterunku, więc mnie zostawili i odjechali. Furgot powiedział, że mi nie dowierzali i ponownie przyjechali po Jaśka, bo mieli
donos, że będzie nocował na Borowcu. Nic podejrzanego nie znaleźli
w mieszkaniu. Ze strachu nie wiemy co robić. Tej drugiej rewizji się
nie spodziewaliśmy. Chciałem uciekać do lasu, ale żona mi nie pozwoliła. – Przecież masz rodzinę, żonę i trójkę dzieci! Posłuchałem
żony i udałem się na posterunek do Chrzanowa. Marynia zaopatrzyła
mnie w pieniądze na łapówkę.
Przed 10 godziną zjawiłem się na posterunku. Zaprowadzili
mnie do dużej sali, gdzie stał okrągły stół i wokół niego stały krzesła.
Kazano mi usiąść i pozostawili samego. Zastanawiam się, co oni ze
mną zrobią i czy będą mnie bili. Niemcy schodzili się pomału. Gdy
wszedł Szmit i Furgot, poczułem się trochę lepiej. Ich znałem. Niemcy zaczęli ze sobą rozmawiać. Usłyszałem coś o „łapance” i o tym, że
nie mają dużo czasu. Okazało się, że rolę tłumacza sprawować miał
Furgot. Pytają mnie o nielegalną sprzedaż mięsa, dlaczego nie zgłosiłem mięsa do oglądacza (weterynarza): – Na mięsie nie było pieczątek! Odpowiedziałem: – Ponieważ miałem podbite przez weterynarza
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zaświadczenia, przygotowane na taki wypadek. Mówię, że mam zaświadczenie i oglądacz był, tylko się śpieszył i zapomniał mi przybić
pieczątki na mięsie. Nie dopilnowałem tego. Tak się zawile tłumaczę.
Zaczęli pytać o krowę i dlaczego ją zabiłem. Znowu opowiadam o jej
chorobie i o tym, że chciałem ratować mięso, więc dobiłem krowę,
gdy się powiesiła na łańcuchu i takie tam wymyślone dyrdymały.
Gęsto się tłumaczę. W końcu Niemcy zaczęli wychodzić z sali. Zostałem ze Szmitem i Furgotem. Wypytują mnie, czy mam przy sobie
pieniądze. Oczywiście, że miałem, bo Marynia dała mi tysiąc marek
na przekupstwa, gdyby mnie zatrzymali w więzieniu. – Mam niecałe
sto marek – odpowiadam. Oni coś sobie gadają i mówią: – Dostajesz
karę w wysokości stu marek za to, że miałeś nieopieczętowane mięso
i że późno zgłosiłeś do oglądacza. Mięso możesz sprzedać i potem się
rozliczyć w kartkach. – Czy mogę wyjść do miasta i sobie trochę dopożyczyć pieniędzy u kolegów? – mówię pokrętnie. Pozwolili. Zadowolony, że tak gładko mi poszło, wyszedłem z budynku i przełożyłem
z kieszeni do kieszeni pieniądze, oddzielając te sto marek. Poszedłem
na rynek, tam spotkałem kolegę i mu mówię, żeby się ulotnili z rynku, bo słyszałem coś o łapance (co nieco zrozumiałem z prowadzonej
przez Niemców rozmowy). Oni się rozeszli, a ja wróciłem na posterunek, w kasie zapłaciłem sto marek kary. Potem czekałem na wydanie pokwitowania. Gdy już wolny wyszedłem z posterunku, szybkim
krokiem pospieszyłem na Borowiec do domu. Już skończyłem z ryzykowaniem. Zbyt dużo strachu „najadła” się moja rodzina. Spotkałem
panią Podziemską i jej podziękowałem za uratowanie mnie przed być
może Oświęcimiem. Powiedziała mi, że jeszcze po drodze ją przepytywali o mnie. Była to ludzka kobieta, pomagała innym jak potrafiła.
Potem już długo nie handlowałem, bo Niemcy zabrali mi przydział na
kartki. Do Zagórza przyjechał Ślązak, otworzył tam masarnię i jemu
dali mój przydział. Wszystkim Polakom, którzy odmówili podpisania
listy „folksdojczera6” zabierano zakłady masarskie. Do nas przyszli na
6

Pisownia fonetyczna.

168

Życie w czasie okupacji

początku 1943 roku i zarekwirowali sprzęt masarski. Zabrali mi kartę
mistrzowską i kazali zgłosić się do Arbeitsamtu po przydział pracy.

Skan niemieckiej karty pracy przedstawiający
miejsca pracy Ferdynanda Sroki.

Gdy tam się zgłosiłem, dostałem pracę u masarza, pana Rudolfa Kippera. Zajmował on dom Starzyckich oraz ich zakład na ulicy Krakowskiej. W Chrzanowie odebrali też zakład Kozerze na Alei
i kilku innym Polakom. Został tylko pan Siara na Małym Rynku. On
podpisał listę, więc go zostawili. W mieście były teraz trzy masarnie.
Jedna na Alei prowadzona przez Niemca, druga u Kippera na Krakowskiej, no i u Siary na Małym Rynku. Siara jako jedyny z Polaków
ostał się w Chrzanowie. Zgłosiłem się więc u Kippera. Wraz ze mną
pracę podjęli: jako czeladnicy - pan Kasperski i pan Kozera, a jako
uczeń - Wątroba. Pracował tam też głuchoniemy chłopak, który
sprzątał sklep i warsztat. Miał on na utrzymaniu starą, chorą matkę.
Kipper płacił nam bardzo mało. Było to 20 marek na tydzień (chleb
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kosztował 6 marek). Myśmy czasem coś ze sklepu wynosili, żeby żona
i dzieci miały co jeść. Raz się zdarzyło, że zobaczyłem brata Edka idącego ulicą i zawołałem go do sklepu. Dałem mu kiełbasę z prośbą,
żeby ją zaniósł mojej żonie i dzieciom. Zrobił to, ale miał pretensję, że
nie dałem czegoś jego rodzinie. Podkradaliśmy co się dało. Był wśród
nas jakiś „fajfus”, który donosił Kipperowi. Baliśmy się, że zajmie się
nami gestapo. Pewnego dnia mieliśmy już uciekać. Dostaliśmy „cynk”
o wsypie. Ktoś na nas doniósł. Wychodzimy już z pracy, a tu idzie
w naszym kierunku dwóch gestapowców z psem. Wróciliśmy do sklepu. Gestapowcy zabrali nas na piętro, do mieszkania Kippera. Mówili dobrze po polsku, zwracali się jednak po niemiecku i przymuszali
nas, abyśmy przyznali się do kradzieży towaru. Nikt się do tego nie
przyznał. Zagrozili nam Oświęcimiem, ale wypuścili nas. Chyba Kipper zdał sobie sprawę, że jak nas zabiorą, to nie będzie miał w sklepie
fachowców. Po tej wizycie zaczął sam nam przydzielać cotygodniowy
deputat. W deputacie był kawałek kiełbasy, mięsa wołowego i słoniny. Razem kilogramowa paczka. Pracowało się u niego nieźle, znajomi przychodzili tu realizować kartki. Ja starałem się dawać im lepsze
kawałki mięsa. Pracowało nas trzech czeladników, jeden uczeń, no
i ten niemowa. Pewnej soboty, gdy ja, Kozera i Wątroba poszliśmy
do domu, w pracy pozostał tylko Kasperski i niemowa. Wtedy miało
miejsce następujące wydarzenie. Deputaty nasze były przygotowane
w sklepie, a po drugiej stronie ulicy była szatnia, gdzie się przebieraliśmy. Gdy Kasperski pozostał sam i przebierał się, wpada tam zdenerwowany pan Kipper i wymierza w niego pistolet mówiąc: – Coś
masz za duży ten brzuch! Sprawdzimy, dlaczego ci tak urósł! Po chwili
wpada dwóch Niemców i robią mu rewizję. Pod ubraniem miał ukryty „deputat” niemowy. Prawdopodobnie było tak, że biedny niemowa
zauważył brak deputatu i poszedł na skargę do Kippera. On się zezłościł i zadzwonił na policję, a sam zatrzymał Kasperskiego. Ludzie
widzieli, jak Niemcy prowadzili Kasperskiego na posterunek. W tym
czasie byłem już po pracy, w domu. Znajomi, którzy widzieli jak był
prowadzony Kasperski przez Niemców i Kippera ulicą, opowiedzieli
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mi o tym zdarzeniu. Obawiałem się rewizji w domu. Mija jednak niedziela i rewizji nie ma. Nadchodzi poniedziałek, boję się iść do Kippera, bo sam nie byłem bez winy, czasem jakiś kawałek mięsa wyniosłem
w kieszeni. Boję się, przecież zbliża się koniec wojny. Niemcy zaczynają ponosić klęski na wschodzie. Strach iść do Kippera. Może tam
już na mnie czekają? Co też im Kasperski naopowiadał? Idę do pracy
i tak sobie myślę. Przechodziłem koło stacji kolejowej, kiedy właśnie
przyjechał pociąg do Mysłowic. Postanowiłem jechać na Śląsk! Wsiadłem do wagonu i jadę do Mysłowic. Co tu robić w obcym mieście?
Najlepiej udam się na targ, gdzie kupcy handlują żywcem, coś im doradzę i przy okazji o robotę się zapytam. Tak też zrobiłem. Na targu
ruch, doradzam jednym i drugim kupcom, czasem jakiegoś grosza mi
dadzą za poradę i pomoc. Patrzę, a tu jakaś kobieta wybiera towar i na
mnie kiwa palcem. Zwraca się do mnie łamaną polszczyzną: – Możecie mi pomóc, nie bardzo znam się na towarze. Z ochotą wybrałem jej
dwie piękne sztuki żywca i pomogłem załadować na wóz. Chciała mi
zapłacić, ale zaczęła się też wypytywać, gdzie wcześniej pracowałem
i czy znam się na rzeźnictwie. Gdy zacząłem jej opowiadać o sobie,
zaprosiła mnie na wóz i pojechaliśmy do jej gospodarstwa. To była
Ślązaczka. Po drodze dowiedziałem się, że jej mąż, masarz, został powołany do Wermachtu i zabrany na wojnę. Oni mają masarnię i sklep.
Teraz interes prowadzi ona z siostrą. W warsztacie ma tylko jednego
czeladnika i chętnie mnie przyjmie do roboty. Wtedy powiedziałem
jej o Kiperze i o tym, że u niego został mój Arbeitsbuch (karta zatrudnienia). Tam mam zapisany przydział pracy i nr karty czeladniczej.
Powiedziała, że wyśle siostrę po te papiery. Zawiozła mnie od razu do
warsztatu i tam zaczęliśmy pracować z drugim czeladnikiem. Już pracuję dwa tygodnie, a ona chce mnie zameldować. Postanowiła zaprowadzić mnie do tutejszego Arbeitsamtu i załatwić sprawę. Jedziemy
bryczką do miasta. Weszliśmy do budynku Arbeitsamtu. – Poczekaj
tu, ja pójdę do szefa, którego znam i załatwię całą sprawę – mówi
i zostawia mnie na korytarzu. Czekam dobrą chwilę i widzę ją, jak
wybiega zdenerwowana, pędzi w moim kierunku i coś macha rękami.
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– Prędko, uciekajmy – mówi i razem wybiegamy z budynku. Szybko
odwiązuje konie i pędzimy co tchu, byle jak najdalej od Arbeitsamtu.
Ona opowiada mi, co się tam zdarzyło. Przez chwilę czekała na szefa,
a gdy już weszła do jego pokoju, zaczęła z nim rozmawiać i podała
moje nazwisko, on mówi jej, że ma tutaj list gończy za taką osobą, bo
to bandyta i niebezpieczny człowiek. Kazał jej chwilę zostać, a sam
poszedł zawiadomić gestapo. Gdy wyszedł, ona też wyskoczyła z pokoju, żeby mnie przestrzec. Oczywiście chodziło o mojego brata Jaśka.
Ot i cała sprawa. Gdy dotarliśmy do domu, szybko dała mi zarobione
przeze mnie pieniądze, paczkę z prowiantem na drogę i kazała uciekać. – Biegnij w stronę pól, tam będzie cię trudniej znaleźć. Oni na
pewno zaraz się tu po ciebie zjawią! Bardzo się bałem gestapowców,
więc szybko oddalałem się w stronę Przemszy. Były to znajome mi
tereny jeszcze z czasów wojska. Raz dwa dotarłem do Imielina i tam
promem przez Przemszę dostałem się do Jelenia. Co chwilę oglądałem się za pościgiem. Było jednak cicho, nikt mnie nie gonił. Trochę
spokojniejszy ruszyłem w stronę Dębu. Gdy już dochodziłem do wsi,
ciągle zerkając za siebie, skręciłem w stronę lasów, które ciągnęły się
aż pod Borowiec. W lesie czułem się bezpieczny, był to teren patrolowany przez partyzantkę Wałacha. Śmiało maszerowałem przez las
i pod wieczór byłem już w domu.
Żona i dzieci przywitały mnie zadowolone. Opowiedziałem
żonie o swoich przygodach w Mysłowicach. Ona zaś opowiedziała mi
o tym, jak mnie policja szukała w domu i ją wypytywali o mnie. Ona
jednak nie miała pojęcia, gdzie ja się znajduję. Przecież nie miała ode
mnie żadnych wiadomości! Sama się martwiła, co się ze mną dzieje.
Co jednak mam dalej robić? – Musisz wrócić do pracy do Kippera
– doradza mi żona. Za żadne skarby nie chciałem tam wracać! Żebym
mógł znaleźć inną pracę potrzebny jest Arbeitsbuch! Postanowiliśmy,
że żona pójdzie prosić Kippera o zwrot dokumentu. Następnego dnia
wybrała się więc do niego, ale on odmówił wydania Arbeitsbuchu,
kazał mi wrócić do pracy. Marynia zrozpaczona udała się do jego
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żony, która też miała trójkę małych dzieci. Prosiła ją o wstawiennictwo u męża, mówiła o naszych dzieciach. Ona, sama będąc matką,
zrozumiała żonę i wstawiła się za nią do męża, prosząc go o zwrot
dokumentu. Kipper dokumentu oddać nie chciał, ale kazał Maryni iść
do Arbeitsamtu, obiecując zadzwonić tam. Marynia poszła do biura,
tam jej od razu wydali nowy Arbeitsbuch i nowy przydział pracy.
Miałem pracować w Trzebini w mydlarni. Ta praca mi nie
odpowiadała. Już zdarzały się bombardowania rafinerii w Trzebini.
Nie chciałem zginąć teraz, gdy wyzwolenie zbliżało się. Nie pójdę tam
do pracy! Znowu żona mi pomogła, zabiła kurę i poszła następnego
dnia znowu do Arbeitsamtu. Dała łapówkę i udało się jej uzyskać dla
mnie skierowanie do pracy w Fabloku. W Chrzanowie też zaczynały się bombardowania, ale było chociaż blisko do pracy. Dostałem ją
„pod kranem”. Była to marnie płatna praca, ale legalna. Nagle pojawił się nowy kłopot. Niemcy urządzili sobie w lasach, na Borowcu,
magazyny broni. Magazynów pilnowali żołnierze niemieccy. Wysiedlili nas z domu i urządzili w nim sobie kwatery. My zamieszkaliśmy teraz w jednym pokoju u sąsiadów Tyrasiów - tych, którym
odsprzedaliśmy drewniany dom. Było ciężko, ale jakoś wiązaliśmy
koniec z końcem. Teraz Szmit i Furgot bywali codziennie u żołnierzy mieszkających w naszym domu i sobie z nimi popijali. Pewnego
razu zdarzyła się taka historia: pod nasz dom podjechali wojskowi
motorem z przyczepką. Dzieci ciekawe pojazdu zbliżyły się i zaczęły go podziwiać. Niemcy pozwolili im go dotykać, a nawet dali im
szmatki, żeby go czyścili. Obiecali, że ich przewiozą. Niemcy dość
długo siedzieli u kolegów, część chłopców udała się do domu tylko
mały sześcioletni Heniu wsiadł sobie do przyczepki. Niemcy podpici wyszli z domu, wsiedli na motor i pojechali. Henio krzyczał, żeby
mu pozwolili wysiąść. Czy nie słyszeli, czy udawali, że nie słyszą?
Na podjeździe pod górkę chłopca wyrzuciło z przyczepki, ale ostatkiem sił złapał się brzegu przyczepy. Trzymającego się przyczepki
chłopca ciągnęli po wyboistej, kamiennej drodze. Henio stracił siłę
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i puścił przyczepkę. Wyrzuciło go do rowu. Był okaleczony, z obdartych ze skóry nóg ciekła krew. Tam, taki półprzytomny, leżał cicho
jęcząc. W tym czasie my go szukaliśmy. Żona i Tadzio wołali i chodzili wokół domu. Zrobiło się ciemno. Gdzie jest dziecko? Gdzie go
szukać? Drogą wracała z pracy, ze szpitala, nasza sąsiadka, pani Hydel. Usłyszała jęki dochodzące z rowu i znalazła Henia. Poznała go
i na rękach przyniosła do domu. Szybko wraz z żoną obmyły ranne
dziecko i zaniosły go nocą do pani doktor Szimerki (Głuska)7. Tam
otrzymał od niej fachową pomoc i pozostał do rana. Rankiem Marynia przyniosła go na rękach do domu. Długo leczyły się jego rany,
a ślady pozostały mu na zawsze. Był też inny przypadek z dziećmi,
które kręciły się wśród wojska. Było tylko ośmiu żołnierzy, ale ciągle się zmieniali. Pełnili straż przy magazynach broni w lesie, koło
Chechła. Na podwórku obok domu mieli porozrzucane różnego kalibru naboje. Chłopcy, jak to chłopcy - zabierali te leżące naboje, szli
do lasu, tam palili ognisko i je detonowali. Pewnego dnia detonacja
była tak silna, że wzbudziła popłoch wśród Niemców. Bali się, że to
partyzantka. Chłopcy po „załadowaniu” ogniska, uciekali. Niemcy
zaczęli szukać sprawców, oczywiście znaleźli najmłodszego Henia,
który nie zdążył uciec. Potem jeszcze złapali innych chłopców. Zebrali nas, rodziców, i powiedzieli, że jeżeli nie przypilnujemy dzieci to
nas „rozwalą”, szczególnie grozili ojcom. Był płacz matek, gdy ustawili
nas przy płocie i przygotowywali się do egzekucji nas, czterech ojców.
Żona i inne matki zaczęły klękać przed oficerem i błagały o litość.
W końcu Niemcy nas puścili, ale chłopcy dostali lanie. Potem mieli
w domu jeszcze „poprawkę” i zakaz zabawy z nabojami. Musieli przyrzec, że nigdy więcej nie będą próbowali urządzać „wybuchów”.
Coraz gorzej żyło się nam z żołnierzami niemieckimi. Byli
oni bardzo rozdrażnieni ciągłymi klęskami i podejrzliwi. Rodziny
niemieckie zaczęły opuszczać Chrzanów. Żyło się coraz trudniej,
Doktor Elżbieta Głuska (1896-1986) - lekarka, pomagała w czasie wojny potrzebującym. Działała w Obwodzie Chrzanowskim Armii Krajowej.
7
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ciężko było wyżywić domowników. Niemcy wywozili nas z Fabloku pod Alwernię, tam kopaliśmy rowy przeciwpancerne. Nawiązałem „sztamę” z tamtejszą ludnością i zacząłem handel bimbrem. Sam
go pędziłem i nim handlowałem. Bywało tak, że sprzedawałem im
bimber za chleb lub produkty żywnościowe. Dawałem żołnierzom
niemieckim bimber, a w zamian otrzymywałem coś do jedzenia:
konserwy, cukier, ryż lub kaszę. Moja siostra, Zośka, dowiedziała się o bimbrze i sama nieraz po niego przychodziła na Borowiec
razem z synem - Rysiem. Chłopcy bawili się razem. Pewnego dnia
przyjechał na rowerze jej mąż, Pokusa. Kupił większą ilość bimbru
i zaczęliśmy sobie popijać. Zawołał jednego z Niemców, z którym się
przyjaźnił. Coś tam z nim szwargocze, język mu się zaczyna już plątać. Ja też miałem dobrze „w czubie”, więc poszedłem do żony, która
spała w pokoju z dziećmi. Pijany Niemiec już poszedł do siebie. Pokusa ciągle siedzi przed domem i coś „ mamrocze”. Zaczął wyzywać
mnie i całą rodzinę Sroków od głupich Polaczków. Nadawał na brata
Jaśka. W pewnym momencie wstał, otworzył drzwi do pokoju i rzucił
butelką w łóżko. Dobrze, że źle wymierzył. Butelka wpadła między
śpiącą żonę i leżące obok niej dziecko. Och, jak niewiele brakowało,
by trafił w któreś z nich! Ja zerwałem się z łóżka, wściekły i pijany.
Jak zacząłem go okładać i bić pięściami! Wywlokłem drania z domu
na dwór i skopałem do nieprzytomności. Gdyby nie żona, pewnie
bym go zabił. To ona mnie od niego oderwała. Otrzeźwiałem, gdy
zobaczyłem, że się nie rusza. Leżał obity pod domem. Ja pełen strachu uciekłem do lasu i z daleka obserwowałem dom. Żona poszła po
Niemca, z którym pił wódkę. Niemiec chwiejąc się na nogach podszedł do niego. Żona przyniosła wodę i wylała na niego. Ocucił się.
Niemiec coś tam z nim poszwargotał. Marynia zrozumiała niektóre
słowa. Mówił coś o wódce i o tym, że są pijani i trzeba iść do domu
spać. Pokusa stanął na nogi, więc go razem z Niemcem wsadzili na rower i kazali mu jechać do domu. Trzymał się jakoś na rowerze, jadąc
w poprzek drogi, w stronę Chrzanowa. Niemiec pożegnał się i poszedł spać. Marynia jeszcze chwilę patrzyła, jak Pokusa „morduje się”
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z rowerem. Kiwnęła na mnie i wróciłem do domu. Jednak byliśmy
pełni strachu. Co będzie jutro? Czy Pokusa pójdzie na policję? Doczekaliśmy, pełni niepokoju, do ranka. Patrzę, a Niemcy spokojnie
biorą się do swoich obowiązków. Pełen obaw poszedłem do roboty
do Fabloku. Cały dzień rozglądałem się czy ktoś po mnie nie idzie.
Żona wybrała się do Zośki, zanieść jej kurę na rosół. Tak naprawdę,
to poszła zrobić wywiad, co z Pokusą? Ciągle baliśmy się, że doniesie
Niemcom o pobiciu. Marynia wypytała Zosię o „męża”. Dowiedziała
się, że wczoraj pojechał gdzieś na pijaństwo i wrócił do domu bardzo
poturbowany. Kilka razy przewrócił się na rowerze i się potrzaskał.
Teraz leży i jęczy, każe się smarować i nacierać maściami. Gdy Marynia tam była, to właśnie usnął i spokojnie spał. Zosia jej mówiła, co
też on jej naopowiadał o wczorajszym wieczorze, ale nic nie wspominał o bijatyce. Wszystko sobie zapomniał, nie przywiózł do domu
żadnej wódki. Chyba gdzieś po drodze rozbił, bo cuchnął gorzałką
jak bimbrownia. Żona spokojnie wróciła do domu i mi wszystko opowiedziała. Już się tak nie martwiłem. Chodziłem do pracy, a tam było
coraz mniej obsługi niemieckiej. W pośpiechu, wielu niemieckich
pracowników nadzoru opuszczało Polskę. Na Borowcu coraz bardziej
czuć było zapach palonych w Oświęcimiu ciał. Niemcy zwiększyli wydajność krematoriów. Pospiesznie zacierali ślady zbrodni. Nasi
strażnicy magazynów broni w szybkim tempie zaczęli wywozić z lasu
amunicję. Zbliżał się front. Już pociski padały na teren Borowca. Jeden z nich trafił w niemiecką kuchnię polową, która była pod lasem,
zabił kucharza i dwóch żołnierzy. Pozostali pośpiesznie zakopali ich
w lesie. Nie zostawili nawet znaków, gdzie byli zakopani. Nareszcie
nadszedł oczekiwany przez nas dzień. Niemcy opuścili nasz dom!
Marynia wzięła się do sprzątania tego, co zostało. Zostały meble i trochę środków czystości: mydełka, wody kolońskie i kremy do golenia.
Już podłogi były wymyte, posprzątane. Wierzyliśmy, że to koniec wojny, że już zbliża się wyzwolenie. Przecież Niemcy odeszli! Co prawda
jeszcze kręciły się po okolicy grupki zabłąkanych żołnierzy niemieckich. Z daleka dochodziły odgłosy walk i zbliżających się oddziałów
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wojsk radzieckich. Przygotowaliśmy się do przyjścia frontu. Marynia
szybko pozbierała niektóre rzeczy i schowała je do piwnicy. Mieliśmy
trochę złotych precjozów, z dobrych czasów, więc schowała je do glinianego dzbanka i wyniosła do piwnicy. Wzięliśmy na plecy pierzyny,
żywność, a na ręce małą córeczkę, synów i poszliśmy do sąsiada - Lichoty, który miał dużą piwnicę. Tam schroniło się nas trzy rodziny
z dziećmi i dobytkiem. Słyszeliśmy coraz bliżej strzały. Poszedłem
jednak sprawdzić, czy wszystko dobrze zamknąłem. Szybko wróciłem
do piwnicy. Było w niej małe okienko, przez które obserwowaliśmy
okolice naszego domu. Nagle widzimy, że od strony Żelatowej, w kierunku naszego domu, posuwa się grupa Niemców ubranych w białe,
ochronne ubrania. Walą prosto do naszego domu. Podeszli do drzwi.
Zamknięte. Zaczęli się dobijać i szarpać klamkę! Ja dopiero co naprawiłem zamki. Wziąłem klucz od Maryni i biegnę do domu. To tylko
parę kroków od naszego schronienia. Szybko otwieram Niemcom
drzwi. Kilku z nich wchodzi do domu, inni ustawili się za domem.
Tak jakby czekali na kogoś idącego od strony Zagórza? Chcą się napić kawy! Szybko rozpalam ogień w piecu i nastawiam wodę. Nagle
patrzę, a oni wszyscy wybiegają z domu. Co się dzieje? Patrzę przez
okno. Od strony Zagórza, drogą jadą czołgi z czerwoną gwiazdą! To
Rosjanie! Uciekam do piwnicy i przez okienko patrzę. Widzę czołgi
i słyszę jak zza domu Niemcy do nich strzelają. – Będzie gorąco! – myślę. Ogień wystrzelony przez Niemców zaskoczył żołnierzy rosyjskich
siedzących na czołgu. Nie spodziewali się napotkać tutaj Niemców!
Rosjanie szybko zeskoczyli z czołgu i otwarli ogień do ukrytych za
domem niemieckich żołnierzy. Zaczęła się „siekanka”. Oj! Będzie gorąco! Patrzę, a rosyjski czołg wali prosto na nasz dom i na mnie. Lufę
skręca na dom. Zobaczyłem śmierć przed oczami. Czy to już koniec
mojego życia?! Nie mogłem nic zrobić! I nagle słyszę straszny huk.
Gruzy walącego się budynku zasypały całe wejście do piwnicy. Padłem ogłuszony hukiem wystrzału i rozpadającego się budynku. Jak
długo leżałem ogłuszony i przygnieciony gruzem, nie wiem. Gdy się
ocknąłem, sprawdziłem ręce - całe, nogi - ruszam nimi. Głowa boli.
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Zacząłem jęczeć. Słyszałem różne rosyjskie słowa, wołałem o pomoc.
Usłyszeli! Wołają: –Jama, jama, dawajcie „odkrywajem”! Odsypali
wejście do piwnicy i gdy mnie zobaczyli, wyciągnęli i zapytali: – A kto
wy, germaniec, chadziaj? Wystraszony mówię: – Jestem Polakiem, gospodarzem tego domu. – Pierwszy raz widzę Rosjan. – No charaszo,
gdzie wasza żona i dietia? Uchodite do niej. Co mam robić, nade mną
niebo, a przede mną Rosjanie plądrujący ruiny domu. W tej części,
która została, znaleźli mydło i wodę kolońską, pytają: – Czto eta? Nie
czekają na moje wyjaśnienia i widzę jak piją wodę kolońską i jedzą
mydło mówiąc: – Wot charosza wodka, a i eto wkusnoje! Popatrzyłem na nich i poszedłem do żony i dzieci. Widziałem, jak zabierali
na czołg wszystko, co znaleźli. Zaczęli plądrować, po piwnicy. Tak
nas „oswobodzili” od wszystkich rzeczy materialnych. Takie prawo
zdobywców. Nie wiem, co się stało z Niemcami, czy ich wszystkich
zabili, czy udało się im uciec? Wróciłem do piwnicy, żona się bardzo
ucieszyła, bo była przekonana, że zginąłem pod gruzami domu. Ale
my już nie mamy domu, gdzie wrócimy z dziećmi?
Tak nas oswobodziła Armia Radziecka w styczniu 1945 roku.
Czołgi zatrzymały się na naszym domu. Tu było rozwidlenie dróg
i Rosjanie nie wiedzieli, gdzie mają dalej iść. Wychodzę z piwnicy
u Lichoty i patrzę, a tu w kuchni przy stole stoją dwaj Rosjanie w kożuchach i dyskutują spoglądając na rozłożoną przed nimi mapę. Nie
wiedzą, gdzie mają dalej się poruszać. Podchodzę i widzę, że szukają
przejścia przez Chechło. Ponieważ znałem się na mapach, pokazałem
im, gdzie mogą w bród lub mostkiem przejechać rzeczkę. – O ty wojenny, ty znasz kartę! Nada szto by ty pokazał nam darogu!!! – mówią i zabierają mnie ze sobą. Pokazuję im drogę, nie przez las, tam
są jeszcze Niemcy, tylko jedziemy przez pola. Pokazałem im kierunek do Zagórcza, gdzie był bród na Chechle. Prosto przez rzeczkę
przejechali na drugą stronę. Na Zagórczu już na nich czekała inna
grupa rosyjskich wojsk. Rosjanie poszli, a mnie zostawili na brzegu
Chechła, w lesie. Zbliżał się wieczór, zacząłem odwrót do domu. Nie
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idę przez las, tam każdy krzaczek to może być ukryty Niemiec. Pełen
strachu maszeruję prosto do Zagórza. Tam wiodła prosta droga przez
pole. Dochodzę do wsi, a tu słyszę okrzyk – Stój!!! Kto idzie? Kuda ty
idiosz? Oglądam się, a za mną rosyjski żołnierz z lufą karabinu wymierzoną we mnie. – Ja jestem Polakiem, idę do domu. Pokazałem
waszym wojskowym drogę – tłumaczę mu. – Chadi siuda!! – woła
i każe mi iść do najbliższego domu. – My tu oddychamy. Ty to że
ostań zdzieś! Wchodzę do mieszkania, a tam kilku moich znajomych.
Też ich zatrzymali w drodze do wsi. W drugiej izbie byli żołnierze rosyjscy. Dookoła domu postawili warty. W izbie było ciepło, więc sobie
spokojnie usnęliśmy. Gdy się rano obudziliśmy, po Rosjanach już nie
było śladu. Nikt nas nie pilnował, więc ruszamy do wsi, w stronę szkoły. Znajomi skręcili do wsi, a ja w przeciwną, do domu. Idę w kierunku Borowca, nagle od strony Żelatowej zaczyna się strzelanina. Gwiżdżą kule, rzucam się do rowu, czekam. To dziwne, przecież Rosjanie
na pewno dotarli już do Chełmku, a tu Niemcy są jeszcze w lesie na
Żelatowej? Widziałem, jak udało im się, podpalić kilka budynków we
wsi. Tak do wieczora strzelali z małymi przerwami. Ja czołgam się
rowem w stronę domu. Trwało to bardzo długo. Gdy się podnosiłem, jakiś snajper niemiecki, „walił” w moją stronę. Nie mogłem przedrzeć się przez otwarty teren. Dotarłem do domu pod wieczór. Byłem
głodny i zmarznięty. Żona znowu czule mnie powitała. Po raz któryś
myślała, że mnie już nie zobaczy. W domu nie było nic, nawet wynieśli z piwnicy ziemniaki. Nie dało się tam zamieszkać, ruiny, zimno,
dzieci małe, mamy to, co udało się wynieść do sąsiadów. Została nam
krowa, którą przechowaliśmy u sąsiadów. Była jednak ranna. Nocowaliśmy u sąsiadów Zielińskich. Ale jak długo można być u kogoś.
Chciałem naprawiać zrujnowany dom. Ściany, które ocalały, ruszały się grożąc zawaleniem. Miałem cegłę na dom i nic więcej ? Dobrze,
że ocalała nam krowa. Teraz główna żywicielka dzieci. Przeżyła front,
była jednak ranna w nogę. Przechodzące obok rosyjskie oddziały często pytały: – Jak daleko do Berlina? Czasami dali coś do jedzenia z ich
kuchni polowej. W lasach kryły się jeszcze grupki Niemców. Ciągle
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byliśmy w obawie o życie, które może w każdej chwili odebrać „zabłąkana kula”. Nie było znikąd żadnej pomocy. Jeszcze ciągle trwała walka wyzwoleńcza i walka o przetrwanie. Rosjanie brutalnie obeszli się
z chowającymi się wśród ludzi w Zagórzu niemieckimi żołnierzami.
Mimo, że prosili oni o łaskę, gdy ich ukrywających się znaleźli Rosjanie, to byli od razu rozstrzeliwani. I poszli dalej Rosjanie na Berlin!
Co robić? Postanowiłem udać się z rodziną do Babic.
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Przeszedł front i całkowicie wyczyścił nam dom. Zostaliśmy
oswobodzeni z całego naszego dobytku. Całe lata pracy poszły znowu
na marne. Zniknęły nawet ziemniaki z piwnicy. Pozostało nam to,
co mieliśmy na sobie oraz to, co żona schowała u sąsiadki. Dopóki
Rosjanie mieli niedaleko od nas kuchnię, to nam dali trochę jedzenia.
Oni odeszli i już było głodno. Dobrze, że uratowała się krowa, chociaż
była ranna, dawała trochę mleka, które piły dzieci. Dom nie nadawał się do zamieszkania, ocalała tylko jedna ściana i część warsztatu.
Postanowiłem udać się do Babic. Idę więc rozeznać, jak tam wygląda sytuacja. Gdy zbliżałem się do wsi, drogą jechały rosyjskie czołgi,
zniszczone domy zionęły pustką, a niektóre szkieletami wypalonych
murów. Dochodzę do wsi, wokoło obraz nędzy i rozpaczy. Babice prawie doszczętnie wyniszczone. Gdzieniegdzie stoi ocalała chata. Gdy
zobaczyłem z daleka swój rodzinny dom, błysnęła we mnie iskierka
nadziei. Stał, co prawda ściany były obite od pocisków, w oknach ani
jednej szyby, splądrowany doszczętnie, ale jest dach i mury. Poszedłem
do piwnicy. Och, jakże się uradowałem, były w niej ziemniaki. Zawróciłem na Borowiec, załadowaliśmy dzieci na sanki, nasz pozostały
dobytek, krowę i wybraliśmy się do Babic. Tam zamieszkaliśmy w pustym, rodzinnym domu. Udało się wstawić szyby w oknach i jakoś się
żyło. W Babicach Rosjanie zrobili punkt zborny, do którego zgłaszali
się ludzie powracający z obozów i lagrów. Mieli też kuchnię polową,
więc od nich brałem jedzenie dla dzieci. Gdy obóz w Oświęcimiu już
był opustoszały po więźniach, chodziłem tam z kolegą i przynosiliśmy
worki pełne ciuchów, które żona prała i przerabiała na ubrania dla
dzieci. Była krowa, ale coraz bardziej chorowała, musiałem ją zabić.
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Udało mi się uratować trochę mięsa i nawet część sprzedać. Już nie
było mleka dla dzieci. Chodziłem do punktu zbornego i pomagałem
rosyjskim żołnierzom przy ludziach wracających z obozów. Tak minął
styczeń i luty. Do punktu zbornego dotarła grupa liliputów, cyrkowców. Przyjechali na furmance z walizami pełnymi cyrkowych strojów.
Tu zostali przeładowani na samochody, które miały ich zawieźć na
Węgry. Gdy pomogłem im się przeładować, jeden z nich pyta: – Czy
chcesz tego konia? Już nie będzie mi potrzebny. Bardzo chętnie się
zgodziłem, szybko zaprowadziłem go do domu i zamknąłem go w pustej stajni. Bałem się, że odbierze mi go jakiś z gospodarzy, któremu
Niemcy zarekwirowali konie. Okazało się, że i koń jest chory. Byłem
jednak bardzo zadowolony, że go mam. Zaraz też zawołałem do niego
kowala z Kwaczały. On znał się na koniach, znał ich choroby i pomógł
mi go wyleczyć. Miałem już konia. Nie miałem wozu ani uprzęży dla
niego. Od sąsiada Kwiatkowskiego, pożyczyłem uprząż i wóz.
Zaczynała się wiosna, tak więc zacząłem pracować u gospodarzy na zarobek. Ludzie czasem płacili, ale częściej dawali żywność:
jajka, mleko, ser itp. Miałem dużo pracy. Układało się nam z dnia na
dzień coraz lepiej. Pewnego marcowego dnia wróciła rodzina z wygnania. Zaczęły się kłopoty. Każdy chciał teraz tu mieszkać. Moja rodzina przeniosła się do pokoiku na poddaszu. Jednak żyło się nam
ciężko. Ciągle kłopoty i kłótnie. Postanowiłem powrócić na Borowiec. Mury, które pozostały z budynku były mocno nadwyrężone, ale
w części gdzie był warsztat masarski, się trzymały. Postanowiłem je
przykryć prowizorycznym dachem i tam zamieszkać. Panowały tam
bardzo złe warunki, były nagie mury kamienne, a na nich wilgoć.
Groziło to utratą zdrowia dla dzieci. Zwróciłem się do nowopowstałej
w Chrzanowie władzy o pomoc lub przydzielenie mi jakiegoś schronienia. Odmówiono, bo takich jak ja było wielu. Ciągle jeszcze pracowałem koniem, gospodarzom obsiewałem pola i sadziłem ziemniaki.
Tutaj na Borowcu z zapłatą było gorzej niż w Babicach. Ludzie dawali
coś do jedzenia. Gdy skończyły się prace polowe, woziłem węgiel. Ro-
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boty coraz mniej, więc sprzedałem konia i kupiłem krowę. Teraz mieliśmy mleko dla dzieci. Nie pracowałem, więc umówiłem się z kolegą
i pojechaliśmy na „szaber” do Wrocławia. Na dworcu i w płonącym
jeszcze miejscami mieście, pełno było żołnierzy rosyjskich. Szukali
ukrywających się Niemców. Na ulicach każdego kontrolowali. Pojechaliśmy z kolegą do Opola. Tu było bezpieczniej, choć żołnierzy rosyjskich nie brakowało, zakładali władzę ludową w mieście. Rosjanie
byli łasi na bimber, razem z kolegą zaczęliśmy go pędzić i handlować
z żołnierzami. Pijani Rosjanie za bimber ofiarowali mi konia. Wziąłem go i wyjechałem z Opola. Słyszałem od ludzi, że Rosjanie potrafili jednego konia sprzedać kilka razy. Dlatego przenosiłem się z nim
z miejsca na miejsce. Gdy już zdobyłem dla niego uprząż i przyczepę,
postanowiłem wracać do domu. Udało mi się jeszcze wyszabrować
maszynę do szycia typu Nauman i z tym wróciłem na Borowiec. Żona
najbardziej cieszyła się z maszyny. Już byliśmy bogatsi o konia. Złe
warunki mieszkalne zaczynały nam dokuczać. Postanowiłem przenieść się z dziećmi do domu siostry na Rospontową. Ona była sama
z dzieckiem, bo jej męża, Pokusę, uwięziono w obozie przejściowym
dla Volksdojcherów w Jaworznie. Siostra niechętnie się na to zgodziła. Znowu udaję się do Urzędu z prośbą o mieszkanie. Pytają mnie
– Gdzie teraz mieszkacie? Tłumaczę, że u siostry. To kazali mi tam
zostać. Wracam znowu z niczym. Tadzio zaczął chodzić do szkoły
w Chrzanowie, do czwartej klasy. Dużo czasu dzieci i rodzice spędzali
przy odgruzowaniu szkolnego budynku i jego sprzątaniu. Tu w czasie
przechodzącego frontu był szpital polowy. Trzeba było przygotować
część pomieszczeń na sale lekcyjne. W domu zaczęły się kłopoty. Rysio bawił się z Heńkiem nabojami i siekierką próbował rozbić nieduży
pocisk. Nastąpił wybuch. Henio został trafiony w nogę odłamkiem,
a Rysio uciekł ze strachu. Później okazało się, że on też był ranny.
Żona z Heńkiem na rękach pobiegła do doktor Głuskiej. Przyjmowała ona pacjentów w przychodni na Rynku. Gdy żona wychodziła już
z gabinetu z Heńkiem, w poczekalni siedział Rysio. Sam przyszedł do
lekarza, on też był ranny od wybuchu. W momencie zemdlał i lekarka
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szybko się nim zaopiekowała. Potem żona i jego zabrała do domu.
Zośki nie było w domu, pracowała, bo musiała utrzymać siebie i syna
pod nieobecność męża. Następnego dnia podczas rozbrajania pocisku
na łące nad Chechłem, zginęli dwaj koledzy naszych dzieci. Ogarnął
nas strach. Zaczęły się kłótnie i atmosfera w domu była bardzo napięta. Jeden pokój zajmowała siostra z synem, a w drugim była cała nasza
rodzina. Kuchnia była wspólna. Pewnego dnia po takiej kłótni postanowiłem iść na milicję na skargę, na siostrę. Po drodze spotkałem
kuzyna Wicka, który spytał: – Gdzie idziesz? Powiedziałem, że idę na
policję ze skargą na Zośkę. Mówiłem do kuzyna: – Czy nie uważasz,
że to nieuczciwe, żebym ja z dziećmi nie miał gdzie mieszkać, a żona
Volksdojchera panoszyła się w całym domu? – Oj! Ferdek przecież to
siostra, a może wypuszczą jej męża i co wtedy? Lepiej nie chodź na
milicję! Byłem jednak wściekły na siostrę i poszedłem na posterunek
szukać sprawiedliwości. Jednak nic nie załatwiłem, z czasem złość mi
na nią przeszła. Znowu poszedłem do urzędu z prośbą o mieszkanie
lub pożyczkę na budowę domu. Mieli mnie dość i usłyszałem odpowiedź: – Nie mamy mieszkań ani pieniędzy na pożyczki. Możecie jechać na ziemie zachodnie tam ludzie otrzymują domy poniemieckie
w ramach rekompensaty za mieszkania stracone w czasie wojny.
Co miałem robić?! Postanowiłem pojechać na zachód poszukać czegoś dla rodziny. Zostawiłem swoją rodzinę u Zośki i z kolegami: Szajerem i Pośpiechem pojechaliśmy na zachód. Wtedy pociągi
były bezpłatne, więc dojechaliśmy aż do Gorzowa. Bardzo się baliśmy,
bo ciągle mówiono, że Niemcy wrócą z powrotem i nas wygonią. Taka
była propaganda. Ale zaryzykowaliśmy. Wysiedliśmy w Gorzowie na
końcowej stacji. Dalej pociąg nie jechał, bo na Warcie był zerwany
most kolejowy. Przez pontonowy most przeszliśmy do miasta, a tam
same ruiny. Wiele zgliszcz, nie ma gdzie się zatrzymać. Przespaliśmy się na dworcu i postanowiliśmy iść w kierunku miejscowości
Skwierzyna. Tam znajdował się punkt przydziału gospodarstw, domów, mieszkań. Już robiło się nam głodno i chłodno. Szliśmy wzdłuż
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Warty. Po brzegach ciągnęły się pola uprawne. Wszystkie były obsiane i obsadzone ziemniakami, łąki zielone i pełne polnych kwiatów.
Piękny wiosenno-letni, nadwarciański pejzaż. Tak idąc doszliśmy do
Skwierzyna i zgłosiliśmy się do biura, żeby się zameldować i przedstawić swoją prośbę. Tam wszystkich rejestrowali i sami według uznania
gospodarstwa przydzielali. Bardzo często o przydziale decydowały łapówki. My nie mieliśmy pieniędzy na łapówki, więc zakwaterowano
nas, dano nam jedzenie i kazano czekać. Czekaliśmy już trzy dni i nikt
nas nie zawołał do Biura. Postanowiliśmy wracać do domu. Tak zdenerwowani i zrezygnowani szliśmy wzdłuż głównej drogi w kierunku
Poznania. Przechodziliśmy przez różne małe i większe wsie. Wszędzie dużo ocalałych z wojennej pożogi domów, ale już zajętych. Cały
czas trzymaliśmy się blisko drogi głównej, żeby nie pobłądzić. Doszliśmy do dużej wsi nad stawem, nazywała się Przytoczna. Tu było sporo
zniszczeń, nawet kościół czy jakaś duża synagoga były zrujnowane.
Idziemy więc dalej. Wzdłuż drogi ciągnęły się tory kolejowe. Postanowiliśmy na następnej stacji wsiąść do pociągu i wrócić do Chrzanowa. W końcu doszliśmy do stacyjnych zabudowań z czerwonej cegły.
Ładnego budynku dworca kolejowego. Koło budynku posprzątane.
Okazało się, że tam już mieszkali ludzie. Wyszedł kolejarz i podszedł
do nas. – Co, szukacie pewnie jakiegoś domu? – Tak, ale nie ma nic
ciekawego, nie podoba nam się tutaj, więc wracamy do swoich stron.
– Hej panowie! Za tą górką jest taka ładna, niezniszczona wioska, tam
na pewno się wam spodoba – radził nam kolejarz. – Zobaczcie! Do
domu zawsze możecie wrócić. Postanowiliśmy jeszcze tam zobaczyć,
co to za wioska? Poszliśmy brukowaną drogą pod górkę. Naszym
oczom pokazała się aleja drzew owocowych odchodząca w jedną stronę i druga równoległa aleja pięknych dębów. Na tabliczce napis: „Goraj”, tak się nazywała wieś. Weszliśmy do wsi, nie widać żadnych ruin
i zniszczeń. Droga dębów prowadziła do dużego majątku z ładnym
parkiem i pałacykiem. W parku dużo egzotycznych drzew i krzewów.
Przez Goraj biegła droga w połowie piaszczysta i brukowana oraz
chodnik. Zaczęło mi się tu podobać. W środku wsi stał piękny muro-
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wany z czerwonej cegły kościółek, a obok niego cmentarz. Wszystko
to było otoczone szerokim kamiennym murem. Za kościołem zobaczyliśmy dwa okazałe budynki szkoły. Tylko w centrum wsi były ruiny dużego budynku (dawna restauracja i sklep). Idąc dalej mijaliśmy
ładne, ogrodzone od drogi zabudowania gospodarstw. Już pod koniec
wsi stał budynek kuźni, a po drugiej stronie zobaczyłem dom z dobudówką posiadającą duże okno wystawowe. Zainteresowałem się nim.
Okazało się, że jest jeszcze wolny i co najważniejsze miał okazałe zabudowania gospodarcze, a w nich warsztat rzeźniczy! To coś, czego
szukałem. Wprawdzie dom nie był duży, ale podwórze, stodoła i spore
zabudowania gospodarcze były solidne. Podobało mi się tu i sobie
„zarezerwowałem” to obejście.

Dom w Goraju, 1950 rok.

Dowiedziałem się od tubylców, autochtonów, że tu mieszkał masarz.
Niemiec o nazwisku Nowicki. Uciekł do rodziny pod Berlin. Tak
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więc dom był mój. Należało teraz zgłosić się do Biura do Skwierzyny
i zameldować. Tak też zrobiłem. Zapisali gospodarstwo wraz z dwoma hektarami ziemi na moje nazwisko. Mieli obiekcje: - Czy naprawdę jestem masarzem? Żeby im udowodnić swoje umiejętności, poprosiłem sąsiada z gospodarstwa zajętego już przez pana Opasa i jego
końmi pojechaliśmy do Gorzycka (wsi obok Goraja), kupiłem krowę
i ją przed komisją ubiłem. Obecny był weterynarz, który zbadał mięso
i pozwolił sprzedać. Zgodzono się, zostałem właścicielem gospodarstwa. Koledzy poszli dalej w stronę Warty, szukać szczęścia. Znaleźli
sobie duże gospodarki rolne i też zostali ich właścicielami.
Gdy dostałem już papiery na dom, postanowiłem jechać
po rodzinę do Chrzanowa. Podszedłem do stacji, oddalonej około
dwóch kilometrów od domu i pojechałem po swoją rodzinę. Wróciłem do Chrzanowa i zdałem żonie relację z podróży, najpierw się
ucieszyła, a potem rozpłakała. Cieszyła się, że już nie będzie musiała mieszkać kątem u mojej siostry, a rozpłakała, że będzie daleko od
rodziny. Bała się też, że będzie blisko Niemców, którymi ciągle nas
straszono. Stwierdziłem, że skoro przez Niemców Ruski1 nam zniszczyli dom i pozbawili środków do życia, to w ramach rekompensaty
my możemy zamieszkać na ich terenach. Będzie to zapłata za straty
jakie moja rodzina poniosła w czasie wojny. Tak więc załadowaliśmy
na wagon nasz majątek w postaci konia, wozu, krowy, pięciu kur, maszyny do szycia i reszty dobytku i ruszyliśmy z trójką dzieci na zachód
do „nowego” domu. Podróż trwała około tygodnia, w końcu w dniu
15 sierpnia 1945 roku dotarliśmy do Goraja z całą rodziną i dobytkiem. Miałem swój wóz, więc na bocznicy stacji Goraj przeładowaliśmy się na furmankę i jazda do domu. Żona płakała, że nie ma tu
znajomych, a dzieci rozbiegły się po gospodarstwie w poszukiwaniu
„skarbów”. Mieszkanie składało się z dwóch pokoi i dwóch kuchni,
było trochę poniemieckich mebli, a resztę potrzebnych pozbieraliśmy
z niezamieszkałych jeszcze budynków. Tak rozpoczynało się nasze
1

Nazwa potoczna Rosjan.
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nowe życie, z dala od krewnych i znajomych. Byliśmy jednak razem,
a dom ten przypominał mi rodzinny w Babicach. Mieliśmy dach nad
głową i siebie. W Goraju mieszkało sporo autochtonów, którzy nie
uciekli do strefy niemieckiej. Bardzo słabo lub wcale nie mówili po
polsku. Było jednak i dużo przyjezdnych z całej Polski, którzy tak jak
my, szukali swojego miejsca na ziemi. Życie powoli zaczęło się układać, czasami wybuchały konflikty między sąsiadami. Ludzie zaczęli
sobie dokuczać i wymyślać różne przezwiska. Byli tu poznaniacy zwani „pyzami” lub „niedobitymi baranami”, Kurpie2 zwani ”pasiakami”,
Zabużanie to „brudasy” i sporo Ukraińców, a właściwie przesiedlonych tu Łemków. Ich zwano „bandziorami”. Pozostała też duża grupa
autochtonów. Tych nazywano „germanami” lub „hitlerowcami.” Istny
konglomerat ludzki. Na nas mówiono „Krakusy”.
Powoli zapoznawaliśmy się z sąsiadami. Dzieci zawierały
nowe przyjaźnie i życie zaczęło się układać. Były też pewne kłopoty.
Za naszym domem, za stodołą, ciągnęło się pole rolne i łąka. Dzieci
tam pasały krowę. Pewnego dnia zdarzył się przykry dla nas wypadek.
Tadek, który pasł krowę na naszej łące, nie dopilnował jej. Zajęty zabawą z innymi dziećmi nie zauważył jak krowa dorwała się do kopca
ziemniaków tubylca Estrycha. On to zauważył, wygonił krowę, a syna
zbił i wyzwał go od polskich świń. Tadek wrócił do domu spłakany
i obolały. Żona płakała razem z nim. Gdy syn mi to opowiedział, zdenerwowałem się, poszedłem do Estrycha i po prostu dostał ode mnie
po gębie za to, że zbił dziecko i wyzwał. Nie będzie mi tu „Niemiec”
poniżał syna i go bił. Może i trochę przesadziłem, bo pluł krwią, ale
dostał nauczkę. Skończyło się poniżanie przybyszy. Sąsiad mnie unikał, ale z biegiem czasu stosunki nasze uległy dużej poprawie, gdy
nasze dzieci chodziły wspólnie do szkoły. Pomału wieś zaludniała się
osiedleńcami i żyło nam się raźniej. Żona zaprzyjaźniła się z sąsiadkami
Kurpie, podobnie jak górale, to nazwa wywodząca się z przezwiska, a to powoduje, że mianownik liczby mnogiej, po trosze także z powodu ludowego i archaicznego pochodzenia, nie ma „spodziewanej” końcówki -owie.
2
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Opaską i Złotorzycką, już coraz rzadziej mówiła o powrocie do
Chrzanowa. Ponieważ był to okres żniw, a Niemcy zostawili całe
pola obsiane zbożem i ziemniakami, trzeba było to wszystko zebrać.
Autochtoni tacy jak Estrych czy Krupa (najwięksi gospodarze, mówiliśmy na nich „bauerzy”) mieli maszyny rolnicze, ale sami z nich
korzystali i nie chcieli pożyczać. Zboże kosiliśmy kosą, a żony podbierały pokosy i wiązały w snopki. Potem wszystko to składaliśmy
w stogi lub do stodół. Wtedy zdarzył się pewien incydent. Henio postanowił sobie obejrzeć, jak wygląda wieś od zaplecza. Spacerował
wzdłuż wsi polami i ogrodami. W tym czasie byłem zajęty pracą na
naszym podwórku. Usłyszałem serię strzałów. Po chwili ucichły. Dalej zajmowałem się swoją robotą. Nagle od strony ogrodu przybiegł
Heniu i krzyczał – Tato, tato! Chodź prędko! – Co się stało Heniu?
– zapytałem. – Za stodołą Gajdy w ziemniakach leży żołnierz i strzela
do stodoły. Chyba chce ją podpalić! Wiedziałem, że jest ona pełna
zwiezionego zboża i spłonęłaby jak szczapa suchego drewna. – Pokaż
gdzie on jest. Pobiegliśmy za ogród. Zauważyłem, że w radlonce3 leżał
rosyjski żołnierz, doszczętnie pijany z karabinem. Podeszliśmy go od
tyłu. Rzuciłem się na niego i wyrwałem mu karabin. Pijanica słabo
się bronił, więc wykręciłem mu ręce i wywlokłem z ziemniaków. Karabin dałem do niesienia Heniowi, a sam prowadziłem go przez wieś
do majątku, gdzie stacjonowali Rosjanie. Heniu dumnie niósł broń.
Przekazałem pijanicę komendantowi. Mówiono potem, że został on
rozstrzelany. Bardzo się tym martwiłem, że przeze mnie zginął człowiek. Okazało się jednak, że rosyjski komendant odesłał go do innej
jednostki. Dzięki Heniowi udało się uratować dwie, duże stodoły pełne zboża. Nadeszły wykopki i znowu ludzie sobie wzajemnie pomagali. Ja miałem konia i wóz, więc zwoziłem z pola plony. Dużo pomocy było na „odróbki”, czyli wzajemne odpracowywanie. Zebraliśmy
ziemniaki i część z nich została zakopcowana na zimę. Trzeba było
zaopatrzyć domy w opał przed zimą. Wokół wsi było sporo bunkrów
3

Pas ziemi powstały w wyniku radlenia - przeorania.
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budowanych przez Niemców. Były one wykonane z drewna, tak więc
je rozbieraliśmy, a drewno posłużyło nam za opał. Gromadziliśmy
w szopie na końcu podwórza. Tak kończył się rok 1945.
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Potrzebna była choinka, a tu nigdzie nie ma młodych drzewek, same dorodne, wysokie sosny w wyczyszczonych lasach. Droga w kierunku Warty biegła przez
lasy, tam znalazłem choinkę. Były to pierwsze na zachodzie święta.
Były one „syte” i radosne. Marynia przygotowała smaczną wigilię,
były też cukierki dla dzieci. Potem wspólna pasterka. W kościele księdzem był Niemiec, on odprawiał msze po łacinie. Potem śpiewał po
niemiecku, my - przybysze - odpowiadaliśmy i śpiewaliśmy po polsku. W domu na drzewku ozdobionym wytworzonymi z papierów
i kolorowej bibuły łańcuchami, zapaliliśmy świeczki. Cały tydzień
przed świętami ozdoby wykonywały dzieci i żona. Niemiecki ksiądz
szybko nas opuścił i na jego miejsce dojeżdżał, z parafii w Przytocznej, na rowerze, następny, już Polak. On też długo nie zabawił. Po latach dowiedziałem się, że w czasie wojny współpracował on z AK i był
poszukiwany przez UB4. Dlatego musiał szybko zniknąć. Następny
ksiądz nazywał się Żuchowski. On spędził już na parafii długie lata.
Była ona spora, bo chodzili do Goraja ludzie z Nowin, Krobielewa,
Strychowa i Stryszyna. Mieliśmy już swojego księdza, w kilka osób
wycięliśmy nieduży dąb i zrobiliśmy z niego wysoki krzyż, pod który
zakopaliśmy butelkę z nazwiskami przybyłych tu Polaków. Krzyż został postawiony w środku wsi na znak powrotu tych ziem do Polski,
a ksiądz Żuchowski go poświęcił. Synowie po kolei byli ministrantami, a ja należałem do rady parafialnej. We wsi trzeba było wybrać sołtysa, niemiecki poprzednik uciekł do Niemiec. Pierwszym sołtysem
po wojnie we wsi Goraj został Jan Jodłowski. Przyjechał on ze swoją
rodziną i sprowadził też brata Bernarda. Mieszkali oni na Ukrainie
i zostali stamtąd wysiedleni. Powstała u nas Rada Sołecka, zostałem
Urząd Bezpieczeństwa - organ funkcjonujący w Polsce w okresie stalinizmu
1944–1956.
4
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jej członkiem. Pracy w urządzającej się na nowo wsi było dużo. Taki
nawał roboty pozwalał zapominać o Borowcu. Tu powstawały nowe
problemy. Trzeba było uruchomić szkołę, żeby dzieci mogły do
niej uczęszczać. Czekało nas też wymłócenie zboża zgromadzonego w stogach. Dużą część młóciliśmy cepami wspólnie. Była we wsi
młockarnia z silnikiem elektrycznym, ale brakowało pasów do motoru. Te co były, często się zrywały. Wprawdzie Bernard Jodłowski
próbował robić pasy transmisyjne do młockarni, plótł je ze sznurów
parcianych, ale niedługo wytrzymywały. Udało się jednak wymłócić
zboże z dwóch wielkich stogów, wyczyścić z plew i zmagazynować
w jednej z sal szkolnych. Było tego gdzieś około 14 ton. Dużo! Niedługo się cieszyliśmy, bo przyjechała delegacja z powiatowej Skwierzyny,
chcieli nam to zboże zarekwirować. Podnieśliśmy krzyk i bunt. – Jak
to! Tyle się napracowaliśmy, a wy chcecie nam to odebrać? Tłumaczyli, że musimy podzielić się z ludźmi w mieście. Udało się nam z nimi
utargować, zabrali połowę ziarna, a drugą częścią się podzieliliśmy
między sobą. Po młócce, gdy uprzątnięte zostały sale lekcyjne, zajęliśmy się sprawami szkolnymi. Dogadaliśmy się na Radzie Sołeckiej,
że trzeba wysłać delegację rodziców do powiatu z prośbą o przydział
nauczyciela. Chcieliśmy we wsi uruchomić szkołę. Robiono nam duże
trudności, brakowało nauczycieli do polskich szkół. Sołtys działał
w tej sprawie energicznie i do wsi przyjechało z poznańskiego małżeństwo nauczycielskie, Pańczakowie. Najpierw przyjechał pan Wincenty. On znał trochę niemiecki i dogadywał się z autochtonami. Gdy
przyjechała jego żona, spodobało się jej i pozostali już w Goraju. Zamieszkali w bardzo ładnym mieszkaniu w jednym z budynków szkolnych. Zaczęły się egzaminy i przydzielanie dzieci do poszczególnych
klas. Polegały one na sprawdzaniu umiejętności czytania i pisania
oraz rachowania. Dzieci autochtonów nie umiały mówić po polsku,
więc zapisano je do klas niższych, niż to im przysługiwało stosownie
do wieku. Tak pod koniec 1945 roku rozpoczęła się nauka w polskiej
szkole. Kierownikiem został Wincenty Pańczak, a jego żona uczyła
młodsze klasy. Tadek poszedł ponownie do czwartej klasy, bo nie było
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wyższej, a Henio do pierwszej. Na wiosnę tego roku otrzymaliśmy
już przydziały ziemi i trzeba było brać się za obrabianie pola. Żona
skwapliwie mi pomagała. Już oprócz przywiezionego dobytku, na podwórku pojawiły się małe gąski i kurczaki, a na dachu stodoły młode
gołębie. To był ciężki okres w życiu mojej żony, była w ciąży. Ja nie
pracowałem, utrzymywaliśmy się tylko z gospodarki. Jedzenia dzieci
miały sporo: było mleko, śmietana, jajka, mięso z drobiu i nawet gołąbki. Z nich żona gotowała dla dzieci zupki i rosołki. Brakowało jednak pieniędzy. W naszym domu też pojawiło się małe dziecko. Żona
urodziła w czerwcu w szpitalu w Skwierzynie, córeczkę. Przywiozłem
je do domu pożyczoną bryczką. Był ciepły, czerwcowy, słoneczny
dzień. Urodziła się 28 czerwca 1946 roku na Ziemiach Odzyskanych.
Teraz już było nas sześcioro. Żona, ja oraz dwóch synów i dwie córki. Całkiem spora rodzinka. Odbyły się chrzciny, okazja do spotkania
z sąsiadami. Chrzestnymi córeczki zostali sąsiedzi Irena Plichta i stolarz, Feliks Olech. Córka otrzymała na imię Tereska.

Komunia Anny.
Na zdjęciu od lewej:
ciocia Maria Ziajka, Anna, Teresa
i tata Ferdynand Sroka.

192

Po wojnie

W tym czasie żona się rozchorowała. Dokuczał jej reumatyzm
i kamienie żółciowe. Brała zastrzyki z penicyliny. Leczyła się prywatnie, bo nie było ubezpieczenia. Jeździła do doktora Kryna, do Skwierzyny. Żona była bardzo przemęczona dużą ilością pracy i miała coraz
częściej ataki woreczka żółciowego. Prywatne leczenie nie odnosiło
skutku. Dostała skierowanie na operację do szpitala do Międzychodu.
Leczenie miało kosztować około 90 tysięcy, to była cena naszej krowy. Ja byłem beztroski i zbyt często przebywałem w majątku, wśród
Rosjan, popijając z nimi, nie zajmując się rodziną. Tak trwało kilka
dni. Pewnego dnia przychodzę do domu, a tu nie ma żony. Tadzio
powiedział mi, że mama pojechała pociągiem do Międzychodu, do
szpitala i jemu kazała zajmować się młodszym rodzeństwem. On był
jej prawą ręką w domu, miał sporo obowiązków. Po ucieczce żony do
szpitala, zrozumiałem swoje niecne postępowanie i postanowiłem się
poprawić. Cóż ja sam pocznę z czwórką dzieci? Dowiedziałem się,
że żonę czeka operacja. Właśnie w szpitalu ją do niej przygotowują.
W domu było dużo roboty. Tadek prał pieluchy, a Henio i Andzia
karmili i bawili Tereskę. Załamałem się i doceniłem żonę. Nie mogę
pozwolić, żeby do nas nie wróciła! Zaprzągłem konia do furmanki,
zabrałem dzieci i pojechałem do szpitala po żonę i matkę. W Międzychodzie lamentowałem i prosiłem lekarzy, żeby żonę oddali do domu.
Błagałem ją o powrót, bo bez niej sobie nie poradzimy. Udało się,
lekarze ustąpili, dali żonie leki. Zabrałem ją na swoją odpowiedzialność. Razem z całą rodzinką wróciliśmy furmanką do domu. Byłem
szczęśliwy, że znowu jesteśmy razem. Postanowiłem starać się o zezwolenie na otwarcie masarni. Zezwolenie otrzymałem, okazało się
jednak, że pięknie wyglądający warsztat masarski posiadał maszyny
rzeźnickie, ale miały one wymontowane silniki. Nowicki wyjeżdżając
musiał je zabrał albo schować. Byłem zdany na własne ręce. Zacząłem ubój zwierząt. Do pomocy wykorzystywałem synów. Byli jednak
oporni i niechętni do tej pracy. Tymczasem na terenie majątku ciągle
mieszkali Rosjanie. Była tam gorzelnia, a w zbiornikach pełno spirytusu. Chodzili więc często pijani i odwiedzali poniemieckie dziewczy-
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ny. Pozostawili po sobie pamiątki. Pewnego razu w czasie pijackich
libacji podpalili pałacyk5, który całkowicie spłonął.

Mama Marianna Sroka, Tereska, tata Ferdynand Sroka
przed domem w Goraju, 1950 rok.

Rosjanie zarządzali tym majątkiem, przyjmowali ludzi do pracy. Dawali pracownikom mieszkania w czworakach, ale za pracę nie płacili. Pracowników było sporo, ale bez grosza. Prowadzony przeze
mnie handel mięsem szedł słabo. Gospodarze mieli swoją trzodę,
więc sobie sami ją ubijali, a pracownicy majątku nie mieli pieniędzy
na zakupy. Często towar musiałem rozwozić po sąsiednich wsiach
i tam sprzedawać. Poznałem w ten sposób okoliczne wsie i ludzi tam
mieszkających. Każdy z nich miał swoje utrzymanie z gospodarstwa. Mięso nieczęsto gościło w tych czasach na stołach. Musiało być
jednak na niedzielnym obiedzie. Interes nie rozwijał się, a podatki
Były to przedwojenne dobra rodziny Jakobich, którzy uciekli przed wojną do Kanady.
5
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od handlu były wysokie. Nie byłem w stanie ich płacić. Tak w roku
1948 przyjechali do mnie egzekutorzy i cały nasz majątek łącznie
z nożami rzeźnickimi spisali. Sąsiedzi przyszli i stanęli w mojej obronie. Żona zrozpaczona, razem z dziećmi, prosiła o litość. Ustąpili,
podarli spisany już protokół i sporządzili go od nowa. Kazali się mi
podpisać i odebrali mi zezwolenia na prowadzenie masarni. Podatek
umorzyli, ale procenty musiałem zapłacić.
Zająłem się uprawą pola, ale i to mi nie wychodziło. Ludzie
mówili: – Oj, panie Sroka na uprawie roli, to się wy nie znacie! Na
gospodarza się nie nadajecie, poszukajcie sobie innej pracy. Nie lubiłem pracy w polu. Do tego padł nam koń. Udałem się do powiatu po
przydział konia. Zapisałem się na listę oczekujących i otrzymałem go.
Musiałem za niego zapłacić kilka rat. Był to koń z UNR-y6 (pomoc
z Ameryki dla Polaków). Już było lepiej, bo pracowałem nim w polu
u sąsiadów. Gdy raty spłaciłem, to konia sprzedałem i na nim dobrze
zarobiłem. W tym czasie założyli w Wierzbnie Gminną Spółdzielnię,
która otworzyła sklep, gdzie otrzymałem pracę sprzedawcy. Codziennie dojeżdżałem tam na rowerze. Dużo nie zarabiałem, ale na spłatę
procentów z zaległego podatku wystarczyło. Dzieci przynosiły nam
dużo radości. Żona chodziła na wywiadówki i byliśmy dumni z naszych chłopców, bo się wyróżniali w nauce. Byli bardzo zdolnymi
uczniami. Ja znowu przestałem się interesować rodziną i po pracy
w sklepie zacząłem popijać ze znajomymi. Jakiś ubek doniósł na mnie
na policję. Zabrano mnie na posterunek i zatrzymano mnie na noc.
Marynia wpłaciła na drugi dzień kaucję i mnie wypuścili. W sklepie
zrobiono remanent i stwierdzono manko. Dobrze, że było ono nieduże. Znowu żona wysupłała oszczędności ze sprzedaży świń i zapłaciła
za mnie kaucję oraz pokryła manko. W Wierzbnie pracowałem przez

Skrót od United Nations Relief and Rehabilitation Administration - międzynarodowa organizacja pomocy krajom wyzwolonym spod okupacji niemieckiej po II
wojnie światowej.
6
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rok. Zaczęto zakładać GS7 w Goraju. Udało mi się namówić organizatorów, żeby otworzyć sklep u mnie w domu, w miejscu zlikwidowanego sklepu mięsnego. Z jednego pomieszczenia zrobiłem magazyn
i handel pomału się rozwijał. Żona mi często pomagała. Miała ona
w domu dużo pracy z dziećmi, z prowadzeniem gospodarki, ale jeszcze doglądała sklepu i handlowała. Ja przywoziłem zaopatrzenie.
Tymczasem Rosjanie powoli opuszczali majątek, który udało im się
już zniszczyć. Utworzono w Goraju Państwowe Gospodarstwo Rolne
(PGR). Początkowo kierownikiem zrobiono jednego z miejscowych,
ale szybko się go pozbyli. Przyjechali nowi, młodzi ludzie i z nich wybrano zarządcę. Przyjmowano ludzi i zaczęto im płacić za pracę. Gleby były tu niskiej klasy IV, V, VI, więc rolnictwo było nieopłacalne,
zaczęto rozwijać hodowlę owiec i bydła. PGR zaczął przynosić korzyści. Interes w naszym sklepie się rozkręcał, pomimo że we wsi był
drugi, prywatny sklep u Grzegorzewskiego. We wsi była też prywatna
piekarnia u Czarneckiego. Podatki wykańczały prywatną działalność,
więc niedługo i piekarnia została zamknięta. Uruchomiono w Przytocznej państwową, geesowską piekarnię. Zlikwidowano sklep Grzegorzewskiego. Towar z jego sklepu przekazano do GS-u. Potem przeniesiono sklep od nas do dużego budynku w środku wsi. W tym
samym budynku była też sala widowiskowa ze sceną i zapleczem.
Tam odbywały się seanse kinowe, zabawy wiejskie, różne uroczystości oraz występy naszego ludowego teatru. Miejsce na sklep GS było
bardzo dobre i teraz żona została sprzedawczynią. Sklep był dochodowy, GS czerpał z niego dobre zyski. W 1950 roku zaproponowali mi
założenie w Przytocznej warsztatu masarskiego. Zostałem kierownikiem masarni. Do pracy dojeżdżałem rowerem. Znowu przestałem
dbać o dom. Wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki, domu, sklepu, spadły na żonę. W starszych klasach dzieci musiały chodzić do szkoły w Przytocznej. Codziennie dojeżdżały na rowerach ponad 10 km lub chodziły na piechotę przez pola.
7

Skrót od Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
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Najmłodsza latorośl, Tereska, chodziła do przedszkola utworzonego
dla pegeerowskich dzieci, a Andzia uczyła się w miejscowej szkole.
Była ona bardzo cichą i posłuszną dziewczynką, miała koleżanki Zygrytę Kliman, Monikę Grzyb, Mańcię Pastuszek i Krysię Pilinkiewicz.
Koleżanki odwiedzały ją często. W domu było zawsze gwarnie i wesoło. Przychodzili też koledzy Henia: Zbyszek Paszkiewicz, Edek Złotorzycki czy Teofil Grzyb. Gdy Tadek poszedł do średniej szkoły do
Skwierzyny, to przyjeżdżał do domu tylko w sobotę. Jego koledzy też
byli mile widziani w domu. A był to Staszek Banas, Kazio Złotorzycki,
Mietek Gajda czy Czesiek Kostka. Było z nimi wesoło i przyjemnie.
Nasze dzieci były gościnne, towarzyskie i uczynne. Pomagały żonie
w gospodarce, jak mogły. Marynia miała jednak dużo obowiązków,
ale zawsze w domu był świeży, pachnący chleb. Żona co tydzień piekła kilka bochenków w naszym piecu chlebowym. Czasami jechała
do Skwierzyny, do Tadka, który mieszkał w internacie i zawoziła mu
„wałówkę”. Robiła tam także zakupy. Bardzo się cieszyliśmy, gdy syn
został w średniej szkole przodownikiem nauki. Pozostawił za sobą
ciężki okres pobytu w domu i teraz czuł się dorosły. Henio i Andzia
chodzili do szkoły w Przytocznej. Pan kierownik Andruszkiewicz nie
mógł się ich nachwalić. Zawsze otrzymywali nagrody za dobra naukę.
Byliśmy z nich zadowoleni. Co roku sprzedawaliśmy na spędzie po
kilka tuczników (5-7 rocznie). Za tak zarobione pieniądze żona kupowała mnie i dzieciom ubranie lub materiał i sama szyła: koszule, sukienki i pozostałą odzież. We wsi mieliśmy też kilku krawców. Byli to
Kiona (szwagier sąsiada Olecha), Grocholewski (zięć Judkowiaka)
oraz Braun (autochton). Z biegiem czasu to oni szyli mi ubrania.
Dzieci były wtedy dobrze odżywione, mieliśmy swoje mleko, śmietanę, masło, mięso. Osiągały bardzo dobre wyniki w nauce i były naszą
dumą. Wieczorami wspólnie czytaliśmy przed spaniem książki, które
przynosiły ze szkolnej biblioteki. Były to między innymi takie książki
jak: Nędznicy czy Trylogia, nowele Konopnickiej czy wiersze
Brzechwy. Ja nadal prowadzę z dwoma czeladnikami i uczniem masarnię geesowską. Ponieważ obowiązywały przydziały mięsa, więc
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według rozdzielnika kierowałem je do sklepów i gospody. Ukończyłem też kurs prawa jazdy na motor. Może uda mi się go kupić? Żona
rezygnuje z prowadzenia sklepu. To ponad jej siły. Przyszedł rok 1951,
zaczęto agitować i zakładać po wsiach Spółdzielnie Produkcyjne8. Ludzie się buntowali mówiąc, że to nic innego jak kołchozy. Agitacja
jednak była bardzo duża i w końcu w Goraju założono taką spółdzielnię. Chciano i mnie zapisać, ale ja już pracowałem, więc zapisałem
żonę do tej spółdzielni. Ludzie oddali jako wkład do spółdzielni najsłabsze sztuki bydła i najgorszą ziemię. W jednym z dużych zabudowań gospodarskich we wsi zrobiono oborę dla krów i świń, w innym
stajnie dla koni. W naszym domu, w lokalu po sklepie, utworzono
zlewnię mleka. Żona ją prowadziła. Była zlewniarką. Już od czwartej
rano przyjmowała mleko z rannego i wieczornego udoju od gospodarzy. Codziennie o szóstej rano przyjeżdżali po odbiór mleka ze zlewni
w Przytocznej. Dostała za tę pracę sześć „dniówek” miesięcznie. Prowadziła zlewnię przez cztery lata. Ja wczesnym rankiem jeździłem
rowerem do pracy w Przytocznej. Marynia musiała, po oddaniu mleka, obudzić dzieci, dać im śniadanie i wysłać je do szkoły. Potem zaczynała obrządek w gospodarstwie. Hodowaliśmy zawsze po kilka
świń, krowę, owce i drób. Żona musiała także odrabiać „dniówki” na
spółdzielczych polach. Każdy z członków spółdzielni miał wyznaczony swój areał ziemi do obrobienia. Na początku było tylko 8 członków, a potem liczba ta wzrosła do 20. Ludzie zaczęli utrzymywać się
tylko z tego, co było w spółdzielni. Spółdzielnia się rozkręcała.
W pierwszym roku żona miała przepracowane 178 dniówek. Za każdą dniówkę otrzymała 2,5 kg zboża, siano i słomę dla bydła oraz pewną ilość cukru, uzależnioną od areału pola buraków cukrowych, które
miała pod swoją opieką. Nie zawsze wiodło się spółdzielcom dobrze.
Małe urodzaje sprawiły, że ludzie otrzymywali coraz mniejsze wynagrodzenie za dniówki. Spółdzielnia zaczęła podupadać. Młodzi ludzie
W skrócie SP - gospodarstwa rolne utworzone z małych gospodarstw chłopskich
w celu wyeliminowania tzw. kułaków.
8
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wyjeżdżali do szkoły lub pracy do miasta. Bogatsi gospodarze - autochtoni, gospodarzyli samodzielnie. Nie pomagały zabiegi UB. Szukali
oni zaczepki, żeby ich wyeliminować i często posądzali o sabotaż.
Z byle jakiego powodu więziono ich w okresie największych prac polowych, na tydzień, dwa i potem ich puszczano. Jednak i te zabiegi nie
pomagały. Nie przybyło od tego skupowanych zwierząt rzeźnych
i mięsa zaczęło brakować. Życie we wspólnotach stawało się coraz
trudniejsze. Ciężko żyło się także w tych gospodarstwach indywidualnych. Dostawy produktów żywnościowych dla państwa były obowiązkowe, a opornych uważano za sabotażystów. Był rok 1952. Henio
skończył siódmą klasę i żona pojechała z nim do krewnych do Chrzanowa. Odwiedziła rodzinne Luszowice i Babice. Gdy wróciła, zrobiła
mi awanturę. Poszło o cegłę, jaką mieliśmy na Borowcu zgromadzoną
na budowę domu. Dowiedziała się od sąsiadki, że gdy tam byłem
w odwiedzinach, to szalałem na weselu u Wyrębaka (sąsiada). Zobaczyła też, że z naszej cegły mój brat, Edek, wybudował sobie dom.
Musiałem się przyznać, że w czasie jednego z moich pobytów, cegłę
sprzedałem bratu. Żona spytała: – A gdzie są pieniądze za cegłę? Wtedy jej powiedziałem, że gdy wracałem z Chrzanowa pociągiem, w czasie załatwiania się w ubikacji z tylnej kieszeni spodni wypadł mi portfel z pieniędzmi do otworu w ubikacji. Chciałem go odnaleźć, więc
zahamowałem pociąg. Była w pociągu awantura, ale portfela nie znalazłem. Po prostu bałem się przyznać. Gdyby żona tam nie pojechała
w odwiedziny, to by nie wiedziała o tym zdarzeniu. Marynia mi przebaczyła. Życie toczyło się nadal, ale widziałem jej niezadowolenie.
Henio chciał iść do szkoły do Krakowa. Żona namówiła go, żeby poszedł do Międzyrzecza do szkoły zawodowej. Było niedaleko i początkowo dojeżdżał pociągiem, a potem zamieszkał w internacie. Ja nadal
pracowałem w masarni w Przytocznej. Otóż, zdarzyło się pewnego
dnia, że jak zwykle pojechałem do pracy i po rannym uboju rozdzieliłem mięso do sklepów i gospody. Był to dzień spędu bydła. Jak zwykle w tym dniu gospodarze po sprzedaniu żywca udawali się do gospody na kielicha i zakąskę. Tegoż samego dnia odbywało się zebranie
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wiejskie, na którym prowadzono agitację do partii. Świetlica, gdzie się
ono odbywało, była przy gospodzie, więc goszczących tam gospodarzy zaproszono na zebranie. Ja byłem już po pracy, więc pojechałem
do domu. Tam czekała mnie jeszcze robota na gospodarstwie. Chciałem pomóc żonie. Nie interesowałem się zebraniem. Byłem bezpartyjny. Na drugi dzień, jak zwykle rano, przyjechałem do masarni, już
o szóstej ubiliśmy zwierzęta, rozbieraliśmy mięso i dzieliłem je na
sklepy. Koło godziny ósmej przyszedł milicjant, kazał mi się zgłosić
na posterunek. Tak jak stałem w ubraniu roboczym, udałem się tam
myśląc po drodze: – Czego oni ode mnie mogą chcieć? Zawsze załatwiałem mięso na ich potrzeby. Pewnie znowu mięsa mogą chcieć.
Stawiłem się na posterunek, dyżurny policjant do mnie. - Siadajcie
Sroka, spiszemy notatkę z przesłuchania. – Jakiego przesłuchania,
o co chodzi? – pytałem zdziwiony. – Zaraz się wszystkiego dowiecie.
Dlaczego nie byliście wczoraj na zebraniu? Ludzie się skarżyli, że
w gospodzie nie ma nic do jedzenia. Bufetowa powiedziała, że po
prostu zbojkotowaliście zebranie, nie dostarczacie do gospody mięsa
w przyznanej wysokości. Proszę tu zrobić rozliczenie z tego towaru,
co otrzymujecie do masarni. – Dostarczam zgodnie z rozdzielnikiem
– mówiłem – i robiłem cały rozdział mięsa na wszystkie placówki.
Robię to od dłuższego czasu, więc wszystko znałem na pamięć. Okazało się, że do gospody dałem nawet więcej niż był przydział. Moje
rozliczenie się im nie podobało i mówili: – Czekajcie na prokuratora,
on zaraz tu będzie i z wami chce rozmawiać. Ja na to: – Mam jeszcze
robotę w masarni, pójdę dokończyć i wrócę. Jednak nie pozwolono
mi już wrócić do masarni. Zaskoczony, czekałem na prokuratora. Po
dwóch godzinach zjawił się prokurator, którego sprowadzili ze Skwierzyny. Od razu zaczął mnie pytać o wczorajsze zebranie. Dlaczego nie
byłem na zebraniu? Dlaczego sabotowałem gospodę i źle ustawiałem
przez to ludzi do władzy ludowej. – Nie podoba mi się władza ludowa? I tego typu pytania. Tłumaczyłem się jak umiałem, wyjaśniałem
i wyjaśniałem, a on to samo w kółko: – Zróbcie rozliczenie z rozdziału towaru. Znowu rozliczam i wyjaśniam. Nie uwierzyli mi, prokura-
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tor postanowił zabrać mnie do Skwierzyny. Byłem lekko ubrany i proszę, żeby mi pozwolił iść do masarni po cieplejsze ubranie.
Zdecydowanie zabronił mi się oddalać. Potem zawieźli mnie do budynku Służby Bezpieczeństwa do Skwierzyny i tam zostawili w poczekalni. Było mi chłodno, ale co miałem robić? Czekałem kilka godzin przeczuwając, że coś niedobrego się wokół mnie dzieje. Myślałem,
ale nic mi nie przychodziło do głowy, sumienie miałem czyste. – Pewnie mnie znowu przesłuchają i puszczą na ostatni pociąg – myślałem.
Poszedłem do sekretariatu i mówię, że niedługo mam ostatni pociąg
do domu. Zrobiło się późno. Oni na to: – Czekać do skutku! Siedziałem, więc i czekałem. Nareszcie mnie zawołali! Wszedłem do gabinetu szefa UB, którego znałem. Byłem więc dobrej myśli. On mnie
grzecznie przywitał i znowu pyta: – Dlaczego nie byliście wczoraj na
zebraniu? Ja mu powiedziałem, że chciałem pomóc żonie w pracach
polowych. – Dobrze, rozumiem. Dał mi papier i ołówek i kazał spisać
swoje zeznania, a sam wyszedł z pokoju. Siedziałem i pisałem zeznanie. Po upływie pewnego czasu wrócił, ale już zupełnie inny. Dałem
mu kartkę, on czytał i czytał w końcu mówi: – Oj, panie Sroka, ale
umiecie kłamać, to co napisaliście nie jest prawdą. Jesteście sabotażystą. Nie lubicie władzy ludowej. Myślę, że jak sobie posiedzicie, to się
wam wszystko przypomni! Już nie mogłem nic mówić, on szybko wyszedł, a na jego miejsce wszedł milicjant i zaprowadził mnie do ciemnej piwnicy. Były tam cele. Kazał mi oddać sznurówki i pasek. W celi
było małe okienko, stała tam prycza i w kącie wiadro. Milicjant wepchał mnie do celi i zamknął drzwi na klucz. Położyłem się, nadal rozmyślam z jakiego powodu mnie zamknęli, czy może gdzieś powiedziałem coś głupiego. Byłem bezpartyjny i nikogo nie agitowałem
przeciw ustrojowi. Takie i różne inne pytania tłukły mi się po głowie.
Na następny dzień dali mi w misce zupę do jedzenia i kawałek chleba.
Straciłem już rachubę czasu, nie wiem, jak długo siedziałem w tej celi,
ile godzin mnie tu trzymali. Było mi zimno. Po południu przyszedł
milicjant i zabrał mnie do prokuratora, który urzędował w budynku
magistratu (ratusza). Szedłem ulicami Skwierzyny, eskortowany przez
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milicjanta. Zaprowadził mnie do sekretariatu prokuratora i zostawił,
kazał czekać na niego. Prokurator zawołał mnie do swojego gabinetu
i przeczytał mi akt oskarżenia. Słuchałem, co on wyczytuje! Własnym
uszom nie wierzyłem. Oskarżenie było długie, a ja słuchając go, czułem się jak morderca, którego trzeba natychmiast powiesić! Patrzyłem na niego i nie rozumiałem. Wynikało z oskarżenia, że byłem sabotażystą i złodziejem. Stałem jak wryty i skamieniały. On skończył
czytać i podsunął mi to oskarżenie do podpisu. – Macie to podpisać!
Z niedowierzaniem patrzyłem na niego i powiedziałem: – Panie prokuratorze, ja tego nie podpiszę. To co jest tu napisane, mnie nie dotyczy. To nieprawda! - On nadal mi podsuwał akt oskarżenia i zmuszał
do podpisu. – Pogarszacie sprawę nie podpisując oskarżenia! Ja nadal
twierdziłem, że to wszystko jest zmyślone i nieprawda. Nie podpisałem. Tak około pół godziny mi tłumaczył i zmuszał do podpisania.
Ja się do niego nie odzywałem i nie podpisałem. Prokurator wyszedł
zły, kazał jeszcze raz przeczytać akt oskarżenia i podpisać. Wyszedł
i już go więcej nie widziałem. Siedziałem więc w tej kancelarii, zrobiło
się ciemno i cicho. Nie wiedziałem co robić. Gdybym wyszedł, pewnie by mnie szukali i oskarżyli o ucieczkę. Słyszałem jakieś szmery.
Nagle drzwi się otwarły i zobaczyłem kobietę z miotłą. Była to sprzątaczka, bardzo się przestraszyła, gdy się poruszyłem. Kobiecina zapytała: – Co pan tu robi o tej porze, to gabinet prokuratora. Tłumaczyłem jej, że zostawił mnie z aktami, a sam wyszedł. Czekałem na niego
i nie wiem co robić. Kobieta poszła do telefonu i zadzwoniła do domu
prokuratora, ale go tam nie było. Szukano go po knajpach, bo tam
lubił spędzać czas, ale go nie znaleziono. Potem zadzwoniła do milicji.
Przyszli po mnie dwaj milicjanci i nocą ulicą, oświetloną lampami,
zaprowadzili mnie do celi w budynku UB. Było mi bardzo przykro,
nawet w wojsku wybaczono moje błędy i nie aresztowano, a teraz nic
nie zrobiłem i siedziałem drugi i trzeci dzień. Nawet na dwór na spacer mnie nie wypuszczali. Odważyłem się i zapukałem do drzwi. Puścili mnie korytarzem do ustępu, wylać nieczystości. W ustępie spotkałem znajomego, który też nie wiedział, za co siedzi. Zacząłem
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z nim rozmowę, ale zaraz zjawił się milicjant i szybko zamknął mnie
znowu w celi. Poczułem się trochę lepiej, że mam towarzysza niedoli.
Przykro mi było i się rozpłakałem nad swoim i nad rodziny losem.
Przecież oni nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. Człowiek tyle przeszedł w życiu, a oni mnie oskarżali o działalność wywrotową. Dlaczego mnie tu trzymali i tak gnębili? Tak rozmyślając, zasnąłem. Następnego dnia wyprowadzili mnie na górę do pokoju i zrobili mi zdjęcia
z jednego i drugiego boku oraz z przodu, pobrali odciski palców, jak
groźnemu przestępcy. Byłem traktowany jak bandyta! Właśnie wtedy
zauważyłem na korytarzu żonę, ale nie pozwolono mi z nią rozmawiać. Zaprowadzili mnie znowu do celi i szybko zaryglowali. Płakałem i rozmyślałem nad losem. Zasnąłem w końcu. Tej nocy otwarły się drzwi, zabrali mnie na korytarz. Tam stali już inni więźniowie.
Ustawili nas w pary i założyli na ręce kajdanki. Było nas dwunastu,
sześć par. Prowadzili wszystkich w ciemną noc do pobliskiego lasku.
- No to już pewnie koniec, rozstrzelają nas i nikt nawet nie będzie
wiedział, gdzie nas pochowają! Tak sobie myślałem. Jednak, o dziwo,
przeszliśmy koło lasku i prowadzili nas dalej. Będziemy żyć! Kierowaliśmy się na dworzec kolejowy. Kazali wchodzić do wagonu i pociąg
ruszył. Dokąd nas zawiozą? Milicjanci nic nam nie powiedzieli. Tak
jechaliśmy około trzech godzin i w końcu pociąg zatrzymał się na
dużej stacji. Obok stały inne składy pociągów. Dostrzegłem napis:
Zielona Góra. Milicjanci wyprowadzili nas, skutych kajdankami,
bocznymi drzwiami i tak wczesnym rankiem eskortowali, przez ulice
miasta. Dobrze, że jeszcze było pusto. Doprowadzili nas do dużego
budynku z czerwonej cegły. To było zielonogórskie więzienie.
Strażnik przepuścił nas przez bramę na duży plac w środku
więzienia. Tam zdjęto nam kajdanki i ustawiono twarzą do muru. Milicjanci zdali nas strażnikom i odeszli. Podprowadzono nas pod jeden
z budynków. Po kolei wyczytywano nazwiska i pojedynczo odprowadzano do budynku. Przyszła i moja kolej, gdy mnie wyczytali, wystąpiłem do przodu i za strażnikiem udałem się na piętro. Tam dali mi
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łyżkę i miskę. Potem przeszliśmy na drugie piętro i otrzymałem koc.
Strażnik podprowadził mnie pod drzwi, otworzył je i wepchnął do dużej sali. Zamknął za mną drzwi. Było tam ze czterdziestu chłopa. Jedni siedzieli na łóżku, inni, ze złością, zaczęli mnie popychać, kazali się
meldować. Przedstawiłem się i opowiedziałem o moim oskarżeniu.
Dowiedziałem się, że niektórzy już siedzą po dwa lub trzy lata. Gdy
dali mi spokój, znalazłem sobie wolne łóżko i zaczęło się kiblowanie w
więzieniu. Załatwialiśmy się do wiader, często strażnicy wypuszczali
więźniów do ich opróżniania. Wypuszczali nas, co dwa dni, na spacer
po dziedzińcu i tam podsłuchałem, co mówili więźniowie. Okazało się, że wielu z nich to ludzie wykształceni: inżynierowie, sędziowie,
nauczyciele itp. Tak mijały dni, czekałem na jakąś rozprawę, a tu nic.
Współwięźniowie rokowali mi jakieś dwa-trzy lata odsiadki. Poprosiłem strażników o możliwość napisania listu do żony i doniesienia
jej, gdzie się znajduję. Pozwolono mi napisać. Doniosłem jej o tym, że
jestem w Zielonej Górze i poprosiłem o jakieś pieniądze na żywność,
bo bardzo słabo nam dawali jeść. Marynia z mojego listu dowiedziała
się, że oskarżają mnie o kradzież i sabotaż. Napisała, że była w Skwierzynie u prokuratora, a on jej powiedział, że mnie już nie ma w Skwierzynie, że zostałem wywieziony. Gdy mnie zobaczyła w przelocie na
UB, to upewniła się, że żyję. Bała się, że mnie już nie zobaczy. Przysłała też mi 25 złotych. Najpierw dali mi pieniądze, a list dopiero później
otrzymałem. Poprosiłem zaraz o „wypiskę” i poszedłem do sklepu po
jedzenie. Kupiłem chleba, kiełbasy, cukru i wydałem prawie wszystkie
pieniądze. Zakupami musiałem się podzielić ze współwięźniami, tak
że nie zostało mi dużo. Najgorsza była ta niepewność, co dalej oraz
wszy. Wszyscy więźniowie byli zawszeni. Gryzły one niemiłosiernie,
całe ciało swędziało. Trudno było nawet spać. Słabe wyżywienie doprowadziło do tego, że schudłem, spodnie musiałem trzymać w ręce,
żeby mi nie spadły. W czasie spacerów dowiedziałem się, kto za co
siedzi, ile dostał itp. Spacerując po dziedzińcu podsłuchałem innych
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więźniów. Dowiedziałem się, że szykuje się mała amnestia9 dla niektórych. Wstąpiła we mnie nadzieja - może mnie ona obejmie? Coraz częściej amnestia była tematem rozmów podczas spacerów. Minął
już szósty tydzień, jak siedziałem w tym więzieniu. Wyglądałem jak
chudzielec. Jedzenia, które dawali, było bardzo mało. Do zbiorczej
celi ciągle nam dopychali więźniów. Już musieliśmy się prawie na komendę odwracać. Wiadomość o amnestii zbudziła we mnie nadzieję.
Może wreszcie będzie koniec mojej udręki? Przecież nie miałem nawet żadnej rozprawy, ani żadnego wyroku sądowego. Pewnego dnia
zarządzono przegląd sal. Ustawiliśmy się w dwuszeregu na baczność.
Naczelnik podchodzi do każdego i pyta. – Za co zostaliście skazani?
Czy macie kartę wyroku? – zadaje tego typu pytania. Gdy podszedł do
mnie i pyta, ja mówię, że nie mam żadnej karty, naprawdę nie wiem,
za co siedzę, bo nie miałem rozprawy. On coś tam zapisał w kajecie
i przeszedł do następnego więźnia. Gdy skończył obchód wyszedł, nic
nie mówiąc. Wieczorem podano nam jak zwykle kolację i już kładliśmy się spać. Otwierają się drzwi i strażnik wyczytuje nazwiska kilku
osób, między innymi i moje. Kazał nam zabrać wszystkie swoje rzeczy i iść za nim. Zabrałem koc, miskę, łyżkę, marynarkę i wychodzę
z sali, gdzie spędziłem sześć tygodni. Wszystkie te rzeczy po kolei
oddawaliśmy w magazynach, z których były pobrane. Zaprowadzili
nas do świetlicy, kazali usiąść i czekać. Nie czekałem długo, wołają
mnie do kancelarii i mówią mi, że jestem wolny i mogę iść do domu.
Dali mi przepustkę na drogę. Ucieszyłem się w duchu, ale tłumaczę
im: – Nie mam żadnego dokumentu. Milicja może mnie zatrzymać
i legitymować i co ja im powiem? Poza tym do domu daleko, a ja nie
mam pieniędzy na pociąg, do tego jest zima, nie mam płaszcza ani
cieplejszego okrycia, co mam zamarznąć? Proszę, żeby mi to wszystko dali. Kazali czekać. Cierpliwie czekałem, w końcu dali mi zaświadczenie o zwolnieniu z więzienia, pieniądze na bilet i pożyczyli płaszcz.
Celem upamiętnienia konstytucji z 22 lipca 1952roku, sejm uchwala w dniu 22
listopada ustawę o amnestii spraw dotyczących przestępstw gospodarczych popełnionych przed 20 listopada 1953 roku.
9
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Przecież trzymali mnie prawie dwa miesiące za nic. Dowlokłem się
do dworca kolejowego i kupiłem bilet do Goraja. Całą podróż przedrzemałem. Był 18 grudnia 1952 roku. Gdy wysiadłem w Goraju,
wokół zobaczyłem białą przestrzeń. Zaśnieżone pola i drogi witały
mnie w ciszy. Był siarczysty mróz, wiatr zawiał drogi, robiąc duże
zaspy. Brnąłem drogą wiejską, spotykane gdzieniegdzie osoby mnie
nie poznawały. Nie dziwiłem się, to nie byłem ja. Drogą szedł stary, chudy, zarośnięty mężczyzna. Bałem się jak przyjmie mnie żona
i dzieci, szczególnie mała Tereska. Czy mnie poznają? Marynia przywitała mnie ze łzami w oczach. Dziewczynki były na sankach, gdy
wróciły, nie poznały mnie. Tereska się rozpłakała i wystraszyła, żona
musiała ją uspokajać. Andzia przyglądała mi się jak komuś „nie z tej
ziemi”. Potem zjawili się chłopcy. Oni się bardzo ucieszyli, bo już mieli dość mojej nieobecności. Marynia zagrzała w dużym garze wody,
nalała do bali, w której robiła pranie i się wykąpałem. Co za rozkosz
nareszcie poczuć się czystym. Ogoliłem się, a żona mnie i dzieciom
posypała głowy proszkiem przeciw wszom. Przez kilka dni chodziły
dziewczynki w chustkach na głowie. Potem było mycie i wyczesywanie zdechniętych wszy i gnid. Taka była walka z wszami. Jednak z tym
problemem i innym się uporaliśmy. Żona co tydzień robiła całej rodzinie kąpiel. Bardzo dbała o utrzymanie czystości w domu. We wsi
też zrzedły miny tym, którzy okrzyknęli mnie sabotażystą, szubrawcem, złodziejem i innymi epitetami. Gdy okrzepłem pojechałem do
GS do Przytocznej i zażądałem od nich zadośćuczynienia za okres
spędzony w więzieniu i nieprawdziwe oskarżenia. Bronili się, więc
wynająłem adwokata i podałem ich do sądu. Sprawy toczyły się długo, w końcu, w 1954 roku sprawę wygrałem. Były właśnie czasy „odwilży” gomułkowskiej. Zmarł Stalin, rozwiązano instytucję Urzędu
Bezpieczeństwa. Rozpędzono tych darmozjadów, szpicli i donosicieli.
To przez nich oskarżono wielu niewinnych ludzi o sabotaż państwa.
Wielu zaginęło bez wieści. Zasądzono mi odszkodowanie i wymazanie z akt osobowych wszystkich kar. GS stracił też masarnię, w której
pod moją nieobecność narobiono manka. Zatrudniłem się w PGR
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w Goraju. Utworzono Kombinat Rolny z siedzibą w Goraju, w skład
którego wchodziło 8 mniejszych folwarków. Zostałem kierownikiem
magazynów.

Magazynier Ferdynand Sroka
(w środku) w PGR, 1953 rok.

Były tam narzędzia rolnicze, części zapasowe, materiały budowlane, a nawet spożywcze. Praca odpowiedzialna finansowo.
W PGR była stołówka dla pracowników. Od czasu do czasu robiłem
ubój trzody, a mięso szło na potrzeby stołówki. Powoli życie zaczęło się układać. Pole uprawiał nam PGR. Dobrze uprawiane pola majątków przynosiły duże dochody. Ludziom żyło się dobrze. We wsi
działała świetlica wiejska i na terenie PGR-u też wybudowali świetlicę. Szkołę czteroletnią z biegiem czasu zamieniono na siedmiolatkę.
Religię, która do tej pory odbywała się w kościele, przeniesiono do
szkoły. Co tydzień przyjeżdżało kino objazdowe do wsi. Był okres,
gdy seanse filmowe odbywały się w wagonie kolejowym, który stał na
bocznicy, na stacji. Dzieci przygotowywały różnotematyczne akade-
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mie. We wsi działał zespół teatralny, który przygotowywał spektakle.
Pamiętam, bo sam brałem udział w „Grubych Rybach” Bałuckiego.
Tak powoli mijały lata. Wieś się rozwijała.
Starszy syn Tadek zdał maturę i otrzymał pracę w Zarządzie
Wojewódzkim ZMP jako przewodnik Drużyn Harcerskich. Wysłano
go na kurs nauczycielski do Krakowa na sześć miesięcy. Po ukończeniu kursu został kierownikiem kolonii w czasie wakacji, w Żywcu.
Po wakacjach zatrudniono go jako wykładowcę przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie. Pracował tam
tylko rok. Próbował szczęścia w Szkole Aktorskiej w Łodzi i został
przyjęty. Zrezygnował jednak, gdy otrzymał propozycję stanowiska
kierownika szkoły w Ochli (niedaleko Zielonej Góry). Tam poznał
dziewczynę Jadwigę Kroczyńską. Wzięli ślub, sprawiliśmy im wesele.
Zamieszkali w budynku szkolnym. Wiśka była sierotą z Buczacza na
Ukrainie. Banderowcy zamordowali jej ojca (Polaka), a matkę (Ukrainkę) w okrutny sposób uśmiercili. Ona, jako małe dziecko schowała się pod łóżkiem za bratem. Strzałem z karabinu zabili brata, a ona
schowana za nim, ocalała. Po tej okrutnej egzekucji, sąsiedzi odnaleźli
ją i schowali w koszu na bieliznę. Potem chronili ją trzymając na przypiecku. Następnie została przemycona do Polski i oddana ludziom
z Czerwonego Krzyża, którzy sieroty polskie umieszczali w ochronkach. Wylądowała u sióstr zakonnych w Bielsku-Białej. Potem udało
jej się odnaleźć dziadków Kroczyńskich właśnie w Ochli. Tu poznał ją
Tadek i wybrał sobie za żonę.
Młodszy syn, Heniek, skończył Szkołę Zawodową w Międzyrzeczu. Wybrał się sam w czasie wakacji odwiedzić rodzinę w Babicach. W rodzinnym domu mieszkała teraz matka z siostrą Marysią
i jej mężem. Szwagier Ziajka był elektrykiem. W Babicach działało
Kółko Rolnicze, brak im było kierownika warsztatów z odpowiednim
wykształceniem. Był to okres żniw i poprosili Heńka o pomoc w tym
okresie. Heniek się zgodził, poczuł się w pełni dorosły. My czekamy
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w domu na jego powrót, a tu otrzymujemy od niego list z wiadomością, że podjął pracę w Kółku Rolniczym. Pojechałem po swojego
szesnastolatka i wybiłem mu tę pracę z głowy. Zabrałem go do Goraja
i od września podjął naukę w Technikum Maszyn Rolnych w Strzelcach Krajeńskich. W czasie jego nauki w Technikum szkoła była często odwiedzana przez oficerów Wojska Polskiego. Robiono rekrutację
do szkół wojskowych. Po zdaniu matury, Henio zgłosił się do Wyższej
Szkoły Lotniczej w Radomiu. Żona miała nadzieję, że go nie przyjmą,
bo był jako dziecko bardzo chorowity. Stało się jednak inaczej, przeszedł wszystkie komisje lekarskie i dostał się do szkoły.
Andzia, po skończeniu podstawówki, zdała egzamin wstępny
do Liceum Pedagogicznego w Gorzowie Wielkopolskim i rozpoczęła
tam naukę. W domu została najmłodsza Tereska. Był rok 1955, syn
Tadeusz został powołany do służby wojskowej, do wojsk rakietowych
w Strzegomiu. Do domu przyjęliśmy będącą w ciąży synową, Wiśkę.
Żona się nią opiekowała, kupiła materiał i uszyła jej kilka sukienek.
Dbała o nią jak o córkę. Czekaliśmy rozwiązania. W dniu 12 lutego
1956 roku odbyła się przysięga wojskowa Tadka w Strzegomiu. Brałem w niej udział i byłem bardzo zadowolony, bo zaproszono mnie
do stołu prezydialnego. Gratulowano mi wychowania syna na wzorowego żołnierza. Znowu rozpierała mnie duma. Martwiliśmy się
jednak zamieszkami w kraju. Syn był w wojskach rakietowych. Całe
szczęście, że nie użyto tych wojsk do stłumienia strajków robotników. Przewieziono ich pod Poznań i tam czekali w pogotowiu na
wypadek większych zamieszek. Był to okres, gdy Bierut wyjechał do
Moskwy i tam zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Dwa dni
po jego śmierci, urodził się nasz pierwszy wnuk Bogdan. Bardzo się
cieszyliśmy, szczególnie Tereska. Cała wieś dowiedziała się od niej
o tym wydarzeniu, gdy biegała i wołała. – Jestem ciocią, jestem ciocią! Zadowolona także była Andzia, uczennica Liceum Pedagogicznego. Był to okres, gdy rozwiązywano spółdzielnie produkcyjne,
a ich członkom oddawano pola. Żona miała teraz bardzo dużo pra-
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cy w polu i gospodarstwie. Nadal chowała po kilka świń, stadko gęsi
i kur, krowę i owce. Synowa zaczęła stroić fochy i mieć do wszystkich
pretensję. Nie chciała pomagać w gospodarstwie, chciała iść do pracy. Załatwiłem jej pracę w księgowości w PGR. Tam nie mogła się
pogodzić z ludźmi. Były częste kłótnie z księgowym. Prędko się jej
pozbyli. Co miałem robić? Wziąłem ją jako pomocnika do magazynu. Ona była wątłą osobą, więc podnoszenie ciężkich narzędzi było
ponad jej siły. Tu też nie chciała pracować. Dalej poszukiwałem jej
pracy, bo trudno było z nią wytrzymać w domu. Nie miałem spokoju
ani w pracy, ani w domu. W tym czasie zwolniono ze sklepu sprzedawczynię za duże manko. Poręczyliśmy za synową w GS. Dostała tę
pracę. Początkowo pomagała jej żona, ale gdy synowa wciągnęła się
w pracę, usamodzielniła się. W domu pomagała żonie przy dziecku
Tereska. Trzeba jednak było Wiśkę nadzorować. Już w domu nie stroi
fochów. Sama prowadziła sklep. Gdy syn wrócił z wojska, wyjechali
do miejscowości Jany. Tam Tadek dostał pracę i mieszkanie w szkole, a jego żona, pracę w sklepie spożywczym. Teraz zajmowaliśmy się
tylko domowymi sprawami. W Goraju działo się źle, po rozwiązaniu
Spółdzielni okazało się, że ma ona dużo długów. Księgowy ratował
finanse pożyczkami z banku, potem trzeba je było oddać. Spółdzielcy
nie mieli się czym dzielić. Budynki gospodarcze odkupiło PGR i pozamieniało je na mieszkania dla pracowników. Pozostałe grunty też
odkupili i pozapłacali spółdzielcze długi. Zmiany też dotyczyły PGR.
Rozdzielono kombinat na mniejsze jednostki zlikwidowano zbiorczy magazyn. Zostałem bez pracy. Nową znalazłem w masarni w GS
Skwierzyna. Krótko pracowałem jako czeladnik i zaproponowano mi
kierownictwo. Otrzymałem tam dobre wynagrodzenie i nie krzywdziłem sobie, że do pracy było daleko. Była taka, jaką lubiłem i się na
niej znałem.
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Gdy syn Tadeusz powrócił z wojska, otrzymał pracę kierownika szkoły w Janach pod Zielona Górą. Zabrał synową i wnuka Bogdana, a my trochę odetchnęliśmy. Mieliśmy już dość dąsów i grymasów
synowej. Teraz odwiedzaliśmy ich okazjonalnie. Żona, gdy do nich
jechała, zabierała ze sobą walizkę pełną wyrobów wędliniarskich.
Zazwyczaj było to po świniobiciu. W ten sposób chcieliśmy im pomóc w utrzymaniu domu. Po reorganizacji PGR zmieniłem pracę.
Podjąłem ją w masarni GS Skwierzyna. Lubiłem tę pracę. Codziennie dojeżdżałem do pracy pociągiem, który kursował bardzo punktualnie. Sygnał jadącej lokomotywy oznajmiał we wsi godziny. Praca
układała mi się dobrze i zarobek był dobry. Marynia w domu sama
musiała prowadzić gospodarkę. Pomagała jej Tereska, która chodziła
już w Goraju do siódmej klasy. Nie musiała dojeżdżać do Przytocznej,
bo liczba dzieci była wystarczająca do otwarcia siedmioletniej szkoły. Najstarszy syn był kierownikiem szkoły w Janach, Heniek chodził
do szkoły lotniczej, najpierw w Radomiu, potem w Dęblinie, Andzia
uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Gorzowie. Z nami mieszkała tylko Tereska. Postanowiłem przenieść się do Skwierzyny. Dałem
zadatek za mały domek znajdujący się na zapleczu większego budynku. Chciałem trochę ulżyć żonie w ciężkiej pracy i zabrać ją do miasta. Tereska pomagała mi go posprzątać i przyjechała żona zobaczyć
nowe mieszkanie. Okna tego domku były nisko nad ziemią, a małe
podwórko było całkowicie wybetonowane. Gdy zobaczyła to Marynia, nie chciała się zgodzić na zmianę miejsca zamieszkania. Tu nie
miała nawet ogródeczka na kwiaty czy warzywa. Zwrócili mi zadatek za dom i pozostaliśmy w Goraju. Ja nadal dojeżdżałem do pracy
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do Skwierzyny. Pewnego dnia miałem w masarni nieprzyjemny wypadek. Chodziliśmy w zakładzie w gumowcach. Gdy wyciągaliśmy
sparzone salcesony z kotła, do buta wylał mi się gorący, tłusty rosół.
Zanim ściągnąłem but, cała noga była poparzona. Chorowałem bardzo długo, zanim oparzenie się wygoiło. Po powrocie do pracy, kierownikowałem jeszcze przez pewien czas.

Uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Goraju,
kierownik Wincenty Pańczak z żoną Zofią,
druga od lewej w górnym rzędzie Teresa Sroka obok Zofii Pańczak, 1957 rok.

Pamiętałem taki przypadek, a było to przed wigilią. Syn Heniek w mundurze pilota odwiedził mnie w masarni. Po wyjściu z zakładu, został poproszony na posterunek milicji i go kontrolowano.
Zostałem posądzony, że dałem mu wędliny do torby. Oczywiście nic
u niego nie znaleziono. Miał wypakowaną teczkę zakupami, jakie
zleciła mu żona. Między innymi miał kupione karpie. Następnego
roku były wybory i ludzie we wsi wybrali mnie na przewodniczącego
Gminnej Rady Narodowej w Goraju. Był to rok 1960. Zostałem oddelegowany do pracy w administracji państwowej. Nie dali mi tu dużo
zarobić, ale byłem blisko domu.
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Henryk Sroka z żoną Barbarą
z domu Przybyło, 1960 rok.

Andzia skończyła Liceum Pedagogiczne i poszła do pracy
w szkole w Deszcznie. Do Liceum Pedagogicznego do Gorzowa poszła Tereska, która właśnie ukończyła szkołę podstawową. Zostaliśmy
sami w domu. Było nam smutno. Takie życie się nam nie podobało.
Dom wymagał remontu. Musieliśmy zadecydować, czy inwestować
w Goraj, czy wracać w rodzinne strony. Postanowiliśmy coś zrobić
z naszym życiem. Ludzie wciąż straszyli powrotem Niemców na Ziemie Odzyskane. Z Babic otrzymałem list od matki. Namawiała nas do
powrotu. – Spłacisz rodzeństwo i zamieszkasz w rodzinnym domu,
zapiszę go Tobie – pisała. Mieliśmy trochę uskładanych pieniędzy,
które odłożyła moja zaradna żona. Dzieci już wyfrunęły z rodzinnego
gniazda. Heniu też się ożenił w Lublinie u Przybyłów. Co robić? Po
głębokim zastanowieniu postanowiliśmy wracać na nasze tereny do
Chrzanowa. Wybrałem się do Babic. Matka oraz siostra Marysia, która po śmierci męża mieszkała z synem w rodzinnym domu, przyjęły
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mnie dość chłodno. Nie bardzo to rozumiałem, bo przecież matka
mnie zapraszała. Na temat zapisu domu nie chciała rozmawiać. Gdy
poruszyłem ten temat, matka się rozpłakała. Miała już 80 lat, więc
nie chciałem jej denerwować. Do domu należała jeszcze morga pola,
z którego się utrzymywały wraz z Marysią i jej synem. Wiosną poszedłem na pole. Było nieobsiane, więc kupiłem zboże i zamówiłem
furmana, żeby pole zaorał i obsiał. Dałem mu zapłatę za tę robotę.
Na drugi dzień na pole poszła matka i zmieniła moje polecenia. Obsiane pole kazała zaorać od nowa i zarządziła po swojemu. Gdy po
kilku dniach poszedłem zobaczyć, czy furman zrobił to, co mu kazałem, zobaczyłem pole od nowa zaorane. Byłem bardzo zły. Matka mimo późnego wieku, dalej chciała sama rządzić. Powiedziałem
jej: – Gdy będziemy tak oboje rządzić, to nic dobrego z tego nie będzie. – Jeszcze nie jesteś właścicielem, więc się nie wtrącaj – odpowiedziała. Co było robić? Nie mogłem z nią dojść do ładu. Na następny
dzień zawołałem brata Kazka, który mieszkał w Babicach i siostrę,
Marysię. Zapytałem, jakiej chcą spłaty. Zaczęła się kłótnia między
nami, nie mogliśmy dojść do porozumienia. Tak się zdenerwowałem,
że się rozchorowałem. Zawołali miejscowego lekarza, pana Gołąba,
on mnie zbadał i przepisał lekarstwa. Następnego dnia poczułem się
nieco lepiej i pojechałem do Chrzanowa wykupić leki. Po powrocie
z Chrzanowa poczułem w domu inną atmosferę. – Ty chcesz spłacić
rodzeństwo, przecież na książeczce nie masz pieniędzy! – powiedziała
matka i wymachiwała przede mną moją książeczką oszczędnościową.
Zabrałem im z rąk swoją książeczkę i dobrze ją ukryłem w swoich
ubraniach. Na następny dzień pojechałem do Chrzanowa z zamiarem powrotu do Goraja. Po drodze wstąpiłem na Borowiec odwiedzić
dawnych sąsiadów Zielińskich i obejrzeć swoje pole. Okazało się, że
jest tutaj do sprzedania mały domek obok naszej działki. Długo się
nie zastanawiałem, od razu dałem właścicielom zadatek w wysokości
15 tysięcy złotych, które miałem przy sobie. Zgodzili się, że resztę zapłacimy im do roku. Oni tam będą jeszcze przez ten czas mieszkali,
bo nowy budują dom, który planują ukończyć za rok. Gdy już doszło
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do tej transakcji, wróciłem do Babic i powiedziałem rodzinie, że już
nie chcę ich domu, bo sobie inny kupiłem. Byli bardzo zaskoczeni,
liczyli, że dam im spłatę. Sytuacja się zmieniła. Kupiłem sobie dom
przy swojej działce na Borowcu. Pożegnałem matkę oraz resztę rodziny i wróciłem do Goraja. Powiedziałem żonie o wszystkim. W tym
czasie mieliśmy dwie maciory na oproszeniu. Były duże i zdrowe,
chowane na krowim mleku. W nich była nadzieja na uzyskanie potrzebnych pieniędzy. Gdy się oprosiły, jedna z macior wydała na świat
dziewięć ładnych prosiąt, a druga osiem. Od razu zostały zakontraktowane. Zakupiliśmy drugą krowę na mleko dla prosiąt. Żona bardzo
o nie dbała i po sześciu tygodniach odchowu pojechaliśmy na spęd do
Przytocznej. Tam przyjęli nam dziesięć sztuk. Za te prosięta otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych. Pozostałe zabraliśmy do domu, żeby je odchować na warchlaki, znowu zakontraktować i uzyskać za nie lepszą
cenę. Pieniądze odłożyliśmy na dom.

Marianna Sroka przy pracach
gospodarskich na podwórku.
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Prosięta te już tak dobrze na wadze nie przybywały, więc nam odebrali 5 sztuk za 6 tysięcy. Udało się uskładać 20 tysięcy i w sumie
wysłałem właścicielom jeszcze te pieniądze. Zapłaciłem w sumie już
35 tysięcy, a ja umówiłem się na 53. Postanowiłem znaleźć kupca
na nasz gorajski dom. Udało się znaleźć chętnych za 15 tysięcy, bo
był on jeszcze niespłacony państwu w całości. Dostałem zezwolenie
na wycinkę lasu, który przynależał do naszego domu. Część drzewa
sprzedałem, trochę przygotowałem do wywozu na Borowiec na budowę nowego domu. Wycięty las musieliśmy obsadzić sadzonkami
otrzymanymi od leśniczego Pankowskiego. W domu mieszkaliśmy
już tylko we dwoje. Tereska przyjeżdżała z internatu do domu tylko
na soboty i niedziele. Już nam się znudził ten 16-letni pobyt w Goraju i ciężka praca żony na gospodarce. Gdy wszystko było gotowe do
wyjazdu, napisałem prośbę o zwolnienie mnie z funkcji przewodniczącego gminy. Otrzymałem odpowiedź odmowną. Dano mi tylko
miesięczny urlop. Załatwiłem na stacji kolejowej wagon do przewozu
rzeczy i drzewa do Chrzanowa. Gdy wagon został podstawiony, załadowaliśmy swój dorobek na wagon i żona pojechała. Był rok 1962
i w ostatnich dniach kwietnia Marynia odjechała ze skromnym dobytkiem do Chrzanowa. Ja musiałem zostać i zadbać o przygotowanie obchodów pierwszomajowych. Majówka została przygotowana,
wozy przyozdobione gałązkami brzozowymi, kolorowymi wstążkami oraz biało-czerwonymi chorągiewkami, wyjechały z Goraja na
pierwszomajowe uroczystości do Przytocznej. Dzieci z rodzicami
siedziały na wozach. Uroczysty, kolorowy, roześmiany i rozśpiewany
korowód furmanek jechał brukiem do stacji, a potem asfaltową drogą
na uroczystość 1 Maja. Było bardzo przyjemnie, pogoda dopisywała
i piknik pierwszomajowy zaliczony był do bardzo udanych. Ja sobie
trochę podpiłem. Po powrocie do Goraja, na miejscu była jeszcze
akademia i potańcówka. Nauczyciele ładnie przygotowali dzieci do
występów. Mówiły one okolicznościowe wierszyki, śpiewały i tańczyły kujawiaka. Muzycy grali na potańcówce w parku do późnej nocy.
Potem zrobiło mi się smutno, tęskniłem za żoną, byłem sam. Po uro-
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czystościach poszedłem do domu, spakowałem walizkę i udałem się
do pierwszego pociągu, który jechał w kierunku Krakowa. Już następnego dnia byłem w Chrzanowie, u żony. Marynia już urządziła
domek przy pomocy szwagra i siostry Nowickich. Część rzeczy było
w domku, a reszta została zgromadzona w stojącej obok szopie. Ponieważ miałem miesięczny urlop, uporządkowałem podwóreczko.
Było ono bardzo małe, dlatego chciałem odkupić trochę ziemi od
sąsiadów, ale się nie zgodzili. Niedaleko było nasze pole, więc tam
wybudowałem szopę. Tak się pomału z powrotem aklimatyzowaliśmy
na Borowcu. Niedaleko nas, pod lasem w Chrzanowie kończyli budowę Zakładów Mięsnych. Przyjmowali ludzi do pracy. Nie miałem
jednak zwolnienia z funkcji przewodniczącego w Goraju. Co miałem
robić? Musiałem wracać po zwolnienie. Żona mnie zatrzymywała,
jednak obowiązki mnie wzywały. Wracałem do Goraja uregulować
swoje sprawy. Napisałem prośbę do Rady o natychmiastowe zwolnienie. – To nie takie proste, trzeba zwołać zebranie wiejskie, wyznaczyć
swojego zastępcę. Na zebraniu wszyscy się na mnie uparli i ani rusz
nie zgadzali się na moją rezygnację. Sołtysi z poszczególnych wsi się
rozjechali po zebraniu i dalej musiałem pracować. Przecież nie mogli
mnie zmuszać. Pojechałem do Starostwa do Skwierzyny. Nie zastałem
starosty tylko jego zastępcę, dałem mu zwolnienie, a on odmówił mi
podpisu. Oparłem sprawę o bufet, ale i to nie pomogło. Syn Tadeusz
w tym czasie pracował już w KW PZPR w Zielonej Górze w charakterze instruktora propagandy. Poprosiłem go o pomoc. Przyjechał do
Skwierzyny i moją sprawę załatwił pozytywnie. Ponad dwa tygodnie
trwały jeszcze utarczki, ale postawiłem na swoim. Potem często tego
powrotu do Chrzanowa żałowałem, lecz to już było moje pożegnanie
z zachodem. Gdy wróciłem na Borowiec, zaraz poszedłem do pracy
do Zakładów Mięsnych. Podjąłem ją w charakterze robotnika fizycznego. Tutaj płacili jeszcze mniej niż w Goraju jako umysłowemu. Co
robić? – myślałem. Początki wszędzie trudne, może z biegiem czasu
będzie lżej. Zaczęliśmy myśleć o budowie nowego, większego domu.
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Tadeusz z żoną i dziećmi, 1964 rok.

Zakłady Mięsne w Chrzanowie, pochód pierwszomajowy,
drugi od lewej Ferdynand Sroka, 1961 rok.
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Załatwiłem zezwolenie na budowę i kupiliśmy pustaki. Żona poszła
do pracy za sprzątaczkę do CPN. Baza była niedaleko, za Chechłem.
Dobrze, że była kładka przez rzeczkę, to skracało nam drogę do pracy. Na wakacje przyjechała do nas Tereska. Ponieważ postanowiłem
przesunąć budowę domu dalej od drogi, ona przewoziła po podłożonych deskach, na taczkach pustaki. Było nam ciężko. Tereska zamiast
jechać na obóz sportowy, organizowany przez jej szkołę, poszła do
pracy jako goniec do PZU. Było z nią trochę problemów, bo po wakacjach już nie wróciła do liceum, ale poszła w Chrzanowie do LO
dla Dorosłych. Miała swoje pieniądze i było nam lżej. Tak trwało do
końca września. Wtedy wydarzyło się, że poszła ze starszym kolegą na
prywatkę i nie wróciła do domu przed dziesiątą wieczór. Tak się z nią
umówiłem. Gdy przyszła później, zdenerwowany uderzyłem ją. Poleciało jej trochę krwi z nosa. Marynia się bardzo zdenerwowała i zadecydowała, że musi Tereska wrócić do liceum dziennego. Ponieważ nie
chciała wracać do Gorzowa, żona poprosiła syna, a Tadeusz ją przyjął
do siebie i załatwił jej miejsce w Liceum Pedagogicznym w Zielonej
Górze. Teraz syn mieszkał już w Zielonej Górze na ulicy Kołłątaja.
Tak się też stało. Już w dniu 11 października wróciła do szkoły. Teraz znowu byliśmy sami. Żyło się nam ciężko, zarabialiśmy niedużo,
a budowa domu kosztowała. Kombinowałem, jak się dało. Sam budowałem fundamenty, żona rozrabiała wapno. Wszystko to robiliśmy
po pracy. Tak w 1963 roku znaleźliśmy kupca na nasz domek. Dostaliśmy zadatek i mieszkaliśmy w nim jeszcze przez rok. Już jakoś zaczęliśmy sobie układać życie, a tu córka Andzia chciała koniecznie wrócić
do domu z Deszczna. Co robić? Zgodziliśmy się i od września 1964
roku poszła do pracy w Szkole Podstawowej w Żarkach. Już wybudowaliśmy dom, wytynkowaliśmy dwa pokoje i kuchnię, został pokryty
robioną przeze mnie dachówką. Teraz mieszkaliśmy w nowym domu,
jeszcze dobrze nie wykończonym, a gdy zamieszkała z nami córka,
już okazał się małym. Żona uprawiała ogródek, były swoje ziemniaki
i warzywa, a nawet sialiśmy zboże. Działka była duża (80 arów), więc
i roboty sporo. Mieliśmy też kury, dwie owce i świniaka. Znowu żona
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miała sporo roboty. Córka poznała chłopaka i wyszła za mąż. Zrobiliśmy im w maju wesele.

Zdjęcie ślubne Anny i Teodora Wójcików, od lewej stoją: Henryk, Teresa,
żona Henryka Barbara z córką Mirką, 1964 rok.

Po weselu zamieszkali u nas. Do wykończenia domu jeszcze potrzebowaliśmy dużo funduszy. Młodzi obiecali nam pomóc.
W sierpniu i wrześniu dali nam po tysiąc złotych. Nadchodziła zima
i trzeba było kupić opał. Sam miałem wszystko na swojej głowie. Oni
mimo, że zarabiali dużo lepiej od nas, już nie partycypowali w życiu
rodziny. Młodzi mieszkali i żywili się u nas. Już ledwie dyszeliśmy
z żoną, a oni postawili warunek, że pomogą, jak im zapiszemy dom.
Zięć oświadczył, że nie będzie nic robił, bo to nie jego. To mnie zdenerwowało i powiedziałem: – Nie chcecie pomagać, to sobie sami
budujcie swój dom. O dziwo bardzo chętnie przystali na to. Postanowiliśmy im dać działkę na budowę. Od razu poszliśmy do notariusza,
oni sobie kontrakt opłacili i zapisaliśmy im dziesięcioarową działkę.
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Przyprowadzili sobie miernika i ostro wzięli się do budowy. Mapki
powyznaczali, zezwolenia załatwili i zaczęli budowę, nadal mieszkając i żywiąc się u nas. Myśmy sobie jeszcze większą biedę napytali.
Musiałem teraz po pracy im pomagać. Córka dostała pożyczkę nauczycielską na budowę domu. Rozpoczęli ją w 1965, a już rok później
mieszkali w nowym domu, powoli go wykańczając.
Wydawało się, że już będzie lżej, a tu druga córka skończyła
szkołę i wróciła do domu. Oczywiście, że ją przyjęliśmy, ale nie na
długo, bo od września 1965 roku podjęła pracę w Jeleniu i tam zamieszkała. Co prawda chciała iść na studia na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa na kierunek fizyka, ale to było niemożliwe, nie było
nas na to stać. Musiała iść do pracy. Poszła do Jelenia, dostała mieszkanie, ale nic nie miała, żadnych mebli. Tak więc w Jaworznie na raty
kupiła sobie tapczan i szafę, a ja jej podpisałem weksel. Pomogłem
jej przy zakupie. Tam sobie mieszkała, a ja myślałem, jak tu wykończyć dom. Ponieważ zostało mi sporo materiału budowlanego, postanowiłem zaryzykować i dom powiększyć o jedną izbę. Fundamenty
sam dobudowałem i dokupiłem tanich, robionych z żużlu, pustaków.
Córka miała już narzeczonego, który pojechał na studia do Moskwy.
Gdy wrócił na wakacje, postanowili się pobrać. W czerwcu 1967 roku
zgłosili w Urzędzie Stanu Cywilnego swoją decyzję. W sierpniu był
cywilny ślub i wesele. Zięć we wrześniu pojechał na studia, a córka
zamieszkała u nas, w jednym pokoju. Zmieniła pracę bliżej domu.
Teraz pracowała w Szkole Podstawowej w Chełmku. W lutym 1968
roku urodził się nam wnuk. Z tym porodem było sporo komplikacji.
Córka i jej dziecko czuli się nienajlepiej. Wnuk urodził się przez cesarkę. Córka miała transfuzję krwi. Ponieważ mamy wspólną grupę,
oddałem jej swoją krew. Udało się ich oboje uratować. Trzeba było
„dać w łapę” lekarzom, żeby w szpitalu o nich dbali. Potem córka pojechała z synkiem do Prokocimia do szpitala, gdzie przebywali ponad
miesiąc. Wszystko skończyło się szczęśliwie.
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Zdjęcie ślubu najmłodszej Teresy
z Mieczysławem Bigajem, od lewej
stoją Henryk Sroka, Teodor Wójcik,
1967 rok.

Oboje z żoną byliśmy umęczeni, a tu dom ciągle wymagał nakładów. Jakoś sobie radziliśmy i pomagaliśmy córce i wnukowi. Zięć
skończył studia i wrócił do domu. Mieszkali w jednej izbie, my też
mieliśmy jeden pokój i wspólną kuchnię. Prosiłem zięcia o pomoc
przy domu, ale on o tym nie chciał słyszeć. Znowu to samo. – Dom
nie jest mój, więc nic przy nim nie będę robił – taka była jego odpowiedź. Córka otrzymała mieszkanie służbowe (nauczycielskie)
w Chrzanowie na ulicy Grzybowej i tam chcieli się przenieść. Zięć
zdecydowanie żądał zapisu. Zastanawiałem się z żoną: – Co robić?
Ostatnia córka, mamy zostać sami na starość? Rozważaliśmy różnie opcje, co będzie jak się rozwiodą? Córka twierdziła, że go kocha
i nigdy do tego nie dojdzie, że nam pomoże. Namawiała nas do dokonania zapisu. Postanowiliśmy im zapisać dom i dwadzieścia arów
ziemi. Wymówiliśmy sobie mieszkanie do śmierci i prawo użytkowania działki. Córka poszła oddać klucze do Inspektoratu Oświaty, do
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pana Cały i podziękowała za przydział. Tak zamieszkaliśmy wspólnie.
Życie zaczęło się jakoś układać, ale oni mieli ciągle pretensje i musieliśmy im dokładać do wykończenia domu. Nam się nic nie ulżyło,
ciągle były braki finansowe. Mieliśmy jeszcze trochę gruntu i trzeba
było płacić podatki. Ziemia była V i VI klasy, żadnych dochodów nie
dawała, a podatki rosły. Marynia uprawiała co mogła, a oni z tego
korzystali. Miałem z tego powodu z żoną ciągle zatargi. W końcu zadecydowaliśmy, że resztę gruntu dzielimy między dzieci. Oni jednak
woleliby gotówkę. Co robić? Ciągle się kłóciliśmy z żoną. Pieniędzy
nie było, żona przeszła na emeryturę i dochody się jeszcze zmniejszyły. Nie bardzo mogłem dojść do porozumienia z zięciem. Postanowiłem postarać się o lepszą pracę w zakładzie. Tam też mną poniewierali. Byłem już starszy i wcale o mnie nie dbali, coraz gorsze
prace mi zlecali przy obróbce kości. Zarobić nie dawali, miałem tego
serdecznie dość, chodziłem zdenerwowany i zły. W domu kłopoty,
w pracy też nie najlepiej. Wszystko mi zbrzydło, a tu w robocie plany, plany, coraz więcej i dłużej każą pracować. Poprosiłem o urlop,
też mi nie dali. Czułem się coraz gorzej. Chyba zachoruję – tak sobie
pomyślałem. Do tego wszystkiego umarła moja matka, byłem bardzo
rozżalony na cały świat. Nie miałem już chęci do życia, nic mnie nie
cieszyło. Trzeba zachorować, trochę odpocząć, może coś to w moim
życiu poprawi. Z początkiem kwietnia postanowiłem iść do lekarza
po zwolnienie. Dobrze się ubrałem i pojechałem rano do Chrzanowa.
Była wczesna pora, więc postanowiłem wstąpić po drodze na dworzec
kolejowy. Dawno nie byłem na naszym dworcu. Rozglądam się, ładny
czysty budynek. Podszedłem do kasy i kupiłem sobie bilet do stacji
Kraków. Postanowiłem, że pójdę tam do lekarza. Jak postanowiłem
tak i zrobiłem. Gdy nadjechał pociąg z Oświęcimia, wsiadłem do niego i wysiadłem w Trzebini, tam kończył on swój bieg. Tu wsiadłem do
pociągu, który niebawem nadjechał. Że pomyliłem pociągi zorientowałem się dopiero w Szczakowej. Jechałem w kierunku przeciwnym,
niż planowałem. Co robić? Wysiadłem na dworcu w Katowicach.
Trzeba mi tu iść do lekarza – pomyślałem sobie. Muszę zapłacić za wi-
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zytę. Zrobiło mi się żal pieniędzy, jakie miałbym wydać. – Co robić?
– kombinowałem sobie. Cóż, już miałem bumelkę w pracy. Postanowiłem pojechać do Opola do znajomych z Goraja. Przecież jesteśmy
kumami. Irena Latuszek-Plichta była chrzestną Tereski. Mieszkali
w Opolu i tu oboje pracowali. Miałem do nich adres. Nie widzieliśmy
się już ponad 15 lat, miałem okazję ich odwiedzić. Kupiłem bilet. Lokomotywa pędziła tylko się za nią dym snuł, przed południem byłem
na dworcu w Opolu. Zdziwił mnie jego wygląd. Gdy byłem tu w 1945
roku, budynki znajdowały się w ruinie. Teraz nie mogłem poznać ani
dworca ani miasta. Nowe domy i ulice, chodziłem, rozglądałem się,
podziwiałem rozmach, z jakim udało się je odbudować. Szukałem
domu znajomych jakąś chwilę, w końcu znalazłem, ale nikogo z domowników nie zastałem. Zapytałem sąsiadów, czy wiedzą, kiedy oni
wrócą z pracy? Otrzymałem odpowiedź negatywną, nikt nie wiedział
kiedy wrócą. Postanowiłem wrócić na dworzec do bufetu i coś zjeść.
Opole było całkowicie odmienione, ludzie kręcili się po ulicach, na
dworcu pociąg jeden za drugim odchodził z peronów. Teraz chyba
żyło się tu ludziom dobrze i przyjemnie - rozmyślałem. Jak już byłem
w Opolu, to postanowiłem pojechać odwiedzić Goraj. Kupiłem bilet
do Poznania. Pojechałem pociągiem i przez okno oglądałem naszą
polską ziemię. I pomyśleć, że kiedyś byli tu Niemcy. Cieszyłem się,
że znowu jest tu Polska. Zbliżyliśmy się do Wrocławia, ale ja już byłem śpiący. Tu też odnowiony dworzec i widać zachodzące zmiany.
Usnąłem i nad ranem obudziłem się, dojeżdżaliśmy do Poznania. Już
drugi dzień bumblowałem, ale zaplanowałem sobie odwiedzić Goraj, więc musiałem dojechać do celu. Pochodziłem sobie po dworcu
w Poznaniu, a potem po mieście. Gruzów było bardzo mało, dużo
klombów kwiatowych. Wypiękniał Poznań. Ładne, czyste miasto, ulice szerokie, domy odnowione. Teraz ludziom się tu dużo lepiej żyło
niż 15 lat temu. Poszedłem na dworzec autobusowy i znowu zdziwienie. Duża hala błyszcząca świeżością. Na ścianach tablice informacyjne z napisami: kierunki, przyjazdy i odjazdy autobusów. Stanąłem
przed tablicą wskazującą kierunek na Gorzów Wielkopolski. Czułem
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na sobie czyjś wzrok, odwróciłem się i zobaczyłem znane mi osoby,
to oni patrzyli na mnie. Tak, to sąsiedzi z Goraja, Grześkowiakowie!
Oni też mnie poznali i dlatego się mi przyglądali. Przyjechali do Poznania załatwiać jakieś sprawy. Gdy w Goraju powstawała Spółdzielnia Produkcyjna, oni sprzedali gospodarkę i wyjechali w poznańskie.
Na miejscu pozostała tylko ich matka. Och, mieliśmy sobie dużo do
opowiadania. Jechaliśmy autobusem w tym samym kierunku. Kupiliśmy bilety i jeszcze w autobusie nie było końca gadaniu. Opowiadali
o swojej rodzinie, o tym jak sobie życie ułożyli od nowa i różne inne
ciekawostki. Wysiedli wcześniej, ja pojechałem kilka przystanków dalej i wysiadłem dopiero w Goraju. Przystanek był przy szosie, niedaleko stacji kolejowej. Gdy wysiadłem z autobusu i zobaczyłem Goraj, to
od razu poczułem się tu jak w domu. Tu spędziłem szesnaście najlepszych młodzieńczych lat. Z perspektywy lat odkrywałem to miejsce
na nowo. Stacja kolejowa taka sama, jak w momencie naszego przyjazdu na te ziemie. PGR uprawiał okoliczne pola jak dawniej. Wszędzie posadzone ziemniaki i zboża. Przy brukowanej drodze rosły
drzewa owocowe, jabłonie i czereśnie. Już trochę większe, ale te same.
Tu inaczej pachniała przyroda. Szedłem do wsi i przypominałem
sobie czasy, gdy szukałem po wojnie swojego miejsca na ziemi. Jak
z żoną się tu dorabialiśmy, wychowywaliśmy dzieci, które już dorosły
i my z Marynią zostaliśmy sami. Jak podjęliśmy decyzję o powrocie
do Chrzanowa. Doszedłem do zabudowań pegeerowskich i zobaczyłem nowe domki wybudowane dla pracowników. Gospodarstwo PGR
ładne, zadbane, czyste. Widać tu dobrego gospodarza. Poszedłem dalej w kierunku wsi i zobaczyłem drewniany krzyż, który postawiliśmy
tu w 1945 roku jako znak powrotu tych ziem do Polski. Na ruinach
w środku wsi postawili duży pawilon, a w nim sklepy spożywczy i wielobranżowy. Nam musiał wystarczyć sklepik w niedużej izbie. Tam
razem z żoną zaczynaliśmy handel, w czasach powojennych. Budynek
Urzędu Gminy zamieniono na mieszkania dla ludzi, a gminę przeniesiono do Przytocznej. Och, jakie nowe czasy nastały. Już rządziło nowe
pokolenie, nasze dzieci. Wstąpiłem do sklepu, a tu zobaczyłem mło-
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dych, nieznanych mi ludzi. Poczułem się wśród nich obcy. Zagadałem
i o nazwiska spytałem. To już drugie pokolenie. Miałem tu jednak starych znajomych i o nich zapytałem. Odpowiedź pozytywną usłyszałem na pytania, czy żyją? Kupiłem, więc pół litra wódki i do starych
znajomych, z którymi tu po wojnie przywędrowałem, się udałem.
Szajerowie, bo tak się nazywali, zamieszkali po wojnie w Strychach, więc tam poszedłem. Po wojnie właśnie tam zajęli dużą gospodarkę. Na Strychy idzie się drogą leśną, więc idąc, obserwowałem, jak
zmienił się las. Duże drzewa wycięto i zasadzono nowe, teraz już
młodnik. Drogę też trochę pozmieniali, ale dobrze znałem okolice,
więc nie zabłądziłem. Lasy pięknie utrzymane przez autochtonów
były pełne grzybów, poziomek, jagód i malin. Słowem, bogate w leśne
owoce. Tak sobie szedłem i medytowałem i przypominałem dawne
czasy. W lesie spokój i cisza, ptaki śpiewały, pachniało świeże, żywiczne powietrze. Poczułem się dużo lepiej. Trochę mnie gnębił fakt, że to
już drugi dzień bumelki. Ale trudno, co się stało, to się nie odstanie.
Prosto z lasu wyszedłem na gospodarstwo Szajerów. Poznałem ich
dom, w polu koniem pracowali. Gdy mnie dostrzegli, zaraz konia odstawili i do mnie podeszli. Oni też mnie poznali i jak z członkiem
rodziny się przywitali. Bardzo miłe to przywitanie było, aż żeśmy się
popłakali. Już minęło ponad dziesięć lat, odkąd stąd wyjechałem i zostawiłem wcześniej sołtysowanie, a potem stanowisko przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej. Dobrze znałem Goraj i wsie do gminy należące. Szajerowie mnie do domu zaprosili. Konia z pola do
stajni zaprowadzili, robiąc sobie wolny od pracy dzień. Szajer syna do
sklepu po wódkę wysłał. Jego żona się koło obiadu zakręciła. Ja się
z podróży trochę obmyłem i doprowadziłem do ładu. Zaprosili mnie
do pokoju gościnnego, postawiłem wódkę i żeśmy sobie po kielichu
strzelili. Gospodarz wyszedł na podwórze, koło obory się pokręcił
i baranowi łeb ukręcił. Już mieli gotowe mięso na gościnę. Po obiedzie
zaprosili jeszcze sąsiada i mi przyjęcie urządzili. Poczułem się jak
w domu. Byłem w swoim żywiole, wszystkie dolegliwości mi ustąpiły.
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Impreza była świetna, wspominaliśmy czasy, w których po wojnie
szukaliśmy swojego miejsca na ziemi. Jak zawędrowaliśmy do Goraja
i na Strychy. Młodość się nam przypomniała i tak do rana biesiadowaliśmy. Była niedziela, więc i oni mieli dzień wolny od pracy. Tak
nad ranem poszliśmy spać. Spaliśmy długo, gdzieś do południa. Gospodyni z synem już obrządek w gospodarstwie zrobiła, gdy zobaczyliśmy, że pod dom podjechał jakiś samochód. Te strony rzadko odwiedzał samochód, ciekawe kto też tu zajechał? Patrzymy, a tu
z samochodu wychodzi mój syn Tadeusz. Pierwsze jego słowa: – No
nareszcie ojca znalazłem. Ja też byłem zaskoczony. Nic, nikomu
w domu nie powiedziałem, gdzie się wybieram. Już trzeci dzień mnie
nie było. Tam wszyscy zachodzili w głowę – co się mogło stać? Przestraszyli się, że stało się coś złego i prosili Tadeusza, który mieszkał
w Zielonej Górze, żeby mnie odszukał. Znalazł mnie tu na Strychach
u Szajerów. W domu podejrzewali, że mogę być w Goraju i go tu po
mnie wysłali. Szajerowie grzecznie go do izby zaprosili, syna znowu
po wódkę posłali. Dobrym obiadem gospodyni nas poczęstowała,
wódeczką żeśmy przypili i sobie trochę pogadali. Ponieważ syn przyjechał z szoferem, to mógł sobie pobalangować. Szofer też zjadł sobie
obiad. Tadek powiedział mi, że dostał z domu telegram z prośbą, żeby
mnie tu poszukać. Już trzeci dzień się o mnie martwili, nie wiedzieli,
co się ze mną stało. Byłem bardzo wzruszony tym, że o mnie myślą
i mnie kochają, a ja myślałem, że chcą się mnie pozbyć. Popłakałem się ze wzruszenia. Byłem jeszcze potrzebny. To dla mnie było bardzo ważne. Pożegnałem się z synem i Tadeusz pojechał. My z Szajerem sobie jeszcze pogadaliśmy, popiliśmy, a rano w poniedziałek
miałem jechać do domu. Wstałem z ciężkim „łbem”, pożegnałem gościnnych przyjaciół i dowlokłem się na przystanek do Goraja. Okazało się, że autobus już odjechał. Wróciłem do Szajerów i czwarty dzień
u nich „bałamuciłem”. Już mi głupio było, że tak długo u nich siedzę
i nadużywam gościny. Jakoś ten poniedziałek mi zleciał, wieczorem
jeszcze troszkę wypiliśmy i poszedłem wcześniej spać. We wtorek
wcześniej wstałem i mile się z nimi pożegnałem. Teraz na autobus do
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Przytocznej zdążyłem. Ponieważ było to niedaleko, więc szybko dojechaliśmy do celu. Okazało się, że na autobus do Poznania trzeba czekać około godziny. Postanowiłem sobie pochodzić po wsi. Przytoczna
zmieniła się nie do poznania. Już nigdzie nie było gruzów, stały nowe
pawilony sklepowe. W rozwalonym budynku synagogi, zamienionym
przez Rosjan w stajnię, stał piękny Dom Kultury. Wieś „przewrócona
do góry nogami”. Nie mogłem się nadziwić, jak szybko się wszystko
zmieniło. Spacerowałem i rozmyślałem nad tymi wszystkimi zmianami. Na ryneczku zauważyłem panią Adamską, żonę dyrektora Kombinatu PGR. Dobrze się znaliśmy z czasów, gdy pracowałem ponad
sześć jako lat magazynier w PGR Goraj. Ona też mnie poznała.
Mile się przywitaliśmy i zaczęliśmy z sobą rozmawiać. Wyjaśniłem jej
swoją obecność w Przytocznej. Przechodzący ludzie nas obserwowali.
Niektórzy przechodnie zaczęli mnie rozpoznawać i kłaniali się. Ponieważ już za chwilę miałem autobus, więc chciałem ją pożegnać i jechać dalej. Jej też się spieszyło, ale nie chciała mnie wypuścić i zaprosiła do swojego domu. Dałem się namówić i autobus znowu mi
odjechał. Adamska chciała, żebym się spotkał z jej mężem, który był
teraz w biurze. Ona poszła coś tam kupić, a ja czekałem. Po chwili
poszliśmy w stronę jej domu. Gdy się do niego zbliżaliśmy, naprzeciwko wyszedł pan Adamski. Przywitaliśmy się miło i zaproponował
mi przejażdżkę autem, dużą Warszawą, do jednego z majątków do
Dłuska. Jadąc gawędziliśmy o życiu. Adamscy wypytywali mnie
o zdrowie, o dzieci i o pracę. Widziałem, że się bardzo mną interesują.
I tak dojechaliśmy do Dłuska, jednego z majątków należących do
PGR-u. Znałem tę miejscowość wcześniej, ale bardzo się zmieniła.
Wysiedliśmy na środku dużego podwórza, kierowca odjechał na bok.
My zdecydowanie czekamy na kogoś. Po chwili zobaczyłem wysokiego gościa, idącego w naszym kierunku. Już z daleka kłaniał się i podchodząc witał państwa Adamskich. Stałem z boku i przyglądałem się
powitaniu. Po chwili pan Adamski zwrócił się do gościa: – Panie kierowniku przywiozłem panu nowego magazyniera. On podszedł do
mnie, powitał i zaprosił do dużego pięknego budynku - pałacyku. By-
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łem zaskoczony słowami dyrektora, który przecież wcześniej nic ze
mną nie ustalał. Adamscy rozmawiali z kierownikiem i powoli zbliżaliśmy się do pałacyku. Nie zwracano na mnie uwagi, więc rozglądam
się dookoła. Na podwórzu zamiast obornika znajdowały się piękne
klomby z kwiatami i porządnie utrzymana zieleń. Weszliśmy do parku, a tam alejki wysypane białym piaskiem, pełno kwiatów. Sam pałacyk pięknie odnowiony. Obecnie w nim mieścił się Dom Wczasowy.
Przyjeżdżali tu na letnisko ludzie z „Warszawki” Dziwiło mnie to, że
w takim zakątku, nad Wartą, zrobiono piękny ośrodek dla wczasowiczów z możliwością jazdy konnej. Weszliśmy do pałacyku, a tam szerokie schody, po bokach gazony kwiatowe. W korytarzu na podłodze
piękne dywany, a na ścianach obrazy przedstawiające konie w różnych ujęciach. Słowem prawdziwy pałac. Przeszliśmy kawałek korytarza, zdjęliśmy czapki, płaszcze i udaliśmy się do dużego pokoju. Stał
tam okrągły nakryty białym obrusem stół i wyściełane krzesła. Nie
bardzo wiedziałem, jak na nich usiąść. Zaraz na stół podano kryształowe kieliszki i karafkę pełną wódki. Gdy wszystko było gotowe, pan
dyrektor zaproponował toast za zdrowie nowego magazyniera. Czułem się między nimi tak, jakbym był na pośmiewisko. Nie wiedziałem, jak się zachować, ale oni mnie zapraszali do wypicia wódki. Ponieważ ja wódką nie gardziłem, więc razem z nimi wypiłem. Po
wypiciu zrobiłem się czerwony jak burak. Wódka była mocna, aż
mnie otrząsnęło. Zaraz jednak odzyskałem dobry humor i śmielej
z nimi zacząłem rozmawiać. Oni na tego magazyniera mnie namawiali i złote góry obiecali. Ja też zacząłem stawiać swoje warunki:
mieszkanie dla mnie i żony. Zgodzili się na mieszkanie. Obiecali dobrą pensję 2400 złotych i pełne deputaty. Cóż miałem robić, propozycja była zachęcająca. Tak mi wszystkiego do głowy nabili i usilnie
mnie namawiali. Gdy obiad się skończył, znowu po kielichu wódeczki
wypiliśmy i wyraziłem zgodę na przyjęcie funkcji magazyniera majątku. Oni wyszli, a mnie z kartką papieru i długopisem zostawili. Kazali mi napisać prośbę - podanie o przyjęcie mnie do pracy. Tak do tego
pisania się zabrałem namyślając się, jak to napisać. Zapisałem pierw-
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szą kartkę, przeczytałem i podarłem wyrzucając do kosza. Dostałem
następną i powoli z rozmysłem napisałem następne podanie. Wreszcie przeczytałem i podpisałem. Chciałem im to oddać, żeby mi już
spokój dali i pozwolili jechać do domu. W pokoju nikogo nie było,
więc wyszedłem, ubrałem płaszcz, czapkę i udałem się do parku. Spacerowałem i rozglądałem się. Spotkałem panią Adamską i chciałem
jej wręczyć to podanie, lecz ona odmówiła twierdząc, że muszę sam
dostarczyć je do biura z podpisem dyrektora. Biuro było jednak
w Przytocznej, więc tam musiałem się udać. Dyrektor Adamski już
wcześniej tam pojechał. Chwilę odczekaliśmy i przyjechała po nas
Warszawa. Razem z Adamską udaliśmy się do Przytocznej. Ona poszła do domu, a ja prędko do biura. Było już jednak późno i biura były
pozamykane, a i pana dyrektora już nie zastałem. Musiałem czekać do
następnego dnia. Poszedłem do kolegi Żurawskiego, tam też trochę
wypiliśmy, ale spać położyliśmy się dość wcześnie. Rano się zerwałem
i już o szóstej byłem w biurze. Chciałem wszystko pozałatwiać i o dziewiątej autobusem wracać do Poznania, a stamtąd do domu. Okazało się, że biura otwierają dopiero o siódmej. Wróciłem do kolegi
i śniadanie szybko zjadłem i z powrotem do biura. Poszedłem do
księgowego, a to mój znajomy. Trochę pogadaliśmy i podsunąłem mu
podanie. Przeczytał i do dyrektora kazał mi iść. Już mnie diabli brali,
chciałem to wszystko rzucić i do domu jechać. Wstrzymałem się jednak i poszedłem do dyrektora. Miałem jeszcze godzinę do odjazdu
autobusu. W kancelarii też chwilę czekałem. W końcu, gdy mnie
przyjął, zaczął ze mną rozmawiać i wypytywać o życie na Borowcu
i o rodzinę. Ja się spieszyłem i mu na biurku podanie położyłem. On
chciał, żebym od razu tu został. Wszystko co mi trzeba, to dostanę tu
na miejscu. Ja jednak koniecznie musiałem do domu wracać, różne
„baje” mu plotłem. Czas rozmowy się wydłużał, a my nie mogliśmy się
dogadać. Autobus mi znowu odjechał. Ja znowu zostałem. Wpadłem
jak „mucha w mleko”1, nie mogłem się wyplątać z tej sieci.
1

Powinno być „śliwka w kompot”.
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W końcu go uprosiłem i słowem honoru zaręczyłem, że wrócę. Po
długiej dyskusji podpisuje mi podanie. Poszedłem znowu do księgowego i tam też zaręczyłem, że szybko wrócę. Gdy z biura wyszedłem,
była już godzina dziesiąta. Poszedłem na dworzec kolejowy i okazało się, że o piętnastej mam pociąg. Posiliłem się w barze i z powrotem
na dworzec. Siedziałem i myślałem, że to już piąty dzień mam bumelkę, pewnie mnie z pracy „wylali”. To jednak nie problem, już miałem
załatwioną nową. Pociąg szybko gnał, pędził, coraz bliżej domu.
Już w czwartek o godzinie ósmej rano byłem w domu. Wiele
z żoną nie rozmawiałem, tylko prosiłem, żeby mi moje „bety” przygotowała do wyjazdu. Sam udałem się do Zakładów Mięsnych i poprosiłem o zwolnienie. Miałem już pięć dni bumelki. Gdy udałem się
do kadr, jakie było moje zdziwienie, wcale nie miałem bumelek tylko wystawioną kartę urlopową. Tu zacząłem się wykłócać i podanie
o natychmiastowe zwolnienie pisać. Z podaniem do dyrektora mnie
wysłali. On zaproponował mi o dwie grupy wyższą pensję, żebym tylko został. Ja się zgodzić nie chciałem, bo przecież w kieszeni miałem inny angaż. Później po latach, trochę tego żałowałem. Koniec,
końców otrzymałem zwolnienie i byłem wolny jak ptak. Teraz tylko
o Przytocznej myślałem. Już i zdrowie mi się polepszyło i lepszy humor miałem. Po powrocie do domu oświadczyłem Maryni, że nazajutrz wyjeżdżam. Żona i córka nie chciały mnie samego puścić, ale co
miały robić. Postawiłem na swoim i już w sobotę rano byłem w Przytocznej. Zaraz też zgłosiłem się do biura, gdzie dano mi angaż i autem
zostałem zawieziony do Dłuska. Tu przydzielili mi pokój służbowy,
klucz mi dali. Czułem się jak wczasowicz w pałacu. Sam zaczynałem
się gospodarzyć na nowym miejscu. Wysłano mnie na kurs dla magazynierów, który organizowany był na miejscu w pałacu. Uczono
nas, jak prowadzić magazyny, robić karty przychodów i tym podobne
rzeczy. Ja miałem praktykę, ale i tak musiałem się uczyć i zdać końcowe egzaminy. Zdałem je na czwórkę i otrzymałem świadectwo. Tak
mijał kwiecień. 26 kwietnia wezwali mnie do biura, przekazali mi
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klucz od magazynów. Już miałem 58 lat na karku i rozpoczynałem
po raz nie wiadomo który, nowe życie, w nowym miejscu. Od tego
dnia pracowałem już jako magazynier w Dłusku. Do pracy się solidnie przygotowywałem. Dobrze mi się pracowało na początku, ale
coraz więcej i więcej pracy mi dokładano. Gdy przyszło do wypłaty, byłem zbulwersowany małymi pieniędzmi. Okazało się, że za pobyt w pokoju gościnnym i za wyżywienie, potrącono mi sporą kwotę. Szybko im za gościnę podziękowałem i do mieszkania, które dla
mnie przygotowano, się przeprowadziłem. Teraz już możliwą pensję
dostałem. W czerwcu napisałem list do żony, prosiłem ją o przyjazd
do mnie. Miałem dobrą pensję, ale i sporo obowiązków na mnie nałożyli. Skończyły się wiosenne siewy, a tu już sianokosy i zwózka suchego siana do stodół. Majątek w Dłusku obejmował dużo ziemi, do
jej uprawy były przeznaczone cztery traktory. Zajmowano się tu wychowem cieląt i bukatów. Starą poniemiecką gorzelnię zamieniono na
Wytwórnię Mlekovitu. Miałem tu dużą odpowiedzialność materialną
za całą produkcję, prowadzoną w majątku i za dom wypoczynkowy.
W oborach było 120 krów mlecznych, a w stajniach hodowano dla
celów rekreacyjnych 20 koni. Żyło mi się lżej, gdy z końcem sierpnia
przyjechała do mnie żona. Pomagała mi i jej też za to dobrze zapłacono. Czuła się tu dobrze. Ja nie miałem czasu się nudzić, bo roboty
było w bród. Gdy nadeszły zimowe miesiące, żona wzięła zaoszczędzoną gotówkę i pojechała do Chrzanowa. Przyszła mroźna zima.
Mróz skuł lodem Wartę, powietrze zrobiło się bardzo ostre i wilgotne.
Udało mi się pojechać do domu na święta, które spędziłem z rodziną.
Musiałem jednak szybko wracać do pracy. Tak przeszła zima. Warta
na wiosnę dawała nam „wciery”. Zalewała uprawy, było mglisto i zimno. Zaczynałem odczuwać stare bóle reumatyczne, przed którymi jak
mogłem, tak się ratowałem. Wszystkie prace rolne i produkcyjne dobrze zostały ocenione przez dyrekcję. Czułem się usatysfakcjonowany
po obliczeniu roku rozliczeniowego. Następnego roku poważnie się
rozchorowałem, tak że leczono mnie w szpitalu. Dostałem zakrzep
do lewej nogi. Była ona cała czarna. Gdy leżałem w szpitalu, cały czas
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myślałem o magazynach i ludziach, którzy mnie zastępowali. Gdy
poczułem się lepiej, po dwóch tygodniach wypisałem się ze szpitala
na własną prośbę i wróciłem do pracy. Lekarze przestrzegali mnie,
żebym ciężko nie pracował, ale zastępcy nie miałem, więc sam dalej „tyrałem”. I tym razem przyjechała do mnie żona i pomagała mi,
jak mogła. Chodziła jesienią do lasu na grzyby i je suszyła. Ususzyła
ponad pięć kilogramów pięknych borowików i je przesłała pocztą do
domu. Potem pojechała na święta do Chrzanowa. Tym razem nie dostałem urlopu i święta spędziłem samotnie, z dala od rodziny. Jak tylko mogłem, to sam się leczyłem. Już drugi rok pracowałem w Dłusku.
Na trzeci przyjazd żony lepiej się przygotowałem i kupiłem 40 małych
kaczątek. Było ciężko, ale jakoś się z nimi uporałem. Tym razem żona
już w maju przyjechała i pomogła odchować te kaczęta. Dokupiliśmy
jeszcze dwa prosiaki. Mieliśmy już swoje gospodarstwo. Gdy wszystko to odchowaliśmy, latem zjechały do nas dzieci. Była córka Teresa
z wnukiem i zięciem oraz teściem. Odwiedził nas także syn Heniek.
Tadek często też nas odwiedzał, bo mieszkał niedaleko. Byli tu przez
całe wakacje, chodzili po lasach i zbierali grzyby. Żona miała więcej obowiązków, bo musiała ich obsługiwać i gotować obiadki. Teraz się te kaczki bardzo przydały. Było nam wesoło i przyjemnie. Od
nowa nabrałem chęci do życia. Cały ten rok był szczęśliwy, plony były
obfite. Bydło się dobrze chowało, a i przyrosty cieląt i bukatów były
wysokie. Dostałem dobrą trzynastkę. Kupiłem sobie nowe ubranie.
Tylko ten reumatyzm mi stale dokuczał. Urlopu mi nie chcieli dać,
bo nie było zastępcy. Przez cały tydzień miałem dużo obowiązków,
jedynie niedziela była wolna. Wtedy chodziliśmy z żoną do lasu, a był
on pięknie utrzymany, pełen grzybów i jagód. Zbieraliśmy także rośliny lecznicze, które Marynia suszyła na zapasy zimowe. Życie powoli
nam mijało. Ja już w tym roku 60 lat skończyłem. Zrobiło się ono
szare i monotonne. Tylko obowiązki wyciągały mnie z tej monotonni.
Ciężkie życie mieliśmy za sobą, takie były minione lata. Ciągłego dorabiania się i zaczynania od nowa. Jednak teraz sobie przyjemnie spędzaliśmy tu czas i cieszyliśmy się. Minęła jednak jesień i żona znowu
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odjechała do Chrzanowa. Znowu zabrała ze sobą gotówkę, którą dawała córce i zięciowi na wykańczanie domu. Najgorsze było to, że nie
dostawałem urlopu i musiałem więcej czasu spędzać sam, niż z żoną.
Już mija i czwarty rok. Co prawda poznałem tu dużo nowych ludzi,
bo sobie kupiłem motorek i jeździłem nim po okolicy. Widziałem jak
wyglądała ona po wojnie i jak bardzo zmieniła się przez te lata.
Pewnego razu zajechałem do Goraja i tam spotkałem Zygmunta Erensa, trochę z nim pogadałem, opowiedział mi ciekawą historię. Do Goraja przyjechał były właściciel naszego domu. Powiedział do Erensa: – No, Sroka się na mojej krzywdzie dorobił i wyjechał
w swoje strony. A Erens na to: – E tam, biedny przyjechał po wojnie
i biedny wyjechał. Nowicki, bo tak nazywał się były właściciel naszego
domu, nie uwierzył. – Przecie, zostawiłem dużą część swojego majątku w tym domu – powiedział Nowicki i zakończył temat rozmowy. Erens jednak nie dał za wygraną i poszedł do nowego właściciela,
Frankowskiego i mu to powtórzył. Postanowiłem iść do Frankowskiego i zapytać, czy coś tam po naszym wyjeździe znalazł, bo my z niczego nie skorzystaliśmy, nawet silników w maszynach masarskich nie
było. Wybrałem się do niego. Przyjął mnie niechętnie, gdy go docisnąłem, przyznał się, że po wizycie Erensa u niego, zaczął szukać po
domu. Okazało się, że w miejscu, gdzie mały Henio chciał odrywać
nowowstawioną cześć podłogi w pokoju, było wejście do tajemnej
piwniczki. Tam znalazł już wyleniałe od wilgoci futra, zastawę porcelanową i jakieś srebra. Były też dobrze zakonserwowane silniki od
urządzeń masarskich. Dostałem od niego jeden silniczek i zawiozłem
go do Chrzanowa. Przyda się do pilarki. Tak po latach okazało się, że
gdybym usłuchał synka, a nie spuszczał mu lania, może coś by znalazł
i lżej by nam się żyło. Ważne, że szczęśliwie spędziliśmy lata w Goraju.
Minęło tyle lat po wojnie i wszystko uległo zmianie. Okolice
wypiękniały w Przytocznej, Skwierzynie, a nawet w Goraju, powstało
dużo nowych domów. Życie było dużo lżejsze i przyjemniejsze. Lecz
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co z tego, byłem coraz starszy, a i nogi już nie chciały mnie nosić.
Reumatyzm dawał się mi we znaki. Wszystkie te lata szybko minęły „jak z bicza strzelił”. Gdy w 1970 roku tu zaczynałem pracę, czułem się jeszcze całkiem dobrze. Teraz przebywanie na tych wilgotnych
terenach pogłębiło moje dolegliwości. Gdyby tak dali mi urlop, to po
odpoczynku może nabrałbym siły do pracy. Już kończy się 1975 rok,
młodsza córka dała mi drugiego wnuka, Zbyszka. Nie mogłem się
doprosić urlopu. Wybrałem się osobiście do dyrektora Adamskiego
prosić go o urlop na święta. Kartę urlopową i zgodę na odpoczynek
otrzymałem i przedstawiłem to swojemu kierownikowi. Czekałem
na odebranie ode mnie magazynu. Święta przeszły, a przejąć moich
obowiązków nie miał kto. Dalej urzędowałem, czekałem. Przeszedł
Nowy Rok, a ja dalej w pracy. Gdybym nie wykorzystał urlopu, to by
mi przepadł. Chodziłem za swoim kierownikiem i go molestowałem,
nawet płakałem. A on ciągle mówił, że nie ma zastępcy. Byłem już
u kresu wytrzymałości, gdy po 15 styczniu 1976 do Dłuska przyjechał pan Adamski na wizytację. Spotkał mnie w magazynie i zapytał:
- Co pan tu robi, panie Sroka, przecież wypisałem panu urlop. Czyżby
już urlop się skończył? Wtedy mu wszystko wyjaśniłem. Zdenerwował się, że jego polecenia nie są respektowane. Zwołał naradę Zarządu
Majątku. Zawołano mnie na naradę i wypytywano o wiele różnych
spraw. Opowiedziałem na temat swojej pracy i o swoim urlopie. Czekałem na koniec obrad. Zawołano dwóch brygadzistów i głównego
księgowego i rozpatrywali mój urlop. Szybko się to skończyło, od razu
znalazło się dwóch chętnych na zastępców. Dyrektor udzielił kierownikowi nagany za nierespektowanie jego poleceń. Następnego dnia
zdawałem magazyny i odebrano ode mnie klucze. Trwało to kilka
dni. 28 stycznia wypisali mi kartę urlopową i otrzymałem wymarzony urlop. Z końcem stycznia, nareszcie dotarłem do Chrzanowa
na dwa miesiące wolnego. Zabrałem ze sobą motorek. Zadowolony,
spokojnie sobie w domu wypoczywałem. Luty był ciepły, słoneczko
przygrzewało, poczułem się dużo lepiej. Minął luty, śniegi stopniały. Marzec był słoneczny, postanowiłem się trochę „przewietrzyć”.
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Wsiadłem na motorek i pojechałem do lasu na przejażdżkę. Jechałem
i rozglądałem się dookoła, nie spieszno mi było, ciepło i przyjemnie
w lesie. Nagle mi motorek poderwało i się przewróciłem. Upadek był
tak nieszczęśliwy, że silnie potłukłem sobie nogę, która już dawniej
była uszkodzona. Nie mogłem wstać, odczekałem chwilę, powoli się
podniosłem i z motorkiem się do domu dowlokłem. Żona zaraz mi
zrobiła okład z kwaśnej wody, ból trochę ustąpił. Dotrwałem do rana
i postanowiłem udać się do lekarza. Wsiadłem do autobusu, dotarłem do Ośrodka Zdrowia w Chrzanowie. Prześwietlenie wykazało
złamanie nogi, więc założono mi gips i pogotowie odwiozło mnie do
domu. Dostałem miesiąc zwolnienia lekarskiego. W domu leżałem
w łóżku, a zwolnienie wysłałem do Dłuska. Leczenie było długotrwałe. Chorowałem sześć miesięcy. Urlopu swojego nie wykorzystałem.
Do pracy w Dłusku już nie wróciłem. Dostałem rentę inwalidzką.
Tak rozstałem się z Dłuskiem, gdzie przepracowałem pięć lat. Nigdy
tam żadnego manka nie miałem, dobrze się ze swoich obowiązków
wywiązywałem. Oni też się dobrze ze mną rozliczyli, za niewykorzystane urlopy i trzynastki wypłacili mi 45 tysięcy złotych. Otrzymałem emeryturę w wysokości 2400 złotych za przepracowane 28
lat na posadach państwowych Polski Ludowej. Dzieci już czekały na
te pieniądze, ale ja postanowiłem już nikomu nic nie dawać. Zaczynałem nowy etap, chciałem mieć coś dla siebie, żeby spokojnie żyć.
Lecz spokoju nie miałem, stale zięć jakieś draki robił. On tylko tu
rządzić chciał i wszystkich sobie podporządkować. Ja widziałem, jak
pole zaniedbywał i o dom się nie bardzo troszczył. Z żoną musieliśmy
dbać o pole i na nim robić. Budyneczek gospodarczy sobie sam wybudowałem i tu sobie świnki hodowałem, a żona kurki na podwórku
trzymała. Starość już o sobie znać dawała. Już nie chorowałem, ale nic
mnie już jak dawniej nie interesowało. Gdyby teraz ubyło mi dziesięć
lat, to bym wiedział, jak żyć.
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Ferdynand i Marianna Srokowie,
zdjęcie z okazji 50 rocznicy
pożycia małżeńskiego, 1984 rok.

Gdy oglądałem się za siebie, widziałem jak w kalejdoskopie
minione lata. Byłem zadowolony z życia, mimo różnych trudów i kłopotów, jakie czasami ono mi sprawiało. Razem z żoną wychowaliśmy
i wykształciliśmy całą naszą czwórkę dzieci. Tadeusz został dyplomatą. Przez wiele lat pracował jako wicekonsul w Lille we Francji. Henryk po skończeniu Szkoły Orląt i Akademii Sztabu Generalnego, został dowódcą eskadry rządowej, a obecnie jest komendantem Ośrodka
Szkoleniowo-Kondycyjnego dla lotników w Mrągowie. Anna pracowała jako nauczycielka matematyki, najmłodsza Teresa jako nauczycielka fizyki. Po skończeniu studiów podyplomowych pełniła rolę
Gminnego Dyrektora Szkół w gminie Babice. Obecnie pełni funkcję
Naczelnika Gminy Babice, z czego jestem dumny, ponieważ to moja
rodzinna wieś. Teraz życie stało się łatwiejsze, doceniamy to my, którzy przeżyliśmy nasze życie w różnych etapach rozwoju naszej ojczyzny. Czasy przedwojenne, dwie wojny i okres odbudowy kraju. Ja już
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„opuściłem” uszy i spisałem to, co pamiętałem o przeżytych czasach.
Napisałem o swoim życiu. Myślę, że dalsze losy naszej rodziny opiszą
już nasze dzieci lub wnuki. Coraz gorzej z dnia na dzień się czuję.
Młodym się było, różnie się żyło, a życie tak szybko przeleciało, że mi
tylko siwe włosy na głowie zostały, one najlepiej to życie przetrzymały.

Całe pokolenie Ferdynanda i Marianny Sroka, zjazd rodzinny w 2005 roku.
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W 2007 roku postanowiłam razem z bratem Heniem odbyć
podróż sentymentalną. Odwiedzić Goraj i jego okolice, starych znajomych i sąsiadów. Podróż samochodem do miejsc, gdzie spędziliśmy lata dziecięce i młodości, była fascynująca. Odwiedziliśmy szereg
żyjących znajomych Kazię, Jodłowską na Kaszubach, Krysię Olech
w Skwierzynie, Edka Złotorzyckiego w Lipkach Wielkich. Najwięcej
czasu spędziliśmy jednak u Zygrydy Głuszyk (Zygryty Kliman) w Goraju. Spacer po naszej wsi, odwiedzanie starych znajomych, to wspaniałe uczucie. Prawdą jest, że wielu z nich odwiedzaliśmy na okolicznych cmentarzach. Odwiedziny u tych żyjących przyniosły wiele
wspomnień i posłużyły rozwiązaniu kilku zagadek z przeszłości. Pewnego ranka, spacerując po wsi, zostaliśmy zaproszeni do naszych byłych sąsiadów Olechów. Właściwie do mieszkającego tam syna Gieni
Pastuszek z domu Opas. Bardzo ucieszyło nas to zaproszenie. Gienia
mieszkała u syna, który kupił gospodarstwo od Olechów, sąsiadów
mieszkających po drugiej stronie naszego byłego domu.
Przy smacznym serniku i herbatce, Gienia zaczęła snuć swoją
opowieść: – Bardzo się cieszę, że was spotkałam jeszcze przed śmiercią. Muszę wam przyznać się do pewnego czynu, jaki popełniłam na
waszą szkodę. Otóż, jak wiecie, moi rodzice przyjechali do Goraja
przed wami, bo około 15 czerwca 1945 roku. Zajęli oni gospodarstwo,
które przylegało do pustego budynku. Gdy przyjechał wasz ojciec
i go zajął dla was, postanowiłam zobaczyć, co ciekawego w nim się
znajduje. Jako piętnastolatka byłam bardzo ciekawska. Obchodziłam
dom od strony podwórka. Drzwi były pozamykane i wisiała na nich
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duża kłódka. Zostało mi tylko zaglądanie przez okna. Zobaczyłam,
że w pokoju stoi bardzo ładna, mała toaletka. Postanowiłam jakoś ją
zdobyć. Ale jak to zrobić? Gdy powiedziałam o tym mamie, to mi zabroniła. Mimo to, toaletka nie dawała mi spokoju. Pewnego dnia poszłam ponownie i zaczęłam sprawdzać wszystkie okna, może uda się
jakieś otworzyć? Udało się, jedno z okien lekko się uchyliło. Otworzyłam je i weszłam do środka. Toaletka była piękna, miała marmurową
płytkę i zdejmowane lusterko oraz maleńkie szufladki. Słowem byłam
nią zachwycona. Musi być moja! Gdy tak sobie plądrowałam po izbie,
nagle usłyszałam, że ktoś otwiera drzwi. Poznałam, to byli sąsiedzi
z naprzeciwka, kowal Mieczyński i Erens. Szybko schowałam się pod
duże, podwójne łóżko. Słyszałam, jak oni rozmawiali o zabraniu mebli. Jeden z nich zajął sobie kredens, a drugi stół i krzesła. Mieli wieczorem wrócić i je zabrać. Wasz ojciec dał klucz od zajętego domu do
przechowania sąsiadowi Mieczyńskiemu. Gdy wyszli, a ja skulona leżałam pod łóżkiem, wszystko ucichło, więc powoli zaczęłam wychodzić spod łóżka, zawadziłam nogą o leżące tam ubrania. Zaciekawiło
mnie to. Wyciągnęłam ciuchy i wśród nich znalazłam damską, prążkowaną pończochę. Była ciężka. Okazało się, że była pełna srebrnych
monet. To były niemieckie marki. Gospodarze musieli w pośpiechu
opuszczać dom i zapomnieli o pończosze pełnej pieniędzy. To był
znaleziony przeze mnie skarb, który pomógł mi bardzo w dorosłym
życiu. Schowałam to nic nie mówiąc rodzicom. Bardzo mi pomogło
w życiu to srebro. Swoje wesele z Heńkiem Pastuszkiem sama sobie
opłaciłam. Potem, gdy on zachorował na gruźlicę, także korzystałam
z tego źródła. Gdy umarł, pieniądze uzyskane ze sprzedaży srebra pomogły mi wychować synów. Ponieważ jednak miałam wyrzuty sumienia, część srebra przekazałam na koronę obrazu Matki Boskiej
w naszym kościółku. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Teraz gdy
mam 77 lat i moje życie dobiega końca, cieszę się, że mogę się wam
przyznać do tej kradzieży. Jeżeli chodzi o toaletkę, to także ją zabrałam. Obecnie z płytki marmurowej jest wykonana tabliczka na grobie
moich rodziców. Przepraszam was za to, co zrobiłam, bo wiem, że wa-
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szej rodzinie nie powodziło się najlepiej. Były to jednak takie czasy, że
każdy brał z opuszczonych domów, to co mu się podobało. Mieczyński i Erens też opróżnili wasz przyszły dom z mebli. Gdy przyjechał
z Niemiec przedwojenny właściciel Nowicki i opowiadał po wsi, jak
to się wy dorobiliście na jego „krzywdzie”, wiedziałam, co ma na myśli. Wiedziałam też, że te oskarżenia były niesłuszne, ale siedziałam
cicho. Myślę, że mi przebaczycie. Tak zakończyła swoją opowieść.
Oczywiście, że wysłuchaliśmy tego z wielkim zainteresowaniem. Co było przebaczać. Takie były czasy „kto pierwszy ten lepszy”
jak mówi przysłowie. Oczywiście, że nie mamy żadnych pretensji,
jednak ucieszyło nas to wyznanie. Tyle było różnych niewiadomych
zdarzeń. Gienia Pastuszek (Opas) poczuła się lżej po swoim wyznaniu, a my byliśmy zadowoleni z poznania tego faktu. Brat zaczął opowiadać o tym, jak to on szukał skarbów, a ojciec sprawił mu lanie,
gdy chciał odrywać nowowstawiony kawałek podłogi w pokoju. Okazało się po latach, że był tam także skarb. Ja też pamiętam toaletkę
w domu Opasów. Zawsze im jej zazdrościłam. Pożegnaliśmy sąsiadkę,
powiedziała nam, że teraz czuje się wyzwolona od nękającej ją tajemnicy. Poszliśmy na cmentarz, na grób Opasów i jest tam płytka marmurowa pochodząca z tej toaletki. Pobyt w kościele też potwierdził
słowa Gieni. Wtedy jeszcze nie wiedziałam o pamiętnikach mojego
Ojca.
Pamiętniki odkryłam w 2014 roku, w czasie pobytu u brata
na Warmii w Barwinach. Podróż sentymentalna, spotkanie ze znajomymi w Goraju, zamyka spisane przez tatę wspomnienia. Rodzice
przeżyli z sobą ponad pięćdziesiąt lat. Tato, Ferdynand Sroka zmarł
2 października 1988 roku. Mama, Marianna vel Maria, przeżyła ojca
o pięć lat, zmarła 6 kwietnia 1993 roku. W 2005 roku zorganizowaliśmy spotkanie rodzinne w Chrzanowie. Było nas 28 osób. Gdy
kończę wspomnienia, odszedł z naszej czwórki rodzeństwa najstarszy brat, Tadeusz oraz syn Jarka, Konrad. Nowi potomkowie to
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prawnuczka Amelka i prawnuk Mateusz, dzieci mojego syna Zbyszka. W rodzinie brata Tadeusza pojawiła się także jego prawnuczka.
Pierwsza praprawnuczka Marianny i Ferdynanda Sroków, Inka Muth,
córka Olgi i Marcina. Tak zamykają się wspomnienia taty zawarte
w „Dziejach rodziny Sroków”.

Podziękowania
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zachęcali mnie i udzielili pomocy przy opracowaniu pamiętników mojego ojca. Dziękuję
mieszkańcom gminy Babice za dostarczenie zdjęć i dokumentów
z dawnych lat. Szczególnie zaś pani Marii Domagała za udostępnienie zdjęć i wspomnień z czasów młodości mojego ojca. Bardzo
dziękuję za pomoc udzieloną mi przez bliższą i dalszą rodzinę. Dziękuję Oldze Sroka-Muth, wnuczce mojego brata Tadeusza za pomoc
w opracowaniu drzewa genealogicznego rodziny. Koleżance Barbarze
Olszowskiej i Markowi Śliwie dziękuję, za dokonanie pierwszej redakcji tekstu i jego historyczną chronologię. Dziękuję Annie Siewiorek – dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz
pracownikom Działu Informacji Regionalnej za przygotowanie mojej książki do druku. Szczególnie dziękuję Małgorzacie Zbroszczyk,
która w chwilach trudnych wspierała mnie swoją radą i zachęcała do
kontynuacji podjętego zadania.
						
						Teresa Bigaj

Spis treści
Wstęp........................................................................... 5
Słowo wstępne autora pamiętników (1986 r.)........ 7
Dzieciństwo i młodość mojego ojca Józefa Sroki.... 9
Początek dorosłego życia.......................................... 21
Życie rodzinne po 1918 roku.................................... 35
Moje dzieciństwo i młodość...................................... 47
Pamiętnik Marianny Dyby......................................... 79
Małżeństwo................................................................. 105
Służba wojskowa........................................................ 119
Początek wojny........................................................... 133
Ucieczka z obozu jenieckiego.................................... 149
Życie w czasie okupacji.............................................. 159
Po wojnie..................................................................... 181
Powrót do Chrzanowa............................................... 211
Zakończenie................................................................ 239
Podziękowania............................................................ 243

