
WYJĄTEK Z PAMIĘTNIKA Z LAT 1945 — 48

Pamiętam całe życie swoje, dni i lata. Chciałem się uczyć 
kiedy byłem jeszcze dzieckiem, ale szkoły nie było we wsi wcale. 
Gdy miałem lat dziesięć, wprost prosiłem matkę i ojca, aby 
mnie oddali do szkoły, żebym się uczył na księdza, a matka mi 
mówi, a cóżeś ty zgłupiał, na księdza trzeba się uczyć od 7 lat 
życia. Rysowałem, pisałem różne zygzaki po papierze, za co odbie
rałem wnyki.

W 12 roku życia ojcowie zaczęli mnie wysyłać na katechizm 
do parafialnego kościoła w Błogiem, ale cóż tutaj słyszało się tylko
0 takich rzeczach, z których można było dojść do zbawienia duszy, 
ale nigdy do poprawy sobie bytu.

Było to w zimie, kiedy ojciec z namówiska ś. p. B. Kopryka, 
byłego gajowego wysłał mnie do szkoły prywatnej w Przecheńsku 
za dopłatą, której nie pamiętam. Nauczycielka uczyła nas abecadła 
na tablicy, a liczenia na patykach i pisania na marmurowej tablicy. 
Pisało się rysikiem. Naukę diabli wzięli, a nauczycielka wyniosła 
się z tej wsi, gdzie nastąpiła przerwa. Dopiero po upływie kilku 
la t otworzono pierwszą szkołę u nas we swi Zarzęcin i to jeszcze' 
zawdzięczać trzeba osobie Józefowi Wnukowi, b. wójtowi będące
mu w tym czasie w naszej wsi. Nacierpiał się zrazu trochę od bab
1 chłopów, którzy musieli dzieci od paszenia odrywać. Była to 
szkoła jednoklasowa.

Lokal też był nieodpowiedni u starego Walka Wnuka, brata 
wójta. U tego ciągle było tylko słychać muzykę, śpiew, przekleń
stwa i tańce, a przeważnie wtedy, gdy miała rozpocząć się parce
lacja m ajątku Zarzęcin liczącego 360 mórg ziemi. Nauczycielka 
Kamińska była tylko do wakacji, po niej nastała panna nastrojo
wa, której nie podobała się nasza wieś ani okolica, była wyczer
pana nerwowo i wnosiła pretensję do życia lepszej sfery. Po no
w ym  roku 1923 wyjechała do Żarnowa, gdzie miała umrzeć na



atak serca. Wieś była tak bez nauczyciela przez l x/2 roku. Jedni 
na  to klęli, a drugim się to podobało, że dzieci będą paść krowy, 
gęsi i owce, a pieniędzy nie będzie trzeba wydawać na szkołę oraz 
kupno książek i zeszytów. Drudzy ubolewali, że ciemnota kiedyś ich 
dzieciom może zajrzeć w oczy, a przeważnie w wojsku, gdzie trzeba 
będzie listy pisać do domu i z domu, ani nie dać się oszukać 
lichwiarzom, handlarzom, przekupkom jarmarcznym, a zwłaszcza 
tym, którzy bez pracy żyją cudzym kosztem.

Zwróciłem się do ojca, abym mógł się kształcić dalej choćby 
w  zakresie 7 klas szkoły powszechnej, która jest w Sulejowie. 
Ojciec posłuchał mnie i poszliśmy do nauczyciela Nowarego, ale 
ten zaśpiewał nam tyle pieniędzy, że można było kupić aż dwie 
krowy. Miał być to tylko okres przygotowawczy z tych klas, któ
rych mi było brak.

Biedny ojciec nie mógł nigdzie mnie usadzić. Poszedłem sam 
do księdza, ale ten powiada: a coś ty zgłupiał czy wariacji dosta
jesz. Któż to słyszał w tym wieku się uczyć, tobie się żenić a nie
0 szkole myśleć. Ucałowałem jego dłoń, bo inaczej byłby mi po 
pysku nawalił. Odszedłem jak zmyty od niego, kląłem na czym 
świat stoi, ale to nic nie pomogło.

W lecie nad Pilicą pasłem krowy. Nie pamiętam dobrze jak to 
było, jednym słowem pod olszyną łowi pan z miejska ubrany na 
wędkę ryby. Podszedłem do niego i zaczęliśmy rozmawiać o róż
nych rzeczach. Skoro się on ode mnie dowiedział, że lubię czytać, 
więc powiada tak: u nas w mieście Sulejowie znajduje się biblio
teka i kursa nieraz są też urządzane dla młodzieży. Spodobała mi 
się ta mowa jego. Ale nieszczęsne krowy poszły w las w zagajnik. 
Ja  rad nie rad musiałem biec za krowami. Gdy je znalazłem
1 przygnałem na łąkę pana już nie było, ale mowa jego nie dała 
mi spokoju

Nareszcie sekretarz M. Stobiecki student Wyższej Szkoły 
Handlowej, pokierował mnie na kurs instrukt. jedwabniczy w Mi
lanówku pod Warszawą, na który szedłem 120 km pieszo. Kurs ten 
ukończyłem i powróciłem do domu. Później jadę do Zakonu Misjo
narzy księży Michalitów w Miejscu Piastowym i byłbym pozostał, 
gdyby nie prawo kanoniczne, które zabraniało przyjmowania jedy
naków do zakonu. Ojciec nawet na tę podróż zapożyczył się. Tam 
musiałem zostawić lniane prześcieradło, które sama rodzona matka 
robiła w zastaw za 30 zł, za które pieniądze wróciłem do domu.



Wziąłem się do roboty, zasadziłem kilka drzew morwowych koło 
zagrody rodzinnej, ale tą uprawą się wiele nie cieszyłem, bo matka 
ciężko zaniemogła i zmarła, a ojciec się ożenił drugi raz; trzeba 
było uciekać w świat. Zrazu pracowałem jako robotnik w filii 
mleczarskiej z Zarzęcinie, gdzie korespondencyjnie ukończyłem 
kurs 5-cio miesięczny mleczarski. W dwa lata filię zlikwidowano, 
a ja chwyciłem się pracy agenta najpierw portretów firmy Rene
sans w Kielcach na prowincji. Później zostałem akwizytorem przy 
małej sumie pieniężnej firmy katolickiej artykułów dewocjonalii, 
tj. krzyży, różańcy i medalików itd. Wreszcie wybuchła wojna nie
miecko-polska.

W 1942 r. zabrali mnie Niemcy kiedy jechałem kolejką wąsko
torową na kurs dla księgowych do Państwowej Szkoły Handlowej 
w Piotrkowie Trybunalskim. Już w Sulejowie dobrzy ludzie ostrze
gali, że na kolejce będzie łapanka ludzi na roboty do Niemiec, ale 
ja miałem zaświadczenie w kieszeni, nie przypuszczałem, że mnie 
kulawego w owym czasie zabiorą, bo miałem nogę przebitą 
gwoździem, będąc boso w lesie na grzybach. Pamiętam kiedy nas 
Niemcy łapali i do tej samej też szkoły przywieźli na kwaterę, 
byłem głodny i drżący od zimna. Nad ranem wyprowadzili nas 
żandarmi prosto do bydlęcego wagonu, który zamknęli i tak przy
wieźli do Częstochowy, gdzie byliśmy w lagrach przez dwa dni
0 czarnej kawie i suchym kawałku chleba. Na trzeci dzień wypro
wadziła nas znów straż do pociągu oddając w ręce agenta, który 
władał czystym językiem polskim.

Przejechaliśmy przez Wrocław, nad którym unosiły się balo
ny zaporowe, później Żagań i Halle aż do Kassel. Skąd znów nas 
miano przywieźć do Berlina. Ubranie z nas zdjęto, oddano do de
zynfekcji jak też nas samych oddano do szprycowania.

Z Kassel przewieziono nas do Berlina, gdzie osadzono w fir
mie Dolberg A. G. Tutaj przetrzymałem aż do końca wojny. Ciągłe 
naloty na Berlin i głodówka dawała się we znaki. Na tych robotach 
w obozie pracy zapoznałem się z robotnicą Anielą Zychówną 
z m. Koźmin pow. poznańskiego, którą zaślubiłem po powrocie do 
kraju. Zatrzymałem się przez kilka tygodni w Koźminie jako ro
botnik ogrodniczy przy szkole ogrodniczej. Pracować tutaj trzeba 
było tak samo ciężko jak kiedyś przy ojcu na cztero morgowym 
gospodarstwie w Zarzęcinie w lesie i obozie pracy. U dyrektora 
szkoły pracowało się za cztery złote na godzinę przy krowach
1 w polu. Zgniewało mnie to wszystko — miałem trochę jeszcze



łachów, z którymi poszedłem ze swą narzeczoną na wieś, sprzeda
łem i przyjechałem do Wrocławia. W mieście dopytywałem się
0 pracę, aż nareszcie skierowano mnie do Dyrekcji Okr. Poczt
1 Telegrafów.

Do Dyrekcji trzeba było iść pieszo trzy km. przez całe prawie 
miasto. Gdym zaszedł tam, stał na warcie już ten sam człowiek, 
który mnie skierował do pracy pocztowej. Zaraz odezwał się do 
mnie tymi słowami: a toś przyszedł bratku, idź prosto na górę do 
kierownika działu osobowego na II piętrze. Skierowanie mi dali 
do urzędu obwodowego Wrocław 1 przy ul. Stalina 47.

Praca jest, ale noc się zbliża, spać nie ma gdzie, kręcę się po 
urzędzie i ekspedycji, urzędnicy patrzą na mnie, spod nosa pusz
czają dym. Myślę sobie dam ja tu radę, na ekspedycji są dość sze
rokie ławki, mam ciepłe palto, to i mróz mi figę zrobi, jak mnie 
Niemcy guzik zrobili. Tak przespałem do rana. W drugim dniu 
poszedłem do kuchni po czarną kawę, bo białej nie było, a chleb 
kosztował dwa razy tyle co dzisiaj. Po zagrzaniu się czarną kawą 
poszedłem do sekretariatu, gdzie obwodowy naczelnik dał mi 
kartę do Upt Nr 4. Przyszedłem do tego urzędu, rozglądam się 
i patrzę: za okienkiem siedzi jakiś chuderlawy panisko przygar
biony nad biurkiem, który sprzedaje znaczki i odbiera listy re
jestrowane. Po sali uwija się stary Niemiec były naczelnik tu tej
szego urzędu Wrocław 4. Nazywał się Białkowski, miał być zniem
czony Polak, jak sam mówił. Rąbaliśmy w piwnicy drwa do pieca, 
sortowaliśmy listy itd. Później cała praca fizyczna spadła na moje 
barki, w dzień jako tako, ale najgorzej z nocą. Wreszcie dostałem 
zniszczone, zabrudzone, bez szyb mieszkanie z rozwalonym pie
cem. Pozabijałem okna dyktą, a rurę pieca wystawiłem w okno 
na ulicę. Sprowadziłem żonę. Meble trzeba było w niedzielę spro
wadzać z gruzów na taczce. Z czasem urządziłem sobie doskonałe 
mieszkanie, w którym mieszkam.

I tu we Wrocławiu przyszło mi znów do głowy, abym się za
czął uczyć. Zapisuję się jako trzydziestosiedmioletni na kurs szkoły 
powszechnej przy ul. Klęczkowskiej 13. Na kursie byli również 
i tacy jak ja chłopaki z duszą i sercem. Do szkoły chodziłem tro
chę z opóźnieniem, bo pracy było wiele, a przeważnie przy nada
waniu paczek, bo szaber był wielki.

Naczelnik jak naczelnik trochę patrzył na mnie z ukosa, ale 
musiał przyznać, że trzeba się dziś w wolnej Polsce uczyć choćby 
na  godzinę przed kochaną śmiercią.



W 1948 roku jestem na czwartku literackim, gdzie przedsta
wiłem swoje prace literatom. Jeden z nich Tadeusz Lutogniewski 
redaktor Gazety Robotniczej wskazał mi drogę, abym poszedł do 
Ogniska Państw. K ultury Plastycznej przy Państw. Wyższej Szko
le Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyrektor Dołżycki przyjął mnie 
z prof. Dawskim z otwartymi rękami. Dano mi stalugę rysowni
czą, obserwowano moją pracę. Ogłoszono konkurs tyg. liter. społ. 
Wieś, w którym wziąłem udział. Zostałem wyróżniony za pracę 
pt. „Kłótnia o Zachód". Zaproszony na zjazdy do Rytwian i War
szawy „Chłopskiej Drogi", wciągnięty do Zw. Zaw. Liter. Pol. oddz. 
wiejski do Z. A. i K. S. w Warszawie, a nawet do Wydz. Art. Ta
lentów Samorodnych przy Ministerstwie K ultury i Sztuki.

Pracuję ciężko z rana do wieczora, od 6 godz. rano do godz. 
popołudniowych, przemęczony, nogi strasznie bolą. Zjem obiad 
skromny i zabieram książki i papier, idę do Państw. Ogniska Kul
tury i Sztuki Plastycznej, tam wykonuję rysunki z modela, natury 
martwej i żywej. Prace moje zostały wystawione, zakupione przez 
dyr. p. Borowego, Ministerstwo K ultury i Sztuki oraz przez Okr. 
Zw. Zaw. we Wrocławiu.

Gdy przyjeżdżam tram wajem do domu, w izbie jest ciemno, 
tylko słychać głos uczciwego człowieka przez radio, bo żona z ma
łym synkiem śpią. Zapalam światło i zaczynam studiować choćby 
jedną godzinę czytając lub pisząc. Słychać gawędy z radia o takich 
samych ludziach jak ja sam, którzy doszli do celu tą samą drogą.
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