
WSPOMNIENIA Z DZIESIĘCIOLECIA

W bieżącym numerze Redakcja rozpoczyna druk wspomnień ludzi 
pracy z terenu Śląska. Wspomnienia są spisywane bądź bezpośred
nio, bądź przy pomocy wywiadów przeprowadzanych przez studen
tów i aspirantów Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława 
Bieruta.

WSPOMNIENIA JOZEFA FIEDORA
(spisał Karol Fiedor)

Byłem siódmym z kolei dzieckiem z drugiego małżeństwa. Jako 
kilkunastoletni chłopak, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, 
pracowałem już w wielkich zakładach przemysłowych Trzyńca 
i Karwiny. W 1914 roku zostałem powołany do wojska austriackiego. 
Po bitwie pod Gorlicami dostałem się do niewoli rosyjskiej. Po kil
kuletnim pobycie w różnych częściach Ukrainy zostałem wraz z in
nymi jeńcami austriackimi wymieniony za jeńców rosyjskich. 
W 1917 roku już jako żołnierz austriacki zostałem wysłany do Włoch. 
Po załamaniu się frontu zachodniego powróciłem do domu.

Wkrótce jednak wstąpiłem jako ochotnik do wojska polskiego, 
w którym służyłem przeszło dwa lata. Początkowo pełniłem służbę 
na granicy czeskiej, później przeniesiono nas do Bielska. Tutaj gen. 
Aleksandrowicz zaproponował nam wzięcie udziału w wojnie z bol
szewikami, grożąc w razie odmowy niewypłaceniem żołdu oraz nie- 
wypuszczeniem do domu. Wtedy to cała kompania, w której służy
łem, z bronią i w mundurach, likwidując pod osłoną nocy straże 
w koszarach i przedzierając się przez Klimczok, wydostała się na 
wolność. Powróciłem do domu po kilkuletniej tułaczce jako bohater 
spod Gorlic, za które otrzymałem krzyż zasługi.

Za żołd, wypłacony mi przez rząd austriacki za lata niewoli, ku
piłem kilka metrów kubicznych drzewa na nowy dom. Ponieważ jed
nak ilość kupionego drzewa nie wystarczała nawet na skromną chatę, 
postanowiłem na własną rękę zaopatrzyć się w budulec z lasów arcy-



księcia Habsburga. Przy pomocy sąsiadów cięliśmy wybrane uprzed
nio świerki, aby je zwozić nocą na plac budowy. W czasie tej pracy 
byliśmy uzbrojeni w karabiny, których nie oddaliśmy po naszej 
ucieczce z Bielska. Nie uważaliśmy zresztą tego za kradzież, tkwiło 
w nas bowiem głębokie przekonanie, że mamy prawo do korzystania 
z lasu, który należał kiedyś do chłopów, a który arcyksiążę żywiecki 
,,kupił" od nich za niewielką ilość wódki.

W 1920 roku ożeniłem się po raz pierwszy. Po sześciu latach 
zmarła mi żona, pozostawiając dwoje dzieci oraz poważne długi, za
ciągnięte na jej leczenie. Nieletnie dzieci i niewielkie gospodarstwo 
nie mogły obejść się bez pomocy nowej gospodyni. Toteż w 1926 ro
ku ożeniłem się po raz drugi. Posag żony ratował upadającą gospo
darkę, przywracając dawny porządek i ład. I teraz jednak pięcio- 
morgowe gospodarstwo nie mogło w pełni pokryć wydatków związa
nych z utrzymaniem rodziny. Musiałem szukać dodatkowego źródła 
utrzymania. Było to konieczne dlatego, że moja rodzina stale się po
większała, W 1927 roku urodził się syn Karol, potem drugi Gustaw, 
który zmarł po kilku latach. W 1929 roku przyszło na świat trzecie 
z kolei dziecko, potem czwarte i piąte. Toteż lata 1933—1937 były 
niezwykle ciężkie i często głód nawiedzał mój dom. Zarobki w lasach 
były rzadkie i marne.

Nic też dziwnego, że z prawdziwą radością powitaliśmy wiado
mość o budowie nowej szosy Wisła — Istebna oraz wielkiego sana
torium  w Kubalonce. Pojawiła się możliwość zarobku w kamienio
łomach, należących do bogatych gospodarzy. Jednak i tutaj nie mo
gli znaleźć zatrudnienia wszyscy szukający pracy. Chętnych było 
więcej niż zapotrzebowań w miejscowych kamieniołomach. Korzy
stali z tego oczywiście prywatni przedsiębiorcy, żądając pewnej su
my „wpisowego". Hardych robotników, nie zgadzających się na zu
pełnie jawny i brutalny wyzysk, zwalniano, przyjm ując na ich 
miejsce ludzi uległych, doprowadzonych często brakiem zatrudnienia 
do skrajnej nędzy. I tym ludziom zresztą przeważnie nie wypłacano 
zarobku lub wypłacano tylko częściowo. Tak było przede wszystkim 
w kamieniołomach Urbaczki, wójta z Koniakowa, i Cyconia, człowie
ka o bardzo burzliwej przeszłości.

Przy produkcji kostki drogowej zarabiał robotnik dziennie prze
ciętnie 2 — 3 złote. Robotnik prajcujący przy produkcji szutru
1,5 — 2 złote. Pracowaliśmy w porze letniej od godz. 6 — 19 z krót
ką przerwą obiadową. Praca była przeważnie akordowa, niezwykle 
trudna i męcząca. Materiał do fabrykacji kostki czy szutru był pra



wie zawsze najgorszego gatunku, gdyż przedsiębiorcy nie wprowa
dzali żadnych, nawet najbardziej koniecznych narzędzi, przy pomocy 
których można by było wydobyć zdrowy kamień z niższych warstw 
ziemi. Prawie nie używano środków wybuchowych. Wielkie bloki 
kamienia w większości wypadków łupano ręcznie, wy dobywając je 
na powierzchnię przy pomocy prymitywnych wind. W kamienioło
mach zatrudniano chłopów z Żywiecczyzny.

Chłopi ze Śląska cieszyńskiego pracowali przy budowie szosy Wi
sła — Istebna oraz sanatorium. Tutaj praca była stosunkowo lżejsza 
i zarobki większe. Toteż, obawiając się napływu chłopów z Żywiec
czyzny jako groźnych konkurentów, nie przyjmowano nas do pracy 
ani przy budowie sanatorium, ani też przy budowie szosy.

Trwające od lat na skutek niedostatku i nędzy antagonizmy mię
dzy chłopami ze Śląska cieszyńskiego a chłopami z Żywiecczyzny do
szły do szczytowego nasilenia w 1937 roku. W tym czasie zakończo
no budowę szosy Wisła — Istebna oraz sanatorium w Kubalonce; 
przystąpiono jednak do masowego wyrębu drzewa w lasach arcy- 
księcia żywieckiego. Teraz więc z kolei chłopi z Kamesznicy nie do
puszczali do pracy na swoim terytorium  Ślązaków. Nic też dziwnego, 
że często na jarm arkach czy odpustach dochodziło do krwawych bó
jek między „Polokami*’ z Żywiecczyzny a „Śleziokami" z Cieszyń
skiego. O antagonizmach między ludnością Śląska cieszyńskiego 
a mieszkańcami Żywiecczyzny, wyrosłych na podłożu prawie skraj
nej biedy, świadczyć może głośna w owym czasie na pograniczu ży- 
wiecko-cieszyńskim sprawa przyłączenia Rupienki do parafii Konia
kowa. Mieszkańcy Rupienki — małego przysiółka Kamesznicy — od
daleni od parafii w Milówce o prawie 18 km, zwrócili się z prośbą 
do gminy w Koniakowie o przyjęcie ich do tamtejszej parafii, odda
lonej zaledwie o 3 km. Gmina Koniaków obawiając się, iż przyjęcie 
mieszkańców Rupienki oznaczać będzie nadanie im takich praw, ja 
kie posiadali koniakowianie, odmówiła. Chodziło tutaj bowiem o do
puszczenie tych nowoprzyjętych do pracy na terytorium  gminy Ko
niakowa, o możliwość lepszego zarobku na Śląsku cieszyńskim dla 
biedniejszych chłopów z Rupienki. Dopiero w kilkanaście lat później, 
kiedy władza ludowa ugruntowała się w pełni, na pograniczu żywie- 
ckcrcieszyńskim zostały zlikwidowane trwające od lat antagonizmy. 
Nowe czasy przyniosły nowe porządki. Znikło bez śladu określenie 
„Poloka" z Żywieckiego i „Slęzioka" z Cieszyńskiego. Samochody 
ciężarowe odwożą robotników tak z Rupienki jak i z Koniakowa do 
fabryk Bielska i Żywca — tych samych ludzi przywożą w soboty do



ich domów w Koniakowie i Rupience. Przyłączenie Rupienki do pa
rafii w Koniakowie dokonało się bez protestów mieszkańców Ko
niakowa.

Wróćmy jednak do przerwanego toku opowiadania. Rok 1937 
przyniósł jeszcze większą nędzę na pogranicze żywiecko-cieszyńskie. 
Z tych lat pamiętam silne wystąpienia chłopów okolicznych wiosek 
przeciwko starostwu żywieckiemu. Żądaliśmy pracy przy regulacji 
dzikiej, nieujarzmionej Soły, która prawie co roku wyrządzała wiele 
szkód. Starostwo żywieckie, obawiając się tych groźnych wystąpień, 
przyznało pewną kwotę na dożywianie najbiedniejszej ludności 
z Nieledwi, Kamesznicy, Szarego i Milówki. Po kilku tygodniach je
dnak skasowano wydawanie i tych zasiłków, co spowodowało jeszcze 
większe rozgoryczenie wśród miejscowej ludności. Te burzliwe na
stroje wśród chłopów wykorzystali agenci z nacjonalistycznych ugru
powań antyżydowskich, podburzając do wystąpień przeciwko Ży
dom. W ten sposób usiłowano odwrócić uwagę chłopa od jego istot
nych krzywdzicieli. Nic też dziwnego, że masy chłopskie z najbied
niejszych terenów Żywiecczyzny, podburzone przez przywódców ma
fii antyżydowskich, dopuszczały się często rabunku miejscowych nie
katolickich sklepów.

Lata okupacji hitlerowskiej pogłębiły jeszcze istniejącą nędzę 
w Żywiecczyźnie. Aby ratować się od wysiedlenia lub przymusowej 
pracy w Niemczech, szukaliśmy zarobku w lasach. Zarejestrowałem 
się w nadleśnictwie Soli jako stały robotnik leśny. Wynagrodzenie 
miesięczne wynosiło 30—45 marek. Byliśmy prawie najgorzej płatną 
grupą robotników. Pracowałem przy wyrębie lasów zimą i latem. 
Jako ciężko pracujący otrzymywałem — tak jak i inni leśni robot
nicy — karty żywnościowe z literą ,.P“. Niepracujący otrzymywali 
również karty, jednak nasze racje żywnościowe były trochę większe 
i jako ciężko pracujący otrzymywaliśmy więcej margaryny. Te 
skromne racje żywnościowe nie mogły oczywiście zaspokoić głodu 
setek rodzin chłopskich, zwłaszcza z nieurodzajnych terenów gór
skich. Toteż głównym wyżywieniem był owies, z którego wypiekano 
placki, i kapusta. Ziemniaki musieliśmy oddawać jako przymusowy 
kontyngent. W ostatnich lataph wojny konfiskowano też i owies nie 
pozostawiając nawet ziarna do siewu.

Do najcięższych należały lata 1943—1944. Okupanci masowo wy
wozili ludność z okolicznych wsi na roboty. Zmniejszono też racje 
żywnościowe do minimum tym, którzy pracowali bądź to w lasach, 
bądź to w miejscowych zakładach przemysłowych. Urządzano ma-



sowę łapanki na działaczy ludowych walczących z okupantem, któ
rych po kilkutygodniowej katórdze wieszano. Do 1945 roku nie było 
prawie wioski w Żywiecczyźnie, w której nie opłakiwano by pomor
dowanych, w której Niemcy nie zbudowaliby szubienic. W styczniu 
1945 roku przybliżył się do nas front, doprowadzając do zupełnej 
ruiny wsie i miasteczka powiatu żywieckiego. Walki trw ały aż do 
kwietnia.

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych doszły do nas wieści, 
że można wyjeżdżać na Ziemie Zachodnie i tam otrzymać gospodar
stwo rolne. Nic też dziwnego, że pierwsze transporty ludności na no
we tereny wyruszyły z Żywieckiego. Niewątpliwie było wśród nich 
wielu awanturników, byli jednak i ludzie, którzy chcieli pracować, 
którym droga była myśl otrzymania ziemi z rąk państwa na nowych 
świeżo odzyskanych terenach.

Wyruszyłem wraz z rodziną 25 czerwca o świcie w trzecim 
z kolei transporcie. Opuszczałem 2,5 ha gospodarstwo z myślą, że 
otrzymam piękny kawał ziemi gdzieś w nieznanej Opolszczyźnie. 
Ojcowiznę, rozrzuconą w dziesięciu różnych częściach na zboczach 
Ochodzitej, pozostawiłem najstarszej córce z pierwszego małżeństwa 
— Jance. Załadowałem swój m ajątek na wóz, wypożyczony od sąsia
da za ostatnie kilogramy owsa. Pożegnanie z domem, dobytkiem i są
siadami było krótkie. Jedynie za wsią przed figurą Matki Boskiej, 
stojącej przy drodze prowadzącej z Rupienki do Koniakowa, zatrzy
małem się dłużej. Ukląkłszy przed figurą żegnałem się z ziemią, do 
której byłem tak bardzo przywiązany, a która z trudem  mogła wy
żywić mnie i rodzinę, składającą się z pięciu osób — żony i trojga 
dzieci. Żegnałem się z groniami, które po pięćdziesięciu latach opusz
czałem, udając się do dalekiej, nieznanej Opolszczyzny. Ani lasy, 
dawna własność chłopska, którą za bezcen wytargowali żywieccy 
Habsburgowie, ani urzekające swym pięknem góry nie dawały mi 
jednak utrzymania, trzeba je więc było opuścić i szukać lepszego 
kawałka chleba na nowych ziemiach. To bieda wypędziła mnie stąd, 
wypływająca z nierówności majątkowej — pozostawali przecież gaz
dowie zamożniejsi, posiadacze pięknych lasów, pola uprawnego i łąk. 
Jedynie biedota wyjeżdżała. Wyjechali już Kubica, Maciejowski, 
Fułat, Legierski — właściciele kilkumorgowych gospodarstw. Teraz 
kolej na mnie. Zapatrzonemu w figurkę Matki Boskiej, niedołężnie 
wyrzeźbioną w klocu lipowego drzewa przez domorosłego artystę, 
nasiuwały się buntownicze myśli — jest w tym urządzeniu świata 
jakaś pomyłka Pana Boga.



Ci, którym dobrze się wiodło dawniej — pozostają, a Ci, którzy 
cierpieli biedę, skazani są znowu na tułaczkę. Ta Matka Boska z fi
gurki, podobna do surowej chłopskiej twarzy, na której bieda wy
malowała historię jego życia, powinna inaczej urządzić ten świat. 
Nie wyjeżdżają zamożniejsi gazdowie; pozostaje przecież Kowalczyk 
z Pańskiej Łąki, właściciel pary koni, pięknego kawałka ziemi, po
łożonego na łagodnym zboczu Gronicka. Nie wyjeżdża Suszka, wła
ściciel 20-morgowego gospodarstwa oraz szmatu bukowego lasu 
w Sliwkuli, ciągnącego się wzdłuż słowackiej granicy. Nie wyjeżdża
ją tacy gazdowie, jak Tomala z Pochodzitej, Porębscy, Greń i inni.

Był już prawie dzień, kiedy drabiniasty wóz, na którym załado
wany był mój dobytek, wyruszył w drogę. Zza Babiej Góry wyła
niały się Tatry. Ich potężny masyw urzekał nas odjeżdżających swym 
pięknem. Jedynie Barania Góra była jeszcze posępna i prawie sina, 
pokryta lekko mgłą.

Wyruszyłem z rodziną, ze swoim majątkiem załadowanym w ma
lowanej drewnianej skrzyni, z dwoma kosami, parą cepów, parą gra
bi — ku nowemu gospodarstwu. W Żywcu załadowaliśmy się wraz 
z innymi rodzinami do wagonów, służących w normalnych czasach 
do przewozu towarów. Na podróż zaopatrzono nas w 8 kg chleba 
i trochę masła. Transport nasz miał odjechać w ten sam dzień wie
czorem — w jakim kierunku, nie wiedzieliśmy. W czasie jazdy do
wiedzieliśmy się, że przydzielono nas do powiatu oleśnickiego. Zanim 
jednak tam dotarliśmy, zmieniono decyzję i skierowano nasz transport 
do powiatu nyskiego. W Nysie, doszczętnie prawie zburzonej w cza
sie działań wojennych, umieszczono nas w starych wojskowych ko
szarach. Po tygodniowym pobycie nastąpiło nareszcie długo oczeki
wane przydzielanie gospodarstw. Już jednak kilka dni przedtem bar
dziej przedsiębiorcze jednostki wyruszały na poszukiwania na włas
ną rękę, nie czekając na skierowania z PUR-u. Zajmowali oni naj
lepsze gospodarstwa, kompletując maszyny rolnicze bardzo często 
drogą pozbawiania innych niezbędnego sprzętu. Ja czekałem na 
skierowanie, które otrzymałem dopiero po 8 dniach. Wraz z pozosta
łymi rodzinami przydzielono nas do Kamienicy Nyskiej, oddalonej 
o 30 km od Nysy.

Na niemieckich furmankach, powożonych przez Niemców, w yru
szyliśmy ku nowym gospodarstwom. Wozy umailiśmy zielenią i bia
ło-czerwonymi chorągiewkami. Mijaliśmy wioski położone nad Ot- 
muchowskim Jeziorem. Wszędzie witały nas biało-czerwone chorą
gwie i roześmiane, radosne twarze prawowitych właścicieli tej ziemi.



Patrząc na ukryte w sadach domy cieszyłem się, że za kilka godzin 
może będę i ja właścicielem gospodarstwa, o którym nawet nie m a
rzyłem. Będę posiadał murowany dom, stodołę, stajnię i ziemię; pię
kną działkę ziemi, na której rodzić się będzie pszenica i żyto. Wie
czorem 10 lipca dotarliśmy nareszcie do Kamienicy. Witały nas lesi
ste, piękne Sudety, położone na południe od wioski.

Noc spędziliśmy na posterunku Milicji Obywatelskiej. Rano 
II lipca udałem się z żoną na poszukiwanie gospodarstwa. We wsi 
panował niesamowity ruch. Repatrianci-Niemcy wyjeżdżali uwożąc 
na ręcznych wózkach swoje mienie. Osiedleńcy polscy zajmowali po
niemieckie gospodarstwa czyniąc się prawowitymi ich właścicielami. 
Jedyną władzą w wiosce była milicja i placówka polskich żołnierzy 
nad czeską granicą. Żołnierze ci, oprócz pełnienia służby nadgranicz
nej, opiekowali się również nie zajętymi do tej pory gospodarstwami, 
w których już nie było Niemców. Ci sami żołnierze, którzy zdobywali 
te tereny przed kilku zaledwie tygodniami, teraz stali na straży ich 
bezpieczeństwa i chronili je przed lekkomyślnym wyniszczeniem. 
W ten sposób opieka żołnierzy i milicji uchroniła wiele gospodarstw 
przed inwazją szabrowników polskich i niemieckich.

Po południu 11 lipca zdecydowałem się na zajęcie niewielkiego 
gospodarstwa, położonego kilkaset metrów od granicy czeskiej. Wła
ściciela — Alfreda Klappe już od tygodnia nie było. Jak zwykle go
spodarstwo bez gospodarza przedstawiało opłakany widok. Przede 
wszystkim nie było żywności dla nas ani paszy dla bydła. W oborze 
stały dwie głodne krowy, po podwórku chodziło kilka kur. Był to 
cały m ajątek pozostawiony przez dawnego właściciela. Jak się oka
zało później, do zajętego przeze mnie gospodarstwa należało kilka 
łiektarów ziemi rozrzuconej również w kilku częściach wsi. Ponie
waż nie było już innych nie zajętych gospodarstw, postanowiłem 
osiedlić się na tym właśnie, nie chcąc oddalać się od swoich. W pier
wszym rzędzie doprowadziłem do porządku dom mieszkalny i zabez
pieczyłem się w paszę dla bydła. Od sąsiadów pożyczyłem kilkadzie
siąt kilogramów mąki i ziemniaków, co pozwoliło mi przetrwać naj
trudniejszy okres na nowym gospodarstwie. Za kilka dni przecież 
rozpoczną się żniwa — myślałem — można więc będzie już korzy
stać z nowych plonów.

I rzeczywiście, żniwa w 1945 rozpoczynały się wcześniej. Jęcz
mień ozimy koszono już około 7—10 lipca. Było to pierwsze zboże, 
które żęli nowi gospodarze. Na skutek braku sznurów do snopowią- 
załek, braku koni oraz nieznajomości posługiwania się maszynami,



w większości gospodarstw koszono zboże kosami. Wierzono bardziej 
w siłę rąk i kos niż maszyn, których pod Baranią Górą czy też Ocho- 
dzitą nie używano. Ja  również miałem większe zaufanie do kosy, 
którą przywiozłem z Kamesznicy niż do snopowiązałki, którą mu
siałbym wypożyczyć. Na moim gospodarstwie bowiem oprócz małej 
młockarni i silnika elektrycznego o mocy 3 KM nie było innych ma
szyn rolniczych. Przystąpiłem do żniw z wiarą w lepsze jutro.

Gospodarstwo moje w 1945 roku liczyło 5,5 ha ziemi, w tym było 
3 ha zboża, 1 ha koniczyny, 1 ha łąki i 0,5 ha ziemniaków. Nie było 
więc obawy, że nie podołam pracy żniwnej. Codziennie wychodzi
liśmy z synem o świcie i kładliśmy łan za łanem pięknego dojrza
łego zboża. W najgorętszej porze dnia stawialiśmy snopy w rzędy 
lub zwoziliśmy zboże do stodoły. Dla mnie były to pierwsze żniwa, 
w czasie których zbierałem z własnego gospodarstwa pszenicę i żyto. 
Dawne lata biedy i walki o kęs chleba należały do bezpowrotnej 
przeszłości. Czułem tak jak i inni, że wrośliśmy w tę ziemię i nikt 
nie potrafi nas stąd wyrzucić. Obce nam były myśli o tym, że ktoś 
mógłby przerwać naszą pracę, mógłby nas stąd wypędzić. Przeciw
nie, w 1945 roku my górale z Żywiecczyzny udowodniliśmy, że po
trafim y pracować na ziemi, która rodzi pszenicę, że równie dobrze 
jak kosą możemy posługiwać się snopowiązałką i że nie tylko potra
filiśmy zebrać zboże, które zasiali inni, lecz potrafimy orać i siać 
pod nowe plony. Myśl o tym, że posiada się własne gospodarstwo, 
własną ziemię, dodawała sił do żmudnej i ciężkiej pracy w czasie 
pierwszych polskich żniw w Kamienicy. Wielu rzeczy trzeba się 
było uczyć. Nie miałem przecież dawniej możliwości zaznajomienia 
się z motorem elektrycznym — teraz trzeba było umieć się nim po
sługiwać. Bez silnika elektrycznego i jego znajomości nie można by
ło przecież przystąpić do omłotów. Wystarczyło jednak jedno do
kładne prześledzenie manipulacji przy motorze, aby móc używać go 
jak stare, dobrze znane narzędzie pracy. Cepy, przywiezione z Ka
mesznicy można było powiesić w kącie. Zdarzały się wprawdzie awa
rie, rwały się pasy czy też zbyt szybko nagrzewał silnik — braki te 
jednak usuwałem w porę, wykrywając właściwe ich źródło. Pierw
sze plony, wprawdzie nie z własnego siewu, wynosiły: 18 q pszenicy, 
12 q żyta i 10 q jęczmienia. Były to plony, o których dawniej nawet 
nie marzyłem. Zapewniały mi utrzymanie siebie i rodziny, opłacenie 
podatków oraz kupno podręczników szkolnych dla dzieci. We wrześ
niu miał przecież rozpocząć naukę w Państwowym Gimnazjum 
w Paczkowie mój syn Karol. Trzeba było także zaopatrzyć w pod-

15 — S o b ó tk a . R. X . 1955, Z . 1 — 2



ręczniki szkolne najmłodszą córkę, która uczęszczać miała do szkoły 
podstawowej w Kamienicy. Oprócz tego trzeba było kupić nowe 
ubrania i buty. Były to wydatki nie przewidziane w moim gospo
darstwie, ale nie wahałem się. Kupiłem książki dla dzieci — niech 
się uczą. Ja  prawie nie umiem pisać ani czytać. Wyrosłem z dala od 
szkoły, od książki. Moją szkołą były Trzynieckie Zakłady Przemy
słowe, gdzie spędziłem chłopięce lata, a następnie służba w austriac
kim wojsku — tutaj nauczono mnie kilku słów komendy w języku 
niemieckim. Niech się uczą, zapewnią mi starość — myślałem.

Tak oto rozpoczął się nowy okres w nowej Polsce, która dała mi 
ziemię. Jesienią tegoż roku po całkowitym sprzęcie zbóż postano
wiono przeprowadzić nadział ziemi, stworzyć mniej więcej równe 
działki, uwzględniając przede wszystkim jakość gleby. Były to więc 
dla Kamienicy czasy reform i przemian. Cieszyłem się z nich, choć 
nie zawsze je w pełni rozumiałem. Wierzyłem jednak w to, że nigdy 
już nie powrócą czasy, w których będziemy głodni, że nigdy już nie 
powrócę na moje dawne gospodarstwo pod Ochodzitą. Tej samej je
sieni wstąpiłem do Stronnictwa Ludowego, jedynej partii istniejącej 
na terenie naszej wsi. Prezesem stronnictwa był Józef Kurowski, 
dawny witosowiec. Działalność stronnictwa ograniczała się jednak 
do zebrań i płacenia składek. Nic też dziwnego, że tak jak i inni 
członkowie stronnictwa nie orientowałem się w życiu politycznym 
kraju, nie zdawałem sobie sprawy z zachodzących w nim przemian. 
Żyłem ziemią, którą otrzymałem, i to mi wystarczało. Pod koniec 
września plany podziału ziemi były już gotowe. Przystąpiono teraz 
do pomiaru i rozdania gruntów na własność osiadłym na nich gospo
darzom. Oto na pustych polach pojawiła się grupa ludzi, na których 
patrzyliśmy z zachwytem. Srebrną taśmą mierniczą odmierzali płaty 
gruntów, dzieląc ziemię jak matka chleb po równym dla wszystkich 
kęsie. Ja  otrzymałem również 7 ha ziemi, położonej w kilku czę
ściach wsi.

Do orki jesiennej mogłem już przystąpić na własnym gospodar
stwie. Nie posiadając koni, podobnie jak dawny właściciel — Nie
miec, orałem przy pomocy krów. Nic też dziwnego, że praca szła nie
zwykle powoli i żmudnie. Nie osiągałem należytej głębokości orki, 
ani też nie mogłem jej ukończyć w terminie. Uprawa ziemi pod ozi
me tylko zboże trw ała od 20 sierpnia do końca października. Krowy 
jako siła pociągowa męczyły się szybko i trzeba było robić dłuższe 
przerwy, co nie sprzyjało sprawnemu przeprowadzeniu pierwszych 
prac związanych z podorywką. Równocześnie posługiwanie się kro



wami oznaczało duży spadek mleczności krów, a ponieważ w Ka
mienicy około 50% gospodarzy przeprowadzało orkę przy ich pomo
cy, plan skupu mleka w tym okresie był prawie zawsze niewykony- 
wany. Ponadto, jeżeli przy orce parą koni wystarczy jeden człowiek, 
to przy orce krowami potrzeba dwóch ludzi. Przeliczając na dniówki, 
orka krowami jest drozsza niż końmi. Nie wszyscy jednak gospoda
rze Kamienicy Nyskiej nie posiadali koni. Toteż wiosną 1946 roku 
trzeba było korzystać z maszyn rolniczych i koni sąsiadów, za które 
to usługi trzeba było płacić. Wprawdzie maszyny były poniemieckie, 
tak samo jak i konie, nie przeszkadzało to jednak ich nowym wła
ścicielom pobierać często wysokie opłaty za ich wypożyczenie lub też 
żądać odrobku w czasie pilnych prac w polu. Tak więc ta idealna 
sprawiedliwość w Kamienicy, jak się w7ydawało jesienią 1945 roku 
po dokonaniu podziału ziemi, była daleka jeszcze od prawdziwej 
sprawiedliwości. Moi sąsiedzi posiadali większą część ziemi przy 
swojej zagrodzie — ja miałem obok domu tylko niewielki ogródek. 
Każdy z nich posiadał kilka sztuk trzody chlewnej, którą pozostawili 
dawni właściciele, ja nie miałem ani jednej sztuki poniemieckiej — 
wszystko trzeba było kupić. Moi sąsiedzi posiadali konie i maszyny 
rolnicze, a ja za wypożyczenie tychże musiałem płacić. A takich jak 
ja było w Kamienicy prawie 50%. Tak więc start gospodarczy no
wych gospodarzy w Kamienicy był nierówny, co wpłynęło bardzo 
poważnie na zróżnicowanie majątkowe wsi.

Już rok 1946 przyniósł poważne zmiany. Część gospodarzy, do 
których i ja należałem, osiągnęła z hektara gorsze plony niż w roku 
ubiegłym. Wpłynęło na to w dużym stopniu masowe wyniszczenie 
ozimin przez myszy polne a następnie kilkutygodniowa susza przed 
okresem żniw. Były to jednak przyczyny drugorzędne. Oto wiosną 
1946 roku gminna spółdzielnia sprowadziła pewną ilość nawozów 
sztucznych dla rolników z gromady Kamienicy. Przydziału dokona
no nie według gospodarstw, lecz według kolejności przybywających 
do punktu sprzedaży furmanek. W ten sposób w nawozy sztuczne 
zaopatrzyli się gospodarze, którzy posiadali konie. Większość nie po
siadających koni nie miała możności nabycia nawozów. Właściciele 
koni ofiarowali nie posiadającym tychże swoje usługi dopiero wtedy, 
gdy dostatecznie zaopatrzyli się sami w potrzebne im nawozy. W re
zultacie dla nas zabrakło nawozów lepszego gatunku, mogliśmy na
być jedynie mniej wartościowe. Również rok 1947 nie przyniósł 
zmian na lepsze. Pięknie zapowiadające się plony zniszczyły długo 
trwające deszcze. W Kamienicy Nyskiej wysiewano przeważnie je



den gatunek pszenicy. Jeżeli w okresie dojrzewania wypadły słoty, 
wtedy ulegał zniszczeniu cały zasiew pszenicy. Tak hyło właśnie 
w 1947 roku. W tym samym czasie PGR w Paczkowie wyszedł zwy
cięsko z długotrwałych deszczów. Stosując siewy kilku gatunków 
pszenicy, dojrzewających w różnym czasie, majątek nie był narażo
ny na tak wielkie straty, jak okoliczne gospodarstwa chłopskie. Żni
wa i omłoty można było przeprowadzić bez większych strat. Toteż 
nauczony doświadczeniem, jesienią 1947 roku za przykładem in
nych gospodarzy zaopatrzyłem się w gminnym ośrodku skupu zboża 
w kilka odmian pszenicy, zabezpieczając się w ten sposób przed 
ewentualnym powtórzeniem się roku 1947, który nie tylko dla mnie, 
lecz i dla moich sąsiadów był dobrą lekcją gospodarowania. Nauczy
liśmy się wiele, a przede wszystkim przekonali, że można zwyciężyć 
kaprysy przyrody, jeżeli się zna środki zaradcze.

Poważną bolączką w moim gospodarstwie był w dalszym ciągu 
brak siły pociągowej. Aby móc przeprowadzić sprawnie i dobrze 
prace związane z uprawą ziemi pod zasiew zbóż, musiałem korzystać 
z koni sąsiadów. Za tę pomoc jak również i za wypożyczanie maszyn 
płaciłem gotówką. Za radą ówczesnego sołtysa Michalskiego posta
nowiłem zaciągnąć pożyczkę na kupno konia. Zwróciłem się z prośbą 
o udzielenie tejże do starostwa w Nysie. Po wypełnieniu odpowied
nich druków w ciągu dwóch tygodni otrzymałem z banku potrzebną 
sumę. Pożyczki udzielono mi na kilka lat za niewysokim oprocento
waniem. W ten sposób dzięki pomocy państwa stałem się właścicie
lem konia, który był konieczny w moim gospodarstwie. W trzecim 
roku mojego gospodarowania w Kamienicy miałem już konia, dwie 
krowy, dwie świnie i kilkanaście kur. Mogłem z dumą stwierdzić, 
iż posiadam większy inwentarz żywy niż mój poprzednik. Nabyłem 
również nowy wóz, zbudowałem stajnię i naprawiłem dach szopy, 
który od wielu już lat nie był reperowany.

Pomimo intensywnej pracy, siewu roślin technicznych, a zwłasz
cza rzepaku i lnu, dochody moje nie wystarczały na pokrycie w ydat
ków związanych z gospodarstwem i utrzym aniem rodziny. W 1948 ro
ku starsza córka została przyjęta do szkoły krawieckiej w Nysie. 
Syn był już uczniem czwartej klasy gimnazjum paczkowskiego, 
a najmłodsza córka kończyła siedmioklasową szkołę w Kamienicy. 
Gospodarstwo więc prowadziłem sam. Żona, chora na nerki, prav.de 
mi nie pomagała, jedynie w czasie żniw korzystałem z pomocy dzie
ci. W dalszym ciągu jednak nie miałem własnych maszyn rolniczych, 
te zaś można było wypożyczyć tylko wtedy, gdy nie posługiwał się



nimi właściciel, co często hamowało moją pracę. Tymczasem rok 1949 
przyniósł pierwsze wzmianki o spółdzielniach produkcyjnych. Na 
jednym z zebrań członków PZPR i ZSL w Kamienicy w jesieni tegoż 
roku prelegent z Nysy zaznajomił nas ze statutem  spółdzielni pro
dukcyjnych oraz z wyższą formą gospodarowania w tychże. Na za
kończenie zebrania delegat z Nysy zwrócił się do nas z pytaniem, 
czy nie należałoby się zastanowić nad założeniem spółdzielni w Ka
mienicy, czy nie należałoby zlikwidować leżących odłogiem dziesiąt
ków hektarów ziemi wzdłuż granicy czeskiej, czy nie należałoby po
łożyć kresu trwającym od 1945 roku wypożyczaniom maszyn rolni
czych i koni. Z zebrania powróciłem późno. Z jednej strony przyzna
wałem słuszność delegatowi, z drugiej zaś nie zdawałem sobie spra
wy, na czym polegać będzie ta zespołowa gospodarka, czy nie wpro
wadzi jedynie zamieszania, braku zainteresowania pracą, czy nie uła
twi kradzieży i w rezultacie zamiast dobrobytu nie spowoduje głodu? 
Zadawałem sobie pytanie: po co więc państwo nadało chłopom akty 
własności na ziemię, skoro teraz namawia do zakładania spółdzielni 
produkcyjnych? Zapatrzony w swoje siedmiohektarowe gospodar
stwo, na które otrzymałem akt własności, nie rozumiałem, iż jedyna 
droga prowadząca do likwidacji nierówności na wsi to przejście do 
gospodarki zespołowej. Nie mogłem pogodzić się z myślą, że trzeba 
się wyrzec określeń „moja ziemia", „moje zboże"; nie chciałem za
stąpić pojęcia „moje" — pojęciem „nasze".

W tym samym czasie, kiedy grupa działaczy z PZPR i ZSL 
założyła Komitet Organizacyjny spółdzielni produkcyjnej, w Kamie
nicy szerzyły się pokątne wiadomości o tym, jak będzie wyglądało 
życie w „kołchozie". Przede wszystkim zapanuje głód. Ci, którzy 
należeć będą do spółdzielni produkcyjnej, żywić się będą ze wspól
nego kotła, pracować będą na leniuchów i złodziei. W całym kraju 
zapanuje nędza, jeżeli wszyscy chłopi przystąpią do spółdzielń pro
dukcyjnych. Zainteresowani byli w szerzeniu tych wiadomości ci, 
którzy posiadali piękne gospodarstwa. Wielu z nich sprzedawało swój 
ruchomy majątek i wyjeżdżało do rodzinnych stron, uwożąc z sobą 
znaczną sumę gotówki oraz rzeczy, które można było wywieźć. 
W wiosce powstały trzy obozy: zażartych przeciwników spółdzielczej 
gospodarki, nieliczna grupa zdecydowanych zwolenników założenia 
spółdzielni produkcyjnej oraz stosunkowo liczna grupa wahających 
się, nie zdecydowanych na ostateczny krok. Do tych ostatnich nale
żałem i ja. Choć byłem członkiem ZSL-u i uczęszczałem na zebrania, 
na których omawiano znaczenie gospodarki spółdzielczej, nie mog



łem zerwać ze starym  sposobem gospodarowania. Nie chciałem wy
rzec się ziemi, na którą miałem akt własności. Lepiej poczekać, zo
baczyć, jak w tych spółdzielniach pracują.

W tym czasie rząd organizował wycieczki chłopów do ZSRR, aby 
zaznajomić ich z wyższą formą zespołowego gospodarowania. Z po
wiatu nyskiego wyjechał również delegat. Był nim Kowalski z są
siedniej gminy Wilamów. Po jego powrocie mogliśmy dowiedzieć się 
bezpośrednio od niego o radzieckich kołchozach, o których tak wiele 
wtedy mówiono. Na jednym z zebrań gromadzkich szeroko opowia
dał on o swoim pobycie u radzieckich kołchoźników. Dzielił się z na
mi swoimi spostrzeżeniami, opowiadał z zapałem o kołchozach, które 
zwiedził na Ukrainie. Padały wtedy często złośliwe pytania: ile Ko
walskiemu płacą za propagowanie spółdzielczości, ile otrzymał za 
wycieczkę do ZSRR? Szczególnie ostry i burzliwy charakter miały 
zebrania gromadzkie w grudniu 1949 r. Dochodziło często do ostrej 
wymiany słów; dyskusje, a czasem i kłótnie ciągnęły się do późnej 
nocy. Projekt założenia spółdzielni w Kamienicy popierali ci gospo
darze, którzy stosunkowo późno przybyli do wsi i nie posiadali ani 
inwentarza żywego, ani też dobrych działek ziemi. Grupa ta jednak 
nie potrafiła wówczas przekonać ogółu, iz w interesie całej wsi leży 
założenie spółdzielni, nie mogła porwać swoim zapałem innych. Czę
sto słyszało się głosy, że do spółdzielni chcą należeć ci tylko, którym 
się nie chce lub którzy nie umieją pracować. Byłem prawie na każ
dym zebraniu gromadzkim, na którym omawiano sprawy spółdziel
czej gospodarki. Słuchałem prelegentów z powiatu i województwa 
i w duchu przyznawałem im słuszność. Wracałem do domu z zebrań 
myśląc ciągle o tym nowym, którego się nie zna i które nie wiadomo 
co przyniesie. Szukałem wtedy pomocy i pocieszenia w modlitwie. 
Żarliwie modliłem się wieczorami, prosząc Boga, aby to jakoś prze
mienił. Tymczasem w styczniu 1950 r. Komitet Założycielski Spół
dzielni w Kamienicy ogłosił ogólnogromadzkie zebranie, na którym 
miała być omawiana sprawa założenia spółdzielni produkcyjnej. Ko
m itet Założycielski, działający od grudnia 1949 r., prowadził roz
mowy z chłopami bardziej przychylnie ustosunkowanymi do spół
dzielni, odwiedzał ich gospodarstwa tłumacząc, na czym polega ze
społowe gospodarowanie. Teraz postanowiono przystąpić do założenia 
spółdzielni. W tym właśnie celu zwołano zebranie, które zapowiadało 
się bardzo burzliwie. Przyjechali delegaci z powiatu, gminy Stary 
Paczków, no i przedstawiciele organizacji politycznych z Kamienicy. 
Spośród 120 gospodarzy zapisało się wówczas 27.



Ja w dalszym ciągu pracowałem sam na własnym gospodarstwie. 
Gorąco pragnąłem, aby nastąpiła jakaś zmiana, która albo zlikwido
wałaby gospodarkę spółdzielczą, albo ją ugruntowała. Równocześnie 
w dalszym ciągu płaciłem moim sąsiadom za pomoc w orce i za wy
pożyczanie maszyn. Tymczasem zbliżała się zima i pierwsza dniów
ka obrachunkowa w spółdzielni produkcyjnej. Mój sąsiad Józef Greń 
za 150 roboczodniówek otrzymał 10 q pszenicy, 10 q żyta i 5 q jęcz
mienia. Otrzymał również pewną ilość ziemniaków i paszę' dla by
dła. Mnie po uregulowaniu podatków i zapłaceniu za korzystanie 
z maszyn pozostało jaj^o rezultat rocznej pracy —- 7 q pszenicy, 10 q 
żyta i 6 q jęczmienia. Gdyby zestawić ilość dniówek przepracowa
nych na moim gospodarstwie z roboczodniówkami mojego sąsiada, 
członka spółdzielni produkcyjnej, to liczbowo przewagę miałem ja, 
rezultat pracy jednak był o wiele lepszy u sąsiada. Ten prosty rachu
nek miał swoją wymowę. Było zupełnie jasne, że rezultaty pracy 
w spółdzielni są lepsze niż w gospodarstwie indywidualnym. Prze
konywała o tym większa ilość zboża, ziemniaków i paszy dla bydła. 
W 1951 r. w czasie żniw poznałem bliżej pracę RZS ,,Siły“ w Ka
mienicy. Na apel przewodniczącego spółdzielni Michalskiego, wzy
wającego chłopów pracujących indywidualnie do pomocy przy sprzę
cie spółdzielczych zbóż, odpowiedzieliśmy masowym udziałem w ak
cji żniwnej. Wraz z innymi gospodarzami zwoziłem zboże ze spół
dzielczych pól (płacono nam za dniówkę 100 zł). Ogółem zwieźliśmy 
i ułożyli do stodół lub w stogi zboże z 50 ha, przyczyniając się w ten 
sposób poważnie do terminowego zakończenia akcji żniwnej w Rol
niczym Zespole w Kamienicy. W czasie tej pracy przekonałem się, że 
można w spółdzielni dobrze zarabiać, jeśli się tylko chce. Jesienią 
1951 r. złożyłem podanie o przyjęcie mnie do spółdzielni. Podanie na
pisał mój syn, już teraz student Uniwersytetu Wrocławskiego. Na 
walnym zebraniu w listopadzie, na którym rozpatrywano sprawy 
spółdzielni, rozpatrzono moje podanie. Przyjęto mnie do spółdzielni 
pod warunkiem, że dostarczę w określonym czasie przewidziany 
uchwałą zarządu wkład członkowski. Uchwała przewidywała dostar
czenie tytułem  wkładu członkowskiego 6 q zboża, 1 konia (jeżeli go
spodarz wstępujący do spółdzielni nie miał konia, wtedy dawał 2 kro
wy) i 1 krowy. Warunek wypełniłem i już w grudniu tegoż roku zo
stałem pełnoprawnym członkiem RZS w Kamienicy. Początkowo czu
łem się obcy, nie interesowałem się pracami w spółdzielni. Tak jak 
i inni członkowie robiłem to, co mi kazano. Było dla mnie obojętne, 
czy w czasie sprzętu zboża zostawiano snopy na polu, czy też nie lub



czy traktorzyści dostatecznie dobrze wykonują powierzoną im pracę. 
To i tak wszystko spółdzielcze. Nie było więzi między mną a nowym 
gospodarstwem. Wprawdzie uczęszczałem na zebrania ogólne, na 
których omawiano plany zasiewów czy też zbiorów i omłotów, były 
to jednak dla mnie sprawy prawie obce. Niech inni radzą, bez mojego 
głosu i tak się obejdzie. Tak minął rok. W lutym  1953 r. przy
stąpiono do wypłaty dniówek obrachunkowych. Były one różne 
dla poszczególnych członków spółdzielni. Sporek Józef wraz 
z żoną za pracę w oborze otrzymał 6 tys. zł w gotówce, 
7 ton zboża, kilkadziesiąt q ziemniaków, 5^ kg cukru i paszę 
dla bydła. Ja otrzymałem za pracę (przepracowałem 200 robo- 
czodniówek, żona prowadziła gospodarstwo przyzagrodowe) 1600 
zł w gotówce, 25 q zboża, kilkanaście q ziemniaków, 50 kg 
.cukru i paszę dla bydła. Oprócz dochodu ze spółdzielni mia
łem jeszcze liczące 70 arów gospodarstwo przyzagrodowe, na 
którym  mogłem utrzymać jedną krowę i kilka sztuk trzody chlew
nej. Dniówka obrachunkowa 1952 r. przekonała wielu członków, że 
dochód, jaki otrzymuje się przy końcu roku zależy od rezultatu ich 
pracy. Przekonałem się o tym  i ja. Obojętność na sprawy związane 
ze spółdzielnią została przełamana; rodziło się teraz zainteresowanie 
pracą i planami spółdzielczej gospodarki. Na zebraniach gromadzkich 
nie byłem już biernym uczestnikiem jak dawniej. Mówiłem o nie
dociągnięciach, które spostrzegałem, o możliwości ich usunięcia. Tak 
np. do jednej z działek ziemi przy czeskiej granicy trzeba by to do
jeżdżać drogą okrężną dlatego, że uszkodzony był most na niewiel
kiej rzeczułce. Naprawa mostu zaoszczędziłaby wiele czasu przy 
zwózce zboża, zaoszczędziłaby też wiele cennego paliwa, które zu
żywały traktory na dojazd do pracy drogą okrężną. Albo inny przy
kład. W iatr zerwał dachówki ze stodół należących do spółdzielni, 
w których mieściło się zboże. Wystarczyło przeprowadzić mały re
mont stodół i zboże było zabezpieczone, a przede wszystkim nie wy
tykano palcami, że oto tak wyglądają stodoły bez gospodarzy. Nie 
ma właściciela, to nie ma i kto naprawić. Zrozumienie, że jeżeli się 
niszczy m ajątek spółdzielni, to niszczy się tym samym mienie włas
ne, było coraz powszechniejsze. To zrozumienie przejawiało się 
w drugim i trzecim roku istnienia spółdzielni u coraz liczniejszej 
grupy spółdzielców. Przejawiało się ono przy pracy, którą wykony
wano lepiej, na zebraniach ogólnych w zabieraniu głosów na tem at 
planów i ich realizacji, w świetlicy gromadzkiej, którą coraz częściej 
odwiedzano. Zainteresowanie się pracą w spółdzielni było pierwszym



bardzo ważnym osiągnięciem zespołowej gospodarki mieszkańców 
Kamienicy. Wprawdzie mówiono jeszcze, że pracuje się w kołchozie, 
lecz coraz częściej określenie to wypierane było przez słowo spół
dzielnia lub kamieniecka ,,Siła“. Ludzie wychodzili coraz częściej 
do pracy i pracowali coraz produktywniej.

W Poniedziałek Wielkanocny wybrałem się z synem, który przy
jechał na święta z Wrocławia, na zwiedzanie m ajątku spółdzielni. 
Udaliśmy się najpierw  na pola spółdzielcze. Ciągnęły się wzdłuż szo
sy, prowadzącej do Złotego Stoku. Szerokie i równe łany pokryte 
były bujną zielenią młodego żyta i pszenicy. Nie było niepotrzeb
nych miedz ani dróg, które dawniej przerzynały tę ziemię. Wokół 
był tylko jeden zielony płat zboża. Zaciera]ą się w pamięci granice 
dawnych poletek. Już nie można było odróżnić, gdzie kończyła się 
działka sąsiada, a zaczynała moja. Zorana głęboko traktorami, do
statecznie wynawożona ziemia przynosiła piękne plony. Wszędzie 
rosło równe, bujne zboże. Na pytanie syna, czy chciałbym, aby po
wróciły lata sprzed 1951 roku a wraz z nimi moje dawne gospodar
stwo, odpowiedziałem: nie. Mniej się napracuję w spółdzielni, a wię
ksze mam dochody; lżej się żyje. Tylko popatrzeć dokoła, gdzie roś
nie teraz zboże — wszędzie orały traktory, a dawniej trzeba było 
wszystko robić przy pomocy krów i koni. A tak jak ja czują i myślą 
inni chłopi z Kamienicy. W spółdzielni dla każdego, kto chce praco
wać, znajdzie się praca. Wiosną 1953 roku zostałem przydzielony do 
brygady murarskiej, która rozpoczęła budowę kilku obór i stajen 
w RZS-ie; pracę wykonywano sposobem gospodarczym. Mieliśmy 
swoich murarzy i elektrotechników. Cegłę braliśmy z rozwalonych 
starych domów. Kupowaliśmy jedynie wapno i cement. Tak więc 
jeszcze przed rozpoczęciem żniw ukończyliśmy dwie obory na 60 
sztuk bydła. Poprawiliśmy również dachy kilku stodół i stajen.

Tymczasem dojrzewało zboże, zbliżały się trzecie żniwa w spół
dzielni. Na zebraniu gromadzkim uchwaliliśmy, że nie dopuścimy 
do zmarnowania ani jednego snopa, przeprowadzimy akcję żniwną 
sprawnie i bez strat. Zasadniczo pracowaliśmy po 8 godzin dziennie. 
W czasie żniw 1953 postanowiliśmy pracować 12 godzin zarabiając
1,5 dniówki obrachunkowej na dobę. Ja pracowałem w brygadzie 
zwózki zboża, a następnie w brygadzie dostawy do punktu skupu. 
Ładowaliśmy worki ze zbożem prosto od maszyn na wozy i odsta
wialiśmy je do Paczkowa, likwidując w ten sposób niepotrzebne 
przeładowywanie do magazynów, a następnie z magazynów do pun
ktu skupu. W sprawozdaniu z pracy spółdzielni za rok 1953 stw ier



dzono, że akcja omłotowa zasługuje na specjalne wyróżnienie. Nie
wątpliwie tak było. Zorganizowaliśmy omłoty na dwie zmiany, uru
chomiwszy 5 maszyn omłotowych typu „Lanz". Dzięki tak dobrej 
organizacji pracy w dniu 8 sierpnia wywiązaliśmy się jako pierwsza 
spółdzielnia na terenie powiatu i województwa, a druga w kraju, 
z obowiązkowej dostawy zboża dla państwa. Sprzedaliśmy państwu 
246 ton zboża. Kilka dni później w „Trybunie Opolskiej" zamiesz
czono zdjęcia, przedstawiające ostatni wyładunek zboża chłopów 
RZS „Siły" z Kamienicy na miejscu skupu. Długie artykuły poświę
cono naszej spółdzielni. I mimo woli, czytając o naszej pracy, by
łem dumny z tego, że należę do takiego właśnie zespołu. Długo trze
ba było czekać, aby ktoś pisał o pracy chłopa, aby ktoś nią się 
interesował. Przeżyłem już 60 lat. Pracowałem w hutach, fabry
kach, kamieniołomach, przy budowie szos i w lasach, lecz nikt nigdy 
nie interesował się tam człowiekiem pracy.

W grudniu przystąpiono do podziału zboża pomiędzy członków. 
Ja otrzymałem za swoją pracę (żona i córka pracowały tylko w czasie 
piinych robót) 25 q pszenicy, 15 q żyta, 6 q jęczmienia, 40 kg gro
chu, kilkanaście metrów ziemniaków oraz 2500 zł w gotówce. Już 
wcześniej, jesienią, otrzymałem kilka fur siana. Oprócz tego mam 
działkę przyzagrodową, dwie krowy, kilka sztuk trzody chlewnej 
i około 30 kur. Rocznie sprzedaję państwu ponad 300 kg tucznika, 
10 metrów zboża i 300 litrów mleka. Od tamtych pierwszych lat wie
le się zmieniło. Nie tylko lata nędzy sprzed 1945 roku, lecz i miesiące 
niedostatku z 1945 roku, kiedy trzeba było pożyczyć od sąsiadów 
zboże na wyżywienie, należą już tylko do wspomnień. Pracuję 
w spółdzielni w charakterze murarza. Buduję nowe stajnie, obory, 
chlewy i magazyny.

Za kilka tygodni od chwili, gdy to opowiadam synowi, przystą
pimy do pracy, aby żąć i zwozić zboże z naszego wielkiego 1200-hek- 
tarowego gospodarstwa — Rolniczego Zespołu Spółdzielczego „Siły". 
Czy podołamy nowym trudnościom, czy nie dopuścimy do zmarno
wania się plonów, jak to było w 1951 roku, wykażą następne tygod
nie. Nie jest jeszcze wszystko w naszej spółdzielni w porządku. Zda
rzają się kradzieże i nadużycia, o których mówi się na posiedzeniu 
Sądu Koleżeńskiego. Karmi się paszą spółdzielczą własną trzodę 
chlewną, jak to miało miejsce w 1953 roku. Niedostatecznie dba się 
o narzędzia rolnicze, o traktory wypożyczone z POM-u Trzeboszo- 
wice. W yrasta jeszcze wiele trudności, nie brak też złej ludzkiej woli. 
Nie odrazu człowiek wszystko rozumie. Ale poradzimy. Jesteśmy bo



gatsi dzisiaj o nowe doświadczenia, dzięki którym nie powtórzymy 
wczorajszych błędów.

WSPOMNIENIA JÓZEFA BIAŁEGO
(spisał Franciszek Biały)

Na Górny Śląsk przyjechałem ze wsi poznańskiej. Przybyłem jak 
wielu innych za Chlebem. Chociaż nieraz było mi ciężko i nie każde 
wspomnienie przeżytych chwil należy do najlepszych, Śląsk stał mi 
się bliski, bliższy nawet od miejsca, gdzie się urodziłem i gdzie żyli 
moi rodzice.

W roku 1922 jako 19-letni chłopak przybyłem do Katowic. Stoli
ca polskiego Śląska nosiła jeszcze piętno niemieckiego miasta, a wła
dzę sprawowali alianci. Trudno wyrazić uczucia, jakich doznałem 
w chwili, gdy wysiadłem z pociągu. Może ich doznać tylko człowiek, 
przed którym stoi jedna możliwość: przetrwać, ale nie wracać. Bo 
jakże, ojciec z trudem  żywił z kawałka gruntu liczną rodzinę, a o pra
cę na wsi trudno. Możliwość powrotu nie wchodziła w moim wy
padku w rachubę. W czasie podróży zdążyłem się zapoznać z młody
mi pasażerami, którzy jak się okazało, też jechali w poszukiwaniu 
zarobku, wypędzeni przez domową nędzę.

Pociąg przywiózł nas w południe, było dosyć czasu na zoriento
wanie się w terenie i w sytuacji miejscowej. Dręczyło mnie pytanie: 
Jak  to się skończy? Pierwsze rozpoznanie wypadło niekorzystnie. Na 
dworcu roiło się od ludzi, którzy, jak się okazało, nie byli przypad
kowymi pasażerami, nie czekali na swoje pociągi, ale którzy tutaj się 
zadomowili czekając na okazję znalezienia lepszego schronienia. Pod 
wieczór na dworcu stawało się ciaśniej. Przybyli ci, którzy cały dzień 
szukali pracy. Nasze skromne mienie zawinięte w tobołkach, zapako
wane w skrzynkach położyliśmy na wolnym miejscu poczekalni. 
Przyjęto nas chłodno. Uważano nas za szkodliwych intruzów. Nie
którzy patrząc na naszą grupę uśmiechali się szyderczo. Chcieli przez 
to zasygnalizować czekające nas rozczarowania.

Pierwszą noc spędziłem na dworcu. Ta noc majowa zapoczątko
wała w moim życiu okres tułactwa, okres walki o zachowanie na
giego życia. W następnych dniach przeszedłem wzdłuż i wszerz mia
sto, zwiedziłem podmiejskie osiedla robotnicze, ale nadal byłem bez 
pracy. Dworzec mógł nam zabezpieczyć dach nad głową na jedną 
noc, na drugą, ale nie nadawał się na miejsce kwaterunkowe na czas 
dłuższy. Nie było to miejsce bezpieczne, często wypędzali nas kole
jarze, którzy poznali się na ludziach naszego pokroju. Tak więc na



odmianę nocowałem na wolnym powietrzu, a kiedy padał deszcz, 
chroniło się najspokojniej w śWiecie pod dach pierwszego napotka
nego domu, w którym nie zamykano bramy. Żle jest, kiedy człowiek 
utraci pracę i staje się bezrobotnym, ale o wiele gorzej, kiedy nie 
ma stałego miejsca odpoczynku, kiedy czuje się samotnym i opusz
czonym w obcym mieście. Zaliczałem się do kategorii tych ludzi, któ
rych określa się mianem włóczęgów. Nasza grupa już w pierwszych 
dniach rozpadła się, każdy chciał na własną rękę próbować szczęścia. 
Często spotykaliśmy się na dworcu.

Gdzieś po dwóch tygodniach przyjęto mnie tymczasowo jako ro
botnika niewykwalifikowanego do katowickiej firmy budowlanej 
Niemca Knoblocha. Czułem się szczęśliwy. Gdyby mnie dzisiaj za
pytano, dlaczego obrałem zawód murarza, odpowiedziałbym, że właś
nie tam, przy budowie, zarobiłem pierwsze pieniądze. Gdybym wów
czas znalazł zatrudnienie w kopalni, zostałbym górnikiem może przez 
wdzięczność — nie wiem. Do m urarki czułem pociąg, chociaż później 
pracowałem w różnych zakładach, zawsze starałem się powrócić na 
budowę. W firmie Knoblocha większość zatrudnionych stanowili 
robotnicy miejscowi. Na czterdziestu ludzi tylko sześciu było przy
byszami z innych dzielnic Polski. Uważano nas za element obcy, za 
niewygodnych intruzów. Tutaj też po raz pierwszy spotkałem się 
z zagadnieniem ,,goroli“. Pewnego dnia w czasie przerwy obiadowej, 
kiedy załoga zebrała się w szopie, aby spożyć drugie śniadanie, usły
szałem mniej więcej taką rozmowę: „Ten pieroński pasibrzuch ger
mański chce nos Slązoków zniszczyć, zmniejsza zarobki, a przyjm uje 
tych farońskich goroli‘\ Ktoś dorzucił: „A dyć, te farony zjeżdżają 
tu na Śląsk i zaczynają tu rządzić jak  u siebie w domu“. Zrobiło mi 
się nieprzyjemnie, zrozumiałem, że te słowa były skierowane pod 
naszym adresem. Nie odważyłem się wtrącić do rozmowy, w ytłum a
czyć tym ludziom, że przybyliśmy tutaj zmuszeni domową nędzą. 
Bałem się jednak, że mnie nie zrozumieją, że gotowi mnie przepędzić 
z budowy. Antagonizmy dzielnicowe między Ślązakami a mieszkań
cami innych dzielnic Polski były wtenczas nader ży we. Powstańcy 
śląscy bili się z myślą, że w Polsce zjednoczonej i wolnej będzie le
piej, tymczasem od razu pierwsze lata przyniosły rozczarowanie. Tu 
zawinili panowie z rządu. Okazało się także, że niemiecki przedsię
biorca doskonale wykorzystał sytuację panującą na rynku pracy. 
Starym, w sensie czasu pracy, robotnikom obcinał zarobki, niezado
wolonych zwalniał, a na ich miejsce przyjmował nowych, ale już na 
gorszych warunkach.



Kiedy w listopadzie nadeszły przymrozki, zmniejszono zakres bu
downictwa. Większość robotników budowlanych otrzymała zwolnie
nie, wśród zredukowanych i ja się znalazłem. Ponieważ nie mogłem 
sobie pozwolić na przymusowy urlop zimowy, musiałem szukać no
wego zajęcia. Dostałem się do kopalni. Na ,,Kleofasie", gdzie praco
wałem, było ciężko, jakiś czas zatrudniano mnie w sortowni, później 
na dole pracowałem jako ładowacz. Wspomnienia, jakie pozostały 
z tych czasów, ograniczają się do wypadków sierpniowych w 1923 ro
ku, tutaj przeżyłem pierwszy strajk. Na ,,Kleofasie“ zetknąłem się też 
po raz pierwszy z masowym, zorganizowanym ruchem robotniczym.

W owym czasie na Śląsku było coraz gorzej, wzrastała inflacja, 
spadały zarobki. Wraz z inflacją w zrastała nędza mas. Nienawiść ro
botników, tłumiona obietnicami korfantowskiej krowy z chałupą, 
frazesami o przejściowych trudnościach młodej Rzeczypospolitej, 
znalazła upust. W sierpniu wspomnianego roku 1923 ogłoszono strajk  
powszechny. Jak  wspomniałem, pierwszy raz spotkałem się z tym 
zjawiskiem. Nie mogłem pojąć, w jaki sposób robotnicy mogą rzu
cać pracę wtenczas, kiedy o nią tak trudno. To było przecież jawne 
wystąpienie przeciw pracodawcy. U nas na wsi ludzie przeklinali je
dnego czy drugiego darmozjada, ale nie słyszałem, aby kiedyś fornale 
w m ajątku nie wyszli demonstracyjnie na pole. A tu, na „Kleofasie" 
stanęły wszystkie oddziały, na dole pracowały tylko pompy odpro
wadzające wodę. Nie wszystko mogłem wtenczas zrozumieć, jednak 
podniecenie doprowadzonych do ostateczności robotników także mnie 
się udzieliło. Chociaż nie rozumiałem istoty strajku, czułem, że po 
ich stronie jest słuszność, ponieważ byłem jednym z nich, przyłą
czyłem się do strajkujących. Wraz z innymi krzyczałem z radości, 
kiedy na taczkach wśród ogólnej wrzawy wywożono dyrektora i jego 
zaufanych pomocników. Jeden ze szczególnie znienawidzonych przez 
ogół sztygarów zjazdowych, wyrzucony za bramę, zdążył jeszcze wy
krzyknąć: „Dzisiaj wy nas wyrzucacie z kopalni, ale czekajcie, jutro 
my tak z wami postąpimy".

Niedługo po tych wypadkach zostałem zredukowany, znowu zna
lazłem się na ulicy. Trudno mi dzisiaj wyliczyć te wszystkie miejsca, 
gdzie pracowałem. W tym okresie nabrałem jednak specjalnego upo
dobania do murarki. Kiedy jako pomocnik podawałem cegły lub wo
ziłem zaprawę, z zazdrością potrzałem na murarzy. Z ich opinią 
w sprawach dotyczących zawodu liczył się majster, ja zaś byłem 
z biedą tolerowany i przy każdej okazji, jeżeli nie zwalniany, to ha



niebnie wykorzystywany. Postawiłem sobie wtenczas cel zostania 
murarzem.

Gdyby mnie dzisiaj zapytano, jaki był najtrudniejszy okres 
w moim życiu, opowiedziałbym mu dzieje roku 1932. Rok wcześniej 
ożeniłem się, wraz z żoną mieszkałem w warunkach prawie że pa- 
triarchalnych, bo u teściów. W niedużym pokoju przebywało sześć 
osób. O własnym; mieszkaniu nie mogło być mowy. Zresztą nie pra
cowałem od dłuższego czasu, nie byłoby za co nabyć potrzebnych 
mebli, pokryć koszta związane z samodzielnym mieszkaniem. W tym 
ciężkim czasie urodził się nam syn, żona zaś poszła do szpitala. Cho
ciaż byłem bezrobotny, nie mogłem się uskarżać na brak zajęcia, 
spełniałem obowiązki niańki i musiałem uganiać się za mlekiem dla 
dziecka. Teściowa jak na złość utrudpiała mi życie, nie mogła zro
zumieć, że i bez tego jest mi dosyć ciężko.

W tych koszmarnych latach wielkiego kryzysu ludzie wprawdzie 
nie umierali z głodu, lecz była w tym czasie znacznie większa śmier
telność spowodowana chorobami, które dziesiątkowały źle odżywiane 
masy bezrobotnych.

Bezrobotni otrzymywali kilkadziesiąt złotych zapomogi miesięcz
nie i posiadali prawo korzystania z kuchni dla biednych. Nie było 
innej rady, wraz z drugimi stałem w kolejce z garnkiem po zupę. 
O wiele lepiej postąpiono by, gdyby ci ludzie, którzy godzinami tło
czyli się przed kuchnią dla biednych, otrzymali normalną pracę, gdy
by otworzono nieczynne kopalnie. Ponieważ dla ówczesnych wład
ców takie rozwiązanie nie było możliwe, musiał wystarczyć skromny 
obiad z darmowej kuchni; czarny razowiec, nazywany przez dowcip
nych „manna", rozdzielany niekiedy pomiędzy bezrobotnych, miał 
na celu odpędzenie od nich widma głodu. Jeżeli się do tego doda 
granatową policję, która pilnowała porządku i uspakajała właściwy
mi sobie środkami niezadowolonych, otrzymujemy obraz opieki 
rządu nad tymi, których chyba dla ironii nazywano obywatelami 
wolnego państwa.

Ale potrzeba jest matką wynalazku. Dziesiątki tysięcy bezrobot
nych nie mogło się pogodzić z bezczynną wegetacją. Pojawiły się 
biedaszyby, swoisty obraz sanacyjnych rządów na Śląsku. Brygady 
bezrobotnych na własną rękę zaczęły „fedrować" węgiel. Idąc za pę
dem ogółu zdecydowałem się próbować szczęścia w dzikim kopalnic
twie. Z obiorem miejsca nie było trudno. Wokół Chorzowa, tutaj bo
wiem w tym czasie mieszkałem, rozciągały się pola biedaszybów. Do 
pracy chętnych było wielu, dlatego też szybko zmontowaliśmy ze



spół. Było nas pięciu, oprócz mnie do spółki krewni i najbliżsi zna
jomi, więc szwagier, teść i dwóch starych górników, naszych sąsia
dów. Kiedy wszystko było przygotowane, to znaczy kiedy znalazły 
się niezbędne do produkcji kilofy, wiadra i kołowrotek, wyruszyli
śmy na „Agnieszkę11. Chociaż bliżej domu, między Chorzowem, Lipi- 
nami a Świętochłowicami „fedrowano11 na sto dwa, „Agnieszka'1 pod 
Józefowcem wydawała się nam miejscem najodpowiedniejszym. Tam 
i policja rzadko zaglądała i węgiel był pod samym wierzchem. Kie
rownictwo nad grupą objął doświadczony rębacz Kalnik. Po kilku 
dniach produkcja ruszyła. Sprzedażą urobku zajął się szwagier, który 
transportował węgiel do Chorzowa, na miejscu bowiem systematycz
nie obniżali ceny kupcy-pośrednicy. „Agnieszka1- przez całe lato była 
naszą żywicielką.

Pewnego dnia, kiedy górniczym zwyczajem płukaliśmy zaschłe 
od gorąca i pyłu gardła kw aterką czystej, Kalnik, weteran powstań 
śląskich, zwrócił się do mnie: „Wiesz Józek, powiada, z tą korfantow- 
ską krową to jednak prawda, tylko widzisz, ona na Śląsku się żywi, 
a w Warszawie ją doją11. Była to aluzja do dawnych obiecanek Kor
fantego. W istocie „śląską krowę11 doiły góry społeczne, ale nieko
niecznie z Warszawy, także panowie ze Skarbofermu i zza Oceanu.

Po kilku miesiącach nasza brygada rozpadła się. W międzyczasie 
udało mi się trochę zarobić na fuszerce, kiedy było trzeba, prze
kształcałem się w przygodnego szewca, niekiedy odbierałem chleb 
zdunom. Jednym słowem, robiłem to wszystko, od czego stronił każ
dy szanujący się murarz w okresie dobrej koniunktury. „Agnieszka11, 
iak mi wiadomo, przeżywała gdzieś od sierpnia kryzys. Dochodziło 
do bójek, policja przychodziła niby w celu zaprowadzenia porządku, 
w istocie zaś w celu rozpędzenia ludzi, którzy ośmielili się konkuro
wać z baronami węglowymi.

Po siedmiu miesiącach wróciła ze szpitala żona. Pojawiła się no
wa troska — należało zapłacić za leczenie, nie byliśmy bowiem ubez
pieczeni. Kiedy urzędnik przyniósł rachunek, omal nie upadłem 
z przerażenia, należało zapłacić 1660 zł. Skąd wziąć tyle pieniędzy, 
kiedy i tak człowiek nie wiedział, jak związać koniec miesiąca z po
czątkiem miesiąca. Nadeszły ciężkie miesiące. Panowie z ubezpie- 
czalni okazali się na tyle wyrozumiali, że „zgodzili się11 na spłaty ra
talne, zresztą inaczej nie mogli postąpić, niczego nie posiadałem. Na
wet łóżko, na którym spałem, nie było moją własnością.

Aż do września 1939 roku częstym gościem był u nas urzędnik 
inkasujący należność. Jeżeli w życiu kogoś znienawidziłem, to mógł



to być tylko pan Nowak, skromny urzędnik skarbowy, który gorliwie 
pełnił swoją służbę w czasach, kiedy tak łatwo można było utracić 
posadę.

Jako młody człowiek marzyłem o zawodzie murarskim, chciałem 
zostać fachowcem. To było moje skryte marzenie. Czyż mogłem przy 
moich możliwościach sięgać dalej. Szkoła wiejska wypuściła mnie 
półanalfabetą, nawet liczyć dobrze nie umiałem. Chciałem zostać do
brym rzemieślnikiem, aby zarobić na utrzym anie rodziny. Obojętne 
mi było, jaką robotę wykonuję. Czy pracuję przy budowie kamienicy 
czynszowej, czy luksusowej willi właściciela fabryki. Praca dla mnie 
miała tylko jedną treść — dawała możliwość zarobku. To było 
wszystko.

Co zmieniło się w moim życiu po wojnie, w nowych czasach? Ina
czej dziś potrzę na owoc mojej pracy. Nie jest mi obojętne, co robię 
i dla kogo daną robotę wykonuję. Praca przybrała nową, głębszą 
treść — służy całemu społeczeństwu. Jestem bogatszy w świadomość 
tego, że buduję dla nowego życia, jakże innego od tego, w którym 
upłynęła moja młodość.

Kiedy w styczniu 1945 roku wojska radzieckie przyniosły wyzwo
lenie naszej ziemi, jako jeden z pierwszych podjąłem pracę w hucie 
„Pokój “. Pierwsze tygodnie były ciężkie. Wykonywaliśmy roboty 
w trudnych warunkach zimowych. Chodziło o to, aby przygotować 
do produkcji unieruchomione oddziały tego olbrzyma przemysłowe
go, należało oczyścić teren z brudów wojny. Pracy było dużo. Szcze
gólnie my murarze nie mogliśmy narzekać na brak zajęcia. Trzeba 
było przestawić oddziały produkcyjne, dotąd pracujące dla celów 
wojny, na działalność poświęconą odbudowie zniszczonego kraju. 
W roku 1945, szczególnie na wiosnę, było ciężko żyć. Nie było stałego 
zarobku. W domu żona była niemile zaskoczona, kiedy w dniach wy
płaty przynosiłem zamiast spodziewanego wynagrodzenia kilkaset 
złotych. Szalała drożyzna, zarabiali na tym paskarze i bywalcy czar
nego rynku. Nieraz przychodziło do tego, że należało się pozbyć 
ostatniej marynarki, aby kupić brakującego chleba. Pierwsze mie
siące doprawdy nie były przysłowiowo tłuste. Dla dodania sobie otu
chy mawialiśmy wówczas w pracy: „Poczekajmy, niedługo skończy 
się akcja wymiatania śmieci z własnego kraju, a wtenczas skończymy 
ze spekulantami z ,,szaberplacu“. Wiele mówiliśmy o niedalekiej 
przyszłości, z przekonaniem snuliśmy plany naszej odbudowy, stwo
rzenia lepszego życia. Była to wiara szarego człowieka w słuszność



postępowania młodej władzy, wiara tym mocniejsza, bo przecież zro
dzona przy pustych żołądkach.

Powoli normowały się stosunki. Po jakimś czasie zostałem pod- 
, mistrzem budowlanym. Był to mój pierwszy awans zawodowy, pier

wszy, ale nie ostatni. Pracując na budowie, kładąc tę przysłowiową 
cegłę do cegły, kiedy posługuje się kielnią i pionem, człowiek nie 
zdawał sobie sprawy z braków, z jakimi wypuściła go szkoła wiejska. 
Zresztą i z tego, co wyniosłem, niewiele pozostało. Nieraz łamałem 
sobie głowę nad planem, z którego trzeba było wyprowadzić robotę, 
szczególnie przerażały mnie obliczenia. Niekiedy z pomocą przycho
dzili lepiej obeznani z tą sprawą towarzysze pracy, niekiedy trzeba 
się było rumiemć za brak wykształcenia. Ten mankament w wy
kształceniu ogólnym dręczył mnie, postanowiłem więc dokształcać 
się domowym sposobem. Szczególnie zależało mi na zrozumieniu 
działań arytmetycznych. Chciałem skorzystać z pomocy syna, który 
wtenczas rozpoczynał swoją naukę w  gimnazjum. Początkowo krę
powałem się zwierzać chłopakowi, że jego ojciec nie umie rachun
ków i chce tę umiejętność nabyć przy jego pomocy. A nuż pomyśli 
rozczarowany: „To dopiero historia, ta ta nieraz mnie łoił za nieod- 
robienie zadań szkolnych, a teraz okazuje się, że nie zna nawet tego, 
czego uczą się mikrusy z którejś tam klasy“. Nie wiem, czy tak po
myślał, w każdym razie zabrał się z zapałem do edukacji ojca, nad 
którym wreszcie poczuł przewagę, jeżeli nie fizyczną to intelektual
ną. Ten chałupniczy sposób dokształcania ciągnął się dłuższy czas. 
Codziennie przeznaczałem godzinę czasu na to, co dawniej było dla 
mnie nieistotne. Kiedyś nie odczuwałem potrzeby, dzisiaj, kiedy 
wszystkie braki ujawniają się na każdym kroku w produkcji, do
kształcenie stało się dla mnie rzeczą o pierwszorzędnym znaczeniu.

Aby zostać pełnowartościowym fachowcem, nie mogłem poprze
stać na samokształceniu, to nie wystarczało. Dzięki pomocy instruk
torów i towarzyszy oraz własnym wysiłkiem ukończyłem w roku 
1951 kurs mistrzowski. Tak więc po raz drugi w życiu przeniesiono 
mnie na wyższe stanowisko. Kiedyś awans zawodowy był sprawą 
nad wyraz skomplikowaną, zależał od wielu nieprzewidzianych czyn
ników, przede wszystkim od protekcji, nie zawsze pokrywał się 
z umiejętnością zawodową i przepracowaną ilością lat. Zdarzało się, 
że murarz zwolniony na okres zimy, kiedy następował martwy se
zon, był zmuszony na wiosnę zaczynać od nowa w innej firmie, 
w której pozostał znowu tylko do jesieni. Tak się to już utarło w za
wodzie murarskim.
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Upłynęło dziesięć lat od czasu, kiedy zacząłem pracować w hucie 
„Pokój“. Dziesięć lat to niemało czasu. Dziś ciężko byłoby mi odejść 
z tego miejsca, wielka jest siła przywiązania do własnego zakładu 
pracy. Zdążyłem się wżyć w tutejsze środowisko. W hucie rozpo
czynałem w trudnych warunkach powojennych pracę, zaraz po 
ucieczce panów z ,,Friedenshuette“, którzy wbrew nazwie huty pro
dukowali na cele wojny. Walki toczyły się jeszcze nad Odrą, kiedy
śmy przestawiali produkcję pierwszych działów na odbudowę. Od 
tego czasu huta rozrosła się, m urarnia wybudowała nowe obiekty, 
postawiła fundamenty pod wiele nowych maszyn, dziesiątki razy 
przygotowała do dalszej produkcji wysokie piece i marteny. W tym 
całym zbiorowisku nowych obiektów znajduje się także cząstka mo
jego wysiłku.

W dniach wczesnej wiosny, kiedy zaczynają się prace w ogród
kach, wychodzimy z żoną na naszą działkę. Przyjemnie jest kopać 
ziemię dla własnych plonów. Ogródek działkowy znajduje się na pe
ryferiach miasta. Stąd jest niedaleko do Parku K ultury i Wypoczyn
ku. Z zadowoleniem patrzę na rozwój budownictwa tego pięknego, 
tak koniecznego dla robotniczego Śląska obiektu. Kiedyś było tutaj 
smutno. Zaniedbany staw, rzadkie drzewa rosnące w Szwajcarskiej 
Dolinie, wokół nieużytki i piaszczyste działki pól — to było wszystko. 
Dalej, pod Józefowcem, roztaczał się osławiony w latach kryzysu te
ren „Agnieszki4'.

Symbolem Śląska przez długi czas były biedaszy^y — ten swoi
sty obraz nędzy ludu śląskiego i bezradności gospodarczej sanacyj
nych rządów. Dzisiaj rozbudowujący się Park  K ultury zajmuje te
reny pod Józefowcem. Biedaszyby ustąpiły miejsca parkom.

WSPOMNIENIE WALERII DZ1URLOWEJ

Wierzyć się nie chce, że to już tyle lat upłynęło od chwili wy
zwolenia. Gdy myślę o dziesięcioleciu, mimo woli zwracam się my
ślą wstecz.

Często przypomina się dwuwiersz ludowej śląskiej piosenki: „Je
stem Ślązak rodowity, zawsze wesół, pracowity!44 Tak, jestem Slą- 
zaczką z krw i i kości, bo i matka moja jest Ślązaczką, i ojciec rów
nież był Ślązakiem. Wprawdzie nie ze Śląska Dolnego, ale ze Śląska 
Cieszyńskiego. Ojciec mój — to kierownik czteroklasowej szkoły 
powszechnej, matka też nauczycielka. W domu było nas czworo ro
dzeństwa. Ojciec został mianowany w r. 1915 kierownikiem tej szko
ły i tak prowadził ją do wybuchu drugiej wojny światowej w r. 1939,



nie mając żadnych możliwości uczenia się dalej — wysunięcia się na 
jakieś wyższe stanowisko. Mama schorowana, zakłopotana domowy
mi sprawami nie miała również możliwości studiowania, chociaż 
wiem, że było to jej marzeniem.

Przed wojną po zdaniu m atury zostałam przyjęta do Państwowe
go Pedagogium w Krakowie. Pedagogium skończyłam i otrzymałam 
dyplom uprawniający mnie do nauczania w szkole powszechnej. Ni
gdy nie myślałam, że będę nauczycielką szkoły powszechnej, myśla
łam zawsze o szkole średniej, a nawet jakiś czas marzyłam o medycy
nie. N aturalnie były to tylko marzenia; realnych, a raczej m aterial
nych środków na to, żeby ukończyć studia, nie miałam. Po uzyska
niu dyplomu z trudnością otrzymałam za pół roku posadę jako kon
traktowa nauczycielka czteroklasowej szkoły powszechnej w Orze- 
powicach. Orzepowice to wioska w powiecie rybnickim. Młodzież 
wiejska nie miała żadnych dalszych możliwości kształcenia się.

Spośród moich koleżanek i kolegów ja należałam do tych szczęśli
wych, którzy otrzymali posadę za pół roku. Miałam bowiem koleżan
ki i kolegów, którzy otrzymali posady za rok, dwa lata, i to, jak np. 
jedna z moich koleżanek, Jadzia Jonoszówna, jako nauczycielka, któ
rej płacono ryczałt 90 zł. Smutny był los nauczyciela przed wojną.

Wybuchła wojna. W czasie okupacji wszelkie możliwości kształ
cenia zostały przerwane. Część Ślązaków znalazła się na przymuso
wych robotach w Niemczech, część została aresztowana i odtranspor
towana do obozów koncentracyjnych. Pamiętam niektóre nazwiska 
nauczycieli i wybitnych działaczy z moich najbliższych stron, którzy 
zginęli w obozie. Są to Chlebik Robert, Łukasz Augustyn, Lipka, Ku
leczka i wielu innych. Ojciec mój też był dłuższy czas w więzieniu. 
Mnie było stosunkowo lepiej. Pracowałam jako pomocnica domowa 
u Niemców, a później jako goniec w Dyrekcji Kopalń hrabiego Lo- 
riszka.

Zaraz po wyzwoleniu wróciłam do pracy pedagogicznej jako na
uczycielka w gimnazjum w Orkowej, do którego kiedyś sama uczęsz
czałam. Na pozór zdawałoby się prosta rzecz, od razu rozpoczęła się 
nauka. Niełatwo jednak było. Szkoła była pusta — podłogi powyry
wane, drzwi poniszczone, niektóre sale bez szyb. W sali gimnastycz
nej była stajnia dla koni. Dużo trzeba było pracy i wysiłku społe
czeństwa, uczniów i grona, żeby nauka nie 1 września 1945, ale bodaj 
1 października 1945 r. mogła się rozpocząć. Wysiłek społeczeństwa 
był duży, po pracy przychodzili pracować na teren szkoły nie pyta
jąc wcale o zapłatę. Uczniowie co dzień odrabiali dniówki, a do kom



pletu nie brakło i grona nauczycielskiego. Szeregi grona w czasie 
okupacji zostały strasznie przerzedzone. Zginęli w obozach dyrektor 
gimnazjum Piotr Feliks, profesorowie Burzoń Wiktor, Forny Alfred, 
Badura Józef, Dick Teodor, Onderkówna Bronisława. Wspólnym 
więc wysiłkiem społeczeństwa, uczniów i grona 1 października 
1S45 r. gimnazjum zostało otwarte.

Tak więc po uporządkowaniu szkoły rozpoczęliśmy naukę. Mo
zolna to była praca. Nie było zupełnie podręczników. W pierwszym 
okresie przepisywaliśmy różne teksty z języka polskiego i historii na 
matrycach, które późnie] powielano, żeby dać młodzieży jakiś tekst 
do ręki, jakąś namiastkę książki. Później wychodziły gazetki dwuty
godniowe, w których drukowano potrzebne nam teksty. Dopiero pod 
koniec roku szkolnego pojawiły się pierwsze podręczniki. Pracowa
łam więc w gronie moich dawnych profesorów, którzy po koleżeńsku 
odnosili się do mnie. Mimo tego nie czułam się dobrze, a to dlatego, 
że nie miałam ukończonych studiów. Ukończyć studia, zdobyć tytuł 
magistra — to było moim marzeniem.

W międzyczasie wyszłam za mąż. Dlatego w roku szkolnym 
1946-1947 zaczęłam już pracować we Wrocławiu, gdzie pracował mój 
mąż. Pamiętam doskonale moje pierwsze kroki do Inspektoratu 
Szkolnego. Inspektor skierował mnie do Szkoły Podstawowej nr 14 
na placu Franciszkańskim. Od razu po południu poszłam tę szkołę 
zobaczyć. W pierwszej chwili przestraszyłam się, przecież była to 
szkoła, którą w tym czasie w prasie nazywano: ,,Szkoła-widmo“. 
Szkoła ta robiła ponure wrażenie. Trzecie piętro zupełnie zniszczone, 
dach zrujnowany, brakowało szyb. Jedynie na parterze i na pierw
szym piętrze odbywały się lekcje. W ogóle ruiny Wrocławia w ywar
ły na mnie dziwnie przygnębiające wrażenie. Początkowo nie mog
łam się z tym oswoić. Może dlatego, że w moich stronach ruin nie 
było. „Szkoła-wichno", która mnie na początku tak przestraszyła, 
powoli zmieniała swój wygląd. Wyremontowano ją i dziś nikt by już 
nie nazwał jej ,,widmem". W międzyczasie nauka szła naprzód. Z za
pałem zabrałam się do pracy. Uczyłam historii, parę godzin języka 
polskiego, gimnastyki i śpiewu. Praca była dosyć żmudna. Liczba 
uczniów i grona rosła z dnia na dzień. Kiedy rozpoczęłam pracę w tej 
szkole we wrześniu 1946 r., były tylko nieliczne cztery klasy. Liczba 
uczniów tak szybko jednak rosła, że w roku szkolnym 1948-1949 była 
to już pełna 7-klasowa szkoła, a każda klasa miała dwa oddziały. 
W tym samym czasie wyrosły dziesiątki innych szkół we Wrocławiu.



Duże były trudności z podręcznikami. Początkowo podręczników 
nie było w ogóle. Korzystaliśmy ze starych oraz z podręczników wy
dawanych przez ZPP w ZSRR. Dopiero później ukazały się nowe. 
Pełne korzystanie z nich też było utrudnione z powodu ciągłego 
napływu nowych uczniów, którzy tych podręczników nie mieli. 
Te trudności szybko zostały jednak zlikwidowane. Grono na
uczycielskie z kierownikiem dr Lorkiem na czele pracowało z zapa
łem. Pomimo różnych trudności na początku, braku odpowiednich 
mieszkań, braku węgla, zimna, jakoś staraliśmy się realizować pro
gram, aczkolwiek często z zaparciem się. Praca była trudna. Mło
dzież mieliśmy z różnych stron, różnie przygotowaną. Duży procent 
młodzieży wiejskiej. Młodzież była chętna — chciała się uczyć. Nie
dawno spotkałam dwie moje uczennice z tego okresu. Po krótkiej 
rozmowie z nimi dowiedziałam się, że większa część tej klasy jest 
na uniwersytecie. -Mieszkają w domach akademickich i otrzymują 
stypendia. Kilka uczennic jest na farmącji: Weiss Zofia, Szymań
ska Janina, Borowicz Alicja itd. Niektórzy uczniowie są na politech
nice, na astronomii, na prawie. Dziś jeszcze spotykając ob. kierow
nika Lorka lub ob. Ruczaj Janinę czy ob. Kusner Stefanię, którzy 
do dziś w tej szkole uczą, przypominamy sobie dawne ciężkie czasy, 
ale mimo wszystko przyjemne. Ile się do dziś zmieniło — nie ma po
równania.

W codziennej pracy pedagogicznej wśród tych różnych trudności 
mimo wszystko ani na chwilę nie przestałam myśleć o tym, żeby 
skończyć uniwersytet. Przecież Polska Ludowa daje tyle możliwości, 
może i do mnie się los uśmiechnie i skończę studia.

Z okresu mojej pracy w Szkole nr 14 specjalnie utkwiło mi w pa
mięci jedno zebranie zorganizowane przez Towarzystwo Historyczne 
na uniwersytecie w sprawie realizacji programu. Na zebraniu dysku
towano dużo. Dużo osób udowadniało, że program jest niemożliwy do 
zrealizowania. Byłam zaskoczona. Przecież ja go realizuję i młodzież 
ma dosyć dobrze opanowany materiał. Zabrałem głos w dyskusji 
udowadniając, że program można realizować, że ja go realizuję u sie
bie z dobrymi wynikami. Wypowiedź moja została przez wielu 
uczestników przyjęta niechętnie, ale zarazem wywołała jeszcze bar
dziej ożywioną dyskusję. Dyskutowano już teraz nie tylko nad tym, 
czy program jest możliwy do zrealizowania czy nie, ale nad tym, 
czy wogóle jest sens dawać młodzieży w szkole powszechnej pełny 
obraz historii, czy nie wystarczy infantylny program, realizowany 
v/ czteroklasowych szkołach kapitalistycznych. Zwyciężył pogląd,



że musimy dać młodzieży pełne wykształcenie, pełny obraz dziejów, 
a nie tylko zręby wiedzy.

Na tym zebraniu była jedna osoba, która przyjęła mój głos z za
dowoleniem. Tą osobą była kierowniczka Ośrodka Metodycznego. To 
ogromnie podniosło mnie na duchu. Kierowniczka Ośrodka zapowie
działa mi po zebraniu, że w którymś dniu przyjdzie do mnie na lek
cje. Żyłam pod wrażeniem tego. Pewnego dnia przyszła. Było to dla 
mnie wielkim przeżyciem. Lekcje poszły mi dobrze. Po omówieniu 
lekcji z kierowniczką Ośrodka usłyszałam zdanie: „Pani Walerko! 
Pani musi skończyć uniw ersytet'1. Przecież to moje najskrytsze ma
rzenie. Znalazł się ktoś, kto mnie pchnął na drogę realizacji moich 
marzeń, bo sama zakłopotana pracą zawodową i domową nie mogłam 
się zdobyć na zapisanie się na studia. Zapisałam się. Zaliczono mi Pe
dagogium i przyjęto mnie od razu na rok drugi. Sprawa nie była taka 
łatwa, bo praca zawodowa, dom, gdzie już byłam "nie tylko żoną, ale 
i matką, a teraz jeszcze studentką. Długi to okres wytężonej pracy.

W międzyczasie zostałam przeniesiona ze Szkoły Podstawowej 
nr 14 do III Gimnazjum przy ul. Stalina. Uczyłam w szkole historii 
oraz pracowałam w Ośrodku Metodycznym Historii. Pracę, która 
bardzo mi się podobała, przerwała mi choroba. Ciężkie przeżyłam 
wdedy chwile. Kiedy mój syn miał 13 dni, umarła mi półtoraroczna 
córeczka, a za dwa tygodnie po niej mój ojciec, do którego byłam 
bardzo przywiązana. Wszystkie te przeżycia były powodem chorób. 
Zachorowałam na płuca, nerwicę serca i żołądka. Sytuacja bez wyj
ścia — trzeba z tym wszystkim skończyć — ze studiami i pracą. Sa
ma ta myśl mnie przestraszyła. Niemożliwe — ja muszę być zdrowa. 
Po otrzymaniu zwolnienia od komisji lekarskiej wyjechałam na pięć 
miesięcy z Wrocławia. Stan mojego zdrowia znacznie się poprawił, 
ale nie był taki, żebym mogła stanąć do pracy. Otrzymałam dalszy 
urlop, a wreszcie rok urlopu bezpłatnego. Dzięki więc przyjściu z po
mocą ze strony Polski Ludowej, przez to, że otrzymałam urlop — 
co dawniej było nie do pomyślenia, wróciłam do zdrowia i mogłam 
wrócić do pracy.

Pomimo choroby myślałam o studiach. Otrzymałam urlop dzie
kański, ale o przygotowaniu do egzaminów nie przestałam myśleć ani 
na chwilkę. Po powrocie do zdrowia zaczęłam pracować. Niestety no
we kłopoty, nowe zmartwienia czyhały na mnie. Okazało się, że moja 
mała córeczka ma wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Orze
czenie lekarskie — 9-miesięczna kuracja gipsowa. Ciężko było, ale 
jakoś szczęśliwie przeszło. W pierwszej chwili byłam już zupełnie



zrezygnowana. W międzyczasie zdawałam przecież ostatnie egzaminy 
i pisałam pracę magisterską. Egzamin magisterski wyznaczono mi na 
dzień 24 X 1954 r. Był to dla mnie dzień uroczysty, w którym reali
zowały się moje marzenia. Egzamin zdałam. Obecnie pracuję znów 
w szkolnictwie, ale już nie jak ongiś jako nauczycielka czterokla
sowej szkoły powszechnej w Orzepowicach, ale jako kierownik Sek
cji Historii w Okręgowym Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Kadr 
Pedagogicznych Szkolnictwa Zawodowego.

Często kiedy przypomnę sobie te wszystkie trudności, jakie pię
trzyły się przede mną, nie chce mi się wierzyć, że to wszystko było, 
że to polega na prawdzie, że wszystkie trudności pokonałam. Wra
cam myślą również do swoich rodziców, którzy nie mieli możliwości 
studiować, a ja  pomimo najróżniejszych kłopotów dopięłam swego 
celu. Moje rodzeństwo po wojnie też się uczyło. Brat ukończył aka
demię medyczną we Wrocławiu i jest lekarzem w szpitalu na Śląsku. 
Jedna z sióstr poświęciła się muzyce i pracuje w Instytucie Muzycz
nym, a najmłodsza siostra kończy studia.

Ojciec nasz nie doczekał się tych szczęśliwych czasów, ale matka 
ma tę satysfakcję, że widzi nas na stanowiskach, że pokończyliśmy 
studia, o których ona tylko marzyła.

Dziś w Polsce Ludowej każdy ma możliwości uczenia się. Przed 
każdym stoją otworem uniwersytet, domy akademickie, stypendia. 
W pracy swej spotykam nauczycieli, którzy garną się do wiedzy. Te
raz otwarły się nowe perspektywy przed nimi. Każdy nauczyciel 
z dwuletnią praktyką ma możliwość zapisania się na studia jako eks- 
ternista.

Nieraz w mojej pracy wracam myślą do pierwszej mojej szkoły 
w Orzepowicach, w której była młodzież wiejska, bez żadnych per
spektyw na przyszłość. A dziś? Szkoły nasze są przepełnione mło
dzieżą wiejską. Są szkoły, np. Technikum Pocztowe, które ma 70% 
młodzieży wiejskiej. Młodzież ta  ma piękne szkoły, stypendia, wspa
niałe internaty. Jakie to perspektywy otwarły się dla tej młodzieży! 
Są wprawdzie jeszcze braki — ale fakty mówią za siebie.


