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W zabiegach ludzkich jest przypływ i odpływ.
Pora przypływu starannie schwytana

Wiedzie do szczęścia, kto oną opuszcza,
Ten podróż życia po mieliznach z biedą

Musi odbywać. Myśmy teraz właśnie
Na tak wezbrane wypłynęli morze.

Trzeba nam z fali przyjaznej korzystać,
Inaczej okręt nasz zatonie.

„Juliusz Cezar” Akt IV, Scena 3
W. Szekspir – przekład J. Paszkowski





Prolog

Włocławek, historyczna stolica Kujaw, położony nad Wisłą, 
przy ujściu Zgłowiączki. 14 września 1939 roku do mia-
sta wkroczyli hitlerowcy. Miasto nie leżało na głównym 
szlaku atakujących Polskę Niemców, nikt go w zasadzie 
nie bronił i dlatego w miarę spokojnie, z dnia na dzień, 
przeszło w obce ręce. Nie było znaczących zniszczeń ani 
wielu ofiar. Po prostu rzeczywistość zaczęła mówić innym 
głosem: raus, halt, schnell, itd.

Rodzina, z prawie dwuletnim synkiem Andrzejkiem, 
z matką Władysławą będącą w zaawansowanej ciąży i oj-
cem Janem, mieszkała w tym mieście dopiero od trzech lat. 
Już początek wojny spowodował zakłócenia w ich życiu. 
Ojciec, który mając powołanie do wojska, wyjechał, żeby 
stawić się na miejsce zbiórki, nie dawał znaku życia i słuch 
o nim zaginął. Matka, pozostawiona samej sobie, znalazła 
się w dużym kłopocie. Bez środków do życia, musiała dbać 
nie tylko o synka, ale także o siebie, z racji noszonego pod 
sercem dziecka. Uboga rodzina nie miała żadnych zaso-
bów materialnych, które mogłyby zabezpieczyć ich byt 
w tych trudnych momentach. Jedyne, co stanowiło jakąś 
wartość, to były złote ślubne obrączki. Spieniężenie ich 
pozwoliło na bieżące wydatki związane głównie z zakupem 
żywności. Rodzina, która ewentualnie mogłaby jej pomóc, 
czyli matka i siostry, mieszkała na odległej wsi i nie miała 
w tym czasie żadnego z nią kontaktu. Nic nie zapowiadało 
poprawy sytuacji, a zbliżał się termin porodu. Jedyna po-
moc, nieoczekiwana, przyszła od sąsiadki Marii T. Mijały 
miesiące i cały czas brakowało w tym domu ojca i męża.
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Mroźny styczeń 1940 roku, Włocławek. Ulica Długa, łącząca 
ulice poprzeczne, Kaliską i Kapitulną, przecięta Wiejską, 
rzeczywiście długa jak na takie miasto. Stojące przy niej 
w większości murowane stare domy i puste place, a na małej 
części ogrody, nie sprawiały jakiegoś pozytywnego wrażenia, 
aby mogły kogoś zainteresować. Piętrowa kamieniczka, 
w której mieszkała trzyosobowa rodzina, oparta była jed-
ną stroną o sąsiedni dom, a z drugiej przylegała do ulicy 
Kolskiej, odchodzącej od ulicy Długiej. Wejście na poziom 
parteru, gdzie znajdowało się mieszkanie, umożliwiały 
trzy betonowe schodki. Małe mieszkanko w kamieniczce, 
a właściwie to tylko jeden pokój, który musiał spełniać 
wszystkie warunki niezbędne do życia rodziny. Niezbyt 
fortunny czas, żeby przychodzić na świat. Jednak tak się 
stało. Pierwszego dnia stycznia urodziłem się jako jasno-
włosy chłopiec z dużymi niebieskimi oczami. Wrzeszczący, 
machający rączkami i przebierający nóżkami, jakbym chciał 
przeciwko czemuś zaprotestować, a był powód – wojna, 
okupacja i bieda.

Wspomnianego dnia nad ranem matka pukaniem za-
alarmowała mieszkającą za ścianą akuszerkę Marię T., 
która w takich przypadkach przystępowała niezwłocznie 
do swoich czynności.

– Władzia, ciesz się, masz syna – powiedziała sąsiadka.
– Tak, teraz się cieszę, gdy nie myślę, co będzie dalej. 

Wojna, mąż gdzieś zaginął, ze wszystkich stron kłopoty. 
Jak sobie poradzę z Andrzejkiem i z tym nowo narodzo-
nym? – odpowiedziała bez entuzjazmu matka.
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– Nie martw się, przez te kilka najtrudniejszych dni 
będę ci pomagała, a najważniejsze, że dziecko jest zdro-
we – dodała.

Swoim zachowaniem potwierdzałem opinie akuszer-
ki, a zaprzestałem dopiero wtedy, gdy przypiąłem się do 
piersi matki. Czy można było wybrać inaczej, zaplanować 
dokładniej? Najlepiej byłoby cofnąć wydarzenia, które nie 
pasują do okoliczności. Jednak w tym względzie to natura 
rządzi i swoje prawo wykorzystuje niezależnie od chęci 
innych. Urodzenie dziecka, wydarzenie wydawałoby się 
normalne, odnotowane w statystykach jako kolejne, to 
jednak dla matki przeżycie nieporównywalne z żadnym 
innym procesem biologicznym i oddziaływające fizycznie 
oraz psychicznie na osobowość rodzącej. Warunki rodzenia 
nie mogły być przewidziane w czasie poczęcia.

Pani Maria T., która odbierała poród, była uszczęśli-
wiona, że wszystko poszło tak łatwo i bez żadnych kom-
plikacji. Stwierdziła, że będę miał w życiu dużo szczęścia, 
gdyż urodziłem się w czepku. Okazuje się, że narodziny 
w czepku, jak to wyjaśniają znawcy tematu, dotyczą sytuacji, 
kiedy worek owodniowy, w którym znajduje się dziecko, 
nie pęknie podczas porodu i dziecko przychodzi na świat 
w nienaruszonych błonach, wówczas mówi się, że urodziło 
się w czepku. Takie przypadki zdarzają się tylko 1 raz na 
80 tysięcy urodzeń. Wróży to, co jest już znane podobno 
od średniowiecza, że dziecko będzie miało w życiu dużo 
szczęścia i powodzenia.

* * *

Czy to wystarczy, aby takie urodzenie w przysłowiowym 
czepku dawało szczęście i powodzenie na całe życie? Jak 
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to się sprawdziło przez następne lata wojny, później zależ-
ności i wreszcie wolności? Czy to miało jakieś znaczenie 
w ciągu kolejnych lat?

* * *

Dzięki pomocy sąsiadki matka mogła spokojnie dojść do 
takiej sprawności, aby nie narażając się na żadne kompli-
kacje, przystąpić do codziennych obowiązków. Po udanym 
porodzie nie mogła jednak liczyć na zbyt długie karmie-
nie mnie piersią, gdyż dbająca wyłącznie o dzieci, niedo-
żywiona i wychudzona szybko straciła pokarm. Stawała 
się coraz bardziej nerwowa, co także rzutowało na nasze 
zachowanie, a podobno szczególnie moje, gdyż stałem 
się dzieckiem grymaśnym i uciążliwym. Dlatego nasze, 
bo oprócz mnie, jak już wspomniałem, w rodzinie był już 
dwuletni Andrzejek z wyglądu całkowicie odmienny niż 
ja. Powiększenie rodziny braciszek przyjął ze spokojem, 
ale i z dużym zainteresowaniem. Zaglądał często do łóżka, 
gdzie leżałem i wsłuchiwał się w odgłosy, informując na 
bieżąco matkę o moim zachowaniu.

Warunki, w których mieszkała rodzina, nie pozwala-
ły na większe zagęszczenie i na oddzielne łóżeczko dla 
nowo narodzonego dziecka. Mieszkanie, czyli jeden po-
kój o wymiarach 4 metry na 4, z wnęką od strony klatki 
schodowej, do składowania wszystkiego, czego nie można 
było pomieścić na dysponowanej powierzchni. Od strony 
ulicy okno z lufcikiem, a w drugim końcu blaszany piec 
na dwie fajerki. Szybko się nagrzewał, a jeszcze szybciej 
wychładzał, co powodowało duże zużycie opału, szczegól-
nie przy zimowych mrozach. Wyposażenie pokoju było 
bardzo skromne: stół, cztery krzesła i taboret, duża szafa, 
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szafka na naczynia i dwa łóżka. Były jeszcze niezbędne 
i ważne dla higieny osobistej: nocnik, 2 wiadra i miska, 
gdyż ubikacja była w podwórzu, a wodę trzeba było nosić 
z ulicznego kranu. W tej przestrzeni i tak nic więcej by się 
nie zmieściło, a przede wszystkim to nie było możliwości 
finansowych, żeby zrealizować jakieś zakupy. Łóżka drew-
niane z siennikami wypełnionymi słomą i pierzyny, które 
zawsze dawały ciepło. W jednym z łóżek, jako nowo naro-
dzony członek rodziny, zostałem ulokowany i długi czas 
razem z matką w nim przebywałem. Po dojściu do pełnej 
sprawności matka musiała zająć się bieżącymi sprawami, 
żeby zadbać o zapewnienie dzieciom odpowiednich wa-
runków do życia. Drugie łóżko pozostało w połowie puste, 
gdyż mąż i ojciec dzieci, jak się okazało, już w pierwszych 
dniach wojny został zatrzymany przez hitlerowców. Jedyne 
okno nie dawało tyle światła, żeby oświetlić cały pokój. 
Zmierzch zapadał bardzo szybko i dlatego dość wcześnie 
trzeba było zapalać lampę, oczywiście naftową, bo mimo 
że Włocławek był miastem średniej wielkości, a ulica Dłu-
ga znajdowała się niedaleko centrum, do tego domu nie 
dotarła elektryfikacja. Specyficzny zapach spalanej nafty 
i kopcącego knota towarzyszył przez długie wieczory, szcze-
gólnie w okresach jesienno-zimowych. W takich właśnie 
warunkach urodziłem się i miałem doczekać zapowia-
danego szczęścia oraz powodzenia w życiu. Jednak samo 
urodzenie w takim otoczeniu na pewno szczęściem nie 
było i jakby świadczyło przeciwko zapowiedziom.

Chrzest i nadanie imienia odbyły się w parafii św. Józefa. 
Nie było żadnego przyjęcia i tylko wpis w księdze kościelnej 
świadczył, że urodziło się dziecko, któremu nadano imię 
Jan (zwany przez długie lata Januszkiem) – imię podobno 
pochodzenia hebrajskiego, „cieszący się bożą łaską”.
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* * *

Czy to nie za dużo tych optymistycznych zapowiedzi? 
Co będzie decydowało w życiu o szczęściu i powodzeniu? 
Pierwsza zapowiedź „urodzony w czepku” w ogóle nie-
zależna od postępowania, sposobu życia, zasług. Druga 
natomiast, żeby się spełniła, stanowiła chyba zapowiedź 
konieczności spełnienia określonych warunków, aby za-
służyć na łaskę, gdyż w czyim interesie byłoby wyróżniać 
niewdzięcznika, który by nie żył zgodnie z dekalogiem, 
a tylko uzurpowałby sobie prawo do „bożej łaski” z uwagi 
na imię Jan. Co przeważy w moim życiu, na co mogę liczyć?
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Rodzina cały czas wyczekiwała na ojca i męża. Dopiero po 
kilku miesiącach nadeszła informacja, że został zatrzymany 
i wywieziony do Niemiec, i znajduje się w obozie pracy 
koło Kilonii. Chyba stało się lepiej, że już na początku 
wojny został wywieziony, bo nie musiał przeżywać okre-
su terroru, łapanek i wysyłek do obozu śmierci. Tam za 
to był traktowany jak zwykły pracownik, zobowiązany 
do wykonywania poleceń. Po kilku miesiącach przyszła 
dokładniejsza informacja już bezpośrednio od ojca. List 
napisany przed paroma tygodniami dotarł wreszcie do 
adresata. Na przesłanym zdjęciu ojciec z sumiastym wą-
sem, w drelichu z naszywką – literą „P”, z grupą Polaków 
będących z nim jeszcze w obozie pracy, nie wyglądał na 
zmartwionego. Informował, że porozsyłano ich do różnych 
zakładów pracy. „Miałem szczęście – pisał – teraz jestem 
w gospodarstwie rolnym w okolicy Kilonii, jest nas kilku, 
pracujemy dość ciężko, ale mamy zapewnione wyżywienie 
i mieszkanie.”

Ojciec – Jan, po ukończeniu czterech klas szkoły pod-
stawowej nie miał możliwości kontynuowania nauki i od 
najmłodszych lat zajął się pracą oraz pomaganiem rodzi-
com. Wychowany na kujawskiej nadwiślańskiej wsi, od 
dziecka przyzwyczajony do prac polowych nie odczuwał 
trudów w nowych okolicznościach, a obce mu były jakieś 
opory wynikające z zaistniałej sytuacji politycznej. Jak 
umiał, tak solidnie wywiązywał się ze swoich obowiąz-
ków i dlatego zyskał, można to nawet nazwać, poważanie 
u chlebodawców.
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Istniała obawa, jak matka w tych warunkach będzie 
mogła sobie radzić, aby utrzymać w zdrowiu rodzinę. Jak 
zapewnić normalne warunki do życia dzieciom, które nie 
rozumiały dramatu, jaki się rozgrywał? Nie była to wina 
żadnej ze stron, ale czasów, które zapanowały po agresji 
hitlerowców, teraz butnie przechadzających się po ulicach 
lub przejeżdżających warczącymi tankami. Dom, oddzie-
lony tylko wąskim chodnikiem od jezdni, a szczególnie 
mieszkania usytuowane od ulicy narażone były na niezwy-
kłe hałasy i odgłosy dostające się przez niezbyt szczelne 
okno. Zakłócanie spokoju powodowały często toczące się 
po kocich łbach wrogie pojazdy i kolumny hitlerowców, 
które przemieszczały się z koszar usytuowanych na końcu 
ulicy, lub wracające po przeprowadzonej akcji.

* * *

Matka zrozpaczona, co będzie dalej, o sobie nie myślała, 
tylko o dwóch synkach; rozmyślała, jak zapewnić im od-
powiednie warunki. Rodzina w mieście to tylko ciotka 
Jadwiga z dwiema córkami i jacyś dalsi krewni, z którymi 
matka miała sporadyczny kontakt. Nie mogła liczyć na 
żadne wsparcie, gdyż wszyscy stanowili uboższą część 
przedwojennego społeczeństwa z pogłębiającymi się kło-
potami w okresie okupacji. Jedyną nadzieją i oczekiwaną 
pomocą była babka nowo narodzonego, mieszkająca na 
wsi i praktycznie samowystarczalna, niezależna od wa-
runków i układów politycznych. Posiadana ziemia dawała 
pracowitym ludziom gwarancję na przeżycie tego trudnego 
okresu, tej zawieruchy wojennej, która nie wiadomo było, 
jak długo będzie trwać. Wyprawy matki na wieś przynosiły 
przeważnie efekty w postaci chleba, jajek, mleka a czasem 
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kawałka mięsa lub słoniny. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli 
żandarmi z posterunku ustawionego przy wejściu na most 
przez Wisłę nie zarekwirowali wszystkiego lub części tego, 
co przenoszono. Żandarmi nieraz traktowali pobłażliwie 
osoby przenoszące wałówki, ale często prowadzili szczegó-
łową rewizję, obmacując kobiety, czy nie ukrywają czegoś 
pod bielizną i wówczas rekwirowali wszystko, jeszcze grożąc 
karami. Wówczas wyprawa na wieś była bezowocna i wpra-
wiała matkę w rozpacz, bo nie miała co dać do jedzenia 
dzieciom, które jeszcze nie rozumiały skomplikowanej 
sytuacji. Dobrze, że hitlerowcy nie rozumieli, co matka 
w takich momentach wypowiadała w złości i nienawiści, 
bo mogłoby się skończyć tragicznie, gdyby te wszystkie 
uwagi doszły do świadomości prześladowców. Jeszcze po 
powrocie do domu nie mogła się uspokoić, a opowiadając 
pani Marii, która w czasie jej nieobecności opiekowała 
się nami, obrzucała swoich prześladowców wyzwiskami 
– ćwoki, łachudry, złodzieje, itp. Pozwalało to matce na 
powolne uspokojenie się i przystąpienie do codziennych, 
normalnych zajęć.

* * *

W kolejnym liście, na odpowiedź listu matki, która prze-
kazała mu najnowsze nowiny, ojciec napisał, że jak się 
bauer dowiedział, że ma rodzinę, żonę i synka i że urodził 
się kolejny synek, dał mu pieniądze, „których część wam 
wysyłam i mam nadzieję, że będę mógł to robić co mie-
siąc”. Odcięty od informacji z frontów nie miał rozeznania 
o kształtującej się sytuacji, a chcąc ratować rodzinę i za-
pewnić jej godziwe warunki do przetrwania zawieruchy 
wojennej, rozważał możliwość sprowadzenia nas z miejsca 
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okupowanego do siebie. Obce mu było analizowanie za 
i przeciw, a przemawiała do niego tylko bieżąca sytuacja 
zagrożenia i przekonanie, że jego decyzja jest słuszna i sta-
nowi najlepsze wyjście. „Namawiają mnie gospodarze, 
abym sprowadził was tutaj i zamieszkał z całą rodziną, 
a oni zapewnią mieszkanie i pracę, także dla mnie i żony.” 
– napisał w kolejnym liście. Miało to zależeć od decyzji 
urzędu w Kilonii i deklaracji naszej rodziny. Matka była 
zdecydowanie przeciwna takiemu sposobowi połączenia 
całej rodziny, wolała wyczekać, co los jej przyniesie, niż 
zgodzić się na tak daleki wyjazd do obcych, do tych, któ-
rych na co dzień widziała przechadzających się, butnych, 
krzykliwych i aroganckich. Jak to się zwykle mawia, zda-
rza się szczęście w nieszczęściu. Tak to wyglądało w tym 
przypadku. W czasie przygotowań do wyjazdu Andrzejek 
zachorował. Wysoka temperatura, ból brzuszka, biegunka, 
kaszel, wszystko co najgorsze zebrało się w tym małym 
dziecku. Jeżeli to było bardzo bolesne dla dziecka, to stało 
się ratunkiem dla całej rodziny. Niemiecki lekarz, nie mogąc 
dokładnie określić rodzaju choroby, podejrzewając tyfus, 
zdecydowanie sprzeciwił się wyjazdowi. Nie będąc pewny, 
wolał nie ryzykować, aby swoją decyzją nie wprowadzić 
choroby zakaźnej do swojego kraju, co mogło skutkować 
oskarżeniem go co najmniej o niekompetencje. Matka była 
zadowolona z takiego obrotu spraw, gdyż od początku nie 
podobała jej się propozycja męża, żeby wyjechać z Polski, 
której teraz nie było, ale wierzyła w to, że będziemy jeszcze 
w wolnym krajem. W całej tej sprawie niejasna była rola 
matki, która wszelkimi sposobami starała się o odwołanie 
wyjazdu, a jaki wpływ miała na decyzję lekarza, to zostało 
jej tajemnicą.
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Po zajęciu miasta przez hitlerowców nastąpiły wysiedle-
nia mieszkańców, którzy zamieszkiwali w domkach jed-
norodzinnych, willach lub apartamentach. Na ich miej-
sce sprowadzono rodziny niemieckie, które zamieszkały 
w zwolnionych obiektach i mieszkaniach znajdujących się 
głównie w centrum miasta. Przeważnie były to obiekty po-
żydowskie, gdyż przed wojną Żydzi stanowili najbogatszą 
grupę społeczną. Ciotka Jadwiga, siostra matki, po wejściu 
Niemców też została wyrzucona ze swojego mieszkania 
na piętrze i musiała zamieszkać w suterenie. Cała nasza 
rodzina odwiedzała ją często, chociaż spacer do niej był 
dość długi, gdyż mieszkała przy ul. Cyganka, blisko Wisły. 
My chociaż pod tym względem mieliśmy spokój, bo na 
pewno nikt nie chciałby mieszkać w naszych warunkach.

* * *

Po upływie prawie dwóch lat przepełnionych zmaganiami 
z kłopotami, matce udało się zatrudnić u jednej z rodzin 
niemieckich. Jako że umiała dobrze gotować, lubiła po-
rządek i nie usiadła, póki wszystkiego nie zrobiła, znalazła 
pracę. Ukończyła tylko szkołę podstawową, ale na kursie 
w szkole gospodarczej nabyła umiejętności prowadzenia 
domu, przyrządzania potraw, ogólnie mówiąc, racjonal-
nego gospodarowania. Wreszcie rodzina miała wsparcie, 
otrzymując część wynagrodzenia w naturze i trochę pie-
niędzy. Zdarzało się, że gdy wychodziłem z matką z domu, 
w którym pracowała, przechodzące Niemki chyba nie 
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dopuszczały myśli, że ten blondynek o niebieskich oczach 
nie jest Niemcem, zwracały się do mnie i przymilały. Na ich 
szwargotanie wybuchałem płaczem i krzykiem, jakby ktoś 
mi porządnie przylał, wówczas już wiedziały, że się pomy-
liły. Zdezorientowane szybko odchodziły, a matka musiała 
mnie uspokajać i brać na ręce, bo inaczej nie chciałem się 
ruszyć, obawiając się kolejnej „napaści”. Mijały lata wojny 
i zaczęło się zauważać, że żołnierze niemieccy patrolujący 
ulice jak i pilnujący przejścia przez most stali się jakby 
łagodniejsi i bardziej wyrozumiali, a szczególnie wówczas, 
gdy spotykali rodziny z dziećmi.

* * *

Mając prawie 5 lat, stałem się na tyle samodzielnym chłop-
cem, że mogłem chodzić i biegać po ulicy. Przynosić w kan-
ce wodę, gdyż wiadro było za ciężkie, wynosić śmieci 
a nawet robić drobne zakupy. Matka cały czas uczyła mnie 
czegoś nowego. Uważała, że jestem na tyle wyrośnięty 
i rozgarnięty, że dam sobie radę. Jedna z wypraw na uliczną 
przechadzkę skończyła się jednak nieprzyjemną przygodą. 
Zawsze biegający i podskakujący, napotkałem na swej 
drodze niedużego pieska, który na mój widok rzucił się 
za mną w pogoń i dopadłszy mnie, ugryzł w pośladek. 
Na głosy krzyczącego, a chyba nawet wrzeszczącego dziec-
ka, wybiegła z mieszkania matka, która odgoniła zawzięcie 
ujadającego zwierzaka, wzięła mnie na ręce i zaniosła do 
domu. Po sprawdzeniu efektów działania psiaka okazało 
się, że na pośladku są ślady ugryzienia, które matka posma-
rowała jakąś maścią. Po dłuższej chwili się uspokoiłem, ale 
po tej przygodzie nie byłem zbyt chętny do wychodzenia 
samemu na ulicę, a uraz do psów pozostał na długie lata.
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W ostatnim czasie, czyli w 1944 roku urwał się kontakt 
z ojcem i znów powstały obawy, co się z nim dzieje. Nie było 
przesyłek pieniężnych ani listów. Wiadomo tylko było, że 
Niemcy są w odwrocie. Jak będą postępować, do pewnego 
czasu zwycięzcy, a teraz już było wiadomo, że sromotnie 
przegrani? Hitlerowcy jesienią przygotowywali miasto do 
obrony i zmuszali mieszkańców do pracy przy kopaniu 
rowów i stanowisk pod artylerię. Matka, mimo że miała 
małe dzieci, nie mogła uzyskać z tego tytułu zwolnienia 
i musiała odpracować wymaganą ilość godzin. Zostawa-
liśmy sami z bratem przez te długie godziny, ale byliśmy 
przecież na tyle świadomi i nauczeni samodzielności, że 
dawaliśmy sobie radę. Ja jednak nie byłem taki wyrozumiały 
jak brat i ciągle marudziłem, nie dawałem mu spokoju, 
co niejednokrotnie skutkowało doniesieniem do matki 
o moim zachowaniu. Mimo powyższych przygotowań do 
obrony, nikt miasta nie bronił i przez to nie było żadnych 
zniszczeń, oprócz wysadzenia przez Niemców strategiczne-
go punktu, jakim był most na Wiśle. Ewakuacja Niemców 
w dniach 16 – 18 stycznia 1945 roku pozwoliła na spokojne 
opuszczenie przez nich miasta, a pozostałe niewielkie od-
działy wojska w dniu 20.01.1945 roku po wysadzeniu mostu 
zdążyły uciec przed wkraczającymi w tym dniu żołnierzami 
radzieckimi. Jedno przęsło mostu całkowicie zniszczono 
i miasto zostało odcięte od terenów rolniczych za Wisłą, 
skąd napływały głównie dostawy żywności dla miasta. 
To był oczekiwany dzień, wielki dzień, kiedy radzieckie 
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czołgi wjechały na ulicę Brzeską, gdzie razem z bratem, 
matką, ciotką Jadwigą i jej córkami Baśką i Henią wiwato-
waliśmy na ich cześć. Wzdłuż ulicy zebrały się gromadki 
mieszkańców, którzy radowali się i wymachiwali, nie wia-
domo skąd zdobytymi, flagami, rzucali żołnierzom kwiaty 
i śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Natychmiast po 
wyzwoleniu powstały władze, które zorganizowały oddziały 
milicji, wyposażyły je w karabiny i biało-czerwone opaski, 
ale nie było jeszcze mundurów. Zadaniem powołanych 
służb było pilnowanie porządku i ochranianie pozosta-
wionego mienia poniemieckiego przed szabrownikami. 
Jednak ci, którzy mieli pilnować, nierzadko sami doko-
nywali grabieży i często było widać, jak z karabinem na 
piersi, a z wielkim tobołem na plecach przemieszczali się 
w pośpiechu ulicami miasta. Jako pięcioletni chłopak do-
brze zapamiętałem ten moment, ale najbardziej odczułem, 
że już nie ma Niemców, gdy razem z ciotką i jej dwiema 
córkami weszliśmy do mieszkania zajmowanego przez nich 
i po prostu je zajęliśmy. Mieszkanie było w stanie niczym 
opuszczane nagle i w pośpiechu. Rozrzucona pościel na 
łóżkach w sypialni, pootwierane szafy i walająca się odzież 
na podłodze. W stołowym pokoju niesprzątnięta brud-
na zastawa z resztkami jedzenia. W mieszkaniu panował 
półmrok, mimo jasnego dnia, z uwagi na zaciągnięte na 
oknach zasłony. To wszystko robiło przygnębiające wra-
żenie. Mimo tego ciotka Jadwiga i jej córki cieszyły się, 
że będą miały porządne mieszkanie z łazienką i kuchnią, 
i już ustalały miejsca, które sobie zajmą. Z uwagi, że to 
było mieszkanie podwójne, tj. 4 pokoje z 2 kuchniami 
i łazienkami, ciotka podzieliła się z sąsiadem, który też 
chciał je zająć, wchodząc do niego kuchennym wejściem. 
Na szczęście podział przebiegł spokojnie i do urzędu każdy 
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zgłosił swoją część jako odzyskaną. Moja matka nie miała 
tej śmiałości, a raczej można powiedzieć bezczelności, żeby 
zająć cudze mieszkanie. Obawiała się także odwetu grup 
niemieckich, które może pozostały, i nowych władz, które 
ostrzegały przed samowolą. Namawiana przez ciotkę, żeby 
zajęła jedno z wolnych mieszkań odpowiednie dla potrzeb 
rodziny z dwójką dzieci, nie dała się przekonać i liczyła na 
to, że po powrocie męża z wywózki jakoś sobie poradzą. 
I tak została tam, gdzie nakazał jej los.

* * *

Po wysadzeniu przez hitlerowców mostu na Wiśle można 
było się tylko przeprawiać łodziami, co niestety koszto-
wało, później – po moście pontonowym, który zbudowali 
żołnierze. Trudność sprawiała droga, którą zaraz po wojnie 
musieliśmy pokonywać pieszo, gdyż nie uruchomiono 
jeszcze połączenia autobusowego. Maszerowaliśmy całą 
rodziną zaraz za Wisłą, przez Szpetal Dolny, skrótem, pod 
dość duże wzniesienie. Pozwalało to na szybsze poko-
nanie drogi, gdyż maszerowanie wzdłuż szosy, mimo że 
łatwiejsze, było o wiele dłuższe. Z samej góry rozciągał się 
piękny widok na cały Włocławek i wstęgę Wisły z wieloma 
wysepkami i wysadzonym przez hitlerowców mostem. 
Odnajdywaliśmy znane nam obiekty, a to Celulozę nad 
Wisłą, katedrę z jej wysokimi dwiema wieżami a także 
poszczególne ulice, wijące się jak nitki. Dalej szliśmy szosą 
przez Szpetal Górny aż do Bogucina i tam skręt na po-
lną drogę, od której odchodziła ścieżka do gospodarstwa 
babki. Nie przechodziło to tak bez narzekań, wymówek 
i pretensji, szczególnie moich, na te trudy w pokonywa-
niu około siedmiokilometrowej trasy. Wizyty na wsi całej 
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rodziny były nie tylko atrakcją dla dzieci, ale jednocześnie 
dawały możliwości zaopatrzenia się w wiktuały, których 
ciągle brakowało. Matka przy każdym pobycie pomagała 
w różnych pracach, aby nie liczyć tylko na bezinteresow-
ną pomoc swojej matki a także siostry Celiny, które to 
razem prowadziły gospodarstwo. Nasza ciotka Celina też 
miała swoją rodzinę, którą musiała utrzymać z niewiel-
kiego gospodarstwa. Nieobce były matce prace związane 
z oporządzaniem trzody i bydła jak i polowe związane ze 
żniwami i wykopkami. Ja też chciałem się przysłużyć, ale 
moja rola polegała głównie na „przepolowywaniu” krów 
w miejsca, gdzie była świeża trawa. Ciągnione przeze mnie, 
spoglądały na mnie podejrzliwie, gdyż przyzwyczajone 
były chyba do innych osób, a mnie traktowały jak intruza, 
który chce nimi kierować. Na wszelki wypadek trzymałem 
się od nich na odległość łańcucha, aby nie narazić się na 
ich ewentualny atak. Zajmowałem się także zbieraniem 
spadów z drzew owocowych, których część po przebraniu 
zanosiłem do chlewu i z ciekawością przyglądałem się, jak 
świnki z apetytem je pałaszowały. Jedyne, na co musiałem 
uważać, to pies, który uwiązany był na łańcuchu przy budzie 
i przy każdym moim pojawieniu się w zasięgu jego wzroku 
okropnie ujadał. Ja z wiadomych względów nigdy się do 
niego nie zbliżałem i nie miałem zamiaru zawierać bliższej 
znajomości. Na noc łańcuch, na którym był on uwiązany, 
klamrą zaczepiano na rozciągniętej przez całe podwórze 
lince stalowej (między stodołą a domem), co pozwalało mu 
przesuwać się w dowolne miejsce i strzec całe domostwo 
przed ewentualnymi złodziejami, którzy w ówczesnym 
okresie dość często grasowali, kradnąc przeważnie drób, 
ale zdarzało się, że i trzodę chlewną.
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* * *

Razem z dziećmi ciotki Celiny biegaliśmy zwykle wokół 
domostwa, ale czasem bawiliśmy się na łące, przyglądając 
się też pływającemu na stawie ptactwu. Wokół nie było żad-
nych drzew ani zarośli, tylko na skraju łąki stało uschnięte 
drzewo, z kawałkami obciętych konarów, tworzących jak 
gdyby szczeble drabiny. Na samym czubku widoczne było 
zagęszczenie składające się z gałązek, trawy i liści, tworzące 
chyba gniazdo, które zainteresowało mnie szczególnie. 
Jednak do tej pory nikt nie zauważył, żeby coś tam się 
ruszało lub przylatywało i siadało. Szczebelki wprost za-
chęcały, żeby się po nich wspiąć. Kuszącemu ich działaniu 
nie mogłem się oprzeć. Korciło mnie mocno, żeby tam 
zajrzeć, aż wreszcie zdecydowałem się i próbując na dol-
nych kikutach, czy mnie utrzymają, zacząłem się wspinać 
coraz wyżej. Szło mi to sprawnie i szybko dotarłem do 
połowy wysokości drzewa, jednak tu zawiodła intuicja 
i brak doświadczenia. Ruszając wyżej, nie spostrzegłem, że 
szczebelki są coraz cieńsze, jak to bywa na każdym drzewie, 
i kolejny krok w górę spowodował załamanie się podpór 
pod nogami, i cały ciężar przeniósł się na ręce, co pocią-
gnęło za sobą nadmierne obciążenie uchwytów, które też 
się urwały. Runąłem na ziemię w pozycji lekko odchylonej 
od zajmowanej w momencie urwania się podpór, uderzając 
głównie pośladkami o miękką murawę. Padając na ziemię, 
na pewno było kilka metrów, nie zdążyłem pomyśleć i już 
byłem na dole. Świadomość nie nadążyła za wyborem 
sposobu jak najbezpieczniejszego lądowania. Refleksje po 
takim zdarzeniu są poniewczasie. Czy to brakuje instynktu 
samozachowawczego, czy to jest bezmyślność, a może tylko 
beztroska? Brak wyobraźni i przewidywania. Czy można 
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było tego wymagać od sześciolatka? Po upadku, trochę 
oszołomiony, nie w pełni zdawałem sobie sprawę z tego, 
co się stało. Na szczęście urazu nie doznały ani głowa, ani 
plecy. Jednak, gdy chciałem wstać, odczułem ból w okolicy 
biodra lewej nogi i każde stąpnięcie ten ból jeszcze potę-
gowało. Kulejąc wróciłem do domu, starając się chodzić 
jak najrówniej, żeby nikt nie zauważył dolegliwości. Nie 
udało się jednak tego ukryć, gdyż najpierw ciotka, a później 
matka zauważyły, że stałem się jakiś powolny, przeważ-
nie siedzący, a przecież do tej pory nie można mnie było 
utrzymać w domu. Chciały się dowiedzieć, co się stało?

– Co tak powłóczysz nogą, stało się coś? – spytała ciotka.
– Nic takiego, chyba skręciłem ją jak skakałem na łące. 

Trafiłem na coś twardego i wtedy poczułem ból – odpowie-
działem, patrząc jednocześnie na matkę, która znając moje 
zdolności do konfabulacji na pewno w to nie uwierzyła.

– A to możliwe, dawniej były tam drzewa, ale zostały 
wycięte, bo dotknęła je jakaś zaraza. Zostało tylko jedno, 
bo było tam gniazdo i tylko obcięto gałęzie, i ono z czasem 
też uschło – wyjaśniła sprawę ciotka.

– Jednak nie wykopano pieńków, które zarosły trawą – 
dodała. To całkowicie uprawdopodobniło moją wersję i nikt 
dłużej nie drążył tej sprawy. Dzieciaki jednak nie utrzymały 
w tajemnicy tego wydarzenia i już na drugi dzień wsypały 
mnie opowiadając jak się przeraziły widząc mnie spada-
jącego. Nie mogłem im tego wybaczyć i obraziłem się, ale 
nie na długo, bo sam wiedziałem, że niepotrzebnie nakła-
małem. Dla odciążenia bolącej nogi znalazłem dosyć gruby 
kij, ostrugałem go i chodząc podpierałem się nim udając, że 
to tak dla zabawy. Jak to na wsi, w nawale prac domowych 
i polowych nikt nie miał czasu zajmować się mną, a ja od-
grywałem swoją rolę, jak gdyby nic poważnego się nie stało.
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Cały czas od chwili wyzwolenia czekaliśmy na ojca, chociaż 
wiedzieliśmy, że wojna jeszcze trwała i byłoby niebezpiecznie 
podróżować. Niepokoiliśmy się coraz bardziej, gdyż mijały 
kolejne miesiące, a on nie wracał. Ojciec wrócił dopiero 
jesienią 1945 roku i jak mówił, nie mógł zostawić całego 
gospodarstwa w okresie żniw a potem wykopków, starym 
właścicielom. Nie miałby kto obrobić tego wszystkiego, bo 
nie można było znaleźć pracowników i dużo plonów mo-
głoby się zmarnować. Jego chłopska natura, a jednocześnie 
uczciwe traktowanie go przez pracodawców spowodowało 
to, że mimo możliwości natychmiastowego wyjazdu po 
zakończeniu wojny, pozostał aż do upewnienia się, że zro-
bił wszystko co tylko mógł, aby ze spokojnym sumieniem 
wyjechać.

Pojawienie się jakiegoś nieznanego mężczyzny w domu 
przyjąłem ze zdziwieniem ale musiałem uwierzyć w zapew-
nienia matki, że to mój ojciec. Ja nie mogłem go rozpoznać, 
bo przecież nigdy go nie widziałem a na zdjęciu wyglądał 
całkiem inaczej. Okazało się, że niebezpiecznie było po-
ruszać się w pierwszych miesiącach po wojnie w tamtym 
terenie, również znalezienie transportu było początkowo 
niemożliwe. Prawie wszystko, co wiózł wartościowego, 
zarekwirowano podejrzewając, że to pochodziło z sza-
browania na ziemiach zachodnich. Nie mógł się dogadać 
z patrolami Armii Czerwonej i naszej milicji, aby wyja-
śnić, że to wszystko są jego osobiste rzeczy wypracowane 
wieloma latami na przymusowych robotach. Posiadane 
zaświadczenia i dokumenty w języku niemieckim nie mogły 



24 Jan Melerski

przekonać patroli, bo nie znając tego języka, nie mogły 
niczego zrozumieć.

Ojciec po powrocie z Niemiec i rozeznaniu sytuacji na 
rynku pracy zatrudnił się w fabryce papieru położonej 
przy ul. Toruńskiej, nad Wisłą. Bez wyuczonego zawo-
du, z doświadczeniem tylko w pracach polowych, mógł 
być zatrudniony tylko jako robotnik niewykwalifikowany 
z najniższą pensją.

* * *

Wojna skończona. Rodzina, po 6 latach przymusowych 
robót ojca w Niemczech, w komplecie, brat Andrzej po 
komplikacjach chorobowych w dobrej formie, ja mimo 
niefortunnego upadku z wysokości doszedłem do pełnej 
sprawności, a matka też już bardziej spokojna, że życie 
zaczyna się układać normalnie.

* * *

Następne lata wcale nie sprzyjały poprawie warunków, gdyż 
we wrześniu 1946 roku urodziła się siostrzyczka, przez co 
i tak już złe warunki mieszkaniowe i bytowe jeszcze bardziej 
się pogorszyły. Matka, mimo przewidywanych kłopotów, 
była jednak szczęśliwa, że wreszcie ma córkę. Były razem 
przez całe życie. Nawet, jak siostra Teresa miała już swoją 
rodzinę, to matka była z nią w stałym kontakcie i zawsze 
jej pomagała, a w momencie chorób i niesprawności znaj-
dowała u niej opiekę.

Ja z Andrzejem, przyzwyczajeni byliśmy do trudności, 
jakie zawsze nam towarzyszyły, nie rościliśmy żadnych 
pretensji do rodziców, mimo że kłopoty były ze wszystkim. 



Zapowiedziane szczęście 25

Jednak po liście z USA od siostry ojca, która razem z bratem 
wyjechała jeszcze przed wojną i tam się jakoś zagospo-
darowali, liczyliśmy na jakąś znaczącą pomoc. Okazało 
się jednak, że siostra ma dużą rodzinę i nie ma szans na 
uzyskiwanie od niej wsparcia. Natomiast brat ojca przysłał 
tylko raz zdjęcie z urlopu pod palmami i więcej się nie 
odezwał. Matka odpisując, uzgadniała zawsze treść listu 
z ojcem, bo przecież to była jego rodzina.

– O nic będę prosił – zastrzegał się na wstępie.
– Janek, słuchaj, ja tylko opiszę naszą sytuację, a od nich 

będzie zależało czy nam pomogą – zaproponowała matka.
Siostra ojca przysyłała jednego dolara w kartce z życze-

niami świątecznymi dwa razy do roku – czasem pończochy 
nylonowe a nieraz apaszki, które były sprzedawane pokątnie 
i powiększały nieznacznie budżet rodziny. W paczkach 
na Boże Narodzenie dostawaliśmy przeważnie słodycze 
i puszki z wędliną, co pozwalało na wyprawienie jako takich 
świąt, oraz trochę używanej odzieży dla dzieci. Choinkę 
zawsze przynosił ojciec, niedużą, żeby zajęła jak najmniej 
miejsca, a ozdoby do zawieszania wykonywaliśmy sami. 
Było też trochę jadalnych zawieszek – orzechy w koszycz-
kach, cukierki w kolorowych papierkach i lukrowane pier-
niki. Mieliśmy trochę bombek i oczywiście zimne ognie. 
Całość opleciona była papierowym łańcuchem, zrobionym 
przeze mnie i brata z ogniw z kolorowego papieru. Było 
ubogo, ale radośnie, szczególnie wtedy, gdy mogliśmy po-
woli podbierać z choinki jadalne ozdoby. Mikołaja jednak 
nie było a prezenty dostawaliśmy od Dziadka Mroza w za-
kładzie pracy ojca, dopiero podczas noworocznej imprezy 
w połowie stycznia.
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* * *

Pierwszym pojazdem, jaki udało nam się zdobyć, była hu-
lajnoga z ogumowanymi dość dużej średnicy kółkami, na 
której trudno było utrzymać równowagę. Na zmianę z bra-
tem zapalczywie ćwiczyliśmy, aż opanowaliśmy wszystkie 
sposoby jazdy. Rzeczywiście, umiejętności te pomogły 
w przyszłości przy nauce jazdy na rowerze w utrzymaniu 
równowagi i kierowaniu. Odpychanie się to prawą lub lewą 
nogą spowodowało równomierne wyrobienie mięśni obu 
nóg i przydawało mi się w grze w piłkę nożną, kiedy mo-
głem operować swobodnie obydwiema nogami. Będąc więc 
ciągle ze starszym bratem, mogłem brać przykład z jego za-
chowań i postępowania w różnych sytuacjach. Szczególnie 
to dało się zauważyć w czasie, gdy zaczął przygotowania do 
pójścia do szkoły. Od początku, jak tylko zaczął uczyć się 
liter, sylabizować i wreszcie płynnie czytać, towarzyszyłem 
mu z zainteresowaniem. Nieraz, przy trudniejszych tek-
stach, musiał powtarzać je kilkakrotnie żeby prawidłowo 
przeczytać. Denerwowało to matkę i reagowała krzykiem. 
Przy okazji mnie się też dostawało gdyż uważała, że mu 
przeszkadzam i nie może on się skupić – „czego sterczysz 
ciągle przy nim, ty też możesz oberwać”. To mnie nie zrażało 
i gdy będąc już uczniem, przygotowywał się do kolejnych 
lekcji, odrabiając pracę domową, nie odstępowałem go na 
krok, przysłuchując się głośnemu czytaniu. Byłem przy nim 
w każdym momencie. Alfabetu nauczyłem się bardzo szyb-
ko, a składanie wyrazów z poznanych liter nie sprawiało 
mi żadnych trudności. Pilnowałem każdej chwili, kiedy on 
nie korzystał z książki i sam starałem się odczytywać tekst. 
Ciągle mu towarzyszyłem w tych poczynaniach, zaintere-
sowany nie tylko czytankami, ale także arytmetyką, którą 
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bardzo szybko opanowałem i rozumiałem działania. Byłem 
na tyle przygotowany, że nie odbiegałem dużo od pozio-
mu prezentowanego przez starszego brata, który doceniał 
moje zaangażowanie. Rozumiał on mój zapał do czytania, 
obliczania a nawet dosyć niezgrabnego rysowania. Postępy 
czyniłem w dużym tempie, toteż, gdy przyszła pora pójścia 
do szkoły po skończeniu 7 lat, byłem przygotowany pod 
każdym względem. Ominęły mnie żłobek oraz przedszkole, 
nie miałem dobranocek ani czytanych bajek, a cały czas 
będąc z bratem i pod opieką matki, mogłem przez te lata 
rozwijać się pod każdym względem, bez narzucania jakiś 
form obowiązujących w wyżej wymienionych placówkach. 
Równolegle zdobywałem te umiejętności, co stanowiło 
dla mnie raczej formę zabawy, a nie obowiązku. Przeby-
wanie wszystkich członków rodziny w jednym, ciasnym 
pomieszczeniu stwarzało nieraz kłopoty, konflikty, za-
drażnienia i sprzeczki, ale z drugiej strony to pozwalało 
matce mieć wgląd w poczynania dzieci bez odrywania się 
od codziennych zajęć, których nigdy nie brakowało. A to 
zmywanie, cerowanie, mycie, sprzątanie, szykowanie po-
siłków i prasowanie żelazkiem z duszą, którą trzeba było 
najpierw rozgrzać do czerwoności w piecu węglowym.
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1 września 1947 roku nadeszła pora pójścia do szkoły. An-
drzej jako doświadczony uczeń, już trzecioklasista, zapro-
wadził mnie bezpośrednio do pani wychowawczyni klasy 
II. Znając moje możliwości, zarekomendował mnie jako 
dobrze przygotowanego z czytania, pisania i liczenia. Powie-
dział, że szkoda byłoby, żebym zaczynał od pierwszej klasy 
i stracił cały rok. To nie była taka prosta sprawa. Poddany 
zostałem wszystkim próbom dla stwierdzenia mojej goto-
wości uczestniczenia w zajęciach II klasy. Najpierw czytanie 
tekstu, co nie sprawiło mi żadnego kłopotu, i starałem się 
to zrobić w możliwie jak najszybszym tempie, bez potknięć 
i powtórzeń, co według mnie udało się znakomicie. Mojego 
zadowolenia nie podzieliła jednak nauczycielka i zwróciła 
mi uwagę na sposób traktowania tekstu.

– Czytanie nie polega na „trajkotaniu”, ale na zrozumia-
łym odtworzeniu tekstu uwzględniając nie tylko kropki, 
ale także przecinki, myślniki i akcentowanie ważnych frag-
mentów – podsumowała mój występ.

Przepytany z części tabliczki mnożenia i zrobieniu kilku 
arytmetycznych działań, musiałem jeszcze opowiedzieć 
kilka zdań o sobie, co przyjęte zostało bez uwag a raczej 
z aprobatą. Po wszechstronnym przeegzaminowaniu mnie 
pani stwierdziła, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, że 
nadaję się z takim poziomem wiedzy do II klasy i wpisała 
mnie do dziennika klasowego. Wynikło z tego powodu 
nieporozumienie, gdyż po kilku dniach od rozpoczęcie 
roku szkolnego przyszło do matki pismo ze szkoły z za-
pytaniem, dlaczego syn nie stawił się na zajęcia pierwszej 
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klasy, do której był wstępnie zapisany. Wymagało to wy-
jaśnienia przez matkę, która sama była zaskoczona, że jej 
Januszek został przyjęty do II klasy, a nie do I, chociaż 
dobrze wiedziała o poziomie, który reprezentowałem. Nie 
wiedziała jednak, że istniała taka możliwość, aby można 
było pominąć I klasę. Matce, jak poszła wyjaśnić sprawę 
do szkoły, to nauczycielka powiedziała, że zrobiłem na niej 
duże wrażenie, bo jeszcze nigdy nie spotkała tak wszech-
stronnie przygotowanego ucznia. A może szkoda, że mój 
brat Andrzejek nie zabrał mnie ze sobą od razu do III klasy?

* * *

Ambitny aż do przesady. Chciałem brać udział we wszyst-
kim, co się wokół mnie działo. Przodować, prowadzić, 
kierować i wygrywać. Moim rywalem w szybkości czytania 
był Michał L., który potrafił bez zająknięcia przeczytać 
całą czytankę w kilkanaście sekund. Nie ustępowałem mu 
w tym, ale zrozumiałem, że mam godnego przeciwnika, 
z którym muszę się liczyć. Jednak to nie przeszkadzało, 
abyśmy byli dobrymi kolegami, nie było również między 
nami żadnej zawiści z tego powodu. W lichym ubraniu, 
ale zawsze czystym, o które dbała matka, i naprawianym 
ciągle przez ojca obuwiu, nie odczuwałem z tej racji żadnego 
poniżenia. Przecież nie to liczyło się wśród naszej grupy.

Aktywność moja powodowała nieraz zakłócenia w śro-
dowisku. Niespodziewany drugoklasista, dawałem sobie 
doskonale radę i stanowiłem czołówkę klasy. Jedynie z za-
chowaniem moim w niektórych okolicznościach było tro-
chę kłopotów, gdyż nie mogłem usiedzieć spokojnie i nawet 
gdy nie byłem pytany, zawsze miałem coś do powiedzenia. 
A na lekcjach religii często podpadałem, gdyż miałem 
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jakieś podobno niewłaściwe pytania do siostry prowadzącej 
zajęcia. Do komunii zostałem jednak dopuszczony, co zo-
stało udokumentowane zdjęciem, jak wysztafirowany stoję 
z gromnicą w prawej ręce przy stoliku, na którym jest święty 
obrazek. Jedyne, co wtedy mi się nie podobało, to garnitu-
rek uszyty na wyrost, a szczególnie spodnie niby krótkie, 
a prawie przykrywające kolana. O szkole podstawowej nie 
byłoby dalej co wspominać, gdyby nie przypadki, które 
w tym czasie się wydarzyły, a często świadczyły o tym, że 
właśnie tylko dzięki wielkiemu szczęściu przy wykazanej 
bezmyślności ratowałem się przed tragicznymi skutkami 
swojego postępowania. Jedno z naszych zachowań, czyli 
naszej grupy, było nieprzemyślane, głupie, a wręcz skan-
daliczne. Wstyd mi, że odgrywałem tu, zresztą jak zawsze, 
przodującą rolę. Nie byliśmy grupą układnych, grzecznych 
i postępujących z rozwagą dzieci.

W domu, przy ulicy Kolskiej mieszkało stare małżeń-
stwo, które ciągle miało pretensje do naszego zbyt gło-
śnego zachowywania się na placyku przed ich domem. 
Pewnego wieczora, chcąc odkuć się za „uwagi”, którymi 
nas oni obrzucali, zaczęliśmy rzucać kamieniami na dach 
ich posesji a także w zamknięte okiennice. Nagle ogarnął 
mnie strach i aż nogi ugięły się pode mną. W mglistym 
półmroku, w otwartej furtce, pojawiła się jasna postać 
kobiety. Nieruchoma, wysoka, głowę miała skierowaną 
w naszą stronę. Odczułem to jako znak naszego grzesznego 
występku. Patrzyłem na tą zjawę stworzoną z mgły i chyba 
mojej wyobraźni, bo zapytany Jurek S. powiedział, że tam 
nikogo nie widzi. Nie chciałem nikomu o tym mówić, 
z kim mi się ta osoba kojarzyła, gdyż mogłoby to wywołać 
nieprzewidziane skutki, jak to się zdarzało przy zgłasza-
nych „cudownych objawieniach”. Odwołałem wszystkich 
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z miejsca naszego działania, ale przez jakiś czas miałem 
to wydarzenie w pamięci.

* * *

Do szkoły miałem dosyć daleko i niekiedy zimą, skracając 
sobie drogę, przechodziłem przez rzeczkę Zgłowiączkę, któ-
ra w mroźne zimy zamarzała na całej szerokości. Kilka razy 
to się udało, ale jednego dnia, wracając do domu, zostałem 
zaskoczony. Szedłem najpierw kawałek ulicą Kilińskiego, 
która prowadziła aż do Placu Wolności, a przed mostem 
zbiegłem w dół i po przejściu prawie całej szerokości rzeki, 
będąc już przy brzegu, po załamaniu się lodu wpadłem po 
kolana do wody. Na szczęście znalazłem oparcie na grun-
cie i wydostałem się z tego szczęśliwie. Dalej przeszedłem 
przez duży skwer i wyszedłem na ulicę Kapitulną, przy 
przejeździe kolejowym. Było mroźno i wietrznie. Już po 
kilku minutach zacząłem odczuwać wyziębienie, a nie było 
gdzie się osuszyć. Starałem się jak najszybciej dotrzeć do 
domu. Podbiegałem co kilka kroków, aby przyśpieszyć 
a jednocześnie nie zamarznąć, bo coraz bardziej odczuwa-
łem skutki trochę lekkomyślnego czynu. Jednak słabłem 
coraz mocniej, ospały, ogarnięty niemocą nie mogłem 
iść dalej, zasypiałem, a raczej zamarzałem. W pewnym 
momencie usiadłem na schodach przy wejściu do kamie-
nicy, było to jeszcze przy ulicy Kapitulnej, dość daleko od 
domu. Wchodząca do kamienicy kobieta zainteresowała 
się skulonym chłopcem, potrząsała mną, żeby ożywić, 
a spostrzegłszy, że jestem zmarznięty, rozcierała mi ręce 
i nogi. Na chwilę się ożywiłem, żeby zrozumieć, co do mnie 
mówiła. – Wstań natychmiast, biegnij szybko do domu, 
nigdzie się nie zatrzymuj – dotarło to do mnie i trochę 
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pobudzony starałem się biec jak najszybciej. Do domu 
dotarłem już bez kłopotów, ale obawa o reakcję matki na 
mój wyczyn powodowała, że przed wejściem myślałem, 
jak wytłumaczyć to zdarzenie. Matka jednak nie wnikała 
w szczegóły, a wykazała się dużą troskliwością i opiekuń-
czością. Szczęśliwie się to skończyło bez jakichkolwiek 
odmrożeń i przeziębienia, a lekkomyślny Januszek miał 
nauczkę na przyszłość. Ale czy na pewno?
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Najbardziej z bratem łączyły nas czytane książki i to on 
spowodował, że to moje zainteresowanie wzrastało z bie-
giem lat. Początkowo korzystałem tylko z książek, które on 
przynosił do domu, ale z upływem lat sam decydowałem 
o swoich zainteresowaniach rodzajami literatury. Książki, 
nieważne czy to popularne, ciekawe czy zwykłe propagan-
dowe, wystarczało, że było to słowo drukowane, wówczas 
zawsze mnie w jakimś stopniu zainteresowało. To było 
wprost niewiarygodne, niezrozumiałe, skąd był we mnie 
taki pęd do czytania. W ciągu dnia przy oknie, wieczorem 
przy lampie naftowej, ślęczałem nad książkami mimo uwag 
matki, że psuję sobie wzrok. Przeżywałem razem z boha-
terami przygody, nieszczęścia i radosne chwile. Dobrze 
zapamiętywałem treść i w opowiadaniu często przyta-
czałem prawie dosłownie teksty. Z pewnością pozwoliło 
to na wyrobienie wyobraźni, możliwości wypowiadania 
się i poczucia swobody w kontaktach z różnym środowi-
skiem. A z chwilą uruchomienia biblioteki stałem się jej 
bardzo częstym gościem i na kartę matki brałem zawsze 
kilka książek, które w szybkim tempie przeczytałem, aż 
bibliotekarka, nie wierząc mi, przepytywała z ich treści. 
Nie byłem urażony i z zapałem opowiadałem najbardziej 
emocjonujące fragmenty. „Duch puszczy”, „Ostatni Mohi-
kanin”, „Nad Juksą”, „Trzy opowiadania”, „Zew krwi”, „Stara 
baśń”, „Historia żółtej ciżemki” czy nawet „Cichy Don” 
i „Martwe dusze” oraz inne, to wszystko stanowiło dla mnie 
tematy do przeżywania, mimo że przecież nie wszystko 
tak naprawdę rozumiałem. Ta pasja towarzyszy mi przez 
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całe życie, chociaż ze zmieniającym się natężeniem z uwagi 
na naukę a później pracę, ale zainteresowanie, bardziej 
wybiórczą literaturą powróciło teraz, gdy już jestem na 
emeryturze.

* * *

Bardzo trudne warunki mieszkaniowe, jakie mieliśmy, 
udało się rodzicom zmienić w 1949 roku, jednak nie na 
tyle, żeby można powiedzieć o radykalnej poprawie. Po-
zostaliśmy przy ul. Długiej, już o innej nazwie, zmienionej 
przez władzę ludową na ul. Janka Krasickiego, ale w in-
nym miejscu, gdzie rosły kasztany i były murowane domy. 
Przeprowadziliśmy się do małego, parterowego domku 
stojącego w podwórzu, z dwoma mieszkaniami, ale też 
jednopokojowymi. Jedno było już zajęte, więc zajęliśmy 
drugie. Powierzchnia pokoju była podobna do tej, którą 
mieliśmy poprzednio i było też tylko jedno okno z lufcikiem 
wychodzące na podwórze. Mieliśmy wspólny z sąsiadami 
korytarz zwany sienią, w którym na swojej połowie moż-
na było ustawić niektóre przedmioty. Do dyspozycji była 
także jedna z wielu komórek, zwana stajenką, tworzących 
jak gdyby ścianę podwórka, oddzielającą nas od innej po-
sesji. Duże podwórze pozwalało na różne zabawy i gry, 
szczególnie w piłkę, co nieraz spowodowało stłuczkę szyby 
w oknie i awanturę oraz koszty. Lepiej było grać w bardziej 
bezpiecznego palanta lub w klasy.

* * *

Nowe warunki mieszkaniowe, czyli „luksus” w porównaniu 
z poprzednimi. Przede wszystkim instalacja elektryczna, 
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z żyrandolem przy suficie i gniazdkiem w ścianie oraz 
piwnica stanowiąca chłodziarkę, w której można było 
przechowywać produkty spożywcze, owoce i warzywa. 
Była ona usytuowana pod podłogą na środku mieszkania 
i przykryta pokrywą z desek, a schodziło się do niej po 
schodkach. Połączona była kanalikiem z wylotem na stronę 
podwórza i zabezpieczeniem przed zalewaniem w czasie 
opadów. Był też strych, na który chętnie wchodziłem po 
przystawianej drabinie, kiedy było potrzeba coś znieść na 
dół i wtedy matka mówiła:

– Wejdź na górę i przynieś…
Dla łączności ze światem mieliśmy głośnik, nie wiem 

dlaczego zwany „kołchoźnikiem”, który zapewniał program 
narzucony przez władze miejskie. Nadawano dużo muzyki 
i podawano wszystkie bieżące informacje. Obok domu rosło 
duże drzewo owocowe, drobne gruszeczki, które można 
było jeść dopiero wtedy, gdy się ulęgły. Mieliśmy też wodę 
w podwórzu, to znaczy była pompa ręczna i żeby napełnić 
wiadro wodą, trzeba było się mocno napracować. Nowe 
warunki, a szczególnie światło elektryczne pozwoliło mi na 
czytanie książek o każdej porze. Pasja ta nie opuszczała ani 
mnie, ani brata i prawie wszystkie drobne pieniądze, jakie 
udawało się nam zdobyć, przeznaczaliśmy na ich zakup. 
Czasem jednak robiliśmy wyjątek, żeby w niedzielę wybrać 
się na poranek filmowy do kina „Polonia” lub „Bałtyk”.

* * *

Przyjemność zostaje nieraz popsuta działaniem przypadko-
wym i nieprzewidywalnym, ale spotykanym, czego doświad-
czyłem jednej niedzieli, kiedy wybrałem się na poranek do 
kina Polonia. Niezwykłe zdarzenie, dla mnie w ówczesnym 
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czasie niezrozumiałe i niewytłumaczalne. Jak podchodziłem 
do kasy zaczepił mnie młody mężczyzna i zaproponował 
bilet mówiąc, że kupił dwa, ale jego brat nie mógł przyjść 
to może mi odstąpić a nawet podarować, bo i tak by się 
zmarnował. Przyjąłem to w dobrej wierze ucieszony, że nie 
musiałem wydawać moich oszczędności. Kronika filmowa 
i część filmu przebiegła spokojnie. Jak zwykle wpatrzony 
byłem w ekran i wsłuchany w towarzyszącą filmowi muzykę. 
Nagle, na udzie prawej nogi, a byłem w krótkich spodenkach, 
poczułem czyjś dotyk. Uznałem, że to było tylko przypad-
kowe machnięcie ręką sąsiada i żeby zwiększyć od niego 
odległość obróciłem się lekko w lewą stronę. Kątem oka 
zauważyłem, że obok mnie siedzi mój „dobroczyńca” i to on 
był sprawcą powyższego zdarzenia. Wciągnięty w akcję na 
ekranie nie przywiązywałem jakiegoś większego znaczenia 
do tego wydarzeniu. Po spokojnej, dość długiej chwili, teraz 
poczułem na nodze uchwyt ręki. Zdecydowanym ruchem 
odsunąłem ją, ale nie wiedziałem jak dalej się zachowywać. 
Jeżeli w większości przypadków byłem zdecydowany to 
teraz stałem się bezradny. – Dał ten bilet tylko dlatego żeby 
mógł bezkarnie mnie dotykać i obmacywać? – Czy ja muszę 
to znosić? Czekałem teraz niecierpliwie na koniec filmu, 
ale znów ręka sąsiada „zawędrowała” w nogawkę moich 
spodenek, sięgając coraz głębiej. W tym momencie już nie 
wytrzymałem, zerwałem się gwałtownie z krzykiem i miałem 
zamiar wyjść. Publiczność siedząca za nami zareagowała 
natychmiast – „cisza”, „siadać”, „nie zasłaniać”. Usiadłem 
z powrotem, przyciskając ręką nogawkę spodenek do uda. 
Tak doczekałem końca filmu, a w międzyczasie, po tym incy-
dencie, mój prześladowca szybko wstał i opuścił salę, jeszcze 
przed końcem i zapaleniem świateł. Oczywiście nikomu 
o tym nie wspomniałem, bo w swojej dziecięcej naiwności 
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uważałem, że właściwie to nic zdrożnego się nie stało co 
by trzeba napiętnować. Tym bardziej, że w domu wcale nie 
powiedziałem, że idę do kina. Miałem jednak nauczkę aby 
nie korzystać bezmyślnie z wszelkich okazji i nie narażać 
się na takie przykre przeżycia. Szkoda, że w tym przypadku 
nie skorzystałem z uwag matki, która wcześniej ostrzegała 
mnie i brata abyśmy nie ufali nieznajomym osobom.

* * *

Ważnym dla mnie wydarzeniem była zawsze jazda na du-
żym męski rowerze, który służył ojcu do przejazdu do pracy. 
Nieraz prosiłem ojca o pozwolenie na jazdę po podwórku, 
bo wyjeżdżanie na ulicę było niedopuszczalne. Z uwagi 
na wzrost nie miałem możliwości zachowania normalnej 
pozycji i musiałem jeździć pod ramą, co wyglądało trochę 
komicznie, a jednocześnie było dosyć trudne. Po kilku 
takich jazdach opanowałem tą technikę i pokonywałem 
przeważnie około 20 rund wokół podwórka. Po kolejnych 
jazdach i proszeniu ojca o pozwolenie, które wiązało się 
zawsze z możliwością odmowy, powiększałem prędkość 
jazdy, czując się coraz pewniej. Jednak nie przewidziałem, 
że przy zwiększającej się prędkości na łukach działa siła 
odśrodkowa wyrzucająca mnie na zewnątrz. Pewnego dnia 
nie zmieściłem się na łuku i uderzyłem przednim kołem 
w róg płotu ogradzającego pień gruszy. Runąłem razem 
z rowerem na ziemię z trzaskiem i krzykiem, a te odgłosy 
usłyszała matka, która jak zwykle krzątała się w mieszkaniu. 
Wybiegła natychmiast i zobaczyła mnie leżącego na ziemi, 
a na mnie rower z pogiętym kołem. Wzięła mnie na ręce 
i zaniosła do mieszkania sprawdzając, co mi się stało. Nie 
doznałem jakiś groźnych urazów, obyło się bez złamań, 
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a skończyło się na drobnych potłuczeniach i otarciach kolan 
oraz rąk. Ojciec miał pretensje, że uszkodziłem rower, bo 
przednie koło zgięło się w ósemkę i aż do jego naprawy nie 
miał czym dojeżdżać do pracy. Matka natomiast broniła 
mnie uważając, że to był wypadek, a nie rozmyślne działa-
nie. Przez długi czas nie śmiałem prosić ojca o pozwolenie 
na jazdę rowerem, pamiętając skutki wypadku i nie chcąc 
znowu wysłuchiwać wypominania i pretensji.

* * *

Konieczność zdobycia kolejnego posłania dla rosnącej 
siostry Tereni, która już nie mieściła się w łóżku razem 
z ojcem i matką, spowodowała jeszcze większe zagęszcze-
nie w mieszkaniu. Ojciec postarał się o używaną kozetkę, 
która została ustawiona pod oknem, w jedynym jeszcze 
wolnym miejscu. Ja i brat dzieliliśmy wspólne posłanie, 
wąskie łóżko, co wymagało od nas dopasowania się jednego 
do drugiego. Każdy ruch lub obrót jednego powodował 
reakcje drugiego. Obracanie się z boku na bok wykony-
wane musiało być jednocześnie, aby nie zburzyć układu, 
który pozwalał leżącemu od strony pokoju na zachowanie 
pozycji uniemożliwiającej wypadnięcie z łóżka. Oczywiście 
ja, jako młodszy, spałem od strony ściany i pod tym wzglę-
dem byłem bezpieczny, ale wielokroć wciśnięty w ścianę 
odczuwałem jej twardość.

* * *

Z uwagi na kłopoty finansowe wynikające z niskich zarob-
ków ojca, matka nie mogła pozwolić sobie na wyszukane 
potrawy dla tak dużej rodziny. Miała duże umiejętności 
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w tej dziedzinie, ale nie było możliwości wykazania się 
nimi. Przez całe lata pobytu w domu najlepszym obiadem 
niedzielnym dla mnie były kotlet mielony, ziemniaki, za-
smażane tarte czerwone buraczki i kompot z rabarbaru. 
Tym bardziej że brałem udział w jego przygotowaniu, po-
kręcając korbką maszynki do mielenia mięsa. Natomiast 
nie znosiłem krupniku i wszelkimi sposobami starałem 
się, aby na moim talerzu była go jak najmniejsza ilość. 
Jeszcze jedna rzecz, którą zajadali się wszyscy, gdy byliśmy 
na wsi, to czernina, a ja nie mogłem na nią patrzeć, a cóż 
dopiero jeść.



8

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania od nowego 
roku szkolnego 1949/1950 zacząłem uczęszczać do innej 
szkoły, położonej dużo bliżej naszego domu niż poprzed-
nia. Pierwsze kontakty nowego ucznia nie były wcale miłe, 
gdyż zaczęły się bójką, jaką musiałem stoczyć. Było to na 
początku roku szkolnego IV klasy. Nie byłem przyzwy-
czajony do ulegania komukolwiek, a raczej przewodziłem 
nieformalnym grupom, jakie się w klasie tworzyły. Miej-
scowy chojrak, Stanisław J. przewodzący dotychczas grupie 
klasowej nie mógł pogodzić się z myślą o utracie prymatu. 
Wezwany na pojedynek po lekcjach, nie uląkłem się bar-
czystego chłopaka. Mimo swojej lichej postury, ale szybszy 
i sprytniejszy, już pierwszym chwytem wpół powaliłem go 
na ziemię, przytrzymując w pozycji leżącej. Walkę uznano 
za zakończoną i zyskałem renomę wojownika, z którym 
nie należy zaczynać sporów kończących się wyzwaniem 
do pojedynku. Miałem już spokój i byłem teraz niekwe-
stionowanym przywódcą, skupiając wokół siebie grupę 
najbardziej wiernych kolegów, z którymi często dokony-
wałem różnych wyczynów nie zawsze nadających się do 
wspominania i opisania.

* * *

Zwykle na przerwach lekcyjnych, gdy tylko pozwalała 
na to pogoda, większość uczniów wybiegała na rozległe 
boisko. Ulubioną zabawą była zabawa w berka, chłopców 
z dziewczętami. Dogonienie i dotknięcie powodowało, że 
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dany osobnik był wyłączony z gry, a mógł powrócić do-
piero po dotknięciu przez swojego partnera. Najchętniej 
zawsze ganiałem Kryśkę K. i pilnowałem, żeby jak naj-
dłużej była „spalona”. Te zabawy nie zawsze kończyły się 
przyjemnie, gdyż rozległe boisko powodowało, że będąc na 
jego skraju, po usłyszeniu dzwonka nie zawsze zdążyło się 
wrócić do klasy. Jednego razu grupka 5 uczniów, w składzie 
której byłem, nie zdążyła wrócić na czas. W holu, przed 
klasami czuwał już aktywny nauczyciel, który cały skład 
zamknął w komórce, razem z miotłami, mokrymi szma-
tami i szczotkami, z zapowiedzią, żeby nie hałasować i nie 
przeszkadzać w lekcji. Zaduch był okropny, a jednocześnie 
było ciemno i ciasno. Ściśniętym, jak przysłowiowe śledzie 
w puszce, po chwili zaczynało brakować powietrza, a ja 
czując, że za chwilę stracę przytomność, zacząłem wołać 
o pomoc. Dobrze, że byłem jeszcze na tyle świadomy, że 
zareagowałem, bo inaczej zemdlałbym i nie wiem, czy by 
to zauważono. Któryś z uwięzionych zaczął szarpać za 
klamkę, inny uderzać w drzwi, a wszyscy podnieśli roz-
paczliwe krzyki. Wreszcie usłyszano te wołania i hałasy 
dobiegające z komórki i otworzył ją nauczyciel z najbliższej 
klasy, zaskoczony, że w niej siedzieli uczniowie. Nikt się 
nie przyznał, że zamknął dzieci w takim pomieszczeniu. 
Najbardziej te tortury chyba ja odczułem. Byłem wątły, 
niedożywiony i anemiczny. Po wyjściu nie mogłem stać, 
zataczałem się i przewracałem, dopiero wrażliwsza na-
uczycielka zaopiekowała się mną, usadawiając mnie na 
krześle, podając mi ciepłą herbatę. Po tym zdarzeniu na 
polecenie nauczycielki zostałem odprowadzony przez 
starszego kolegę do domu. Matkę zaskoczył mój szybszy, 
niż to było przewidziane, powrót i gdy się dowiedziała 
z jakiego powodu, była bardzo wzburzona i zaskoczona 
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takim postępowaniem opiekunów. Po rozważeniu na spo-
kojnie zdarzenia doszła jednak do wniosku, że lepiej za-
chować spokój i nie okazywać pretensji z powodu takiego 
potraktowanie jej syna, gdyż mogłoby to zaszkodzić także 
starszemu bratu Andrzejowi, który też uczęszczał do tej 
szkoły. Przemilczała wszystko i będąc na wywiadówce, nie 
wspomniała o tym incydencie. Mnie natomiast nie udało 
się tego uczucia związanego z zamknięciem zapomnieć 
i po wielu latach, jadąc windą w tłoku, miałem podobne 
wrażenia. Strach przed ciasnymi, ciemnymi, dusznymi 
pomieszczeniami pozostał na długo.

* * *

Zajęcia szkolne nie sprawiały mi żadnego kłopotu, nawet 
śpiew, do którego nie miałem żadnych predyspozycji, ale 
część teoretyczną opanowałem bardzo dobrze i wyrozumia-
ła nauczycielka potrafiła to docenić. Podobno głos miałem 
dobry, tylko był kłopot ze słuchem. Występowałem też w ze-
spole tanecznym, który brał udział ze swoim kujawiakiem 
w różnych imprezach i pokazach, co także wliczało się do 
oceny. Nie miałem jakiś ulubionych przedmiotów i wszyst-
kie traktowałem jednakowo. Najbardziej zapamiętałem 
historię, a to z racji sposobu utrzymania dyscypliny przez 
nauczycielkę. Każde przewinienie karane było kilkoma 
uderzeniami krawędzią linijki w otwartą dłoń. Cieszyłem 
się natomiast z zajęć wychowania fizycznego, mimo że 
nie mieliśmy sali gimnastycznej i wszystko odbywało się 
na boisku lub na długim szkolnym korytarzu. Lubiłem 
rywalizację i każde zajęcia temu sprzyjały. W zawodach 
lekkoatletycznych, w których startowaliśmy z Jurkiem C., 
on był najlepszy w skoku wzwyż, ja natomiast w skoku 
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w dal. Mimo tej rywalizacji staliśmy się bliskimi kolega-
mi z racji naszych sportowych zainteresowań. Nikomu 
nie ustępowaliśmy w tych dwóch konkurencjach, a ja nie 
miałem też równego przeciwnika w biegach do czasu, gdy 
w zawodach międzyszkolnych na 60 m zostałem pokonany. 
Zrozumiałem wtedy, że nieraz jeszcze mogę przegrać nie 
tylko w biegu. Na pocieszenie dowiedziałem się, że mój 
pogromca był z VII klasy, a ja byłem w VI.



9

Okres wakacji spędzaliśmy na różne sposoby. Był to czas na 
beztroskie wędrówki i zabawy. Często wyprawialiśmy się 
do lasów, którymi otoczone było miasto, ale nie tylko żeby 
słuchać śpiewu ptaków, stukania dzięcioła i odczuwać woń 
wrzosów, paproci, świerków i innych roślin. Celem tych 
wędrówek były głównie zabawy w podchody lub polowa-
nia z łukami zrobionymi z witki wierzbowej i sznurka, ze 
strzałami wykonanymi z leszczynowych patyków z czub-
kiem owiniętym drutem. Oczywiście żadnej zwierzyny 
nie mogliśmy upolować i dlatego urządzaliśmy wzajemny 
ostrzał z zaznaczeniem, że można tylko celować w nogi. Nie 
zawsze to wychodziło, bo zdarzało się, że strzała śmignęła 
koło głowy zgodnie ze znanym przysłowiem. Dzięki tym 
zabawom spędzaliśmy dużo wakacyjnego czasu w przy-
jemnej aurze, chociaż nie zawsze były one bezpieczne.

* * *

Jednego razu wyruszyliśmy na wędrówkę wokół jeziora 
Łu ba. Było to nasze ulubione miejsce, gdzie często zażywa-
liśmy kąpieli. Idąc wzdłuż brzegu, spostrzegliśmy stojącą 
łódkę, której łańcuch był tylko owinięty wokół drzewa bez 
jakiegokolwiek zamknięcia. Zwodowanie jej nie sprawiło 
chłopakom żadnej trudności i cała nasza czwórka, wiosłując 
rękoma, odbiła od brzegu. Od samego początku widać było, 
że nie jest zbyt szczelna, gdyż na dnie zebrało się trochę 
wody, której zaczęło przybywać wraz z momentem obciąże-
nia łódki czterema osobami, chociaż dosyć lekkimi. Dopiero 



Zapowiedziane szczęście 45

po odpłynięciu kilku metrów od brzegu zauważyliśmy, że 
poziom wody wzrasta w dość szybkim tempie. Pływająca 
gromadka wszczęła alarm i natychmiast zawróciła łódź 
w kierunku brzegu. Teraz ze zdwojoną energią staraliśmy 
się nadać łódce jak największą prędkość, jednak coraz 
bardziej obciążona, była mało zwrotna i stawiała coraz 
większy opór, zatapiając się coraz głębiej. Bardzo wolno 
zbliżała się do brzegu i pozostało jeszcze kilka metrów 
do mielizny, gdzie moglibyśmy się już czuć bezpieczni. 
W końcowym momencie zatopienia się łódki chłopcy, 
którzy jako tako umieli się utrzymać się na wodzie, nie 
mieli problemu z dotarciem na płytszą wodę i poczuciem 
gruntu pod nogami. Ja, który wcześniej kąpałem się nieraz 
w jeziorze, byłem obyty z wodą, jednak nie byłem w tak 
dramatycznej sytuacji, jak teraz. Zachowałem jednak spo-
kój i opanowanie, a puściwszy zatapiającą się łódkę, po 
raz pierwszy popularnym pieskiem dotarłem do miejsca, 
gdzie mogłem stanąć na dnie. Wszystko skończyło się 
szczęśliwie, ale pozostał problem mokrych ubrań i obuwia, 
tzn. pepegów (tenisówek), które mokre jednak najmniej 
nam przeszkadzały. Jak wytłumaczyć w domu całkowite 
zmoczenie? Szkoda, że nie było deszczu, bo mielibyśmy 
usprawiedliwienie, że wracamy mokrzy. Trzeba było znaleźć 
jakieś wyjście, gdyż czekanie, aż wyschniemy na słońcu, 
które często przykrywały chmury, wymagałoby nie wia-
domo ile czasu. Jedyną szansą było szybkie dotarcie do 
niedaleko mieszkającego Ryśka B. Jeżeli będzie w domu, 
to z pewnością nam pomoże. Po wyżęciu mokrych spo-
denek i koszulek założyliśmy je z powrotem, z pepegami 
w rękach, podbiegając co chwila, dotarliśmy do jego domu. 
Na nasze szczęście zastaliśmy go, bo jak zwykle ćwiczył 
grę na klarnecie. Matka kolegi dowiedziawszy się, co się 
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zdarzyło, najpierw zrugała nas i wypomniała bezmyślność, 
ale w końcu wysuszyła ubrania i wtedy mogliśmy wrócić 
do swoich domów. Ja byłem mocno spóźniony, i gdy nie 
wracałem o umówionej porze, a tak to się teraz zdarzyło, za-
wsze miałem poważną rozmowę z matką a nieraz dotkliwą 
karę. Tu już nie pomogło żadne szczęście i musiałem od-
cierpieć surowy wyrok. Ta przygoda sprawiła, że zacząłem 
poważnie traktować naukę pływania, podglądając innych, 
którzy swobodnie przepływali jezioro żabką lub kraulem.

* * *

Zdarzało się w naszych wędrówkach, że trafialiśmy na miej-
sca, gdzie znajdowały się powojenne składowiska różnego 
rodzaju złomu. Były stalowe części jakiś pojazdów, łuski 
od pocisków różnej wielkości i stalowe garnki z pokry-
wami, które w dnie miały kolorowe oczko (jak się później 
okazało były to miny przeciwpiechotne). Teren nie został 
zabezpieczony i można było buszować dowolnie, wybiera-
jąc różne elementy. Zainteresowani byliśmy właśnie tymi 
garnkami, z których po kilku uderzeniach o pień drzewa 
spod pokrywy wysypywał się śrut w postaci kawałków 
pociętego ukośnie grubego drutu. Wykorzystywaliśmy go 
najczęściej do strzelania z procy. Żaden z nas nie myślał 
o tym, że jest jakieś zagrożenie i mógłby nastąpić wybuch, 
a przy tego rodzaju minach nikt w najbliższym otoczeniu 
nie miałby szans na przeżycie. Widocznie były one już 
rozbrojone i dlatego był do nich taki wolny dostęp. Teraz, 
tak na chłodno wspominając, wiem, że było to ryzyko 
niczym nieuzasadnione.



Zapowiedziane szczęście 47

* * *

Od najmłodszych lat w wakacje, jak tylko to było możliwe, 
wyjeżdżałem na kolonie, organizowane głównie przez 
zakład pracy ojca, czasem także przez szkołę i prawie cały 
miesiąc nie obciążałem rodziców. Z uwagi na skromne 
dochody w rodzinie opłaty były niskie, a często pobyt 
miałem bezpłatny. Będąc w różnych miejscach, m.in. Je-
dlinie Zdroju i Cieszynie, miałem okazję zwiedzić okolicę 
i wędrować wyznaczonymi trasami po górskich szlakach. 
W kolejnych latach, gdy dorastałem, wykazywałem się 
dużą sprawnością w różnych grach i zabawach, byłem 
dosyć wysoki jak na swój wiek, szczupły, ale za to skocz-
ny i zapalczywy w każdej rywalizacji. Dlatego na jednym 
z turnusów zostałem wybrany do reprezentacji kolonii 
w siatkówce z dużo starszymi partnerami. Pełniłem rolę, 
według dzisiejszej nomenklatury, rozgrywającego, czyli 
wystawiającego piłki do wysokich, skocznych partnerów, 
którzy ścinali. Byłem z tego dumny, ale nie mogłem się 
pogodzić, że dostałem przezwisko „Siwek” z racji bardzo 
jasnych włosów. Jednak nic nie mogłem zrobić wobec „siły 
wyższej”, jaką stanowili partnerzy. Miałem jednak spokój 
z rówieśnikami, którzy – znając mnie dobrze – nie śmieli 
tak mnie nazywać. –„Siwek” to nie jest złośliwe – powie-
dział mi wychowawca, gdy zwróciłem się z tym do niego. 
– To raczej wypowiadane jest z sympatią do wartościowego 
partnera w drużynie, który zawsze ma duży wkład w wy-
grane – dodał, aby mnie rozżalonego pocieszyć.
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* * *

Oprócz bezproduktywnych zabaw, wałęsania się bez celu 
i stwarzania sobie zagrożeń, razem z bratem przyczynia-
liśmy się niekiedy do wzbogacenia domowego budżetu. 
Wędkowanie to nie była tylko przyjemność, ale zdoby-
wanie pożywienia, które właściwie nic nie kosztowało. 
Czas spędzony nad wodą, przeważnie nad Wisłą, nie był 
stracony, gdy złowiło się kilkanaście rybek, nawet niewiel-
kich, ale wystarczająco dużych, żeby był z nich pożytek. 
Matka umiała je smacznie przyrządzić. Była zadowolona, że 
dzieci spędziły czas z pożytkiem i na te posiłki nie musiała 
wydawać pieniędzy. Rzadko zdarzało się złowić większe 
okazy, ale węgorz złowiony przez brata jak i sum złowiony 
przeze mnie to były naprawdę spore ryby. Węgorza matka 
chciała uwędzić, ale zaproponowano jej korzystną cenę za 
niego i uznała, że pieniądze bardziej się przydadzą w do-
mowym budżecie niż korzyść ze zjedzonego. Mój sumik 
z dużym łbem, wąsami i zwężającym się tułowiem też był 
okazały, razem z płetwą ogonową miał chyba ponad pół 
metra. Wędkarze siedzący w pobliżu mnie zbiegli się i z za-
ciekawieniem oglądali „potwora”, którego złowiłem, gdyż 
stanowił zdobycz rzadko spotykaną. Byłem uradowany, 
że na taki leszczynowy kijek z kawałkiem żyłki, spławik 
zrobiony z korka i pióra gęsiego i na dżdżownicę wykopa-
ną z ziemi udał mi się taki niezwykły połów. Oczywiście 
suma też nie zjedliśmy.
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Okres ferii zimowych pozwalał nam na dłuższe wypady na 
zamarznięte jeziora, żeby się poślizgać i pograć w hokeja, 
chociaż nie mieliśmy łyżew, a kije wycięte były z krzaków. 
Zazdrościliśmy starszym, a raczej bogatszym chłopakom, 
którzy śmigali na panczenach i wykonywali różne figury.

* * *

Kolejnym moim wyczynem wymagającym na pewno szczę-
ścia, żeby się nie skończyło tragedią, było pływanie na 
krze. W niektóre zimy Wisła zamarzała na dużej części, 
a wiosenna odwilż powodowała, że płynęła kra o różnych 
wielkościach. Przychodziliśmy z chłopakami nad Wisłę 
i wyszukiwaliśmy miejsc, gdzie kry ocierały się o brzeg 
i wtedy było łatwo na nie wejść. Jednak momenty wcho-
dzenia były bardzo niebezpieczne. Złudna górna płaska 
powierzchnia kry zapewniała niby stabilność, ale każde 
obciążenie jej na brzegu powodowało zatapianie się, gdyż 
pod wodą miała profil półokrągły i kolebała się jak kołyska. 
Trzeba było stać najdalej od krawędzi, a najlepiej na środku 
i wtedy była jako taka równowaga. Podobnie niebezpiecz-
ne było schodzenie z kry po przepłynięciu kilkudziesię-
ciu metrów, w miejscu, gdzie tworzył się zator z uwagi 
na zbudowane z kamieni i wikliny tzw. główki, sięgającej 
kilka metrów w głąb rzeki. Nieraz trzeba było przejść po 
kilku krach, żeby wyjść na brzeg. A każde przejście z kry 
na krę to była pułapka i trzeba było starać się, żeby szybko 
po zbliżeniu się do brzegu kry, który się zatapiał, długim 
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krokiem sięgnąć jak najdalej na następną. Nie wolno było 
przeskakiwać, bo można było się poślizgnąć i zsunąć mię-
dzy kry. Ryzykowne zabawy nie zawsze kończyły się dobrze, 
ale przeważnie tylko zmoczeniem. Oczywiście w naszej 
grupie byli tylko pojedynczy ryzykanci, a ja jak zwykle 
musiałem się popisać, bo uważałem, że nie mogę odpuścić.

* * *

Co miało wpływ, że tak bezmyślne działania – wspinanie 
się na suche drzewo, pływanie dziurawą łódką, chodze-
nie po kruchym lodzie, pływanie na krze, rozbijanie min 
– skończyły się szczęśliwie? Czy w okresie dzieciństwa 
przy tych działaniach przepowiednia odegrała jakąś rolę? 
Rzeczywiście, niczym nie można uzasadnić, że wszystkie 
przypadki, które się wydarzyły, nie spowodowały tragedii. 
A może miałem tylko tzw. fart, ale ile razy można go mieć? 
Jak to się ułoży w przyszłości?
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Okres zabaw, beztroski i luzu któregoś dnia został „zakłó-
cony”. – Andrzej zmywa naczynia, a ty wycierasz – powie-
działa do mnie matka. Nagrzała wody w garnku, wlała do 
miski, w której brat kolejno mył poszczególne naczynia, 
przekładając je na rozłożony ręcznik na taborecie, aby ocie-
kły z wody. Ja po chwili kolejno wycierałem to wszystko, 
marudząc i stękając, dlaczego musimy to robić i dlaczego 
jest tego tak dużo. – Od tej pory będziecie mi pomagać 
i uczyć się różnych robót – dodała. I właśnie zaczęliśmy 
przechodzić stopniowo przez cały szereg zajęć, m.in. obie-
ranie ziemniaków, zamiatanie podłogi a także wycieranie 
jej na mokro. Kolejno doszło do tego przyszywanie guzi-
ków. Te dodatkowe obowiązki mieliśmy tylko w niedzielę, 
żeby nie odrywały nas od podstawowego zajęcia, jakim 
była nauka. Każdy niedzielny poranek przeznaczony był 
głównie na wyjście do kościoła, na mszę o godzinie dzie-
wiątej. Zafascynowany byłem odbywającym się misterium 
– grające organy, śpiewy chóru, oświetlony ołtarz i grupa 
ministrantów usługujących księdzu odprawiającemu mszę. 
Chcąc uczestniczyć w tym obrzędzie, zgłosiłem księdzu 
prowadzącemu religię, że chciałbym zostać ministrantem. 
Nie było żadnych przeszkód i po zapoznaniu się z obo-
wiązkami mogłem co jakiś czas uczestniczyć w nabożeń-
stwach. Początkowo byłem tylko „wypełniaczem” ekipy 
wyznaczonej do mszy, bez żadnych obowiązków. Dopiero 
po nabyciu doświadczenia mogłem brać udział w przeno-
szeniu mszału z prawej strony na lewą i z powrotem, a tak-
że sygnalizowaniem dzwonkami poszczególne momenty 
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nawołujące do odpowiedniego zachowania. Jednak już po 
kilkumiesięcznym okresie służby wiedziałem, że nie będę 
mógł korzystać z „łaski bożej”. Pewnego dnia w zakrystii 
spotkali się ksiądz, organista i kościelny. W niewybredny 
sposób wypowiadali się o różnych rzeczach, nie zwracając 
na nas żadnej uwagi. Cała świętość tego miejsca wydała 
mi się sztuczna, bez przekonania i wiary. Przestały mnie 
przekonywać także kazania wygłaszane z ambony, o obo-
wiązkach wobec Boga, o cierpieniu, życiu w ubóstwie, nie 
wywyższaniu się – co ma dać nam zbawienie. Doszedłem 
do wniosku, że szkoda poświęcać bieżące życie dla nie-
pewnej przyszłości duszy.

* * *

Surowość matki na każdym kroku sprawiała, że staraliśmy 
się razem z bratem jak najczęściej wychodzić z domu pod 
różnymi pretekstami. Do kolegi po zeszyt, do biblioteki, 
przynieść trawę dla królików, które hodował ojciec w klatce, 
albo pograć w piłkę na szkolnym boisku. Często, a szcze-
gólnie w okresie zimowym, przychodziłem do świetlicy 
szkolnej, aby pograć w chińczyka lub w warcaby. Jednak 
najbardziej byłem zainteresowany grą w szachy. Począt-
kowo podpatrywałem tylko grających, obserwując ich 
poczynania. Dość szybko przyswoiłem sobie zasady gry 
i mogłem przystąpić do rywalizacji. W tej grze brakowało 
mi jednak cierpliwości. Będąc ciągle w ataku, popełniałem 
dużo błędów, które bardziej doświadczeni przeciwnicy 
potrafili wykorzystać.
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* * *

Wymagania matki dotyczące sprzątania, wynoszenia śmie-
ci, przynoszenia wody, zmywania naczyń nie stwarzały 
atmosfery miłej i życzliwej, a raczej kłótliwą. A ciągłe wy-
pominanie matki, że jesteśmy niewdzięczni i nie widzimy, 
jak bardzo ona poświęca się dla nas, a my, jeżeli w ogóle 
coś zrobimy, to jak z łaski, nie zawsze dobrze odbieraliśmy. 
Dużo racji w tym było, ale czego można było wymagać od 
kilkunastoletnich chłopaków. Nasze niezadowolenie z obo-
wiązków narzuconych przez matkę było usprawiedliwione 
naszym młodym wiekiem i niezrozumieniem, ku czemu to 
zmierzało. Każde wyjście z domu było związane z ustaloną 
godziną powrotu, mimo że nie mieliśmy zegarka i przez to 
często się spóźnialiśmy, co powodowało krzyki i wyzwiska 
zdenerwowanej matki oraz nakładanie poniżających kar. 
Właśnie chyba z tych powodów zmieniła się jakość miłości 
w rodzinie. Dopiero po wielu latach i usamodzielnieniu się 
zrozumiałem, jak wartościowe były te nabyte sprawności, 
które ułatwiały mi życie, szczególnie w internacie, a potem 
w akademiku.

* * *

Dodatkowe kłopoty zaczynały się zimną jesienią, a koń-
czyły dopiero późną wiosną, kiedy robiło się już ciepło. 
Brakowało wszystkiego na te pory roku, ciepłego ubrania 
i obuwia a także opału, mogącego dać całodobowe ciepło 
w mieszkaniu. Ubrany przeważnie byłem na cebulkę, jak 
to się teraz zaleca, ale z obuwiem były kłopoty i dlatego 
większą część czasu w mroźne dni spędzałem w domu. 
Oczywiście obowiązkowe było uczęszczanie do szkoły, do 
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której na szczęście miałem bardzo blisko, dzięki temu nie 
opuszczałem lekcji i nie miałem nigdy żadnych zaległości.

W domu żyło się bardzo skromnie, oszczędnie, bo zaro-
bek ojca nie wystarczał na wydatki związane z utrzymaniem 
trójki dzieci i żony, która miała dość zajęć w domu, aby 
myśleć o dodatkowej pracy. Częste dopożyczanie pienię-
dzy, prawie na każdy koniec miesiąca, i branie na zeszyt 
artykułów spożywczych stwarzało kłopoty i denerwującą 
sytuację kończącą się zawsze pretensjami do ojca, że nie 
umie znaleźć lepiej płatnej pracy. – Nigdzie nie pójdę i ni-
kogo nie będę prosił – powtarzał to wielokrotnie. Jednak 
w inny sposób starał się uzupełnić domowe zasoby. Głów-
nym jego zadaniem było zawsze zgromadzenie opału na 
zimę, co między innymi wiązało się z wędrówkami do lasu 
i nazbieraniem chrustu oraz szyszek, które w kilku kursach 
przywoził na rowerze do domu. To nie wystarczało i mu-
siało być wspomagane węglem, który musieliśmy kupować. 
Do tego wszystkiego przywożone były wióry z ostruganego 
drewna z placu drzewnego celulozowni. Chodziłem tam 
razem z ojcem. Byłem ciekawy, skąd biorą się te wióry… 
Okazało się, że drewniane okrąglaki (obałki) mocowane 
były obrotowo w kłach kobyłki, a strugacze dwuręcznymi 
ośnikami usuwali łyko. Załadowany dwukołowy wózek 
ręczny z dyszlem i szelkami ciągniony był przez ojca, a ja 
z wielkim zaangażowaniem brałem udział w jego pchaniu, 
chociaż nie chciałem, żeby mnie w tej roli ktoś ze znajo-
mych zobaczył. Mieliśmy długą trasę do przebycia. Z uli-
cy Łęgskiej, gdzie był plac drzewny, bocznymi uliczkami 
przyjeżdżaliśmy do przejazdu kolejowego, który z reguły 
był zamknięty, na ulicy Kaliskiej. Wymuszony odpoczynek 
zawsze się przydał, ale gapienie się na nas, czekających na 
otwarcie przejścia, zawsze mnie irytowało.
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* * *

Z gromadą chłopaków w podobnej sytuacji jak ja nieraz 
wypuszczaliśmy się po zdobycz i zjadaliśmy wszystko, co 
się dało ugryźć. Zielone, niedojrzałe jeszcze owoce, z dziko 
(nie tylko) rosnących drzew, agrest z dostępnych krzewów 
na słonecznych zboczach wzniesienia za Wisłą, rzodkiew 
a nawet brukiew z ogródka księdza, do którego był łatwy 
dostęp. Właściwie to się odbywało za jego milcząca zgodą, 
gdyż nigdy nie interweniował i nie zgłaszał szkody. Two-
rzyliśmy naszą bombę witaminową, może niekompletną, 
ale w pewnym stopniu zaspakajającą potrzeby naszych 
organizmów.
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Po ukończeniu szkoły podstawowej trzeba było dokonać 
wyboru. Wielu z nas miało wątpliwości, co począć ze swym 
życiem dalej. Z naszej grupy najbardziej zdecydowany 
był Stasiek G. – Ja chcę być traktorzystą – powtarzał to 
wielokrotnie mimo sprzeciwu matki, właścicielki rozlew-
ni octu i wytwórni lemoniady. Zaskoczył mnie uporem 
w wyborze swojej przyszłości. Jak różne były nasze sytu-
acje i dążenia. Wszystkiego miał pod dostatkiem, czyżby 
to beztroskie życie wytworzyło w nim chęć spróbowania 
czegoś całkowicie odrębnego. Mieszkający naprzeciwko 
nas, we własnym dużym domu, po drugiej stronie ulicy, 
często bywał na naszym podwórku i brał udział w różnych 
zabawach. Odwiedzał też leżący przy torach kolejowych 
plac węglowy, gdzie traktory Ursus zajeżdżały z hałasem 
i wyczekiwały na załadowanie przyczep, po czym rozwoziły 
węgiel do zamawiających. Korzystał z takich przerw i za 
pozwoleniem kierowcy przymierzał się do wymarzonej 
roli. Zafascynowany do tego stopnia, że nic nie mogło go 
przekonać i nakłonić do zmiany planów. Imponował mu 
huk silnika, wysoko umiejscowione siedzenie i potężna 
budowa pojazdu. Byłem zaskoczony jego konsekwencją 
w działaniu i po latach dowiedziałem się, że rzeczywiście 
został traktorzystą i pracował tak przez długie lata. Jego 
matka chciała, żeby się kształcił i z pewną zazdrością słu-
chała opowieści mojej matki o naszych naukach.

Ja miałem inny punkt widzenia głównie z racji sytuacji 
materialnej rodziny, ale także związany ze swoimi marze-
niami. Z przeczytanych książek, oprócz tych o Indianach, 
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najbardziej polubiłem te o morskich wyprawach i przygo-
dach. „Dzieci kapitana Granta”, „Łodzią podwodną do-
okoła świata,” a także oglądane filmy o tematyce morskiej 
wyrobiły we mnie przekonanie, że muszę zostać maryna-
rzem. Szybko zgromadziłem wymagane dokumenty, które 
przesłałem do Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdy-
ni. Jedyna szkoła, która przyjmowała uczniów po szkole 
podstawowej. Wyjazd na egzamin w pierwszych dniach 
lipca i wielkie rozczarowanie. Pierwszy etap egzaminu 
to było badanie lekarskie, podczas którego stwierdzono 
u mnie jakieś zaburzenia pracy serca (?) i ogólne wycień-
czenie organizmu (blady, szczupły, a raczej chudy). Nie 
było już drugiego etapu i odesłany zostałem do domu. 
Żałość ogromna, rozgoryczenie, a jednocześnie złość, nie 
tylko z racji odrzucenia mnie, ale także z uwagi na stratę 
sporej kwoty na ten wyjazd. Po nieudanej akcji związanej 
z powyższym powróciłem do myśli, która tkwiła we mnie 
już od dłuższego czasu, aby z uwagi na warunki domowe 
zdążać do najszybszego uzyskiwania zarobków. Natomiast 
z racji wyników w nauce zachęcany byłem przez nauczyciela 
do pójścia do ogólniaka. Ja jednak nie uważałem, żeby to 
był dobry wybór i to spowodowało dylemat. Przeważyło 
jednak to pierwsze.

* * *

Dwuletnia szkoła zawodowa w systemie pół na pół, czyli 
zajęcia teoretyczne i warsztatowe, była prawdziwą szkołą 
życia. Stanowiliśmy zróżnicowane środowisko pod wzglę-
dem wieku i zachowań. Nie pociągało mnie ani nie impo-
nowało mi zachowanie starszych palących, przeklinających 
i pijących alkohol. Nie ulegałem ich propozycjom z pełnym 
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przekonaniem o niewłaściwym ich postępowaniu, tym 
bardziej że już grałem w piłkę nożną w klubie i byłem świa-
domy złego wpływu takich zachowań na kondycję fizyczną. 
Jednocześnie pierwsze moje zaciągnięcie się znalezionym 
petem, rzuconym przez wozaka rozwożącego węgiel, było 
niefortunne. Matka, która była akurat na podwórzu, za-
uważyła to i ostro zareagowała, nakrzyczała, że będę chory 
i słaby i do niczego niezdolny, bo się zatruję. Nie będę 
mógł grać w piłkę ani biegać, a umysł będę miał tępy i nie 
będę się prawidłowo rozwijał. – Widzisz przecież, jaki 
jest ojciec, pali i pali, i co ma z tego – mówiła. Musisz być 
odpowiedzialny za swoje postępowanie.

Zajęcia mieliśmy w poszczególnych warsztatach, takich 
jak stolarnia, kuźnia, spawalnia, obrabiarki i głównie ob-
róbka części i montaż manometrów. Przeszliśmy dobrą 
szkołę praktycznego zastosowania wyuczonej teorii. Na-
byliśmy umiejętności, które w życiu się bardzo przydały, 
a jednocześnie budowały w nas poczucie wartości zwięk-
szającej się w miarę nabywania coraz szerszego zakresu 
umiejętności. Egzamin końcowy, teoretyczny i praktyczny, 
uwieńczył dwuletnią naukę i z zawodem mechanika pre-
cyzyjnego mogłem startować w dalsze życie. Wyjściowa 
bieda rodzinna wyrobiła we mnie obawę, czy sobie pora-
dzę w życiu, gdy będę musiał organizować własny dom. 
Jednak po zdobyciu zawodu nabrałem pewności, że dam 
sobie radę. Pewność moja została jednak zachwiana już 
przy pierwszych rozmowach o pracy. Mając 15 lat, szyko-
wałem się do jej podjęcia, aby wyzwolić siebie i rodzinę 
z tego ubóstwa, w jakim żyliśmy. Nie miałem żadnych 
wymagań, bo przecież nawet nie miałem tej świadomości, 
czego mógłbym żądać, chciałem po prostu zarabiać pienią-
dze. Jednak, gdzie tylko się zgłosiłem, słyszałem zawsze to 
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samo: „za młody jesteś”, „musisz dorosnąć”, „za pół roku, 
jak skończysz 16 lat, będziesz mógł być gońcem”. Byłem 
rozgoryczony, zawiedziony i czułem się nieprzydatny mimo 
świadomości, że przecież mam fach w ręku po skończonej 
szkole i tytuł mechanika precyzyjnego. Będąc ambitny, 
uparty, nie oczekiwałem od nikogo łaski. Chciałem tylko 
tego, co uważałem, że mi się należy, a więc możliwości 
podjęcia pracy i zarabiania pieniędzy. Jednak pewnych 
barier nie można było ominąć, a pozostawanie w domu 
na utrzymaniu rodziców, po nieudanych próbach podjęcia 
pracy, uważałem za sytuację nie do przyjęcia.

* * *

Trudne dzieciństwo kształtowało charakter, silną wolę 
i chęć dokonania zmian, które spowodują, że osiągnie się 
w życiu wyższy poziom pod każdym względem. Pierwsze 
odczucia powodowały, że chciałem jak najprędzej zarabiać 
pieniądze. Jednak, jak zacząłem dorastać, zrozumiałem na 
podstawie pracy ojca i codziennych kłopotów, które przeży-
waliśmy jako rodzina, że sama praca niewykwalifikowanego 
pracownika z najniższym wynagrodzeniem nie zapewni 
wcale oczekiwanego poziomu życia. Ta świadomość rosła 
stopniowa, gdy przechodziłem kolejne szczeble nauki. 
Od dziecka zastanawiałem się, jak ja zarobię na najpo-
trzebniejsze rzeczy niezbędne do codziennego życia – stół, 
łóżko, szafę, a przecież jeszcze ubrania i wyżywienie, i wiele 
innych – jeżeli pieniądze zarobione przez ojca nie wystar-
czają nawet na bardzo skromne wydatki. Czy stać mnie 
będzie na zakup podstawowych rzeczy składających się na 
umeblowanie, wyposażenie chociażby najskromniejsze, bo 
do takiego byłem do tej pory przyzwyczajony, i zapewnienie 
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godziwego wyżywienia? Coraz bardziej uświadamiałem 
sobie, że dotychczasowe wykształcenie nie da oczekiwa-
nej pracy, gwarantującej życie na odpowiednim poziomie 
i ucieczkę od biedy, jakiej dotąd zaznałem. Jednocześnie 
osłabienie więzów rodzinnych spowodowane surowością 
matki, mimo jej staranności i pilności, powodowało we 
mnie i bracie coraz większą chęć jak najszybszego usa-
modzielnienia. To praktycznie dlatego, jak tylko zaistniała 
taka możliwość, w 1955 roku wyjechałem do technikum, 
a brat Andrzej w 1957 roku, po zdaniu matury wstąpił do 
szkoły oficerskiej milicji.
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W lokalnej gazecie znalazłem ogłoszenie o naborze uczniów 
do organizującego się technikum w małej miejscowości wo-
jewództwa koszalińskiego. Postanowiłem skorzystać z tej 
oferty, a po rozmowie telefonicznej z sekretarką szkolną 
miałem zapewnienie, że jeżeli rodzina jest w trudnej sy-
tuacji finansowej, to dostanę stypendium, które wystarczy 
na pokrycie całkowitych kosztów utrzymania. Przekonało 
mnie to, że zarówno pobyt w internacie jak i wyżywienie 
w stołówce będę miał zapewnione i nie będę obciążał tymi 
kosztami rodziców, o co mi głównie chodziło. Zdecydowa-
łem się natychmiast. – Wyjeżdżam do szkoły, do technikum. 
Wszystko mam zapewnione – uspokajałem szczególnie 
matkę, która miała wątpliwości, czy dam sobie radę. Tech-
nikum organizowane było już po rozpoczęciu roku szkol-
nego i przyjmowało uczniów do końca września a nawet 
w październiku, żeby skompletować potrzebny skład do 
rozpoczęcia nauki. Dla przyjezdnych były przygotowane 
internat i stołówka, a dla uboższych przewidziano stypen-
dia, które w całości pokrywały wszelkie koszty. To właśnie 
zadecydowało o tym, że ze spokojem pojechałem wierząc, iż 
dam sobie radę, a jednocześnie pomogę rodzinie. Liczyłem 
się z tym, że tracę dwa lata, gdyż naukę w technikum będę 
zaczynał od pierwszej klasy, a mogłem przecież zrobić to od 
razu po szkole podstawowej. Rozumiałem dobrze trudną 
sytuację i dlatego wyjeżdżając z domu, można powiedzieć 
po naukę, ale i za chlebem, uważałem, że odciążę rodzinę 
pod każdym względem, zarówno przy stole jak i w prze-
strzeni mieszkalnej. To określenie „za chlebem” wcale nie 
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było przesadzone, spowodowało odciążenie rodziców od 
prawie wszystkich kosztów związanych z moim utrzyma-
niem. Obawa matki, czy dam sobie radę, spowodowana 
była tym, że przecież w domu wszystko robiła ona, począw-
szy od szykowania posiłków, prania, cerowania i dbania 
o codzienny wygląd synów. Jednak nic nie mogło zmienić 
mojego postanowienia i dostawszy pieniądze na bilet, nie 
zamierzałem czekać i wyjechałem najbliższym pociągiem. 
Trasa podróży była dość długa i wymagała jednej przesiad-
ki. Jednak z optymizmem i wiarą w swoje umiejętności 
pokonywałem drogę, nie zrażając się kilkusetkilometrową 
odległością ani nieznajomością warunków czy też osób, 
które tam spotkam.

* * *

Małe miasteczko w północnej części Polski. Dojście do 
szkoły od odległego dworca kolejowego wymagało sporo 
wysiłku. Stara waliza, mimo że wypełniona tylko ubraniami 
i bielizną, była ciężka. Kilkusetmetrowa droga porządnie 
dała mi się we znaki, gdyż byłem szczupły i nieprzyzwycza-
jony do dźwigania takich ciężarów. Jednak mężnie zniosłem 
te trudności i po zgłoszeniu się w sekretariacie, w którym 
załatwiłem wszystkie formalności, zostałem skierowany 
do internatu. Wreszcie mogłem odpocząć i ochłonąć po 
tych przeżyciach. Długi, jasny budynek, na parapecie okna 
w pokoju, w którym zamieszkałem, wyskrobane napisy: 
„RK 1943 i E. Ruhn 1.V.1943”. Snuliśmy domysły, ale wkrótce 
dowiedzieliśmy się, że w czasie wojny był tu szpital nie-
miecki. Okazało się, że w internacie już mieszkała grupa 
uczniów, którzy zjeżdżali się od połowy września. Wojtek 
D. z Warszawy, Heniek K. z Puław, Stefan W. z Pszczewa, 
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Geniek M. z Kazimierza Dolnego, Jurek K. z Piły to ci, 
z którymi miałem pierwszy kontakt, ale przecież w innych 
pokojach internatu mieszkali już nieznani mi chłopcy. 
Okazało się, że to jest zbieranina z całej Polski. Z dużych 
miast, miasteczek i wsi, każdy z jakiegoś powodu tu się 
znalazł, ale nikt nie pytał dlaczego i to było najlepsze, że 
nie trzeba było się tłumaczyć i usprawiedliwiać. Różnica 
wieku była duża, gdyż nie było ograniczeń w przyjęciu 
i dlatego zachowania też były różnorakie. Rząd łóżek, jakby 
szpitalnych, z małymi przy nich szafkami i duże szafy to 
było całe wyposażenie sześcioosobowego pokoju.

– To jest moja połowa, ty możesz sobie położyć rzeczy 
w drugiej części.

– Zamień się ze mną na łóżka, bo chciałbym spać przy 
ścianie.

– Masz papierosy? Daj zakopcić.
Podobne pierwsze rozmowy pozwalały na nawiązanie 

bliższych kontaktów, szczególnie między mieszkańcami 
tego samego pokoju. Stwierdziłem, że los wszystkich, któ-
rych tutaj spotkałem, jest podobny do mojego i to mnie 
bardziej uspokoiło, jakby integrowało z na razie nieznaną 
grupą. Wspólne działania zbliżały nas i wtedy najbardziej 
poznawało się cechy współmieszkańców. Każdy na po-
czątku oddzielał się skorupą nieufności, obojętności i nie 
zwracania uwagi na potrzeby innych. Trwało to tylko do 
czasu, kiedy drobne uprzejmości i uczynki – „weź moje 
mydło”, „zabrakło ci pasty, masz, ja mam zapasową”, „pomóc 
ci?” – przełamywały tę oschłość i powodowały nawiązy-
wanie koleżeńskich stosunków. Drobne na pozór uprzej-
mości i uczynki były miłe, aż dławiło w gardle i skłaniało 
do płaczu, niby dlaczego? Większość zaczęła z czasem 
doceniać i coraz bardziej rozumieć, że musimy tworzyć 



64 Jan Melerski

wspólnotę z pełną otwartością, uczciwością i szczerością. 
Jednak nie wszyscy dorośli do takiego postępowania i dla-
tego nie mogli znieść właśnie tej wspólnoty, brakowało 
im codziennej troski matki, podanych posiłków, a może 
nawet pogłaskania po głowie czy też uścisku. Z coraz więk-
szą uwagą obserwowałem otoczenie, współmieszkańców, 
partnerów przy różnych zajęciach i zaczynałem dostrze-
gać analogię swojej sytuacji. Może właśnie teraz wszyscy 
są na swojej właściwej drodze. Rząd łóżek, szafy, ciasne 
pokoiki, wąskie korytarze i szereg drzwi z numerami. Nie 
spodziewałem się, że ten obraz utkwi w mojej świado-
mości i pozostanie w pamięci na długie lata, a nawet do 
końca życia. Nie zastanawiałem się już nad perspektywą 
długiej, pięcioletniej nauki, bo wiedziałem, że muszę być 
konsekwentny, aby osiągnąć kolejny stopień wykształcenia, 
a nie obciążając rodziny kosztami tej nauk, czułem się 
swobodny i niezależny. Wspólny pokój nie sprawiał mi 
żadnych kłopotów, bo przecież od urodzenia aż do wyjaz-
du z domu wychowywałem się w podobnych warunkach 
z tą różnicą, że miałem inny stosunek do otaczających 
mnie osób. Tutaj spotkałem się z różnymi zachowania-
mi, od życzliwości do złośliwości, od układnych zwrotów 
do krzyków i przekleństw. Wszyscy uczyli się współżycia 
w warunkach, które odbiegały od dotychczasowych. Nie-
którzy chcieli podzielić pokój na swoją część i tą resztę, nie 
rozumieli jeszcze, że w tych warunkach można być sobą, 
ale też należeć do całości, do wspólnoty. Pierwsze lekcje, 
wykazanie się wiadomościami, zdolnościami, inteligencją, 
ujawniły różnice w tym przypadkowym składzie młodzieży. 
Zachowania niektórych, pełne złośliwości, ironicznych 
uśmiechów z powodu potknięć językowych i pomyłek 
w odpowiedziach nie sprzyjały integracji. Powodowały 
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zadrażnienia i podziały na tych niby lepszych i tych skrom-
niejszych, cichszych, którzy nie mieli takiej siły przebicia, 
aby stawić się złośliwcom. Kształtowanie się osobowości, 
nie w izolacji, odosobnieniu, w ucieczce od wspólnych 
spraw, ale właśnie w grupie zróżnicowanej pod wieloma 
względami – wiek, poziom intelektualny, wychowanie, 
zasoby finansowe, ubiory – dawało rękojmię wspólnej 
przyszłości w zgodzie. Będąc oczytany i po zawodowej 
szkole, miałem przewagę wykształcenia, doświadczenia 
i pewności siebie w zachowaniu i postępowaniu w różnych 
sytuacjach. Dało się to poznać już na pierwszych lekcjach, 
gdy zabierałem głos w różnych sprawach związanych nie 
tylko z omawianymi tematami. Początek sprawiał jednak 
na mnie takie wrażenie, że mimo wszystko czułem się sam. 
Może zbyt szybko samodzielnie pokierowałem swoim lo-
sem, jednak musiałem być konsekwentny w działaniu i nie 
okazywałem słabości. Wychowany w surowych warunkach, 
w dyscyplinie i nauczony przez matkę porządku, czystości 
i zawsze sprzątania po sobie, nie obawiałem się żadnych 
kłopotów ani trudności. Wyruszając w daleką podróż po 
naukę do technikum, ale także za lepszymi warunkami 
życia, które w domu były bardzo skromne, wiedziałem, 
że muszę wytrwać w moim postanowieniu.

Zajęcia lekcyjne nie sprawiały mi żadnych trudności i po 
krótkim czasie okazało się, że jestem jednym z najlepszych 
uczniów i kwalifikowało to mnie, oprócz stypendium, do 
dodatkowej nagrody rzeczowej, którą stanowiły wybra-
ne do zakupu rzeczy. Mając liche ubrania, decydowałem 
się zawsze na zakup w ramach przyznanej kwoty odzieży 
i bielizny.
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W zajęciach sportowych, zresztą tak jak wszędzie, wyka-
zywałem ambicję, sprawność i łatwość w opanowywaniu 
nowych umiejętności. W grach w siatkówkę lub koszyków-
kę czy też w konkurencjach lekkoatletycznych, jak biegi 
i skoki, miałem już trochę doświadczenia. Najlepszym 
sprawdzianem były wyniki na Spartakiadzie Wojewódz-
kiej, które pozwalały na potwierdzenie powyższych cech. 
Powrót z trzema pierwszymi miejscami, 400 m, skok w dal, 
trójskok, uznany został w szkole za niebywały sukces, tym 
bardziej że nie było specjalnych przygotowań z uwagi na 
brak boiska i treningów. Sam ustalając sobie obciążenia 
treningowe, nie miałem żadnego doświadczenia. Po prostu, 
na podstawie książki znalezionej w szkolnej bibliotece, 
„Biegi krótkie” Z. Weissa, opracowałem typowy trening, 
który z uwagi na ograniczone możliwości czasowe nie 
zawsze mógł być w pełni zrealizowany. Ważna była przede 
wszystkim nauka, która rzutowała na otrzymywanie sty-
pendium i okresowych nagród, pozwalających na pełną 
samodzielność finansową bez obarczania jakimikolwiek 
kosztami rodziców.

Lubiłem jednak biegać i wygrywać. To pociągało za 
sobą konieczność treningów, chociażby z minimalnym 
natężeniem. Ambitnie rozgrywałem biegi, nie odpusz-
czałem aż do całkowitego wyczerpania. Dystansem, na 
jakim nie miałem wśród przeciwników groźnych rywa-
li, było 400 metrów, najtrudniejszy, przedłużony sprint. 
Na tym dystansie właśnie można sprawdzić wytrzymałość 
szybkościową, ambicje, ale także silną wolę zwycięstwa. 
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Szybko wybiegałem ze startu, nieraz za szybko, ale czułem 
całym sobą lekkość i moc. Wchodziłem w pierwszy wiraż 
energicznie, długim krokiem i dalej wybiegałem na długą 
prostą, po przebiegnięciu której zaczynałem drugi wiraż. 
Tutaj słyszałem wyraźnie tupot doganiających mnie rywali, 
którzy wystartowali w innym tempie, raczej asekuracyjnie, 
aby wytrzymać do mety. W połowie wirażu zaczynałem 
odczuwać na razie lekki ciężar nóg i przyśpieszony od-
dech. Była jeszcze pełna świadomość, że słabnę i skraca się 
krok. Wychodząc na ostatnią prostą, widziałem metę i tak 
z rozpędu przebiegałem jeszcze krótki odcinek w dobrym 
tempie. Dalej walczyłem już tylko ze sobą. Nie miało zna-
czenia, gdzie byli rywale, bo i tak wkładałem maksimum 
tego, co pozostało z początkowych sił, biegłem siłą woli 
coraz krótszym krokiem do końca, aż do rzutu na taśmę 
i słaniania się na nogach, a czasem upadku za metą. Bra-
kowało mi odpowiednich pantofli do biegania, a te, co 
miałem, to stare i zużyte, z wykrzywionymi i chybocącymi 
się kolcami uwierającymi w stopy. Wyczuwałem je przy 
każdym kroku na żużlowej bieżni, co nie sprzyjało osią-
ganiu lepszych wyników. Mimo tego czułem zadowolenie 
i radość po każdym biegu, a jak po wielu latach przeczyta-
łem wypowiedź Muhammada Ali: „Zwycięzcy są zrobieni 
z czegoś, co znajduje się w głębi nich samych. Pragnień, 
marzeń, wizji. Muszą mieć wytrzymałość do ostatniej mi-
nuty, muszą być trochę szybsi, muszą mieć umiejętności 
i wolę. Ale wola musi być mocniejsza niż umiejętności”, to 
w pełni się z tym zgodziłem. Treningi prowadzone przeze 
mnie nie zapewniały takiej formy, aby bezboleśnie prze-
biec ten dystans z pełnym zaangażowaniem od startu do 
mety. Ambicja jednak nie pozwalała biec asekuracyjnie, 
a to nie zawsze dawało optymalny wynik. Potrzebny był 
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intensywniejszy trening, dobrane odpowiednie obciążenia 
i prowadzenie przez trenera specjalistę od biegów. Bardzo 
ważne było wyżywienie, które pozwalałoby na tak inten-
sywne treningi bez uszczerbku na zdrowiu, a takiego nie 
mogłem się spodziewać w internackiej stołówce.

* * *

Pod koniec pierwszej klasy rodzice uczniów zagrożonych 
brakiem promocji do następnej klasy zostali o tym powia-
domieni i niektórzy przedsięwzięli działania, żeby temu 
zapobiec. Mnie, jako wytypowanego przez nauczyciela, 
rodzic ucznia z trzema ocenami niedostatecznymi powie-
rzył merytoryczną nad nim opiekę. Oczywiście zaznaczył, 
że moje trudy zostaną wynagrodzone i wręczył mi kilkaset 
złotych. Wzbraniałem się tłumacząc, że nie potrzeba, że 
i tak razem będziemy się uczyć, i że niepewny jest efekt 
końcowy. Pierwszy raz znalazłem się w takiej sytuacji, 
kiedy otrzymałem wynagrodzenie przed wykonaniem 
pracy i tym bardziej byłem zmobilizowany, żeby dało to 
oczekiwany wynik. Jeżeli z przedmiotów ścisłych, jak 
matematyka i fizyka, poszło nie najgorzej, bo mój pod-
opieczny wyszedł z kłopotów, to język polski aż do końca 
stanowił niewiadomą. Trudno mi było w tym względzie 
udzielić mu jakiejś znaczącej pomocy, bo głównie w odpo-
wiedziach ustnych i wypracowaniach klasowych wypadał 
raczej słabo. Okazało się, że właśnie przez polski nie zdał 
do drugiej klasy. Czułem z tego tytułu pewien niesmak, że 
moje działania nie były na tyle skuteczne, aby podopieczny 
mógł wszystkiemu podołać. On sam starał się mnie prze-
konać, że to była zemsta polonistki za wybryk, którego się 
dopuścił wobec jej męża, nauczyciela matematyki, a jakiś 
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„życzliwy” o tym jej doniósł. Nie wiem, jak było naprawdę, 
ale przyjąłem to jako wytłumaczenie jego niepowodzenia, 
bo to i dla mnie było wygodne.

Okazało się, że to co było zabawne dla uczniów, było przy-
krością dla bardzo słabo widzącego matematyka. Zwinięta 
w rulonik szmatka do wycierania tablicy została przewią-
zana sznurkiem, przerzuconym za tablicę i przeciągniętym 
do ławki, na której siedział „nasz bohater”. W momencie 
sięgania po nią nauczyciela on pociągał za sznurek, a wte-
dy szmatka podskakiwała i opadała, tworząc dla słabo 
widzącego wrażenie, że to coś żywego. Nauczyciel starał 
się linijką trafić w ruszający się obiekt. Dźgał wielokrotnie, 
co wywołało śmiech, a raczej wrzaski i ryki rozbawionej 
klasy. Zdeprymowany nauczyciel, który wreszcie spostrzegł 
niewybredny żart, zakończył lekcję i wyszedł z klasy.
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Po wakacjach w 1956 roku, już jako drugoklasiści, zjeż-
dżaliśmy się kilka dni przed początkiem roku szkolnego. 
Było wtedy trochę luzu. Zaopatrzeni w domu w prowiant 
na te dni, bo nieczynna była wtedy stołówka, radziliśmy 
sobie całkiem dobrze. Wychodziliśmy czasami do miasta 
na spacery w grupach związanych przeważnie wspólnym 
pokojem lub zainteresowaniami. W takich momentach 
pełnego luzu zdarzają się różne pomysły i jednym z nich 
było, żeby wypić jakieś dobre wino. Jeżeli ma być dobre, 
to na pewno będzie drogie. Zrobiliśmy składkę, każdy 
dawał, na ile mógł sobie pozwolić i uzbierała się niezła 
sumka. Zebrana kwota pozwoliła na zakup butelki fran-
cuskiego wina, w wysmukłej butelce, z jedynym napisem 
możliwym przez nas do odczytania „Made in France”. 
Młoda sprzedawczyni mogła powiedzieć tylko tyle, to co już 
przewidywaliśmy, że jak drogie, to musi być dobre. Piątka 
chłopaków z cenną butelką udała się do pobliskiego parku 
i zaczęła się degustacja. Dla każdego wystarczyło tylko po 
dwa, trzy łyki, ale wrażenie i odczucie wszystkich nas było 
jednakowe – kwaśne, chyba stare, bo takiego drogiego nikt 
na pewno nie kupował i się popsuło. Po takiej zgodnej 
diagnozie nie rozmawialiśmy już o poniesionej stracie, 
bo chyba każdy z nas chciał jak najszybciej zapomnieć 
o tym niefortunnym zakupie, wynikającym raczej z naszej 
ignorancji w tym przypadku. Może to i dobrze, że się tak 
skończyło, bo nie było przez to zachęty do następnych 
tego rodzaju zakupów.
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* * *

W szkole nie mieliśmy sali gimnastycznej ani boiska, 
w związku z czym wybieraliśmy się na boisko miejsco-
wego klubu, żeby pokopać piłkę. Boisko piłkarskie, bo 
trudno tu mówić o stadionie, położone było w lesie, poza 
miasteczkiem. Piaszczyste, z kępkami trawy nie sprzyjało 
niedoświadczonym zawodnikom. Po zorientowaniu się 
działaczy klubu piłkarskiego „Polonia”, że wśród uczniów 
znajdują się chętni do gry w piłkę nożną zorganizowano 
mecz sparingowy. Ja, mając za sobą przeszłość piłkarską 
w „Stali – Włocławek”, chętnie zgodziłem się wziąć w nim 
udział. Szybki, sprawny blondynek – uderzający piłkę z obu 
nóg – znalazłem miejsce w klubowej drużynie. Od tej pory 
uczestniczyłem we wszystkich meczach i stałem się war-
tościowym napastnikiem strzelającym w sezonie dużo 
bramek. Dlatego też wiosną 1957 roku, gdy dotarła do mnie 
informacja o powołaniu mnie do reprezentacji juniorów 
województwa koszalińskiego w piłkę nożną, byłem napraw-
dę uszczęśliwiony. Zacznę jednak od początku, jak do tego 
doszło. Przed wiosennymi rozgrywkami zorganizowano 
mecz towarzyski pomiędzy sąsiadującymi miejscowościa-
mi, czyli „Polonią – Jastrowie” i „Spartą – Złotów”, która 
była w wyższej klasie rozgrywkowej. Przeciwnicy nie oka-
zali się wymagającym rywalem i łatwo ich pokonaliśmy 7:1. 
Ja, jak to się nieraz mówi, że ktoś ma „dzień konia”, tego 
właśnie doświadczyłem, bo strzeliłem siedem goli. Prawie 
wszystkie podania, które otrzymywałem od partnerów, 
zamieniałem na bramki. Prawą nogą, lewą, podbiciem lub 
bokiem, zależnie od sytuacji udawało mi się tak strzelać, 
że bramkarz był bezradny. Tu chyba potrzebne było szczę-
ście, ale uważam, że także umiejętności. Informacja o tym 
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rzadko spotykanym wyczynie ukazała w „Głosie Kosza-
lińskim” i efekt, jakiego się nie spodziewałem, powołanie 
do Kadry Juniorów Województwa Koszalińskiego na mecz 
sparingowy z „Gwardią – Koszalin”. Sparing w niedzielę 
w Koszalinie, na stadionie „Gwardii”.

Wyjechałem wcześniejszym pociągiem i miałem dużo 
czasu do meczu. Nie byłem jednak zainteresowany mia-
stem, na myśli miałem tylko to, aby jak najlepiej wypaść 
w meczu kontrolnym. Od razu poszedłem na stadion 
i prawie dwie godziny przesiedziałem na trawie, czekając 
na sprawdzian. Największym błędem w tym wszystkim 
okazało się wyposażenie mnie przez klub w nowe buty 
piłkarskie, które uwierały i ocierały moje stopy prawie 
przez cały mecz, co nie pozwalało w pełni koncentrować 
się na tym, co w danej chwili było najważniejsze. Mieliśmy 
kilka ciekawych akcji, ale bramki nie padły. W końcówce 
meczu, będąc już sam na sam z bramkarzem, przeniosłem 
piłkę nad poprzeczką, ale to było w pełnym biegu i ze ska-
czącej piłki, tak że partnerzy nie mieli do mnie żadnych 
pretensji. Po nim wybrano drużynę na mecz z juniorami 
województwa gdańskiego. Ważne to było spotkanie, gdyż 
do tej pory nigdy, mimo kilku meczów, koszalinianie z nimi 
nie wygrali i odpadali w I rundzie rozgrywek. Zostałem 
zakwalifikowany do drużyny i niecierpliwie czekałem na 
to spotkanie. Mecz odbył się w Szczecinku na stadionie 
wypełnionym publicznością, która z zainteresowaniem 
kibicowała, mimo że to był tylko mecz juniorów.

* * *

Piłka z rzutu rożnego zagrana została w pole karne, gdzie 
ją przyjąłem prawą nogą i zastopowałem, a lewą strzeliłem 
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obok słupka do bramki. Wszyscy to widzieli, koledzy z dru-
żyny gratulowali mi zdobycia gola, ale w relacji z meczu 
w „Głosie Koszalińskim” okazało się, że w wygranym meczu 
przez nas 2:1 obydwie bramki zdobył właśnie wykonawca 
rzutu rożnego. Jak można było przyznać zdobytą bram-
kę zawodnikowi, jeżeli on w tym momencie wykonywał 
rzut rożny, a bramka nie padła bezpośrednio? Oburzyła 
mnie nierzetelność relacji z meczu, pozostał żal i byłem 
rozgoryczony, że nie dostrzeżono tak ważnej dla piłkarza 
rzeczy i pominięto moją zasługę w wygranym, przecież 
także dzięki mnie, prestiżowym meczu z przeciwnikiem, 
z którym zawsze przegrywano. Żal pozostał na długie lata, 
a pamięć często przywołuje ten przypadek i powoduje 
niekończące się pretensje do reportera „Głosu Koszaliń-
skiego”. Nie wiem, czy zdążę wystąpić o sprostowanie…

* * *

W sierpniu 1957 roku razem z reprezentacją, w której wcze-
śniej wystąpiłem, przebywaliśmy na obozie centralnym 
juniorów we Wrocławiu. Tam, kontynuując rozgrywki 
pucharowe, które zaczęliśmy wygranym meczem z Gdań-
skiem, już na początku zgrupowania zagraliśmy z wro-
cławską reprezentacją. W przeddzień meczu nasz opie-
kun zarządził kilkukilometrowy marszobieg po pobliskich 
wzniesieniach. Większości z nas, mających co najmniej 
miesięczną przerwę, ten wysiłek mógł tylko zaszkodzić. 
Tak też się stało. Prawie wszyscy odczuwaliśmy zmęcze-
nie, bóle nóg i brak świeżości. Uwidoczniło to się od sa-
mego początku meczu i od 1:0, poprzez kolejne bramki, 
skończyło się na 4:0, oczywiście dla przeciwnika. To była 
sromotna porażka, pokazała także nasz brak skuteczności, 
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a ja zawsze taki bramkostrzelny okazałem się bezradny i to 
mnie najbardziej zdenerwowało. Jak się później okazało, 
po dwóch tygodniach, że wcale nie jesteśmy tacy słabi 
i w sparingowym meczu ze Szczecinem wygraliśmy jedną 
bramką, którą strzeliłem z rzutu karnego.



16

W szkole nie miałem żadnych trudności, chociaż nie zawsze 
przygotowywałem się systematycznie do lekcji. Jednego 
dnia zostałem zaskoczony, gdy wywołała mnie do tablicy 
nauczycielka geografii. Mając już oceny z tego przedmiotu, 
nie spodziewałem się, że będę pytany, ale nie tylko to było 
zaskoczeniem, bo i temat był z odległych lekcji – zasoby 
naturalne Ameryki Południowej. Musiałem sobie jakoś 
z tym poradzić. Wówczas zrobiłem niezwykły i raczej nie-
stosowny unik. Zacząłem omawiać zdecydowanie, ale już 
po kilku słowach nagle zaniemówiłem, mocno zbladłem 
(chociaż zawsze byłem blady), zachwiałem się i przytrzymu-
jąc się ławki, powiedziałem, że źle się czuję. Nauczycielka 
uznając, że to może być początek grypy, a była zimna je-
sień, skierowała mnie pod opieką odpowiedzialnego kolegi 
do pielęgniarki, żeby się mną zaopiekowała. Teraz to już 
nie wiem, ile było rzeczywistego przerażenia i osłabienia 
z racji niespodziewanego wywołania do tablicy i zaskaku-
jącego tematu, a ile udawania. Nigdy o tym nie mówiłem, 
bo rzeczywiście nie było się czym chwalić, ale zagrałem to 
widocznie przekonywająco, bo nikt o tym nie wspominał.

* * *

Nie sposób pominąć pewnej wyprawy a szczególnie noc-
nego powrotu, pełnego ryzyka i zagrożenia. W ramach 
rewanżu za pobyt dziewczyn z L.O. z Wałcza u nas, na 
zabawie szkolnej, zostaliśmy przez nie zaproszeni do nich 
na wieczorek taneczny. Dyrekcja naszej szkoły jednak nie 
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wyraziła zgody na jakiekolwiek wyjazdy. Ja, z poznaną 
wcześniej dziewczyną Marysią uzgodniłem, że jak będzie 
u nich zabawa to na pewno przyjadę. Uważałem, że nie 
wypada tego odpuścić i postanowiłem pojechać nie licząc 
się z konsekwencjami. Przygotowania rozpocząłem zaraz 
po kolacji.

– Chłopaki, musicie mi pomóc – zaapelowałem do nu-
dzących się kolegów.

– A co chcesz zrobić? – spytali.
– Wyjeżdżam na noc do Wałcza, musi być pełen kamu-

flaż mojej nieobecności, żeby „okularnik” (wychowawca 
w internacie) nie zauważył mojej nieobecności.

– Ale heca, myślisz że to się uda? Przecież zawsze o go-
dzinie 22 robi on obchód i sprawdza czy wszyscy są w łóż-
kach. – zwątpił jeden z nich.

– Musi się udać, bo inaczej to rzeczywiście mogę mieć 
poważne problemy – powiedziałem z przekonaniem.

Wspólnie, z ręczników i poduszek, spreparowaliśmy 
ku kłę, którą ułożyliśmy w moim łóżku. Zarys postaci pod 
kołdrą nie budził podejrzeń a tylko przykrycie głowy mogło 
nasuwać jakieś wątpliwości.

– Słuchajcie, na miejsce głowy włóżmy szczotkę z tym 
krótkim włosiem tak, aby tylko sam jej czubek wystawał 
spod kołdry – zaproponował kolejny spiskowiec.

Tak też zrobiliśmy. Rzeczywiście, przy takim mdłym 
świetle jakie mieliśmy w pokoju wyglądało to wszystko 
wiarygodnie. Podróż autobusem do Wałcza przebiegła bez 
zakłóceń a sama zabawa na wieczorku też była miła, tym 
bardziej, że większość stanowiły dziewczyny. Po zakoń-
czonym wieczorku powstał problem powrotu. Połączenia 
autobusowego już nie było. Pozostała kolej, a to wiąza-
ło się z przejazdem najpierw do Piły a potem przesiadka 
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aby dotrzeć do Jastrowia. To był pociąg lokalny kursujący 
tylko między Wałczem a Piłą i z powrotem. Składał się 
z trzech krótkich wagonów bez przedziałów i lokomotywy 
parowej. Szkoda mi było wydawać pieniądze na bilet to 
zastosowałem znaną metodę gapowiczów. Gdy konduktor, 
po ruszeniu pociągu wsiadł do pierwszego wagonu to ja 
do ostatniego. Na najbliższej stacji wysiadłem od strony 
torów i miałem do przebiegnięcia całą długość trzech wa-
gonów po kamienistym podłożu, aby szybko znaleźć się 
na początku pierwszego, uznając, że tam bilety były już 
sprawdzane. Musiałem się spieszyć aby zdążyć przed ru-
szeniem pociągu a trzeba było jeszcze uważać na pociągi 
towarowe przejeżdżające po sąsiednim torze. Jeżeli wejście 
do wagonu z poziomu peronu nie sprawiało kłopotów to 
jednak od strony torów wymagało trochę wysiłku i spraw-
ności. Musiałem się wciągnąć rękoma aby sięgnąć nogą 
na pierwszy stopień schodów i dopiero po otwarciu drzwi 
mogłem wejść do wagonu. Wcisnąłem się w róg przy oknie, 
za rozprawiających dwóch żołnierzy i udawałem, że śpię. 
Po ruszeniu pociągu pojawił się konduktor, ale że nikt nie 
wsiadał, mnie przecież nie mógł zauważyć, to przeszedł 
wzdłuż wagonu nie zwracając uwagi na pasażerów, którym 
wcześniej sprawdził bilety. Krótki odcinek podróży minął 
bez niespodzianek i wysiadając w Pile szykowałem się do 
dalszej podróży. Pociąg dalekobieżny z kilkoma długimi 
wagonami z przedziałami, cały uśpiony, puste korytarze – 
to nie bardzo mi pasowało, bo w każdej chwili mógłbym 
zostać zauważony. Stanąłem na końcu jednego wagonu 
skąd miałem wzgląd na całą długość korytarza i w razie 
niebezpieczeństwa mógłbym przejść do następnego lub 
w ostateczności schować się, w którymś z przedziałów. Nie 
było żadnej potrzeby ukrywania się i do stacji docelowej 
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dojechałem w spokoju. Jak już wysiadłem, dopiero wtedy 
opadły wszelkie emocje i napięcie nerwowe, które mi cały 
czas towarzyszyły. Pozostała jednak niepewność, czy od-
kryta została moja nieobecność? Z dworca miałem kilkaset 
metrów do internatu i miałem czas aby przemyśleć moje 
ryzykowne poczynania, nie liczące się z ewentualnymi 
konsekwencjami związanymi ze świadomym postępowa-
niem wbrew zarządzeniu Dyrektora – to jeszcze do tego 
dodałem jazdę na gapę. Z tymi myślami dotarłem do in-
ternatu i nie naruszając ciszy nocnej znalazłem się wreszcie 
w moim pokoju. Szybko się rozebrałem, bo o myciu nie 
było co myśleć i ułożyłem się do snu z moim nieruchomym 
„sobowtórem”. Rano wstałem ze wszystkimi i dowiedzia-
łem się, że wychowawca przy wieczornym obchodzie, jak 
gdyby coś podejrzewając, kilkakrotnie przeszedł wzdłuż 
łóżek jednak nie starał się przekonać o swojej słuszności 
i nie odkrył kołdry aby stwierdzić, kto albo co tam leży. 
A może świadomie nie chciał odkryć tej mistyfikacji, wie-
dząc dobrze kto powinien być w tym łóżku, bo musiałby 
wyciągnąć daleko idące konsekwencje?
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W 1957, pod koniec roku szkolnego dowiedzieliśmy się, 
że nie będzie naboru do pierwszych klas, gdyż szkoła zo-
stanie zlikwidowana, a my zostaniemy przeniesieni do 
innej położonej prawie 100 km dalej na północ. Likwi-
dacja spowodowała, że musieliśmy podjąć decyzję, gdzie 
w następnym roku chcemy się uczyć. Generalnie, obydwie 
klasy przeniesione zostały do odleglejszej miejscowości 
niż poprzednia, do istniejącego od wielu lat technikum 
w Świdwinie. Indywidualnie można było wybrać szko-
łę najbliżej miejsca zamieszkania. Uznaliśmy jednak, że 
najlepiej będzie, jak przeniesiemy się jak największą gru-
pą i stanowić będziemy oddzielną klasę, nie wchodząc 
indywidualnie do istniejących. Niewiadomą było, czy 
nasz poziom nauki będzie zbieżny z istniejącym w nowej 
szkole. Jak zostaniemy potraktowani przez nauczycieli, 
przychodząc pod ich opiekę dopiero w III klasie?

Z początkiem roku szkolnego 1957/1958 z zainteresowa-
niem, ale i obawą jechaliśmy do Świdwina ze wszystkich 
stron Polski, podobnie jak zjeżdżaliśmy się pierwszy raz 
do Jastrowia. Pierwszy przejazd z kilkoma przesiadka-
mi, a ostatnią w Białogardzie, zapisał się w mojej pamięci 
niechlubną gafą. Jechałem razem z kolegą i mając dużo 
wolnego czasu, wstąpiliśmy do dworcowego baru. Z uwagi, 
że mieliśmy swoje kanapki, zamówiliśmy tylko herbatę. 
Otrzymaliśmy szklanki z torebeczkami, a na wodę musie-
liśmy poczekać, aż się zagotuje w czajniku na kuchence ga-
zowej. Oczywiście zabraliśmy się do przygotowania herbaty 
do zalania poprzez rozerwanie torebeczek i wsypanie ich 
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zawartości do szklanek. Bufetowa po zagotowaniu wody 
podeszła do nas z czajnikiem, żeby napełnić szklanki i była 
zaskoczona mówiąc – Co się stało? Jeszcze nigdy torebki 
nie popękały! Wtedy zrozumieliśmy nasz błąd. To był cios 
w nasze ego. Piliśmy herbatę z pływającymi fusami, uda-
jąc cały czas, że tak być powinno i tak chcieliśmy, że niby 
lepiej się zaparzyła i nam taka smakuje. Po tym zdarzeniu 
doczekaliśmy się wreszcie pociągu i bez żadnych wpa-
dek dotarliśmy na miejsce przeznaczenia. Zaskoczeniem 
dla nas było miejsce, gdzie się odbywała nauka. Było to 
w częściowo wyremontowanym zamku, który w 1952 roku 
uległ pożarowi, nad rzeką Regą. Jednak jeszcze przed zimą 
przeprowadziliśmy się do nowo wybudowanej szkoły, usy-
tuowanej na wzgórzu. Jak na te czasy, był to nowoczesny 
budynek uwzględniający specyfikę potrzeb. Posiadał też 
małą salę gimnastyczną, w której mieściło się jedynie boisko 
do siatkówki bez dodatkowych miejsc z boku.

* * *

Niefortunne było nasze pierwsze wyjście do miasta. Szli-
śmy małą grupką, w szóstkę, spodziewając się zagrożenia 
ze strony miejscowych „patriotów”, o czym nas uprzedzali 
starsi koledzy. Wśród nas był Stefan W., potężnie zbudowa-
ny, ćwiczący boks. Tym bardziej czuliśmy się bezpieczni. 
Jednak już przy zamku, jak przystanęliśmy na moście nad 
rzeką Regą, zauważyliśmy podejrzliwie przyglądających 
się nam młodzieżowców, co wyostrzyło naszą uwagę na 
otoczenie. Poszliśmy dalej do centrum i w pewnej chwili 
otoczyła nas gromada około 12 czy 14 chłopaków w różnym 
wieku. Zaczęło się od wyzwisk i poszturchiwań, a przero-
dziło się w normalną bójkę. Przewaga liczebna napastników 
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zmusiła nas do ogłoszenia odwrotu i każdy ratował się 
na własną rękę. Po powrocie do internatu okazało się, że 
oprócz zadrapań i siniaków u większości nic poważnego 
się nie stało, tylko Antek R. po otrzymaniu ciosu w twarz 
miał złamany ząb. Zagrożenie trwało do czasu, kiedy ja po 
kilku miesiącach pobytu w Świdwinie i załatwieniu wszyst-
kich formalności zacząłem grać w miejscowym klubie 
piłkarskim. Potem dołączyli Piotrek S. oraz Jurek K. i sta-
nowiliśmy silną grupę. Tutaj też w meczach mistrzowskich 
zdobywałem bramki, a najwięcej 3 w meczu z „Kotwicą 
– Kołobrzeg” i to na ich terenie. W klubie spotkaliśmy 
naszych prześladowców, którzy w większości tworzyli dru-
żynę juniorów. Wspólne treningi zbliżyły nas na tyle, że 
się poznaliśmy i wyjaśniliśmy sporne kwestie. Czuliśmy 
się bezpieczniejsi, ale i tak staraliśmy się nie wychodzić 
do miasta pojedynczo. Całą naszą złość wyładowaliśmy 
na nich w meczu, gdy reprezentacja szkoły rozegrała mecz 
właśnie z juniorami miejscowego klubu, wygrywając 5:1. 
W tym przypadku strzelone bramki sprawiły mi naprawdę 
dużą satysfakcję.

* * *

Z podróżą na trasie Białogard – Świdwin, którą to trasę czę-
sto przemierzałem, wiąże się pewne wspomnienie. Wracając 
ze Szczecinka, miałem przesiadkę w Białogardzie. Jadąc po-
ciągiem, stanąłem na korytarzu, żeby nie tłoczyć się na taki 
krótki czas przejazdu w wypełnionych przedziałach. Pociąg 
jechał bardzo wolno i co jakiś czas patrzyłem na mijaną 
okolicę raczej bez żadnego zainteresowania. Nagle ujrzałem 
niebywałe zjawisko. Wzdłuż wagonu, gryząc jabłko, szła 
dziewczyna. To nie była zwykła dziewczyna. Brunetka, 
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szczupła, ciemnooka, poruszała się zgrabnie i patrzyła tymi 
swoimi dużymi, ciemnymi oczami na mnie (bo właściwie 
nikogo więcej nie było). Chciałem coś mądrego powiedzieć, 
ale zdobyłem się tylko na życzenie „smacznego”. Okazało 
się, że to wystarczyło, abyśmy zaczęli rozmowę. Jola, tak 
miała na imię, była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego 
w Białogardzie, ale mieszkała w Świdwinie i codziennie 
dojeżdżała. Tak się zaczęła nasza niezbyt długa znajomość. 
Przychodziłem kilka razy na dworzec, gdy przyjeżdżała 
po lekcjach i odprowadzałem ją kawałek w stronę domu, 
bo dalej nie chciała. Dowiedziałem się, że po ukończeniu 
liceum wybiera się do szkoły filmowej, gdyż już wiele lat 
temu zdecydowała, że będzie aktorką. Umówiliśmy się na 
najbliższy wieczorek taneczny, który był zorganizowany 
w naszej szkole, w sali gimnastycznej. Przetańczyliśmy 
cały wieczór, ale coś w niej mnie zastanowiło, była cały 
czas zainteresowana tylko sobą i mówiła: „o mnie trzeba 
walczyć”. Nie bardzo rozumiałem, o co jej chodzi, ale jej 
obojętność raziła mnie i po kolejnym wieczorku, gdy przy-
szła z koleżanką i cały czas się bawiła, nie wnikając w to, 
co robię, zrozumiałem, że to nie jest bratnia dusza. Jedyne, 
co mieliśmy wspólnego, to chyba zdecydowane dążenia: ja, 
żeby wydźwignąć się z biedy; ona, żeby zyskać sławę. Jak 
później się dowiedziałem, osiągnęła to, co zamierzała, i za-
grała w wielu filmach. Po wielu latach w tygodniku „Życie 
na gorąco” przeczytałem, że moja dawna znajoma Jolanta 
B. w latach 70. XX wieku „była jedną z najpiękniejszych 
i najbardziej wziętych aktorek polskiego kina”. Jednak po 
latach stanu wojennego, nie mogąc znaleźć zrozumienia 
w nowej rzeczywistości, zakończyła karierę. Nie sposób było 
mi pominąć tego wydarzenia, mimo że nie było żadnych 
spektakularnych akcji.
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Oprócz normalnych zajęć szkolnych raz w tygodniu mie-
liśmy zajęcia warsztatowe. Nie były mi obce z uwagi na 
doświadczenia zdobyte w zawodówce. Zajęcia te były dla 
mnie urozmaiceniem całego cyklu nauki. Niespodziewanie 
jednak spotkała mnie niemiła przygoda stanowiąca na-
uczkę, nie tylko dla mnie, ale i dla prowadzących zajęcia. 
Okazało się, że zagrożenia istniały nie tylko na zamarznię-
tych jeziorach i rzekach, na ulicy czy też w lasach, ale także 
na zajęciach w warsztatach szkolnych. Wiertarką ręczną, 
trójfazową, miałem wiercić otwory wytrasowane na bloku 
żeliwnym. Z powodu dużego ciężaru wiertarki nie mogłem 
jej utrzymać tylko w rękach, ale musiałem oprzeć ją na 
udach i trzymając rękoma za uchwyty, skierowałem wiertło 
w oznaczone miejsce. Włączyłem wiertarkę, nastąpił błysk, 
krzyknąłem i puściłem wiertarkę na beton, co spowodo-
wało pęknięcie kadłuba. Pracownik warsztatu (nauczyciel 
zawodu) na te głosy przybiegł z pretensjami do mnie, że 
uszkodziłem wiertarkę i będę musiał pokryć szkodę. Moi 
koledzy, którzy byli blisko tego wydarzenia, oburzeni byli 
zachowaniem nauczyciela wiedząc, że nastąpiło zwarcie 
i porażenie prądem. Mogłem nawet zginąć, ale na szczęście 
usztywniony, nie utrzymałem wiertarki, która spadła na 
posadzkę, przez co rozłączyła obwód i to właśnie urato-
wało mnie przed poważnymi obrażeniami, a może nawet 
przed śmiertelnym porażeniem. Stałem nieruchomo, nie 
reagując na wrzaski nauczyciela, struchlały, blady, jakby 
sparaliżowany. Potem ciężko usiadłem na skrzyni z łok-
ciami opartymi na kolanach i dłońmi obejmując głowę. 
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Poznawszy prawdę o wydarzeniu, nauczyciel zrozumiał, 
jakie mogły być skutki niedbalstwa i zaniechania czyn-
ności sprawdzających przed dopuszczeniem urządzenia 
do eksploatacji. Oczywiście wszystko zostało wyciszone, 
zapomniane, bo nie było nikogo z dorosłych, kto by był 
za wyjaśnieniem tej sprawy. Najlepiej było uznać, że takie 
przypadki to normalna sprawa, bo tam, gdzie drwa rąbią 
to wióry lecą.

* * *

Jak już niejednokrotnie podkreślałem, nauka nie sprawiała 
mi żadnych trudności, ale zawsze poniedziałki stanowiły 
moją piętę achillesową. Niedziela to był dzień zajęć sporto-
wych, wyjazdów, jak nie na mecz piłki nożnej to na zawo-
dy lekkoatletyczne lub mecze koszykówki albo siatkówki 
i nie miałem w ogóle czasu się przygotowywać do tylu 
przedmiotów. Jeżeli byłem pytany, chociaż sporadycznie, 
to wówczas nie wykazywałem się wymaganą znajomością 
przedmiotu, ale też już nie odgrywałem mdlącej ofiary, jak 
to się raz zdarzyło, i wtedy uzyskiwałem mierne oceny. 
Nauczyciele, którzy znali moje zainteresowania sportem, 
wiedzieli, że poniedziałki należałoby mi odpuścić, bo na 
każdych zawodach reprezentowałem przecież naszą szkołę. 
W pozostałe dni tygodnia nie liczyłem już na taryfę ulgo-
wą. Nie miałem jednak żadnych problemów, a najchęt-
niej uczęszczałem na lekcje języka polskiego. Przeczytane 
książki, na bazie których były klasówki i wypracowania 
domowe, zapamiętywałem na tyle, że w opracowaniach 
mogłem posługiwać się cytatami, tj. powiedzeniami i zwro-
tami, co zawsze znalazło uznanie u nauczycielki. Moje 
wypracowania polonistka dawała jako przykład wzorcowy, 
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jak powinny wyglądać wszystkie prace. W ustnych odpo-
wiedziach było trochę gorzej, bo trudno było zgadnąć, co 
autor miał na myśli, szczególnie przy omawianiu utworów 
poetyckich. Lubiłem też matematykę, gdyż najważniej-
sze tu było zrozumienie wykładanego przez nauczyciela 
materiału i potem umiejętne wykorzystanie bez uciążli-
wej nauki. Jednymi z najciekawiej prowadzonych zajęć 
były lekcje z naszym wychowawcą, Januszem P. Potrafił 
nas zainteresować wprowadzając w typowe, obowiązko-
we tematy trochę „egzotyki”. Wpadłem wtedy na pomysł, 
żeby z nieznanych nam wyrazów użytych przez niego na 
poszczególnych lekcjach, ułożyć jedno zdanie. Wyszło 
z tego coś nieprzetłumaczalnego i niezrozumiałego, ale 
za to oryginalnego. Na kolejnej lekcji z nim, zgłosiłem się 
z pytaniem, które wiedziałem, że będzie kłopotliwe.

– Panie Profesorze, czy mógłby Pan nam wyjaśnić ta-
kie sformułowanie? – Transcendentnie polimeryzując in-
hibitory rafinacji selektywnej konsystencja bitumentów 
homeopatycznych koaguluje subsydialne, translacyjne 
i ekstraktywne katalizatory. – Po przeczytaniu, przekaza-
łem tekst nauczycielowi, który był wyraźnie zaskoczony 
i na pewno nie wiedział co powiedzieć.

– Skąd masz taki tekst? – spytał po dłuższej chwili.
– To jest zdanie ułożone z wyrazów użytych przez Pana 

Profesora na kilkunastu ostatnich lekcjach – odpowie-
działem.

– Cieszę się, że coś was wreszcie zainteresowało, ale nie 
będziemy tracić bieżącej lekcji na omawianiu poprzednich 
tematów. Wyjaśnienia musicie sobie poszukać w słowniku 
technicznym, słowniku wyrazów obcych lub w encyklo-
pedii – podsumował nauczyciel.
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* * *

W 1959 roku miałem urozmaicone wakacje w związku 
z udziałem w trzytygodniowym kursie żeglarskim w Kie-
krzu koło Poznania. Wytypowani przez władze szkolne 
wyróżniający się uczniowie, uczestniczyli w nauce teorii 
oraz praktyki na łodziach żaglowych Omega. Wykładów 
pilnie słuchaliśmy i staraliśmy się, jak najwięcej zanoto-
wać, bo to był jedyny materiał do przygotowania się do 
egzaminu. Rodzaje łodzi i ich budowa, ożaglowania, węzły 
żeglarskie, wiatry itd. Praktyka na łodziach wykazała, że to 
wcale nie jest takie proste, nawet przy średnich wiatrach, 
manewrowanie łodzią szczególnie przy dobijaniu do po-
mostu. W godzinach wieczornych zorganizowano nam 
kurs tańca. Głównie to były walce, tanga i fokstroty. Kłopot 
był w tym, że większość stanowili chłopcy i nie wszyscy 
mieli partnerki do ćwiczeń. Jednak, aby każdy miał taką 
samą szansę nauki, „dzieliliśmy się” partnerkami. Egzamin 
na zakończenie kursu, oczywiście tylko z żeglarstwa, był 
trzyczęściowy. Najpierw teoretyczny, wówczas przydały 
się mi, i nie tylko mi, bardzo dobre notatki z wykładów, 
które pozwoliły przypomnieć nam cały materiał. Potem 
praktyczny z wykazaniem się sprawnością przy rozwija-
niu żagli i manewrach łodzią. Postawić grot, rozwinąć 
fok, zwroty przez sztag i przez burtę, rozwinąć spinaker. 
Następnie trudny manewr przybijania do pomostu, aby 
go nie uszkodzić i aby łódź została bez szwanku, co nie 
wszystkim się udawało. Końcowym akcentem było spraw-
dzenie umiejętności pływackich. Skok do wody z pomostu 
i przepłynięcie pod wodą 10 metrów i dalej pokonanie 
dystansu dwa razy między pomostami, razem to było 50 
metrów. Ja od pierwszej chwili uczestniczenia byłem bardzo 
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zaangażowany we wszystkie zajęcia tak, że egzamin zdałem 
z dobrym wynikiem i po powrocie do domu mogłem się 
pochwalić kolejnym sukcesem.

* * *

W związku z sukcesami sportowymi, jakie odnosiłem, 
miałem pojechać do Koszalina na konferencję związaną 
z propagowaniem sportu, szczególnie w szkołach. Jednak 
powstał problem ubrania, bo przecież tej rangi spotkania 
wymagały, aby wyglądać przyzwoicie. Uważałem za stosow-
ne ubrać się elegancko. Ja nie miałem takich możliwości, 
zatem mogłem tylko polegać na pożyczonych rzeczach. 
Wyjazd nastąpił w czarnym garniturze kolegi Stefana W., 
o co najmniej jeden numer za dużym. Spodnie podciągnięte 
prawie po pachy, ściśnięte paskiem, a marynarka sięgają-
ca trochę za daleko, a rękawy ciągle podciągane, aby nie 
zakrywały całych dłoni. Buty, to nie przypominam sobie, 
jakie były. Wyglądało to chyba karykaturalnie, a może 
nawet śmiesznie, a miało być przecież elegancko.

* * *

Pod koniec nauki w technikum, w 1960 roku miałem okazję 
zrobienia prawa jazdy na samochód i motocykl. Oczywiście 
musiałem przejść kurs nauki jazdy, to przejść dokładnie 
ujmuje sens tego szkolenia, gdyż odbyło się w ciągu zaled-
wie kilku godzin, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Jazda 
odbywała się na zdezelowanej warszawie, z zacinającą się 
skrzynią biegów, rozregulowanym sprzęgłem i piszczącymi 
hamulcami, świadczącymi o zużytych klockach. Jazda po 
uliczkach miasteczka nie sprawiała żadnych kłopotów ani 
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nie wywoływała stresu, gdyż ruch na jezdniach był znikomy. 
Zgaśnięcie silnika na środku skrzyżowania, wjechanie zbyt 
dużym łukiem w zakręt czy też przy skręcaniu, wjechanie 
tylnym kołem na chodnik były spokojnie przyjmowane 
przez wyrozumiałego instruktora, który powtarzał zawsze 
to samo: „nauczysz się wtedy, jak będziesz miał swój sa-
mochód”. Ponadto z uwagi na braki benzyny ograniczano 
czas nauki jazdy, a dla wypełnienia normy godzin przewi-
dzianych w planie kursu podjeżdżało się nad jezioro, gdzie 
instruktor wyciągał wędkę i wypełniał normę godzin jazdy. 
Atrakcje kursant miał, jak widać, zapewnione: weźmie czy 
nie, lepiej na robaka czy na chlebek, a może na muchę. Gdy 
norma godzin została wyczerpana, wszyscy zadowoleni 
(chociaż nie zawsze, niektórzy woleli, aby jednak jeździć, 
niż się nudzić nad wodą) wracali do ośrodka szkolenia. 
Oczywiście zaliczyłem wszystko bez problemów i otrzy-
małem prawo jazdy kategorii A + B. Na koniec odbyła się 
składka na upominki dla wyrozumiałych egzaminatorów. 
Przez całe lata, to znaczy osiem, uzyskane uprawnienia 
nie były wykorzystywane. W tamtym czasie nie śmiałem 
nawet myśleć, że będę z nich kiedykolwiek korzystał.
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W pierwszych miesiącach poza domem, tj. w 1955 roku, 
odczuwałem wielką tęsknotę za rodziną mimo, że tak 
beztrosko się z nią rozstałem, i dlatego z niecierpliwo-
ścią czekałem na ferie świąteczne. Nic nie mogłoby mnie 
zatrzymać przed podróżą mimo, że wyjazdy te związane 
były z uciążliwą podróżą i dość wysokimi kosztami. Naj-
ważniejsze było żeby wreszcie zobaczyć się z rodzicami, 
siostrą i bratem, odwiedzić znajomych i miejsca zapamię-
tane z dzieciństwa. Jednak z upływem lat przyzwyczajałem 
się do życia z coraz mniejszym udziałem rodziny. Tym 
bardziej, że po przeniesieniu nas do odleglejszej szkoły 
dystans się powiększył i wówczas od 1958 roku rezygno-
wałem z wyjazdów w krótkie ferie wiosenne.

Możliwość pozostania w internacie, mimo że bez po-
siłków, stwarzała mi swobodę działania i zajmowania się 
wybranymi sprawami, a umiejętność radzenia sobie naby-
łem jeszcze w dzieciństwie, nauczony przez wymagającą 
matkę. Jedynie w wakacje przyjeżdżałem do rodziny na 
krótki okres, aby się pokazać, pochwalić się świadectwem 
z prawie wszystkimi ocenami bardzo dobrymi i oczywiście 
promocją do następnej klasy. Po długiej rozłące z rodzi-
ną, będąc już prawie dorosły, coraz mniej odczuwałem 
potrzebę przebywania z rodzicami. Może rzutowały lata 
dzieciństwa i wczesnej młodości, gdy byłem wychowywa-
ny w rygorze, karach i obostrzeniach, a także w biedzie 
i wszelkich ograniczeniach. Jednak powrót do miejsca, 
gdzie się urodziłem, wychowałem, pobierałem pierwsze 
nauki, poznawałem życie, doświadczałem różnych przygód 
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wzruszał i prowokował do odwiedzin miejsc, które za-
padły w pamięci. Przede wszystkim miejsca nad Wisłą, 
z którymi wiązały się wspomnienia z łowienia ryb, kąpieli 
i ryzykownych przejażdżek na krze lodowej oraz wizyt nad 
jeziorami Czarne i Łuba.

W czasie tych moich przyjazdów do domu, mogłem 
stwierdzić zmiany jakie następowały na naszym podwórku 
w czasie mojej nieobecności.

Problemy z wodą a raczej z jej brakiem, rozpoczęły się 
gdy pompa stawała się coraz mniej wydajna. Każdy ruch 
dźwigni powodujący zasysanie wody, dawał efekt w postaci 
tylko wąskiej strużki. Dla „uzbierania” całego wiadra trzeba 
było wielokrotnego, żmudnego i męczącego pompowania. 
W końcu pompa stała się całkowicie niewydolna – chyba 
z uwagi na obniżenie się lustra wody gruntowej, której nie 
mogła już zasysać. Mieszkańcy z naszej posesji musieli 
szukać wody u sąsiadów co było bardzo kłopotliwe dla 
obu stron. Trwało to kilka miesięcy i po wielu prośbach 
i interwencjach, we wszystkich możliwych urzędach, pod-
jęto wreszcie decyzję o doprowadzenie bieżącej wody do 
posesji. Wykonano to jak najmniejszym kosztem, tzn. 
doprowadzono rurociąg tylko za bramę, przy furtce i tam 
zrobiono pobór wody z licznikiem zużycia, niezbędnym 
do rozliczania kosztów. Uzasadnieniem było zapewnienie 
łatwego dostępu mieszkańcom innych posesji, którzy nie 
mieli bieżącej wody. Jedna rodzina, która mieszkała od 
frontu miała w tym względzie wygodę a pozostali miesz-
kający w podwórzu musieli dochodzić kilkanaście metrów. 
My z sąsiadami mieliśmy najdalej i nieraz sporo się nadźwi-
galiśmy żeby nanosić wody do prania lub do podlania ma-
łego ogródka. Na takie rozwiązanie najbardziej złorzeczyła 
matka, która głównie była obciążona tym obowiązkiem. 
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Była jednak możliwość wykonania dodatkowego punktu 
poboru wody, który mógłby być zlokalizowany w głębi po-
dwórza ale sfinansować musieli by zainteresowani. To były 
jednak zbyt duże koszty i zrezygnowano z tego pomysłu.

* * *

Spotkania z dawnymi kolegami nie zawsze kończyły się 
tylko wspomnieniami, pójściem razem na mecz lub do kina, 
ale nieraz powodowały nieprzewidziane skutki. Pewnego 
upalnego popołudnia w drodze nad Jezioro Czarne spo-
tkałem kolegę ze szkoły podstawowej, Ryśka P. Znaliśmy 
się nie tylko ze szkoły, ale że mieszkaliśmy blisko siebie, 
często urządzaliśmy wspólne wyjścia do miasta lub na 
mecze piłki nożnej a także na torowe zawody kolarskie, 
bo jako jedyne z niewielu miast to akurat miało betonowy 
tor. Po wspomnieniach, jak to dawniej bywało, i rozmo-
wach o bieżącej sytuacji kolega zaproponował, żeby na tę 
okoliczność coś wypić. Zdecydowaliśmy się kupić wino, 
ale kolega miał tylko jakieś grosze i większość pieniędzy 
ja musiałem wyłożyć. Uprawiając sport, nie byłem ama-
torem alkoholu, ale przy takim spotkaniu uważałem, że 
nie powinienem koledze odmówić. Oczywiście nie było 
żadnych wymagań, co do jakości i kupiliśmy najtańsze 
z win owocowych, jakie było w sklepie. Przed dojściem 
do jeziora przysiedliśmy na leśnej polanie i zaczęliśmy po 
kolei pociągać z butelki. Ja po kilku łykach zrezygnowałem 
z dalszego picia i zdecydowaną większość przekazałem 
koledze, który chętnie osuszył butelkę do końca. Robiło się 
coraz goręcej, słońce prażyło, a wypity alkohol potęgował 
jeszcze mocniej uczucie ciepła. Gdy doszliśmy do jeziora, 
kolega zmożony alkoholem, którego wypił zdecydowanie 
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więcej niż ja, od razu położył się w cieniu pod krzakami 
i szybko zasnął. Ja natomiast po wypitej niewielkiej ilości 
wina odczuwałem tylko w głowie lekki szmerek, jakieś 
ogólne rozluźnienie i oczywiście coraz bardziej żar świe-
cącego słońca. Uważałem, że dobrze mi zrobi kąpiel: po-
pływam sobie i się orzeźwię. Po wejściu do wody czułem 
przyjemność ochładzania ciała i postanowiłem popłynąć 
na ukos jeziora do najbliższego miejsca plażowego, gdzie 
kąpała się grupa osób. Po przepłynięciu kilkunastu metrów 
poczułem jakąś niezwykłą słabość w ramionach i nogach, 
ociężałość i niechęć do jakiegokolwiek wysiłku. Wcho-
dziłem jak gdyby w stan omdlenia i zanikała świadomość 
tego, co się ze mną dzieje. To były ostatnie chwile, kiedy 
decydowały się moje losy, czy się poddam, czy resztką 
świadomości zacznę walczyć o przetrwanie. Przez mgnienie 
przeleciały mi osoby, które wpływały na moje życie: matka, 
ojciec, brat. Czy wołać o ratunek? – ale chyba bym tego 
nie zrobił, będąc już w fazie zamroczenia. To był moment 
przełomowy, uznałem jednak, że jeszcze na tyle jestem 
świadomy, że się uratuję. Gwałtownymi ruchami rąk i nóg 
pobudziłem organizm do wysiłku tak, że spowodowałem 
przepłynięcie paru metrów, aby móc wyczuć nogami dno. 
Osiągnąłem grunt i stanąłem na dnie z wystającą z wody 
tylko głową. Nie mogłem za dobrze utrzymać pozycji pio-
nowej i co chwila przewracałem się na lewo lub na prawo, 
zanurzając się całkowicie, ale uparcie zdążałem na płytszą 
wodę. Przy tych zmaganiach opiłem się wody, co może mi 
pomogło w rozrzedzeniu wypitego alkoholu. Obserwujący 
mnie z brzegu plażowicz, widząc moje zmagania i kłopoty, 
wszedł do wody i pomógł mi bezpiecznie osiągnąć brzeg, 
już bez żadnych przewrotów i upadków. Dostałem dobrą 
nauczkę, jednocześnie przekonałem się, że mój organizm 
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nie był przyzwyczajony do alkoholu i nawet tak mała daw-
ka w określonych okolicznościach mogła spowodować 
tragiczne skutki. Wracałem po swoje ubranie teraz po 
brzegu, nie ryzykując już wyprawy wpław. Zauważyłem, 
że kolega w dalszym ciągu śpi, zatem nie czekając na niego, 
skierowałem się przez las do przystanku autobusowego 
usytuowanego w pobliżu skrzyżowania leśnej drogi z szosą. 
Dotarłem do domu i wtedy chyba poczułem się najbardziej 
zmęczony, gdyż położyłem się na kozetce, gdzie przeważnie 
odpoczywał ojciec, i zasnąłem niezwykle twardym snem.
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Przed zakończeniem roku szkolnego w maju 1960 niespo-
dziewanie dostałem informację, że zakład pracy ojca pro-
ponuje dzieciom swoich pracowników, które w danym roku 
zdają maturę i podejmą studia, stypendium fundowane. 
Wysokość jego pokrywałaby koszty związane ze studiami, 
tj. mieszkanie w akademiku i wyżywienie w studenckiej 
stołówce oraz niewielkie kieszonkowe. Warunkiem było 
studiowanie na kierunku branży reprezentowanej przez 
zakład, a po zakończeniu studiów podjęcie pracy w wy-
znaczonej przez Zjednoczenie fabryce.

Nie chciałem wracać do tej biedy, niedostatku, poce-
rowanych ubrań i naprawianych butów, noszonych aż do 
całkowitego zniszczenia. Sama praca bez wykształcenia 
i kwalifikacji, jak to było widać w przypadku ojca najniżej 
płatna, nie dawała możliwości zapewnienia godziwego życia 
rodzinie. To właśnie zrozumiałem i mobilizowało mnie do 
kształcenia się i uzyskania konkretnego zawodu. Uważałem, 
że to jest moim przeznaczeniem, mimo że w przeszłości 
chciałem jak najprędzej podjąć pracę zarobkową, ale to 
z wiadomych względów. Kto takiemu przeznaczeniu po-
może? Chęci były, zdolności nie brakowało, ale wszystko 
rozbijało się o finanse. Przez naukę chciałem sięgać wyżej, 
coraz wyżej w hierarchii społecznej, żeby znaczyć coś w ży-
ciu, a nie być całe życie na posyłki. Propozycja z zakładów 
ojca przyszła jak na zawołanie. Po namyśle i uzgodnieniu 
z rodzicami wiedząc, że to jedyna szansa umożliwiająca 
dalsze kształcenie, mimo narzuconego z góry kierunku 
nauki, zdecydowałem przyjąć te warunki i postanowiłem 
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wykorzystać tą chyba niepowtarzalną szansę. Korzystne 
było to, że istniała możliwość otrzymania stypendium od 
samego początku studiów, co nie wiązałoby się z koniecz-
nością posiadania zasobów finansowych na pierwsze mie-
siące. Oczywiście, wszystkie niezbędne dokumenty zostały 
przesłane na politechnikę i po pewnym czasie otrzymałem 
wiadomość o terminie egzaminu. Podniecenie było mak-
symalne, a świadomość uczestnictwa w życiu studenckim 
mobilizowała mnie do intensywnego przygotowywania. 
Musiałem sam sobie radzić, gdyż nie było możliwości fi-
nansowych na zatrudnienie korepetytora, który mógłby 
ukierunkować przygotowania. W dniu egzaminu, długo 
przed odjazdem pociągu znalazłem się już na stacji, aby 
spokojnie czekać, nie obawiając się spóźnienia. Nie przewi-
działem jednej rzeczy, która mogła zburzyć ułożony plan. 
Komunikat z węzła radiowego, z głośników peronowych 
donosił: „Pociąg osobowy z Gdyni do Łodzi Kaliskiej jest 
opóźniony około 45 minut, opóźnienie może się zwiększyć 
lub zmniejszyć” – to był szok. Jak zdążyć na 8.15 na wy-
znaczony egzamin wstępny na politechnikę, jeżeli pociąg 
nie przyjedzie o wyznaczonym czasie. Przecież to sprawa 
przysłowiowego życia lub śmierci. Czyżby miało wszystko 
przepaść przez opóźnienie pociągu, a może to brak prze-
widywania i asekurowania się przed ewentualnym niefor-
tunnym zdarzeniem poprzez wyjechanie w przeddzień 
egzaminu? Zawiadowca stacji rozumiał zdenerwowanie 
pasażera, jednak nie widział innej możliwości dostania się 
do Łodzi jak tylko pociągiem towarowym, którego parowóz 
właśnie nabierał wody, żeby móc jechać dalej. – Musisz 
się tak schować i strzec, żeby nikt ciebie nie zobaczył na 
kolejnych stacjach, przez które będzie pociąg przejeżdżał. 
Zaznaczył jednak, że on o tym nic nie chce wiedzieć, bo to 
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jest nielegalne. Sam poniekąd był odpowiedzialny za za-
istniałą sytuację, gdyż to jego firma przyczyniła się do 
stresu zawiedzionego pasażera, który przecież wykupił 
bilet na pociąg o określonej godzinie do wybranego miej-
sca przeznaczenia. Skorzystałem z tej okazji i całą podróż 
przesiedziałem w budce wagonu towarowego. Denerwo-
wałem się przez cały czas podróży, a każdy postój czy też 
zwolnienie biegu pociągu powodowały obawę, że jednak 
nie zdążę. Z chwilą wjazdu pociągu na dworzec byłem 
już spóźniony i pędem dotarłem do postoju taksówek, 
i podniesionym, zniecierpliwionym głosem zamówiłem 
kurs na politechnikę, tak jakby taksówkarz też był winien 
zaistniałej sytuacji. Przedstawiając okoliczności, w jakich 
się znalazłem, prosiłem o jak najszybszą jazdę, bo to prze-
cież cały czas była jazda ku przeznaczeniu. Na szczęście 
kilkuminutowe spóźnienie nie miało żadnego znaczenia, 
gdyż wszyscy kandydaci przebywali jeszcze w holu wraz ze 
studentami, którzy w grupkach dyskutowali o sesji egza-
minacyjnej i często w niewybrednych żartach opowiadali 
o przebiegu egzaminów. Przyglądałem i przysłuchiwałem 
się wszystkiemu z zainteresowaniem, a nawet z zazdrością, 
myśląc o tym, żeby w przyszłości być w jednej z takich 
grup. Czy tego doczekam, jeżeli jak słyszałem, zawsze od-
siew po I semestrze jest największy, a później po I roku? 
Jednak, żeby nie wybiegać naprzód, teraz musiałem się 
skupić nad najbliższymi wydarzeniami, a głównie nad 
egzaminem wstępnym na uczelnię, aby cały czas być na 
właściwym kursie. Co do komplikacji z przyjazdem, to 
niepotrzebnie sam je sprokurowałem. Okazało się bo-
wiem, że istniała możliwość wcześniejszego przybycia, 
gdyż dla przyjeżdżających na egzaminy były zarezerwo-
wane miejsca w akademiku i czynna stołówka. Niektórzy 
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od kilku tygodni przebywali na uczelni, bo prowadzone 
były kursy przygotowawcze do egzaminów, co w dużym 
stopniu ułatwiało przerobienie niezbędnego materiału. 
Brak informacji doprowadził do takiej stresowej sytuacji, 
która na szczęście zakończyła się bez konsekwencji. Egza-
miny, mimo nieznajomości pewnej zasady z matematyki 
na egzaminie ustnym, zdałem pozytywnie, chociaż do 
końca miałem obawy o wynik. Oczywiście informację 
o tym dostałem dopiero po dwóch tygodniach. W tym 
czasie zatrudniony byłem w sadzie, u teścia mojego bra-
ta, gdzie zrywałem owoce, przeważnie czereśnie, jabłka 
i gruszki, to wszystko pakowałem do skrzyń, z którymi 
gospodarz wyruszał na targ. Żeby coś zebrać, musiałem 
już od wschodu słońca przeganiać szpaki, których ulubio-
nym pożywieniem były, a raczej są, czereśnie. Atakowały 
całymi gromadami, nie zwracając uwagi na powiewające 
szmatki. Trudno było upilnować kilku drzew, gdyż ptaki 
przenosiły się szybko z jednego na drugie. Jedyna szansa 
była w jak najszybszym zbiorze wszystkiego, ale i tak nie 
wiadomo w końcu, kto w tej rywalizacji zdobył większość. 
Nie wszędzie mogłem sięgnąć z drabiny i dlatego musiałem 
wspinać się po konarach z koszykiem uwieszonym na szyi. 
Było to działanie mocno ryzykowne i w pewnym momen-
cie gałąź nie wytrzymała mojego obciążenia, i złamała się. 
Jednak udało mi się uratować przed upadkiem, chwytając 
obiema rękoma za gruby konar, i przejść na sąsiednią gałąź. 
Zajęcia te pozwalały mi oderwać się od ciągłego myślenie 
o wyniku egzaminu i dalszych moich losach. Informacja 
o przyjęciu mnie na studia wreszcie do mnie dotarła i teraz 
nie wiem, czy bardziej się z niej ucieszyłem, czy później 
z ukończenia studiów, co uważałem za moje szczęście. 
Stworzono mi warunki, a tylko ode mnie zależało, jak je 
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wykorzystam. Nie wszyscy chcieli docenić te „dary losu” 
zarówno w technikum, jak i na studiach. Dało się to zauwa-
żyć w czasie I semestru studiów, że niektórzy nie dorośli 
do tego poziomu nauki i całkowitej samodzielności. Nie-
skrępowani żadnym dozorem, ulegali presji i namowom 
niebieskich ptaków, a raczej wiecznych studentów, którzy 
umieli wykorzystać naiwność i uległość, wciągając ich 
w gry karciane (pokerowe noce), pijaństwo i kosztowne 
zabawy. Starałem się izolować od tych działań, bo wie-
działem, po co tu jestem. Nie było to łatwe, gdyż pierwszy 
semestr zaczynałem, mieszkając w pokoju akademickim 
z siedmioma współlokatorami. Piętrowe łóżka wciśnięte do 
małego pokoju, jedyny stół i kilka krzeseł, a wzdłuż ściany 
szafy. Do samodzielnej nauki nie było warunków, bo każdy 
z mieszkańców o określonych godzinach miał inne plany. 
Wstawałem rano, gdy wszyscy jeszcze spali, szedłem na 
stołówkę, żeby zdążyć na 8:15 na wykłady. Prowadziłem 
skrupulatnie notatki z każdego przedmiotu, które okazały 
się bardzo cenne podczas sesji egzaminacyjnej. Po pierw-
szym semestrze nastąpił znaczący odsiew. Jednych, którzy 
lekceważąco podchodzili do nauki i drugich, którzy nie 
podołali stawianym wymaganiom. Na szczęście nie należa-
łem do żadnej z tych grup. Zaliczyłem wszystkie ćwiczenia 
i zdałem egzaminy, raczej z miernymi wynikami, ale to 
mnie nie deprymowało, bo główny cel został osiągnięty, 
czyli wpis na II semestr. Przecież miałem mieć w życiu 
szczęście i powodzenie, a właśnie byłem już od dawna 
na drodze, żeby to osiągnąć, szczebel po szczeblu, sięgać 
coraz wyżej i osiągnąć swój szczyt.
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Przez lata studiów, praktyk wakacyjnych, szkoleń wojsko-
wych nie musiałem liczyć na spełnienie zapowiadanego 
przy urodzeniu szczęścia i powodzenia. Wystarczała rze-
telna nauka i poważne podejście do wszystkich spraw. 
Jednak miałem potknięcie już w II semestrze. Przełożonego 
na wrzesień egzaminu z fizyki nie zdałem w pierwszym 
terminie. Pięć pytań na wyciągniętej kartce. Kolejno, płyn-
nie omawiałem poszczególne tematy, aż doszedłem do 
czwartego pytania. W tym czasie profesor coś wpisywał do 
mojego indeksu i czekał na dalszy ciąg mojej wypowiedzi. 
Niestety, nie miałem już nic do powiedzenia, bo pozostałe 
dwa tematy były mi obce.

– Muszę postawić panu dwójkę, bo już wpisałem datę 
egzaminu – rzekł profesor. – Jak uzupełni pan wiadomości 
to w następnym terminie na pewno pan zda.

Byłem zły na profesora, bo nigdy się nie zdarzało, żeby 
w pierwszym podejściu studenta wpisywał oceny nieza-
liczające egzaminu. Oczywiście po dwóch tygodniach go 
zdałem i zamknąłem sesję pomyślnie, otrzymując zaliczenie 
na III semestr.

* * *

Na uczelnię przeszedłem ze swoimi pasjami sportowym, 
ale musiałem ograniczyć się tylko do trenowania biegów 
w AZS-ie, bo na więcej nie starczało czasu. Namawiany 
na grę w piłkę nożną w klubie łódzkim, mimo już sporych 
w tej dyscyplinie sukcesów, nie mogłem się zdecydować, 
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gdyż wymagałoby to zbyt dużego zaangażowania. Liczyła 
się przede wszystkim nauka. Nie było spektakularnych 
wydarzeń, w których musiałem liczyć na szczęśliwy przy-
padek, a raczej ufałem własnym siłom, wyobraźni, inwencji 
i intelektowi. Wszystko przebiegało planowo, ale druga 
wpadka, niezdany egzamin w sesji zimowej z części maszyn, 
rzadko zdawalny za pierwszym razem u profesora wyma-
gającego nie tylko wykucia wiadomości, ale umiejętności 
rozumowania i analizowania, zachwiał moją pewnością, 
że zawsze będzie mi się powodziło. To spowodowało za-
kłócenie ciągu tak dobrze do tej pory przebiegającej nauki 
i niezaliczenie semestru. Skutkiem tego wstrzymane zostało 
mi stypendium i zaistniała potrzeba pokrycia kosztów z in-
nych źródeł, a więc większego zaangażowania się w prace 
oferowane przez studencką spółdzielnię „Puchatek” oraz 
statystowania w kręconych w Łodzi filmach. W filmie „Ży-
cie raz jeszcze” z Krzysztofem Ch. w roli głównej, ubrany 
w kombinezon, przechodzącego aktora witałem: „Dzień 
dobry, panie dyrektorze”. To jednak nie było opłacalne 
zajęcie, gdyż stawki dla statystów były zbyt niskie za tę 
ilość „przepracowanych” godzin.

* * *

Nie na wszystko wystarczało i trzeba było zastosować 
sprawdzone już przez doświadczonych, starszych studen-
tów sposoby wyżywienia. Studencka stołówka umożliwiała 
w pewnym stopniu korzystanie z obiadów, ale konieczna 
była współpraca z osobą mającą wykupione bony obia-
dowe. Zupa i chleb były nielimitowane i praktycznie każ-
dy mógł korzystać, a drugie danie zjeść jako dokładkę 
do pozostawionego skrawka mięsa przez uprawnionego, 
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którym był najczęściej bliski kolega Grzegorz J. Czasami 
oprócz ziemniaków dostawałem trochę surówki, a nie-
raz litościwa kucharka polała porcję sosem, ewentualnie 
tłuszczem. Wszyscy byli świadomi tego procederu, ale 
chyba rozumieli, że to wynika z biedy studentów, którzy 
jednak za wszelką cenę starali się utrzymać na studiach 
i kontynuować naukę, mimo chwilowych semestralnych 
niepowodzeń. Zaległy egzamin zdałem w dodatkowym 
terminie i mogłem przystąpić w następnej sesji do egzami-
nów, po których zdaniu otrzymałem zaliczenie semestru 
i odzyskałem wszelkie uprawnienia, czyli stypendium 
i akademik. To jeszcze nie koniec wydarzeń związanych 
z nauką, ale to, co chciałbym przedstawić, to akurat chwile 
przyjemne i satysfakcjonujące.

Po egzaminie pisemnym z hydromechaniki, a przed 
rozpoczęciem ustnego, asystent profesora wywołał trzy 
nazwiska, w tym moje, prosząc o indeksy. Powstały wąt-
pliwości, co będzie dalej? Czy będziemy odpowiadać 
w pierwszej kolejności, czy też zostaniemy wykluczeni od 
razu po pisemnym? Nasza trójka niecierpliwie czekała na 
decyzję. Po kilkunastu minutach zwrócono nam indeksy 
i poproszono inną trójkę na egzamin. To była chwila 
napięcia i niepewności. Okazało się, że to był moment 
mojego triumfu – na całej rubryce przeznaczonej na oce-
nę wpisana była wielka 5 (piątka) a dalej wyraźny podpis 
profesora. Natomiast moi koledzy z dwójkami odesłani 
zostali na kolejny egzamin. Na pisemnym mieliśmy pięć 
tematów. Ja poradziłem sobie ze wszystkimi, co okazało się, 
że byłem jedynym, który rozwiązał te zadania. Piąty temat 
sprawił wszystkim kłopot, był wybitnie teoretyczny i nie 
było bezpośredniej odpowiedzi w materiałach, a należało 
dokonać kompensacji wiedzy z kilku opracowań.
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* * *

W odróżnieniu od żmudnych i pracochłonnych zajęć na 
uczelni, szkolenie w Studium Wojskowym było raczej uroz-
maiceniem tego i nie sprawiało mi żadnych problemów. 
Skierowany do artylerii przeciwlotniczej, na szczęście nie 
do czołgistów, bo nie zniósłbym zamknięcia w ciasnej 
przestrzeni po urazie, jakiego doznałem w dzieciństwie, 
pobierając nauki w szkole podstawowej. Po II roku studiów 
mieliśmy atrakcyjny wyjazd nad morze w celu odbycia 
ćwiczeń na poligonie wojskowym. Ten obóz szkolenio-
wy nawet mi się podobał. Szczególnie, gdy po przejściu 
przygotowania zaczęliśmy prawdziwe strzelanie z dział, 
„57-mek” (pięć siódemek) i „85-tek” (osiem piątek). Oczy-
wiście starałem się być aktywny, czyli naprowadzający 
działo na cel i współpracujący z odpalającym. Dążyliśmy 
do precyzyjnego namierzenia celu, ale nie chciałbym być 
w skórze pilota ciągnącego za samolotem na linie worek, 
do którego strzelaliśmy. Nie przeszkadzały mi ani poranna 
gimnastyka, ani dyżury w kuchni z najbardziej nielubianym 
zajęciem, jakim było obieranie ziemniaków, ani też musztra. 
Nawet polubiłem poranną gimnastykę i bieganie po plaży.
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Wakacje w czasie studiów wypełnione były praktykami 
w zakładach pracy – odlewnicza w Poznaniu po I roku, 
branżowa w Ostrołęce po III roku i związana z budową 
maszyn papierniczych w Cieplicach po IV roku – i wspo-
mnianym wyżej obozem wojskowym. Nie do zapomnienia 
były zajęcia na praktyce w lipcu 1963 roku w Ostrołęce 
z uwagi na upalne lato, nazwane „latem stulecia”. Nie do 
wytrzymania było w halach i pomieszczeniach fabrycznych 
i większość czasu spędzaliśmy nad brzegami Narwi. Cały 
czas siedzieliśmy w wodzie, a tylko na krótkie momenty 
wychodziliśmy na brzeg. Ciągle tylko moczenie i susze-
nie. Było trochę kłopotu z zaliczeniem tak przebiegającej 
praktyki, ale po dyskusjach i przedstawieniu swoich racji 
osiągnęliśmy to. Najprzyjemniejszą jednak formą spędzania 
wakacji był wyjazd do brata Andrzeja. Poza tym zajmo-
wałem się nieraz pracą zarobkową przy zrywaniu owo-
ców w gospodarstwach położonych za Wisłą, w okolicach 
Włocławka. Te pobyty poza domem odciążały rodziców 
z kosztów utrzymania mnie przez cały okres wakacyjny, 
gdyż już we wrześniu wyjeżdżałem do Łodzi, na ten pobyt 
miałem uzbierane pieniądze.

* * *

Wakacyjne pobyty u brata związane były zawsze z wypa-
dami, przeważnie nad jeziora, rzadziej nad rzekę lub do 
lasu. Ja nie byłem tak zawzięty w tych działaniach jak brat, 
który zawsze znajdował pretekst, aby wyrwać się z domu, 
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jak nie polowanie to wędkowanie albo grzybobranie, a tak 
naprawdę to, żeby powałęsać się po lesie, nad jeziorami 
lub wzdłuż rzeki Drwęcy. Nie przeszkadzało mu poran-
ne wstawanie, nie znudziło mu się odwiedzanie tych sa-
mych miejsc. Ja po kilku dniach pobytu i powtarzających 
się codziennie wyprawach coraz mniej chętnie brałem 
w nich udział, ale nie śmiałem odmówić bratu towarzysze-
nia w kolejnych eskapadach. Właśnie to wszystko, co tak 
brat polubił i kultywował, nie wystarczyło do zaniechania 
działań, które doprowadziły w przyszłości do tragicznego 
finału. Dlaczego zrezygnował z tego, w imię czego? Może 
z wielkiej miłości, której wcześniej nie doświadczył, a teraz 
zrozumiał, ile błędów popełnił i uważał, że nie da się ich 
naprawić i pozostał w nim chyba brak wiary w przyszłość. 
To jednak dalsza historia.

* * *

W miesiącu sierpniu razem z bratem, jak co roku, roz-
poczynaliśmy sezon polowań na kaczki. Nie mogłem się 
jakoś przekonać do strzelania do żywych fruwających czy 
też biegających stworzeń, mimo propozycji brata, żebym 
spróbował coś ustrzelić. Tylko raz przymierzyłem się do 
lecącej wysoko kaczki, ale z góry było dla znawcy wiadome, 
że nie mam szans jej zestrzelić na tej wysokości. Rzeczy-
wiście, tylko podmuch wystrzału spowodował zakłócenie 
lotu ptaka, który z jeszcze większą prędkością poszybował 
dalej, co wcale nie zmartwiło przypadkowego strzelca.

Wczesnym rankiem, a właściwie jeszcze nocą, wstawałem 
razem z bratem, ubierając się jak najciszej i zabierając sprzęt, 
ruszaliśmy w teren. Przejazd motocyklem brata, Pannonią, 
trwał kilkadziesiąt minut i bardzo szybko znajdowaliśmy się 
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nad jeziorem, gdzie budziło się już ptactwo wodne szukające 
pożywienia. Kurki wodne, łyski, perkozy, lecz to nie one były 
naszym celem, ale kaczki krzyżówki, a ostatecznie cyranki. 
Nieraz opary znad jeziora jeszcze się nie uniosły na tyle, żeby 
można było wszczynać hałas dla spłoszenia kaczek, gdyż i tak 
nie byłyby widoczne i możliwe do odstrzału, wówczas musie-
liśmy odczekać. Gdy już widoczność się poprawiła, dopiero 
wtedy przystępowaliśmy do działania, a nawet wykonany 
został kontrolny wystrzał, na odgłos którego ujawniało się 
zrywające z tafli jeziora ptactwo. Było mało czasu i trzeba 
było szybkiej reakcji, przymierzenie się i strzał, nieraz dwa 
lub trzy, jeżeli jeszcze kaczki były w zasięgu broni. Czę-
sto udawało się w ciągu kilku godzin ustrzelić kilka sztuk, 
z którymi to największy kłopot stanowiło odnalezienie ich 
w szuwarach, w gąszczu traw, sitowiu i tataraku. Ja, jako 
brodzący i pływający, ubrany w długie gumowe buty prze-
chodziłem po ruchomych kępach, które pod moim ciężarem 
zanurzały się i trzeba było szybko przechodzić z jednej na 
drugą, znaleźć ustrzeloną zdobycz i się szybko wycofać, aby 
uchronić się przed głębszym zanurzeniem w wodzie. Nieraz 
brat wypożyczał psa, wodołaza wyuczonego do takich po-
lowań i wówczas rola moja sprowadzała się do kierowania 
go w odpowiednie miejsce i pilnowania, żeby odebrać mu 
przyniesioną zdobycz. Nie zawsze chętnie ją oddawał, ale 
był na tyle zdyscyplinowany, że przynajmniej jej nie poszar-
pał. Zdarzało się, że zestrzelona kaczka spadała na otwartą 
wodę i wówczas ja, jako pływający, decydowałem się po 
nią sięgnąć, co nie zawsze chętnie robiłem, bo to wiązało 
się z rozbieraniem, moczeniem, ubieraniem, a pogoda do 
takich poczynań nie zawsze była sprzyjająca. Jednak szko-
da było zostawić zdobycz na pastwę losu i mimo wszystko 
decydowałem się na ten krok.
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Ważne w czasie studiów było wyważenie proporcji – czasu 
nauki, pracy, treningów i spotkań towarzyskich. Tak, aby 
główny cel, jakim było ukończenie studiów, nie zszedł na 
dalszy plan. Treningom też nie mogłem poświęcać zbyt 
dużo czasu i właściwie to były tylko dla utrzymania jako 
takiej sprawności. Pamiątką z tamtych lat do tej pory jest 
szrama i ślad wtartego żużla na lewym kolanie. Właśnie, 
widocznie przez niezbyt wytrenowaną technikę, w pierw-
szym moim biegu na 400 m przez płotki przewróciłem się 
na ostatnim i doznałem tych urazów. Dobiegłem jednak 
ambitnie do mety, oczywiście ostatni i w kompromitują-
cym czasie.

* * *

Wydarzeniem na III roku studiów, to była jesień 1962 roku, 
rzutującym na dalsze lata było poznanie na wieczorku ta-
necznym w klubie studenckim nowej dziewczyny. Szatynka, 
zielonooka, seksowna, wyłowiona z gromadki stojących, 
okazała się uczennicą XI klasy liceum. Już po pierwszym 
tańcu stanęliśmy razem. Potoczyła się wartka rozmowa, 
tak jakby każda ze stron chciała się wykazać, jaka to jest 
towarzyska. Rozmawialiśmy ze sobą swobodnie, jak byśmy 
znali się już od dawna i zaliczaliśmy kolejne tańce aż do 
zakończenia wieczorku. Tak to się zaczęło i trwało, trwało 
i trwa. Poważne mną zainteresowanie moja dziewczyna 
wykazała już na moje imieniny w dniu 24 czerwca 1963 
roku, wręczając mi książkę Tomasza Manna – opowiadania, 
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z dedykacją „Kochanemu Jankowi z okazji imienin ofiaruję 
tę książkę – Ulka”. Czyżby to było częścią zapowiedzianego 
przy urodzeniu szczęścia?

Teraz czas był wypełniony dodatkowo spotkaniami, 
wyjściami do kina, na wieczorki taneczne i wieczorne 
spacery. To wszystko musiało być pogodzone z głównym 
celem. Na szczęście obu stronom przyświecało to samo – 
nauka, a znajomość nie przeszkodziła w przygotowaniu się 
do matury przez Urszulę ani w kontynuowaniu studiów 
przez „szczęśliwca” w celu uzyskaniu dyplomu.

Sympatyczne spotkania, wspólne zabawy, odwiedziny 
w akademiku wiązały nas coraz bardziej. Dlatego też w paź-
dzierniku 1965 roku, przy pełnym poparciu rodziców mojej 
przyszłej żony, pobraliśmy się w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Ślub odbył się tylko z udziałem najbliższej rodziny. Nie 
było strojenia się w suknię z welonem ani we frak z musz-
ką. Wystarczyły skromny kostium i schodzony garnitur 
z krawatem. Marsz weselny Mendelsona w USC musiał 
wystarczyć jako muzyczna oprawa całej uroczystości. Nie 
potrzebowaliśmy innych potwierdzeń naszego związku, 
gdyż uważaliśmy, że to byłoby zbytecznym wydatkiem nic 
niewnoszącym. Bez kawalkady samochodów z gośćmi, 
bez wiązanek kwiatów i prezentów. Nie było orkiestry ani 
wesela, a tylko skromne przyjęcie w domu rodziców panny 
młodej. Podróż poślubną stanowiły wczasy w okresie letnim 
następnego roku, w ośrodku wczasowym mojego zakładu 
pracy. O posagu słyszałem tylko z literatury i nawet o tym 
nie myślałem, a znając sytuację finansową, nie mogliśmy 
też liczyć na pomoc ze strony mojej rodziny.

Nie wiem, skąd to się wzięło. Nie lubiłem ucisku na 
częściach mojego ciała, więc nie nosiłem zegarka na ręku, 
zapiętych rękawów i kołnierzyka, obcisłych ubrań, a jeżeli 
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miałem krawat, to też luźno zawiązany. Założona na palec 
w momencie ślubu obrączka stwarzała dyskomfort, trudny 
do zniesienia na dłuższą metę, a przecież przyrzekałem 
„…aż do śmierci”. Musiałem z tego jakoś wybrnąć i ko-
rzystając z okazji, że żona chciała mieć szeroką obrączkę, 
zaproponowałem, żeby nie kupować nowej, bo byłby to 
znaczący wydatek, a stopić nasze obydwie i zrobić jedną 
szerszą. Znając moją fobię, żona zgodziła się, a ja czułem 
się wyzwolony, oczywiście tylko od ucisku obrączki. Aby 
nie nadużywać cierpliwości teściów, których mieszkanie 
składające się z pokoju i kuchni nie sprzyjało nowemu 
lokatorowi, korzystałem jeszcze przez cały rok z przysługu-
jącego mi miejsca w akademiku. To był ostatni – 1965/1966 
– rok studiów, który miałem raczej ulgowy, gdyż do zdania 
w sesji zimowej był tylko jeden egzamin. Pozostała jeszcze 
do opracowania praca magisterska i zdanie egzaminu koń-
cowego. Miałem dużo wolnego czasu i dlatego podjąłem 
się nauczania rysunku technicznego w jednym z techni-
ków. Powiększało to moje miesięczne dochody i razem 
ze stypendium stanowiło poważną kwotę umożliwiającą 
oszczędzanie.

* * *

Przed otrzymaniem tematu pracy magisterskiej, oprócz 
zdania wszystkich egzaminów, konieczne było wykonanie 
i zaliczenie dwóch prac przejściowych. Pierwszą miałem 
z dźwignic, długo to trwało (ok. 11 miesięcy), zanim po 
kilku rozpracowaniach zyskałem uznanie u prowadzące-
go i ocenę cztery mniej. Drugą z maszyn papierniczych, 
z mniejszymi kłopotami, wykonałem w ciągu 8 miesię-
cy i oceniona została na pełną czwórkę. Tematem mojej 
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pracy dyplomowej był projekt nietypowej konstrukcji, na 
bazie urządzenia sprowadzonego z zagranicy, pracującego 
w jednym z zakładów. Wiązało się to z kilkoma wyjazdami, 
żeby zinwentaryzować urządzenie i zapoznać się dokładnie 
z jego konstrukcją oraz reżimem pracy. Obliczenia wy-
trzymałościowe nie sprawiały kłopotu, ale ślęczenie przy 
desce kreślarskiej i rozrysowywanie wersji rozwiązania 
do przedstawienia promotorowi i wyboru optymalnego 
rozwiązania były żmudne oraz pracochłonne.

Egzamin końcowy jesienią 1966 roku i uzyskanie tytułu 
magistra inżyniera mechanika zakończyły wieloletnią ba-
talię. Trudno opisać euforię. „Jakaś nowa radość wprawia 
w taneczny rytm moje ciało, uskrzydla moje myśli, ożywia 
barwy najmniejszej wokół mnie rzeczy.”(„Dżin. Czerwona 
wyrwa w bruku ulicznym” Alain Robbe Grillet), to dokład-
nie określało, co czułem. Czy ja mogłem mieć powody, 
żeby narzekać na warunki, w jakich przebiegała moja ka-
riera uczniowska i studencka, którą mogłem kontynuować 
dzięki przepisom umożliwiającym otrzymywanie pomocy 
finansowej, począwszy od szkoły średniej i dalej na stu-
diach? Właściwie to czyniłem wszystko, aby najważniejsze 
sprawy związane z nauką w szkole i zaliczenia wszystkich 
zajęć na uczelni oraz zdawanie egzaminów stały się faktem. 
Skończyłem cały cykl nauki i wreszcie mogłem powiedzieć 
rodzicom, że właśnie zdobyłem tytuł magistra inżyniera 
mechanika. Czy to też dopełniła się przepowiednia przy 
urodzeniu? Zresztą niezależnie, czemu lub komu można to 
zawdzięczać, a z resztą uważam, że mogę najbardziej sobie, 
to najważniejsze było, że z dyplomem ukończenia wyższej 
uczelni mogłem ruszyć na podbój świata. Doceniałem to, 
czego dokonałem. Cieszyłem się, że wyrastając w biedzie, 
a nawet można powiedzieć w ubóstwie, osiągnąłem mój 
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szczyt. Uważałem teraz, że to zapewni mnie i rodzinie 
stabilizację życiową na poziomie, o którym mogłem w prze-
szłości tylko marzyć, a nawet to byłyby raczej mrzonki, 
a nie marzenia. Nie było wtedy najmniejszych podstaw do 
tego, aby sięgać zbyt wysoko i daleko. Wiadomo, za tytuł 
nikt nie płaci, trzeba wykazać się odpowiednimi efektami 
pracy, aby szczebel po szczeblu (nie tak jak we wspinaczce 
na suche drzewo w dzieciństwie) awansować i godziwie 
zarabiać. Uroczyste spotkanie w Klubie studenckim „Pod 
siódemkami”, przy ul. Piotrkowskiej było podsumowaniem 
całego okresu studiów. Profesor ze swoimi asystentami 
towarzyszyli nam w naszej radości i wspomnieniach, a te 
które uznane były za najważniejsze, akcentowano kolej-
nymi toastami.
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W związku z otrzymywanym stypendium fundowanym zo-
bligowany byłem do podjęcia pracy w zakładzie wyznaczo-
nym przez Zjednoczenie, co wiązałoby się z koniecznością 
wyjazdu z Łodzi. Użycie argumentu, że żona, mieszkanka 
Łodzi, jest studentką III roku Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Łódzkiego chyba przeważyło i skierowano mnie do 
biura projektów w Łodzi, oczywiście w branży związanej 
z wykształceniem. Zacząłem pracę 1.12.1966 roku jako 
stażysta i tak się wreszcie spełniło dążenie do zarabiania 
pieniędzy, chociaż na razie niewielkich. Biuro mieściło się 
w starych, fabrycznych pomieszczeniach. Nie wyglądało 
to efektownie. W skład całości biura wchodziły Pracownia 
Projektowa i Wydział Mechaniczny. Pracownia podzielona 
była na pracownie specjalistyczne, w których wyodrębnione 
były zespoły projektowe. Pracownie mieliśmy na piętrze, 
a pod nami całe wyposażenie warsztatu. Odgłosy pracu-
jących maszyn przenosiły się nieraz na piętro i zakłócały 
potrzebny spokój dla twórczego myślenia. A było nad czym 
się zastanawiać, gdyż musieliśmy zapewniać dokumen-
tację na remonty i modernizację dla całego przemysłu 
papierniczego i częściowo dla przetwórstwa. W starych 
budynkach, ale młode, wykształcone umysłu tworzyły to, 
co nazywamy postępem technicznym. W jednym rogu 
dużego pomieszczenia przy oknie ja z dwoma kolegami 
ustawiliśmy sobie deski kreślarskie i biurka. Otrzymaliśmy 
niezbędne wyposażenie – ołówki automatyczne z możli-
wością wymiany wkładów grafitowych o różnej twardości, 
suwak logarytmiczny, komplet cyrkli oraz ekierki, linie, 
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krzywiki. Do tego katalogi, normy i tablice matematyczne, 
tak wyposażeni mogliśmy rozpocząć twórcze działanie. 
Okna chociaż duże, ale z małymi szybkami osadzonymi 
w metalowych kratkach nie dawały dostatecznie dużo świa-
tła dziennego, abyśmy mogli w tych warunkach pracować 
i potrzebne było dodatkowe oświetlenie. Zapewniły to lam-
py zamocowane na deskach z możliwością ustawienia ich 
pod różnymi kątami. Po kilku dniach stwierdziłem, że nie 
jesteśmy jedynymi gospodarzami tego kącika. W górnym 
narożniku okna, przy którym miałem ustawioną deskę 
i biurko, odkryłem sieć pajęczą rozciągniętą na dość dużej 
powierzchni. Jeżeli był tu pająk, to chyba zasiedziały od 
dawna, ale teraz nie był widoczny. Byłem ciekawy, czy rze-
czywiście ta sieć jest czynna i schwytaną muchę wrzuciłem 
w pajęczynę. Reakcja była natychmiastowa. Nie wiadomo 
skąd pojawił się czarny pająk, który błyskawicznie dopadł 
do szamoczącej się muchy, omotał ją dodatkową siecią 
i unieruchomił. Przez długi czas zapewniałem mu wyży-
wienie, a w przerwach od ciągłego ślęczenia przy desce dla 
relaksu oglądałem jego popisy przy schwytanych w sieć 
owadach. Tak zaczęła się nasza znajomość, która trwała 
kilka miesięcy. Wyrósł na okazałego pająka, który już się 
nie chował, a tylko czekał w sieci na swój kąsek. Zakończyło 
się to niespodziewanie, gdy przystąpiono do odświeżania 
wszystkich pomieszczeń i mycia okien.

* * *

Uważałem, że skończył się okres nakładów i kosztów, a za-
czął się czas osiągnięć i zysków. Zacząłem staż jako niedo-
świadczony, ale już po trzech miesiącach dostałem angaż na 
asystenta projektanta z zadowalającym wynagrodzeniem. 
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To pozwalało na gromadzenie zasobów finansowych, aby 
zrealizować najpotrzebniejszą inwestycję, jaką było samo-
dzielne mieszkanie. Stopniowo realizowane były dążenia do 
wyzwolenia się z przeszłości. Mimo trudnych warunków 
lokalowych pracownia powiększała się o nowych absolwen-
tów politechniki. Zagęszczenie deskami kreślarskimi po-
wodowało niejednokrotnie utrudnienia w manewrowaniu 
przy ustaleniu ich odpowiedniego kąta nachylenia. Mieliśmy 
jednak perspektywę zmiany warunków pracy, gdyż z ini-
cjatywy Zjednoczenia w sąsiedztwie zaczęto budowę dzie-
sięciokondygnacyjnego biurowca w pełni przystosowanego 
dla pracowni projektowych różnych specjalności. Wszyscy 
w biurze zajęci byli sprawami zawodowymi i w okresie 
zawirowań politycznych uważali, że najważniejsze jest, 
żeby w terminie realizować przyjęte zobowiązania, a nie 
ulegać namowom do strajków i protestów. Umowy zawarte 
na opracowania różnego rodzaju dokumentacji, która była 
niezbędna do przeprowadzenia modernizacji linii techno-
logicznych i maszyn papierniczych, gdyż biuro zajmowało 
się głównie tą branżą, uważaliśmy, że muszą być zrealizo-
wane w terminie, bo to rzutowało na pracę dla głównych 
wykonawców i zapewniało ciągłość produkcji. Lata siedem-
dziesiąte XX wieku były najlepsze dla przemysłu. Nowe 
inwestycje, modernizacje, remonty, na wszystkie działania 
musiała być opracowywana dokumentacja wykonawcza, 
co stwarzało możliwości dość wysokich zarobków, które 
pozwalały na realizowanie nieprzewidzianych wcześniej 
zakupów rodzinnych. Tak trwało prawie do 1980 roku, kiedy 
okazało się, że kredyty pobrane z zachodnich banków nie 
zostały racjonalnie wykorzystane. Zakupy maszyn i urzą-
dzeń były nieprzemyślane. Sprawy te załatwiali ludzie, którzy 
z racji sprawowania politycznego nadzoru brali udział we 
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wszystkich wyjazdach zagranicznych i mieli decydujący 
wpływ na zawierane umowy. Napływały dostawy maszyn 
i urządzeń w uzgodnionych terminach, a budynki i hale 
nie były gotowe na ich przyjęcie. Brak było koordynacji 
i składowane w niewłaściwy sposób zakupy powodowały 
nieodwracalne straty.
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Rok 1968 zapisał się w mojej pamięci, gdyż od dalszego 
krewnego żony okazyjnie kupiłem motocykl Junak, zwany 
„polskim Harleyem”. Był to ciężki motocykl z silnikiem 
czterosuwowym, który miał charakterystyczny odgłos 
pochodzący z rury wydechowej. Okazało się, że na nim 
zabił się ich syn, który pojechał ze swoją dziewczyną nad 
morze. Na wieczorku tanecznym, oczywiście z alkoholem, 
pokłócił się z nią, wsiadł na motor i ruszył nie wiedząc, że 
to ostatnia przejażdżka. Była już noc, musiał pędzić bez 
opamiętania. Wyrzucony na zakręcie poza szosę, uderzył 
czołowo w drzewo. Znaleziony dopiero rano, już nie żył. 
Pojazd był wzięty na kredyt. Okazało się, że to nie była 
żadna korzystna transakcja, bo ubezpieczyciel po remoncie 
motocykla nie wypłacił pieniędzy z uwagi na fakt, że kie-
rowca był pod wpływem alkoholu. Musiałem sam spłacić 
pozostałe raty, zapłacić za remont i wyszedłem na tej okazji 
jak przysłowiowy Zabłocki na mydle. Jednak wreszcie 
mogłem korzystać z uprawnień, jakie dawało prawo jazdy 
uzyskane przed wieloma latami. Przez trzy lata objechałem 
nim kawał Polski. Nie miałem skórzanego kombinezonu 
ani kasku z wentylacją. Czułem naprawdę wiatr, nie tylko 
we włosach, przykrytych „mydelniczką” albo inaczej zwaną 
„kokilką”, ale na całym ciele, gdy z prędkością 110–115 km/
godz. przemieszczałem się po naszych szosach. Miałem 
kilka stresowych sytuacji, ale wychodziłem z nich obronną 
ręką – takie było przecież moje przeznaczenie.
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* * *

W kolejnych latach, to jest do końca 1969 roku zamiesz-
kiwałem już u teściów na stałe, dokładając tylko pewne 
kwoty za otrzymywane posiłki. Do pracy dojeżdżałem 
tramwajami, jak większość. Z tej racji w godzinach szczy-
tu – wszyscy na jedną godzinę – były wypełnione i często 
jeździło się na schodach. Jednego razu, aby się nie spóźnić 
do pracy, goniłem ruszający tramwaj z przystanku i chcia-
łem wskoczyć od razu na drugi stopień schodów. Niestety, 
nie trafiłem dobrze, poślizgnąłem się i kolanem uderzyłem 
w niższy stopień. Dobrze, że ręka trzymająca się barier-
ki udźwignęła całe obciążenie i mimo bólu wskoczyłem 
do wnętrza. Wykaraskałem się jakoś z tego. Po okładach 
kompresami opuchlizna dość szybko zeszła, jednak ból 
odczuwałem przez kilka tygodni.

* * *

W 1967 roku urodziła się nam córeczka Agnieszka, którą 
łatwiej było wychowywać z pomocą teściowej, ponieważ 
żona jeszcze studiowała i nie mogła poświęcić się całko-
wicie dziecku. Urodzenie dziecka nie dawało przywilejów 
studiującej żonie, która nie chcąc tracić roku, uczęszczała 
bez przerwy na zajęcia, przygotowując się do letniej sesji 
egzaminacyjnej i zdając w terminie wszystkie egzaminy. 
Wykształcenie, które posiadałem, mobilizowało ją do jak 
najszybszego ukończenia studiów i dorównania mi, cho-
ciażby tytułem. Jej pełna determinacja, niezależnie od 
innych okoliczności, trwała już od szkoły podstawowej, 
kiedy z pełnym przekonaniem dążyła do spełnienia marzeń, 
żeby zostać prawnikiem. Uszczegółowiła swoje dążenia 
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już na uczelni, kiedy zdecydowała się na kryminalistykę, 
co mnie także bardzo zainteresowało. Studia ukończyła 
w 1968 roku i rozpoczęła pracę w łódzkim wymiarze spra-
wiedliwości. Nie było to łatwe do załatwienia i wymaga-
ło poparcia odpowiednich czynników, bo nie miała ona 
zaplecza prawniczego. Jednak jej solidność i rzetelność 
w pracy owocowała awansami na kolejne szczeble, które 
przynosiły nie tylko zmianę stanowiska, ale także znacz-
ny wzrost wynagrodzenia, którym to wzbogacała zasoby 
rodziny. W międzyczasie ze zgromadzonych oszczędności 
dokonałem przedpłaty na mieszkanie spółdzielcze w blo-
kach. Szczęśliwie się złożyło, że spółdzielnia budowała całe 
osiedle bloków, gdzie przeważały mieszkania M3, o jakie 
się starałem. Już na początku stycznia 1970 roku mogłem 
się wprowadzić wraz z żoną i córką. Byliśmy szczęśliwi, 
że mogliśmy zamieszkać w nowym mieszkaniu, niezbyt 
dużym, dwupokojowym, z maleńką kuchnią, ale za to 
z łazienką, której u żadnych rodziców nie było. Urządzenie 
mieszkania pochłonęło całe oszczędności, powiększane 
co nieco przez żonę rozpoczynającą swoją karierę zawo-
dową. Skromni, nieszarżujący wymyślnymi zakupami, 
tylko ograniczający się do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. Kupowaliśmy tylko to, na co nas było stać w da-
nym momencie. Byliśmy cierpliwi. Bez żadnych pożyczek 
czy też kredytów. Potrzeby były duże, gdyż do pustego 
mieszkania musieliśmy kupić wszystko, aby można było 
w nim zamieszkać. Awanse w pracy obojga po okresie sta-
żowym pozwoliły na podniesienie poziomu życia i zakupy 
bardziej znaczące. W związku z pracą żony w wymiarze 
sprawiedliwości otrzymaliśmy przydział na telefon, który 
nam zainstalowano w ekspresowym tempie, bo normalnie 
okres wyczekiwania trwał dosyć długo. Nowe mieszkanie 
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dawało nam poczucie luzu i swobody. Niefortunnie jednak 
zaczęliśmy tam zaznaczać swoją obecność. Podczas pierw-
szego prania zalaliśmy sąsiadów, bezpośrednio pod nami 
i jeszcze niżej, i niżej. Okazało się, że wąż odprowadzający 
wodę z pralki, nie wiadomo dlaczego, wysunął się z wanny 
(a może nie został przeze mnie tam włożony?) i duża część 
wody spłynęła, powodując zacieki na sufitach mieszkań 
niżej położonych. Wszystko jednak zostało załatwione 
polubownie i ponieśliśmy tylko koszty malowania.

* * *

W roku 1975 podjęliśmy wraz żoną kontrowersyjną de-
cyzję, zamiast wpłaty na segment mieszkaniowy, na co 
namawiali nas przyjaciele Barbara i Mieczysław B., do-
konaliśmy wpłaty dolarowo-złotówkowej na nowy model 
samochodu Fiat 125p. Tak, to był dla nas zbytek, luksus na 
naszą miarę, ale jednocześnie jak gdyby wzrost prestiżu, 
przecież do tej pory kupowaliśmy tylko podstawowe rzeczy 
do normalnego życia, a tu taki gest. Zgromadzenie zachod-
niej waluty wiązało się z pewnym ryzykiem, gdyż zakupy 
jej po przystępnej cenie były możliwe tylko u „koników”, 
którzy nie zawsze byli uczciwi, lub od znajomych, którzy 
mieli rodziny na Zachodzie. Wszystko jednak odbyło się 
bez komplikacji i przy wpłacie nikt nie wnikał, jak została 
zdobyta waluta kapitalistów.

Posiadanie samochodu stwarzało, oprócz pewnego kom-
fortu w przemieszczaniu się po mieście, w całym kraju, 
a nawet zagranicą, także zagrożenia. Zwiększone stało 
się ryzyko doznania co najmniej urazów, nie wykluczając 
poważniejszych obrażeń, a nawet zagrożenia utraty życia. 
Odnotowałem kilka przypadków, które poświadczały te 
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wstępne przypuszczenia, ale ze wszystkiego wychodziłem 
jakoś obronną ręką.
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Wyjazdy w delegację do zakładów komplikowały się 
w okresie zimy, kiedy na drogach powstawało zagrożenie 
z uwagi na śliską jezdnię. Trudności powstawały, kiedy pa-
nowały śniegi i mrozy, gdyż nie wszędzie służby drogowe ją 
oczyszczały. Tak było wtedy, gdy po trzydniowym pobycie 
w zakładzie w Kluczach wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Łodzi. Jechałem swoim fiatem 125p wraz z czwórką 
kolegów i współpracowników. Razem z bagażami było 
pełne obciążenie, a nawet może lekkie przeciążenie, co 
nie ułatwiało bezpiecznego prowadzenia samochodu. 
Trudno było jednak wyeliminować kogoś i skazać go 
na szukanie sobie źródła komunikacji. Zdawałem sobie 
sprawę z konieczności ostrożnej jazdy, gdyż w nocy były 
przymrozki i liczyłem się z tym, że można będzie napotkać 
śliskie miejsca. Jechaliśmy drogą przebiegającą przez las 
i wydawało się, że czarna nawierzchnia szosy gwarantuje 
bezpieczną jazdę. Jednak, gdy zbliżaliśmy się do wylotu 
z lasu, odczułem lekkie boczne poślizgi samochodu i uwa-
żałem, żeby nie robić gwałtownych ruchów kierownicą 
i ostrożnie hamować. Ale co z tego? Mimo całej ostroż-
ności nie udało się uniknąć tego wydarzenia, ale dobrze, 
że nie tragedii. Wszystko działo się jakby w zwolnionym 
tempie, a to chyba dzięki temu, że wchodząc w łuk szosy, 
zmniejszyłem prędkość pojazdu, ale z uwagi na dużą masę 
siła bezwładności zadziałała na naszą niekorzyść. Na łuku 
szosy, przy wyjeździe z lasu samochód zaczął tracić przy-
czepność i obracać się w lewą stronę. Nie pomagały żadne 
wyuczone manewry kierownicą i obracający się samochód 
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zaczął przesuwać się na lewą stronę jezdni, utrzymując 
się jeszcze na szosie. Po chwili będący w obrocie pojazd 
zsunął się na pobocze i stanął obrócony prawie o 360 
stopni. W trakcie zsuwania z jezdni usłyszałem od dołu 
jakieś zgrzyty i trzaski. Wyszliśmy z samochodu trochę 
przestraszeni, ale bez żadnych urazów.

Mieliśmy szczęście! Żadnego pojazdu z przeciwka! Teren 
obok szosy piaszczysty, lekko obniżony, nie było żadnego 
rowu, jaki najczęściej wzdłuż takich dróg się znajduje! 
Wypadając z szosy, trafiliśmy między słupki drogowe, co 
może nie dziwić, bo są w sporej odległości od siebie! Prze-
strach, uczucie ulgi i podgięta rura wydechowa. Okazało 
się, że na całym łuku szosy utworzyła się warstewka lodu, 
praktycznie niewidoczna z samochodu, dopiero, gdy się 
na nią weszło, to okazało się, że jest bardzo ślisko i łatwo 
można się wywrócić. Pojechaliśmy dalej, jeszcze ostrożniej 
i wolniej z uczuciem obawy, żeby to się nie powtórzyło, 
bo efekt mógłby być inny. Ostrożność i rozwaga, ale także 
szczęście, co przeważyło w tym przypadku?

* * *

Po zakończeniu treningów i startowaniu w zawodach 
w okresie studiów, nie wytrzymałem zbyt długo w bezczyn-
ności i w 1969 roku zacząłem uczęszczać na kurs sędziego 
piłki nożnej. Po bardzo dobrze zdanym egzaminie zacząłem 
karierę, oczywiście od sędziowania rozgrywek najniższych 
szczebli, zarówno w grupach juniorów jak i seniorów. Była 
to działalność najwyższego ryzyka. Sędziowanie meczów 
piłki nożnej w niższych klasach i w małych miejscowościach, 
gdzie lokalny szowinizm przerastał normalne kibicowanie, 
było tak samo groźne jak stanie pod wysokim drzewem 
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w czasie burzy z błyskającymi piorunami. Mimo to przez 
długie lata trudniłem się tym z zapałem, ale wreszcie 
zrozumiałem, że na układy nie ma rady i jeżeli nie ma 
„właściwego” poparcia, to także nie ma szans awansu, co 
pozwoliłoby „gwizdać mecze” w liczącej się klasie rozgryw-
kowej i na prawdziwych stadionach. Trzeba przynależeć 
do ścisłej grupy, wtedy ma się poparcie, ułatwioną drogę 
awansu i wszystko idzie jak z płatka. Szczęściem było, jeżeli 
opiekunem był znaczący sędzia ligowy, który dobierał sobie 
liniowych i tworzył zaplecze. Uczestniczyłem kilka razy 
jako sędzia liniowy w meczach II ligi, ale raz zauważyłem 
wprost nachalne zabieganie gospodarzy meczu o względy 
sędziego głównego. Już od momentu przyjazdu w przed-
dzień meczu towarzyszył nam przedstawiciel gospodarzy, 
proponując różne warianty spędzenia wolnego czasu. 
Oczywiście wszelkie koszty z tym związane pokrywaliby 
oni. Jednocześnie przekonywali sędziego głównego, że 
korzystny wynik meczu ich drużyny zapewni mu wysoką 
ocenę kwalifikatora. Doznałem wówczas raczej niemiłego 
uczucia, bo nie spodziewałem się, że naprawdę istnieją takie 
praktyki gospodarzy, o których tylko co nieco słyszałem. 
Ilu sędziów ulega takim naciskom, to trudno stwierdzić, 
ale można było przeczytać w prasie o „drukowanych” me-
czach, których wyniki szokowały. Nie byłem zdolny ulegać 
takim układom i dlatego zgłosiłem rezygnację, wcześniej 
regulując wszystkie należności związane z przynależnością 
do PKS (Polskie Kolegium Sędziów).
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Pomyślne zakończenie wielu niebezpiecznych wydarzeń 
utrwaliło we mnie przekonanie, że nic złego nie może się 
przytrafić. Oczywiście nie bezpośrednio mnie, ale przecież 
nieszczęścia bliskich mi osób także mnie dotyczyły.

W kwietniu 1972 roku wiosna zaskoczyła wszystkich 
piękną pogodą. Bezchmurne dni, słońce wysoko na niebie 
świeciło pełnym blaskiem i wydawałoby się, że w takich 
dniach nic złego nie może się zdarzyć. Wydarzenia, jakby 
wbrew tym urokliwym chwilom, były zaskakujące i tragicz-
ne. Telefon odezwał się wieczorem, a w nim głos zapłaka-
nej Hanki – mojej bratowej. – Andrzej nie żyje, zastrzelił 
się i zabita jest też kobieta, która z nim była. Stało to się 
„na Zbicznie”, w domku kempingowym. Zaniemówiłem 
z wrażenia i mogłem tylko wykrztusić – dlaczego?

Właśnie tam, gdzie w okresie studiów, w wakacje, cho-
dziłem razem z bratem i polowaliśmy, rozegrał się ten 
dramat. Strzały nad jeziorem Zbiczno i pobliskimi – Ba-
chotek, Strażym, Ciche – słychać było często, szczególnie 
w miesiącu sierpniu, gdy rozpoczynał się okres polowań 
na kaczki. Nikt wtedy nie przewidywał, że za jakiś czas 
też rozlegną się strzały, ale tylko dwa i z innego rodzaju 
broni. Te wystrzały nie były w sezonie polowań i po nich 
nikt nie szukał ustrzelonej zdobyczy. Dwa martwe cia-
ła znalezione w drewnianym domku świadczyły jednak 
o ich skuteczności. To nie była zwykła historia. Żonaty 
mężczyzna, małe dziecko i kobieta mająca męża i dzieci, 
tak zafascynowani sobą, że zabrakło im realnej oceny sy-
tuacji i świadomości o możliwości dalszego życia. A może 
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zbyt dobrze uświadamiali sobie i przewidywali następstwa, 
trudności, komplikacje, rozczarowania i dokonali tego, 
aby ich uniknąć. 34 lata – czy to wystarcza już życia, żeby 
się go pozbawić? Czy wszystko, co interesowało brata – 
książki, praca, rodzina, polowania – przestało się liczyć? 
Co zadecydowało, że ponad to wszystko wybrał śmierć, 
wraz z osobą, która w pełnej z nim zgodności dokonała 
samobójczego czynu? Dlaczego nie mogli pozostać wśród 
żywych? Obcowanie z bronią na co dzień, zadawanie śmierci 
ptakom lub zwierzętom, uodpornienie na huk wystrzałów, to 
musiało wpłynąć na wybór sposobu pozbawienia się życia. 
Strzał w skroń z pistoletu, aby nie było wątpliwości co do 
skuteczności. W testamencie, po tragicznych wydarzeniach 
nad jeziorem Zbiczno w 1972 roku otrzymałem spinki do 
koszuli. Wyraźnie brat zaznaczył: „Jankowi spinki do ko-
szuli”. Trapezowe główki, na każdej trzy pozłacane wąskie 
paseczki, a między nimi radełkowane powierzchnie. Słupki 
spinek posrebrzane, ze szczelinami umożliwiającymi obrót 
dźwigienek, aby mogły się ułożyć wzdłuż słupka dla włoże-
nia w otwór mankietu koszuli. Czy mogłem potraktować je 
tylko jako zwykły podarunek? Stworzyłem może mit i inne 
były intencje brata, ale dla mnie stanowią łącznik między 
przeszłością i teraźniejszością, między życiem a śmiercią.

Minęły lata od tamtych wydarzeń, ale pamięcią ciągle 
do nich wracam, a wspomnienia nie straciły ostrości, tylko 
spinki poczerniały, zszarzały i pokryły się ciemnym na-
lotem, jakby chciały zatrzeć, a może zmniejszyć wymowę 
tragicznych faktów. Pozostały tylko żal i pamięć o trud-
nych do zrozumienia wydarzeniach oraz powtarzające się 
pytanie – dlaczego?

Wspominam często czasy, gdy w moich studenckich mie-
siącach wakacyjnych przyjeżdżałem do brata. Wstawaliśmy 
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o świcie i wyruszaliśmy na polowanie nad jeziora lub do 
lasu, szukając „obiektów” do odstrzału. W trakcie tych 
wypraw właściwie nie rozmawialiśmy i wystarczyło, przy-
najmniej mnie, że jesteśmy razem. Tak jak w dzieciństwie, 
przez wiele lat jeden przy drugim. A teraz mam tylko spinki!
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Od stycznia 1970 roku, jak już wcześniej wspomniałem, 
mieszkaliśmy w naszym pierwszym, nowym mieszkaniu 
M3 na 6 piętrze. Wieczorem, o dość późnej porze, do drzwi 
zastukał jakiś człowiek. Przedstawił się jako sąsiad z piętra 
pod nami i prosił, żeby mu umożliwić z naszego balkonu 
zejście na jego balkon, to on wejdzie do siebie, bo zatrza-
snęły mu się drzwi, a klucze zostały w środku. Trudno było 
się na to zgodzić, bo delikwent wyraźnie był po spożyciu 
alkoholu i wcale nie mogła to być mała dawka, gdyż zionął 
okropnie i chwiał się na nogach. W takim stanie to czyste 
samobójstwo, a nie chciałem być pomocny, dlatego usado-
wiłem gościa na krześle, żeby spokojnie poczekał, a sam 
przygotowywałem się do zejścia na balkon sąsiada. Żona, 
jak mogła, odradzała, że to niebezpieczne, że można się 
zabić, w ostateczności zostać kaleką, ale nie przyjmowałem 
żadnych ostrzeżeń, bo my mężczyźni…, nie dopuszczamy 
myśli, że działamy bez przekonania i wiary w pomyślność. 
Trzymając się prętów balkonowych, opuszczałem się coraz 
niżej, aż sięgnąłem nogami poręczy znajdującego się poniżej 
balkonu. Teraz był najgroźniejszy moment, który decydo-
wał, czy amator schodzenia spadnie na zewnątrz, kiedy się 
puści prętów, czy uda mu się zeskoczyć na poziom balkonu. 
Na szczęście (jak zwykle do tej pory) znalazłem się na bal-
konie, a z uwagi na to, że drzwi balkonowe były uchylone, 
swobodnie mogłem dostać się do mieszkania i otworzyć 
od wewnątrz zatrzaśnięte drzwi wejściowe. Sąsiad mógł 
wreszcie wrócić do siebie, a raczej musiał być sprowadzony, 
bo coraz bardziej tracił równowagę, nie mogąc utrzymać 
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się na nogach. Moje kaskaderskie wyczyny nie mogły mi 
ujść bezkarnie. Tak długiej i uszczypliwej reprymendy od 
żony nigdy jeszcze nie słyszałem. W napięciu czekała na 
wynik tej eskapady i teraz mogła już sobie pozwolić na 
szeroki wykład o lekkomyślności, lekceważeniu jej rad, 
dlaczego myślę tylko o sobie, a przecież mam rodzinę, i żeby 
więcej takich „atrakcji” nie musiała przeżywać. W końcu 
nie wytrzymawszy, powiedziałem: „lepiej byłoby chyba, 
żebym spadł”, co jeszcze bardziej rozjuszyło małżonkę 
i doprowadziło do dalszych wymówek. Chyba tylko do 
następnego razu, bo znając ryzykowne, dotychczasowe 
występy, nie sposób pomyśleć, że na tym przypadku się 
skończyły.

* * *

Kupiony samochód Fiat 125p, wygodny, łatwy w obsłudze, 
drobnych naprawach i regulacjach – można nawet powie-
dzieć, że szczęśliwy. Wydarzenia, do jakich dochodziło, nie 
powodowały ujemnych skutków i wychodziłem zawsze 
w pełni sprawny. Przeważnie zdarzenia niebezpieczne 
związane były z wyjazdami w sprawach służbowych. Jednak 
odbyłem nim także, można powiedzieć, podróż usługową. 
Gdy byłem na obozie szkoleniowym sędziów piłkarskich, 
powierzono mi odpowiedzialne zadanie. Kwalifikator me-
czów piłkarskich będący z nami na obozie, w dniu jego 
zakończenia zasiedział się zbyt długo na pożegnalnym 
spotkaniu i była obawa, że nie zdąży na mecz do Chorzo-
wa, na mecz I ligi, na który był wyznaczony. Poproszony, 
a raczej wyznaczony przez organizatorów do zapewnienia 
w odpowiednim czasie dowiezienia go na stadion cho-
rzowski, musiałem podjąć tą ryzykowną jazdę, gdyż nie 
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było zbyt dużo czasu. Ruszyliśmy od razu dość ostro, ale 
dopiero na „gierkówce” koło Piotrkowa mogłem rozwinąć 
większą prędkość. Nie zważając na ograniczenia i zakazy, 
jechałem cały czas 130–140 km/h. To była jedyna szansa, 
żeby zdążyć. Obawy mojego pasażera pytającego się, co by 
się stało, jakby pękła opona, zbyłem wzruszeniem ramion, 
bo cóż mogłem powiedzieć, żeby go nie wystraszyć. Samo-
chód spisywał się doskonale, tylko przy tych prędkościach 
zużywał dość dużo benzyny, co zwiększało jeszcze bardziej 
ponoszone przeze mnie koszty. Dojechaliśmy do Chorzo-
wa kilka minut przed czasem, co pozwoliło na niezbędne 
działania wstępne mojego pasażera, jako kwalifikatora. 
Ja natomiast po kilkudziesięciu minutach obserwacji me-
czu wyruszyłem w drogę powrotną do domu. Jak zwykle 
w takich przypadkach, oberwało mi się od żony, która spo-
dziewała się mnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
kilka godzin wcześniej. Opowiadanie o mojej misji jeszcze 
bardziej ją zdenerwowało, a główne zarzuty sprowadzały 
się do stwierdzeń:, „dlaczego akurat ty, jeżeli tam was było 
kilkadziesiąt osób” i „zapomniałeś pewnie numeru telefonu 
do domu, a może w ogóle o nas”, „jak tu trzeba pojechać, 
to nie mogę się doprosić” i jeszcze, jeszcze…

* * *

Samochód był niezawodny, ale do czasu. Kiedy wracałem 
jak zwykle z delegacji, nastąpiła niewyobrażalna awa-
ria, trudno uwierzyć, że coś takiego może się przydarzyć. 
Na wjeździe do Zgierza, przy małej prędkości jazdy, na-
stąpił pod maską wybuch silnika. Odruchowe naciśnięcie 
sprzęgła i hamulca pozwoliło na natychmiastowe zjechanie 
na pobocze i zatrzymanie auta, a spod maski wydobywał 
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się już dym. Podniesienie maski spotęgowało pożar. Nie 
mając pod ręką gaśnicy, ręcznikiem, który miałem w torbie, 
zacząłem dławić płomienie, które pojawiały się z przodu 
silnika. Okazało się, że palił się olej, który jakimś sposobem 
wyciekł z układu smarowania. Było to wynikiem wybuchu, 
który uszkodził instalację i korpus silnika i spowodo-
wał wypływ gorącego oleju i jego zapłon. Tak unierucho-
miony, szukałem pomocy u przejeżdżających, aby mnie 
zaholowano na parking osiedlowy. Wreszcie znalazł się 
życzliwy kierowca warszawy, który bez żadnych proble-
mów i dyskusji, zaczepił linkę holowniczą do mojego auta 
i przez cały Zgierz oraz duży odcinek Łodzi przyholował 
uszkodzony samochód pod blok, w którym mieszkałem. 
Z uwagi na rodzaj wydarzenia kierowca okazał się bardzo 
wyrozumiały i policzył tylko, jakie poniósł z tego tytułu 
koszty, nie wliczając żadnego zarobku. Ekspertyza zlecona 
przeze mnie, a przeprowadzona przez biegłego, wyka-
zała, że w pierwszym cylindrze, z przodu samochodu, 
urwał się korbowód, który wybił otwór w korpusie silnika 
i spowodował wypływ oleju z instalacji. Po dokładnych 
oględzinach biegły stwierdził, że awarię spowodowała 
wada materiału urwanego korbowodu, a pojazd był eks-
ploatowany zgodnie z wymaganiami i kolejne przeglądy 
były dokonywane w stacjach obsługi Fiata. Po reklamacji 
złożonej u producenta wraz z załączoną opinią biegłego, 
czekałem z niecierpliwością na decyzję. Nadspodziewanie 
szybko otrzymałem informację, że sprawa została załatwio-
na pozytywnie i dostanę nowy silnik, który mi zamontują 
w stacji obsługi, a uszkodzony wezmą do dalszej analizy. 
Okazało się także, że przypadki wybuchu silników zdarzały 
się wcześniej, średnio w jednym na dziesięć tysięcy.
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* * *

Znów mam wątpliwość, co zadecydowało o powodzeniu 
tak tragicznie wyglądającego początkowo zdarzenia? Mo-
gło przecież to się stać przy pełnej szybkości na szosie, 
zablokowany mógł zostać układ napędowy i kierowniczy, 
a samochód pozbawiony zdolności manewru mógł zjechać 
na przeciwny pas jezdni, powodując zderzenie. Widocznie 
każdy ma, na co zasłużył, a ja przecież już od urodzenia 
mogę liczyć na szczęście i powodzenie, bo na „bożą łaskę” 
to raczej nie, gdyż od wielu lat nie spełniałem warunków 
zawartych w dekalogu. Myślę jednak, że nie wyczerpałem 
jeszcze limitu i ta przepowiednia będzie realizowała się 
przy kolejnych wydarzeniach, które trudno wykluczyć.
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W czasie, gdy już się zagospodarowaliśmy, mogliśmy sobie 
pozwolić na wyjazdy nad morze do renomowanego ośrod-
ka wczasowego w Stegnie Gdańskiej, w którym mieliśmy 
do dyspozycji boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, 
basen z podgrzewaną wodą i kawiarnię ze stołem bilar-
dowym. Nie wykluczało to wędrówek na plażę oddaloną 
od ośrodka ok. 400 m. Przy każdym pobycie kąpiel w mo-
rzu sprawiała mi przyjemność, szczególnie gdy nie było 
dużych fal. Odpływałem lekko, swobodnie i dość szybko 
na otwarte morze. Jednego razu zapędziłem się chyba za 
daleko i w pewnym momencie spostrzegłem, że sylwetki 
plażowiczów są mało widoczne. Natychmiast zacząłem 
płynąć z powrotem, mając świadomość, że to będzie wy-
magało dużego wysiłku. Rzeczywiście płynąłem dosyć 
długo, ale i tak cały czas byłem na głębokiej wodzie. Było 
to denerwujące, gdyż wiedziałem, że przez lekkomyślność 
sprowokowałem tą trudną sytuację wymagającą wysił-
ku, może zbyt dużego, na który nie będzie mnie stać, aby 
osiągnąć brzeg. I co wtedy? Lepiej nie myśleć. Spokojnie 
pracowałem rękoma, jak i nogami, bez zrywów i szarpa-
nia, bo nie wiedziałem, ile jeszcze sił muszę włożyć, żeby 
poczuć pod nogami dno, ale z głową nad wodą. Zdyszany 
jak po ciężkim biegu, dotarłem wreszcie na płytką wodę 
i słaniając się na nogach, wyszedłem na brzeg. Czyżby to 
było ostrzeżenie, że to już nie te siły, że przybyło lat, że 
mniejsza sprawność? Nigdy więcej takich sytuacji. Od tej 
pory nie szarżowałem, a wypływając na głębszą wodę, 
pływałem wzdłuż brzegu.



132 Jan Melerski

* * *

W 1978 roku zachęcani przez kolegę Leszka B., który już 
był doświadczony, gdyż przed rokiem był na wczasach za 
granicą, wybraliśmy się całymi trzyosobowymi rodzinami 
do Bułgarii. Był to sprawdzian nie tylko dla mnie jako 
kierowcy, ale głównie dla samochodu. Najpierw przejazd 
do Mamai w Rumunii, a po trzech dniach pojechaliśmy 
na kemping do Kranieva, koło Albeny, gdzie spędziliśmy 
pod namiotami dwa tygodnie. Słonecznie, upalnie i to 
samo codziennie, ale bez spektakularnych wydarzeń, które 
mogłyby potwierdzać tezy z urodzenia. Jedynym moim 
dokonaniem godnym uwagi było usunięcie uszkodzenia 
w układzie wydechowym w moim samochodzie. W trakcie 
tak długiej podróży uszkodziła się uszczelka przy głowicy 
silnika i następował wydmuch spalin, a także słychać było 
uciążliwy hałas. W zapasach wziętych z kraju mieliśmy 
między innymi płaską puszkę śledzi w oleju. Oczywiście, 
śledzie spożyliśmy, a z puszki wyciąłem uszczelkę wg tej 
uszkodzonej. Miękka blacha puszki pozwoliła na dosyć 
dokładne otrzymanie jej profilu. Po zamontowaniu okazało 
się, że bardzo dobrze spełniała swoją funkcję i aż do po-
wrotu do kraju nie było problemu z układem. Wracaliśmy 
przez Budapeszt, z postojem dwudniowym i wspinaczką na 
wzgórze Gelerta, do Krakowa, skąd po noclegu w motelu 
na drugi dzień wyruszyliśmy do domu.

* * *

W końcu mój fiat 125p pokazał swoją prawdziwą war-
tość, kiedy przednie błotniki zaczęły odrywać się od nad-
wozia, progi stawały się ażurowe, a uszczelki w układzie 
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wspomagania kierowania trzeba było często wymieniać. 
Postanowiłem go sprzedać i w ramach przydziału, zamiast 
czekać pięć lat na fiata 125p-1500, który miałem zamówio-
ny, zakupić od ręki fiata 126p. Wydawało się, że to będzie 
przejściowe autko i za niedługi czas kupimy samochód 
wyższej klasy. Jednak inne wydatki spowodowały, że „ma-
luch” na długie lata został naszym środkiem lokomocji. 
Odbyliśmy nim szlak bojowy do ośrodka wczasowego 
Johangeorgenstadt w NRD (ok. 650 km) i wycieczkę gór-
ską do Oberwisental, żeby obejrzeć skocznie narciarskie. 
Na wycieczkę zabraliśmy dwoje znajomych i tak obciążony 
„maluch” w tych górach spisywał się bez zarzutu. Wracając 
z wczasów i mając trochę waluty sąsiadów do dyspozycji, 
wykorzystaliśmy szanse zrobienia zakupów rzeczy, o które 
w tym czasie w Polsce było bardzo trudno. Począwszy od 
czekolady, ale też w limitowanej ilości, czajnika elektrycz-
nego i obuwia znanej marki.

Po wyeksploatowaniu „malucha”, którego już wszędzie 
pokrywała korozja, kupiliśmy okazyjnie roczną skodę favo-
rit. Okazało się jednak, że to wcale nie była okazja, ale 
właściciel jej pozbył się kłopotu, bo ciągle pękała przednia 
szyba. Staraliśmy się jej jak najszybciej pozbyć, co zresztą 
się udało, ale ponieśliśmy w tych transakcjach spore straty.

* * *

W latach osiemdziesiątych zauważyłem, że kolejne awan-
se i związane z tym podwyżki wynagrodzenia żony spo-
wodowały u niej coraz większą pewność i zdecydowanie 
przy podejmowaniu różnych decyzji. Jej wkład w fundu-
sze domowe znacząco wzrastał z biegiem czasu, co mnie 
też bardzo cieszyło i przekroczył mój, który wynikał ze 
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sprzedaży wykonanej pracy (opracowań projektowych 
i konstrukcyjnych), a nie z przydzielonych stawek finanso-
wych pracownikom z budżetówki z kolejnymi określonymi 
przepisami podwyżkami niezależnie od koniunktury. Dla-
tego też, gdy w 1980 roku postanowiliśmy niby razem, ale 
przy zdecydowanej postawie żony, że będziemy starać się 
o większe mieszkanie w nowych blokach przy ulicy Piotr-
kowskiej, nie stawiałem sprzeciwu. Zgromadzone fundusze 
wpłaciliśmy na mieszkanie M4 i na szybką zmianę samo-
chodu się nie zapowiadało. Aby jednak dostać mieszkanie 
tej wielkości, musieliśmy je nabyć jako własnościowe, bo 
z racji metrażu nie przysługiwało nam lokatorskie o tej 
wielkości. Całe zaoszczędzone pieniądze poszły na ten 
zakup. Decyzja uwzględniała nasze potrzeby, aby każdy 
z członków rodziny miał swój pokój, a szczególnie chciała 
tego czternastoletnia córka. Żonę też ciągnęło do centrum, 
w którym spędziła dzieciństwo i młodość. Mieszkanie na 
II piętrze, w II klatce pięcioklatkowego, dwudziestopiętro-
wego bloku spełniało jej wymagania prawie pod każdym 
względem. Jednak zakłócenia w nocy powodowane przez 
dostawców towarów do sklepu znajdującego się na par-
terze, a szczególnie „mleczarzy”, wywoływały u niej coraz 
większą niechęć do tego wcześniej wybranego mieszkania. 
Wytrzymaliśmy jednak prawie 10 lat. Gdy dorosła już cór-
ka, studentka, koniecznie chciała odizolować się od nas, 
postanowiliśmy zamienić nasze M4 na M3, a otrzymaną 
dopłatę przeznaczyć na zakup mieszkania dla niecierpliwej 
córki. Przenieśliśmy się do jedno klatkowego bloku aż na 11 
piętro, co w pierwszej chwili przerażało, gdy spoglądało się 
z balkonu. Jednak widok na panoramę Łodzi był naprawdę 
imponujący, tak samo w dzień jak i w nocy, zarówno od 
strony wschodniej – na całe Śródmieście i dalej Widzew, 
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jak i od strony zachodniej – na Karolew i dalej Retkinię. 
Nie sposób pominąć okazałych budynków biskupich, które 
usytuowane były wzdłuż działki, na której wybudowano 
nasz blok. Jeżeli widoki były niezwykłe to jednak miejsce 
położenia nie należało do najlepszych. Bliskość katedry 
oraz Pomnika Nieznanego Żołnierza były powodem, że 
bardzo często spokój mieszkańcom zakłócały obchodzo-
ne uroczystości – bądź to kościelne lub państwowe. Bicie 
dzwonów w katedrze i nagłośnione kazania, przemówienia 
oficjeli i dźwięki orkiestr towarzyszących obchodom oraz 
salwy karabinowe przy wielu okazjach rozbrzmiewały na 
całą okolicę i wypełniały ciszę tak potrzebną do weekendo-
wego wypoczynku. To co było początkowo raczej atrakcją 
po dłuższym okresie stało się nie do zniesienia. Dojazd 
do naszego domu w tych momentach był niemożliwy, 
gdyż czuwały nad tym patrole milicyjne, które zawracały 
kierowców chcących wjechać w strefę zakazaną. Nieraz 
udawało się przekonać „myślącego” milicjanta, że przejazd 
do naszego bloku nie zakłóci przebiegu uroczystości i nie 
spowoduje żadnego zagrożenia i mogliśmy wtedy dotrzeć 
do domu. Rzadko jednak to się zdarzało, bo przeważnie 
służbista „odprawiał nas z kwitkiem” i musieliśmy zosta-
wiać samochód byle gdzie i pieszo dotrzeć do naszego 
miejsca zamieszkania.

W tym czasie znów gromadziliśmy pieniądze na nowe 
zakupy, czyli zmianę samochodu, który już się zaczął sypać, 
i zakup nowocześniejszego sprzętu. Mogłem teraz pozwolić 
sobie na zakupy książek, albumów, encyklopedii i słowni-
ków, bez obawy, że zabraknie pieniędzy na podstawowe 
wydatki związane z utrzymaniem rodziny.
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Koniec lat 80. i początek 90. XX wieku nie sprzyjały wła-
ściwie niczemu. Bankructwa zakładów przemysłowych, 
zanik inwestycji i ogólny marazm rzutowały na sytuację 
naszego Zakładu Projektowania. W 1992 roku dyrekcja 
postanowiła zlikwidować projektowanie, a zostawić tylko 
produkcję w warsztacie mechanicznym, na którą cały czas 
było zapotrzebowanie. Większość pracowników przeszła do 
organizujących się spółek, które mając teraz doświadczo-
nych projektantów i konstruktorów oraz bieżące kontakty 
z zakładami z branży, miały duże szanse na przetrwanie 
tego trudnego okresu. W tej beznadziejnej sytuacji, po 26 
latach intensywnej i produktywnej pracy znalazłem się na 
aucie, ale znalazłem zrozumienie u dyrektora, który wie-
rząc, że znajdę pracę odpowiadającą moim kwalifikacjom, 
pozwolił mi na wyszukiwanie sobie zajęcia.

Zbyteczny budynek biurowy postanowiono sprzedać. 
Udało się to dopiero w 1993 roku jednostce budżetowej 
(tylko takie firmy miały pieniądze). W związku z tym za-
istniała konieczność przeniesienia archiwum i bibliote-
ki. To była pierwsza faza mojej działalności. Oczywiście 
cały dorobek biura projektowego to kilkadziesiąt szuflad 
z dokumentacją techniczną, którą w miarę możliwości 
chciałem zagospodarować. Część jej porozsyłałem do za-
interesowanych zakładów, następną odstąpiłem za sym-
boliczną opłatą powstałym spółkom, a pozostała część 
jako makulatura została zmielona w jednym z zakładów 
papierniczych. Natomiast zasoby biblioteki zostały pra-
wie w całości przeniesione do budynku warsztatu i po 
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przebraniu skatalogowane. Z niedobitków z Zakładu Pro-
jektowania, którzy nie mieli się gdzie podziać, stworzono 
Zespół Usług Inżynierskich, który po krótkiej działalności 
został rozwiązany, gdyż przynosił tylko straty z racji braku 
zleceń możliwych do realizacji w tak okrojonym zespole, 
jaki został. To był czas mojej efektywnej pracy, ale nieprzy-
noszącej żadnego zysku zakładowi. Do tego muszę dołożyć 
jeszcze moją działalność wyraźnie jako „czystościówkę”, 
mycie okien w jednym z budynków czy też malowanie 
bramy wjazdowej. Cały czas miałem uczucie, że jestem 
balastem, który w każdym momencie może być usunięty. 
Trwało to prawie 3 lata.

Ciągłe poszukiwanie swojego miejsca dało wreszcie 
efekt. Zaczęło się od znalezionego 29 grudnia 1994 roku 
w gazecie ogłoszenia „INŻYNIERÓW mechaników (spec. 
maszyny papiernicze…) zatrudnimy do pracy w biurze 
projektów…” Okazało się, że pracowników poszukiwało re-
nomowane biuro, które działało już w latach czterdziestych, 
a po zmianach ustrojowych przekształciło się w spółkę 
z o.o. Miało kadrę projektantów i konstruktorów wyso-
kiej klasy. Zgłosiłem się, przedstawiając swoje osiągnięcia 
jako projektanta i kierownika pracowni. W pierwszym 
kontakcie z jednym z kierowników zajmujących się rekru-
tacją zostałem przyjęty dość sceptycznie i nie znalazłem 
uznania. Rozczarowany, nie do końca zrozumiałem, o co 
właściwie chodzi, ale po rozmowie z pracującym tam kolegą 
uznaliśmy, że mógłbym być konkurencją dla prowadzą-
cego nabór, bo był on kierownikiem jednej z pracowni. 
Na szczęście o mojej ofercie dowiedział się dyrektor biu-
ra Andrzej J., który znał mnie oraz moją przeszłość i on 
zadecydował o przyjęciu mnie na stanowisko projektan-
ta, o które zabiegałem. Tak więc już od 16 stycznia 1995 
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roku mogłem kontynuować pracę, której doświadczyłem 
wcześniej. Znalazłem tam pracę, przychylność otoczenia 
i pieniądze. Prawie 30 lat pracy zawodowej i 30 lat małżeń-
stwa – zarówno jedno, jak i drugie uważałem wówczas za 
udane i w dalszym ciągu obiecujące, mimo że zmieniłem 
tylko miejsce pracy. Moja żona nie mogła zrozumieć, dla-
czego chcę wrócić do tak nudnego zajęcia. Twierdziła, że 
moja praca nie była interesująca, mówiąc o nanoszeniu 
ołówkiem kresek i kółek na kalce technicznej przypiętej 
do deski kreślarskiej. To była prawda, ale był to wynik 
przemyślenia i stworzenia wizji rozwiązania konkretnego 
problemu, czyli świadomego działania wykorzystującego 
zdobytą wiedzę, doświadczenie i intelekt. To skutek szu-
kania optymalnego rozwiązania, którego końcowy efekt 
naniesiony był na kalkę. Jednak nie została przekonana 
i uważałem, że nie zrozumiała całej doniosłości pracy, 
którą wykonywałem. Jakby więc od nowa, po dłuższej 
przerwie znów deska, kalka techniczna i ołówek, mimo 
że w świecie projektowania i konstruowania dominował 
już system komputerowy Auto-CAD. Sceptycznie odnosi-
łem się początkowo do tego, gdyż młodzi inżynierowie po 
ukończeniu kursu wcale się nie kwapili do podjęcia pracy 
w tym systemie, a jedyny, który zapałał taką chęcią, nie był 
na tyle wprawiony, żeby wykazać wyższość tego systemu 
nad deskowo-kalkowo-ołówkowym. To mnie początkowo 
zniechęciło i nie zabiegałem o stworzenie mi warunków do 
tego sposobu pracy. Jednak po dokładnym zapoznaniu się 
i obserwacji doświadczonego „autokadowca”, doszedłem 
do wniosku, że właśnie to jest przyszłość.

Kiedy patrzę z perspektywy dzisiejszych możliwo-
ści projektowania komputerowego, praca ołówkiem na 
kalce technicznej przypiętej do deski kreślarskiej, przez 
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okres prawie 34 lat, wydaje się niewyobrażalną torturą. 
Każda zmiana koncepcji, rozpracowanie wariantowe czy 
nawet drobne zmiany pociągały za sobą nieproduktywne 
czynności, wymagały dodatkowego czasu, cierpliwości 
i nowego arkusza kalki lub wprowadzenia zmian poprzez 
gumowanie i z powrotem wrysowywanie nowego rozwią-
zania. A potem kreślarz musiał z tej mazaniny wykreślić 
tuszem to, co istotne. Jednak efekty tej pracy były wcale nie 
gorsze niż obecnie, tyle że osiągane większym nakładem 
i w wolniejszym tempie.

W wieku 60 lat, nauka projektowania na komputerze 
to nie była taka prosta sprawa, gdyż moi rówieśnicy nie 
podejmowali się tego uważając, że to zbyt trudne, aby pro-
fesjonalnie móc posługiwać się tym systemem. Ja jednak, po 
pewnym czasie od przyjścia do tego biura, z pełnym prze-
konaniem utwierdzonym przez lata, że nauka przychodziła 
mi łatwo, z zapałem przystąpiłem do realizacji pomysłu. 
Przekonać się do tego nie było łatwo, ale zrozumiałem, 
żeby jeszcze zaistnieć w biurze, musiałem nowy system 
opanować. Trwało to dosyć krótko i po kilku miesiącach 
z pomocą podręcznika i kolegi Janusza J., wykazującego 
przysłowiową anielską cierpliwość, coraz lepiej dawałem 
sobie radę i w końcu przeszedłem całkowicie na projekto-
wanie w Auto-CAD-zie. Bieżąca metoda, stosowana przy 
projektowaniu, którą się posługiwałem przez ostatnie 4 lata 
przed emeryturą, to była sama przyjemność i uznałem to 
jako zadośćuczynienie za trudy ponoszone w przeszłości 
w tym ołówkowo-kalkowo-deskowym systemie. Uznałem 
to za mój osobisty sukces, który tutaj wcale nie musiał być 
wspierany szczęściem.

Po dwóch latach pracy zyskałem na tyle zaufanie udzia-
łowców spółki, że zostałem wybrany przewodniczącym 
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trzyosobowej Rady Nadzorczej. Było to niespodziewane, 
a jeden z wiekowych pracowników skwitował to pytaniem: 
„Jak to możliwe, że od niedawna u nas pracujesz, a już zo-
stałeś wybrany do Rady”? Na to pytanie nie miałem gotowej 
odpowiedzi i tylko powiedziałem: „wola wyborców”. Sam 
byłem zaskoczony, ale przecież startowałem, żeby wygrać, 
jak przed laty stojąc w dołkach startowych. Jednak ta dzia-
łalność nie wzbudzała we mnie entuzjazmu i po trzyletniej 
kadencji zrezygnowałem z dalszego kandydowania z uwagi, 
mówiąc oględnie, na ówczesną rzeczywistość.

* * *

Ruchomy czas pracy pozwalał na przychodzenie do biura 
między 6.00 a 8.00. Ja, należący do pilnych pracowników, 
ale bez przesady, przychodziłem przeważnie przed godzi-
ną 7:00 i prawie zawsze byłem pierwszy. Raz jednak nie 
wyszedłem na tym najlepiej, bo jadąc windą na 4 piętro, 
gdzie mieliśmy pracownię, musiałem przeżyć niespodzie-
waną a także niemiłą dla mnie przygodę. Uruchomiona 
winda po dojechaniu do 4 piętra nie zatrzymała się, tylko 
ruszyła w dół, a po dotarciu do parteru z powrotem po-
jechała w górę. Tak to trwało około 20 minut, bo na moje 
wszelkie działania poprzez naciskanie na różne przyciski 
nie reagowała, a na alarm, który był niezbyt głośny, nie 
miał kto zareagować, bo przecież nikogo jeszcze nie było. 
Dopiero za którymś razem moje łomotanie w drzwi win-
dy usłyszała portierka, która zorientowawszy się, co się 
dzieje, powiadomiła mnie w przelocie, gdy byłem na dole, 
że akurat pojawił się już pracownik techniczny, ale zszedł 
do piwnicy, więc jak przyjdzie, to go powiadomi. Minęły 
następne minuty. Uczucie strachu, przerażenia, duszności 
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i obawa, jak to się skończy, powodowało u mnie kołatanie 
serca i gorąco, któremu zapobiegałem zdejmując kolej-
no kurtkę i sweter. W takiej chwili przychodzą do głowy 
najgorsze myśli. Przypominają się wyczytane wiadomości 
z gazet o urywających się windach, zwarciach w instalacji 
elektrycznej i pożarach. Nie wpadać w panikę. Zachować 
spokój i rozsądek. Zdarzenie to przypomniało mi wyda-
rzenia sprzed prawie 60 lat ze szkoły podstawowej, teraz 
jednak przeżyłem to bez dalszych konsekwencji, bo prze-
cież warunki, w jakich „podróżowałem”, były komfortowe 
w stosunku do tamtych sprzed lat. Luźno, jasno, w drzwiach 
windy szybka umożliwiająca oglądanie mijanych pięter, 
a odbicie w lustrze stwarzało pozory, że nie jestem sam.
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Teraz już nie szukaliśmy okazji i w salonie samochodowym 
w 2001 roku kupiliśmy Renault Megane AR16. To był sa-
mochód średniej klasy, ale dla nas wystarczający, zarówno 
pod względem mocy silnika, jak i poziomu wyposażenia. 
Wracając nim z wczasów 23 sierpnia 2002 roku, w pew-
nym momencie stwierdziłem, że przydałoby się uzupełnić 
benzynę, a spostrzegłszy stację po lewej stronie szosy, 
przepuściłem strumień samochodów jadących za mną, 
zjechawszy na pobocze, a następnie zawróciłem, kierując 
się na przeciwległy pas, aby wjechać na stację. Jak już by-
łem obrócony i ustawiony wzdłuż szosy, przy jej środku, 
nagle ni stąd, ni zowąd na tym pasie znalazł się pędzący 
samochód, którego przedtem nie było widać, i hamując 
uderzył w prawy tył mojego samochodu, powodując jego 
obrócenie i zjechanie na przeciwległy pas pod jadące po-
jazdy, których kierowcy byli zaskoczeni nagłą przeszkodą. 
Na szczęście, nie ratowałem się przed wpadką do rowu 
hamowaniem i samochód zdążył się zsunąć z pasa jezdni 
do przydrożnego rowu, co zapobiegło na pewno groźne-
mu wypadkowi, a może tragedii i umożliwiło przejazd 
zaskoczonym kierowcom. Wszystko skończyło się na 
uszkodzonych samochodach, a nikt z uczestników tego 
wypadku, a może raczej kraksy, nie poniósł uszczerbku na 
zdrowiu. Zawiadomiona policja przyjechała dość szybko, 
w osobie inspektora, który po przepytaniu prowadzących 
pojazdy stwierdził jednak, że zawracający pojazd wymusił 
pierwszeństwo i kierowca jego jest winien, za co zostałem 
ukarany mandatem dwustuzłotowym. Na moje uwagi, że 
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przecież ja już po zawróceniu jechałem przy osi jezdni 
i kierowca mógł mnie ominąć, mając prawy pas wolny, 
a wyraźnie poruszał się z tak dużą prędkością, że nie zdążył 
wykonać tego manewru, nie zareagował. Przyjął niby to 
wyjaśnienie, jednocześnie zaznaczył, że nie ma możliwości 
sprawdzenia, z jaką prędkością poruszał się drugi pojazd, 
ale miał wątpliwości, czy rzeczywiście nie mógł dokonać 
manewru ominięcia pojazdu poruszającego się wolno przy 
osi jezdni. Po uszkodzone samochody przyjechały lawety 
od ubezpieczycieli i wszyscy się rozjechali z poczuciem, 
że zrobili wszystko, aby sprawę jak najszybciej zakończyć 
i wrócić do domu po tych niezbyt przyjemnych przeży-
ciach, oczywiście z wyjątkiem policjanta, który wykonywał 
rutynowe działania raczej bezstresowo. Mój samochód 
odholowany został do dewelopera, który zaproponował 
nowy w krótkim czasie. Natomiast uszkodzony mogłem 
odsprzedać firmie z nimi współpracującej, która właśnie 
zbierała takie pojazdy po wypadkach, remontowała i od-
sprzedawała. Tak też zrobiłem. Udało mi się dosyć szybko 
to zrealizować i dokładając dość sporą kwotę do otrzymanej 
za uszkodzony samochód, nabyłem nowy – też Renault 
Megane, ale AR4P, który okazał się bardziej szczęśliwy.

* * *

W życiu ważne są rzeczy, które robimy pierwszy raz. Za-
padają w pamięć i przy każdej okazji są wspominane. 
Niespodzianką było wysłanie mnie z biura w delegację, do 
zakładu w Niemczech, w celu zinwentaryzowania maszy-
ny papierniczej, na podstawie czego miał być opracowany 
projekt techniczny do zabudowy jej w innym zakładzie. 
Załatwiono mi bilety na samolot i przekazano kontakt 
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z niemieckim pracownikiem, który miał mnie odebrać 
z lotniska. Przewidziano pracy na trzy dni i miałem już 
wykupione bilety powrotne. Wszystkie procedury, aby 
wreszcie usiąść w fotelu samolotu, trwały dosyć długo, 
ale znosiłem to cierpliwie, podekscytowany zapowiada-
nym lotem. To był mój pierwszy lot i to Boeingem 737 
do Frankfurtu nad Menem. Mając miejsce przy oknie, 
cały czas obserwowałem ruchy samolotu. Nie sposób 
pominąć wrażenia, jakie odniosłem, począwszy od ko-
łowania, rozpędu i wystartowania z lekkością, jakby ta 
wielka masa samolotu niesiona była niewidocznymi si-
łami. Jeżeli przy starcie czułem entuzjazm, jakby to było 
moją zasługą, to teraz przy lądowaniu raczej obawę. Pod-
chodzący do lądowania samolot, aby ustawić się wzdłuż 
lądowiska, z dużym przechyłem wykonywał ten manewr. 
Wzbudziło to mój lęk i niepewność. Czy powróci do 
poprzedniego położenia? Czy nie pogłębi się przechył, 
z którego nie będzie powrotu? Czy to jest tak zawsze? 
Mój pierwszy lot i wynikający z tego brak doświadcze-
nia, spowodowały stan niepewności a nawet strachu. 
Wszystko jednak przebiegło zgodnie i planowo, i razem 
z pasażerami, mogłem oklaskami podziękować pilotowi 
za bezpieczny lot i szczęśliwe lądowanie (podobno tylko 
Polacy tak dziękują).

Długie poszukiwania na lotnisku oczekującego mnie 
niemieckiego pracownika, dało wreszcie efekt i samo-
chodem pojechaliśmy do zakładu. Po rozeznaniu zakresu 
prac okazało się, że będzie trudno zmieścić się w uzgod-
nionym (bez mojej wiedzy) terminie. Musiałem pracować 
po 12 godzin na obiekcie a potem w hotelu porządkować 
zrobione szkice przez prawie 4 godziny. Zmęczony i zły 
na organizatorów tak nieprzemyślanego przedsięwzięcia, 
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wracałem na Okęcie samolotem ATR-75 i później swoim 
samochodem zostawionym na parkingu, do Łodzi.

* * *

Mimo że nie było spektakularnych wydarzeń, a tylko nie-
przewidziane doznania, jakich nigdy dotychczas nie do-
świadczyłem, mające wpływ na moją sprawność i kondycję 
zadecydowały, że nie mogę pominąć mojego wyjazdu 
służbowego z Adamem A., Markiem R. i Tadeuszem Sz. 
do Szkocji. Najpierw samochodem do Kolonii, a później 
samolotem do Edynburga. Byłem już „oblatany” i to nie 
stanowiło dla mnie atrakcji. Jednak sam przelot przez 
prawie całe Niemcy, Kanał La Manche a później Morze 
Północne, od strony którego było podejście do lądowania, 
wzbudziły moje zainteresowanie. Z lotniska przewieziono 
nas do The Greenside Hotel w małym miasteczku Glen-
rotthes. Zadanie mieliśmy odpowiedzialne. Sporządzenie 
dokumentacji odtworzeniowej dużej maszyny papierniczej 
wraz z ciągiem technologicznym. Dokumentacja byłaby 
podstawą do opracowania projektu budowlanego, według 
którego miał być przygotowany obiekt w Egipcie, dokąd 
została sprzedana maszyna przez szkockich właścicieli. 
Codzienne dojazdy z miejsca noclegu do zakładu, gdzie 
znajdowała się maszyna, zapewniał nam mikrobus, któ-
ry dostaliśmy na czas pobytu, a kierowcą został kolega 
Adam, któremu wcale nie przeszkadzał obowiązujący 
ruch lewostronny, a z racji biegłego posługiwania się an-
gielskim i niemieckim zapewniał nam porozumienie się 
ze zleceniodawcą na opracowanie dokumentacji (Niemcy) 
i właścicielami maszyny (Szkoci).Pracowaliśmy siedem 
dni w tygodniu i nie było czasu na inne zajęcia ani na 
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zwiedzanie okolicy. Przystąpiłem z zapałem do spełnienia 
mojej misji. Dlatego mojej, że w tej grupie byłem spoza 
układu, czyli z innej pracowni niż moi koledzy i miałem 
tematy specjalistyczne niezwiązane z nimi. Dopiero po 
kilkunastu dniach i poważnym zaawansowaniu przeze 
mnie prac udostępniono mi istniejącą dokumentację z za-
kładowego archiwum. Okazało się, że istniały rysunki, 
np. urządzenia wraz z dyspozycjami budowlanymi oraz 
schemat technologiczny, nad którymi cały czas pracowa-
łem. Wyraźnie ktoś nie zadbał, aby te materiały dotarły 
do mnie przed przystąpieniem do działań, gdyż wówczas 
wystarczyłoby je zaktualizować, a nie sporządzać od nowa. 
Wyszedł po prostu organizacyjny klops. Czułem po tym 
niesmak i rozgoryczenie i szkoda mi było straconych dni.

Początek kwietnia 2003 roku okazał się w Szkocji bardzo 
zimny, szczególnie noce i poranki. Nie spodziewałem się 
tego i miałem tylko lekką odzież. Jakoś wytrzymywałem, 
ale tylko do czasu, kiedy zaczęły mnie nękać kaszel, następ-
nie ból gardła i podwyższona temperatura. W tej biedzie 
poratował mnie Tadeusz, który w swoich zasobach miał 
różne lekarstwa. Najbardziej krytyczny dzień przeleża-
łem w łóżku, co pomogło mi trochę odzyskać siły. Cały 
czas łykałem pastylki w maksymalnie dozwolonej ilości 
i chyba one oraz ciągłe skupianie się nad celem, po co tu 
jestem, wyzwoliło we mnie niezwykłe siły, które pokona-
ły chorobę i mogłem wrócić do normalnej sprawności. 
W czasie choroby miałem kilka dni mniej efektywnych 
i w następnym okresie musiałem wszystko odrobić, aby 
się zmieścić w określonym terminie. Po kilku tygodniach 
nieprzerwanej pracy i stwierdzeniu, że zmieścimy się z na-
szymi pracami w wyznaczonym czasie, a było to już pod 
koniec naszej misji, wygospodarowaliśmy wolną niedzielę 
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i w trójkę, bez Adama, a szkoda, pojechaliśmy do Edyn-
burga. To chyba była życiowa okazja, żeby zwiedzić to mia-
sto. Po drodze mieliśmy przesiadkę w mieście Kirkcaldy. 
Autobus odjeżdżał dopiero za godzinę, zatem wybraliśmy 
się na przechadzkę i dotarliśmy nad morze. Nie omiesz-
kałem skorzystać z okazji, żeby zanurzyć ręce w wodach 
Morza Północnego, co koledzy uwiecznili na zdjęciach, 
których to z tej całej wycieczki uzbierało się dość dużo. 
Po dotarciu do celu mieliśmy mało czasu i trzeba się było 
na coś zdecydować. Właściwie to nie było wątpliwości, 
decyzja była jednomyślna. Zwiedzamy zamek edynburski 
(Edinburgh Castle). Okazała budowla na wielkiej skale, 
widoczna z każdej strony, dominująca nad otoczeniem. 
Po nabyciu biletów (za kilka funtów) przekroczyliśmy bra-
mę i brukowaną drogą ruszyliśmy na podbój. Wrażenia 
niezapomniane!

Ale, ale, chyba to ja się zapomniałem, przecież to nie jest 
przewodnik, a ma być książka o moim życiu, czy rzeczy-
wiście zapowiedzi przy urodzeniu o czymś decydowały?

W pośpiechu wróciliśmy do miejsca zakwaterowania, 
bo przecież od następnego dnia czekała nas mozolna i od-
powiedzialna praca. Ponad miesięczny pobyt spowodował 
nie tylko zmęczenie, ale bardziej znużenie tym trybem 
pracy i po stwierdzeniu, że wszystko co niezbędne zo-
stało zrobione, zdecydowaliśmy się na wyjazd. Drogę do 
domu odbyliśmy w odwrotnej kolejności – samolotem 
z Edynburga do Kolonii, skąd samochodem z możliwie 
maksymalną, ale bezpieczną prędkością do Łodzi, gdzie 
oczekiwały nas stęsknione rodziny (?).

Teraz to, co mieliśmy w formie szkiców i odręcznych ry-
sunków, w jak najszybszym tempie musiało być wprowadzone 
do komputera. Zaangażowani byli wszyscy „autokadowcy”, 
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aby jak najszybciej opracowaną dokumentację przekazać do 
zleceniodawcy, żeby można otrzymać ustaloną w umowie 
kwotę. Rzutowało to na wysokość premii, bo ona głównie 
liczyła się w domowych budżetach, gdyż pensje zasadnicze 
były niskie.
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To był nerwowy dzień. Awaria maszyny papierniczej 
w kombinacie wywołała alarm we wszystkich służbach, 
co nie mogło ominąć także biura projektów, w którym 
pracowałem. Okazało się, że nastąpiło uszkodzenie napędu 
w części suszącej maszyny, która z uwagi na parametry, 
pracując bez przerwy, produkowała znaczne ilości papieru 
i każda przerwa kumulowała bardzo duże straty. Każda 
część susząca maszyny składa się z kilku grup cylindrów 
suszących. Poprzez jeden czop drążony cylindry zasilane 
są parą podgrzewającą płaszcz cylindra, po którym prze-
noszona jest wilgotna wstęga papieru schodząca z części 
prasowej, która po przejściu przez całą partię suszącą jest 
wysuszona do określonych procesem technologicznym 
parametrów. Wysłany w delegację do Kombinatu, miałem 
przeprowadzić analizę i przedstawić ocenę zaistniałej 
sytuacji. Po przybyciu usłyszałem relację obsługi, która 
określiła, że w momencie hamowania maszyny usłyszała 
trzaski i zgrzyty w jednej z grup napędowych cylindrów 
partii suszącej. Po zdjęciu obudowy i wymontowaniu kół 
zębatych stwierdzono wyłamanie kilku zębów na części 
obwodu. Wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji w sto-
sunku do winnych zaistniałej awarii mogłoby nastąpić 
dopiero po opinii ekspertów. Oficjalne, opracowane przeze 
mnie, sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe grupy 
napędowej, gdzie zaistniała awaria, nie wykazały żadnych 
przekroczeń ustalonego reżimu pracy. Mogłoby się wy-
dawać, że jeżeli wszystko było prawidłowo, zarówno pod 
względem doboru materiałów i warunków eksploatacji, 
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to jedyną przyczyną mogła być wada materiałów odle-
wanych, a następnie obrabianych kół zębatych. Jednak na 
wyłamanych zębach koła nie zauważało się żadnych cech, 
które mogłyby to potwierdzać. Była jednak też druga rzecz, 
która rzutowała na odpowiedzialność obsługi i nadzoru, 
gdyż dopuszczono do niewłaściwego eksploatowania ma-
szyny w momencie hamowania. Żeliwne tuleje (cylindry) 
o średnicy 1,5 m i sześciometrowej długości, zamknięte 
na końcach pokrywami z czopami zamocowanymi w ło-
żyskach, napędzane silnikami elektrycznymi, poprzez 
reduktory i koła zębate osadzone na czopach napędowych 
cylindrów, stanowiły wielką obracającą się masę, która przy 
stopniowym rozpędzaniu do prędkości roboczej nie wywo-
ływała negatywnych skutków. Dopiero przy maksymalnej 
prędkości maszyny, gdy nastąpił zryw wstęgi papieru, zbyt 
intensywnie prowadzone było hamowanie napędem i siły 
bezwładności rozpędzonych cylindrów spowodowały, że 
przekroczone zostały wszystkie dopuszczalne współczyn-
niki a także siły na styku zębów kół współpracujących 
i doprowadziło to do awarii. Jak wynika z powyższego, 
nie można bezkarnie dążyć do uzyskania maksymalnej 
wydajności, ryzykując awarią, która w przypadku maszyn 
papierniczych jest zawsze bardzo kosztowna, bo wyłączenie 
szybkobieżnej i szerokiej maszyny to straty w milionach 
złotych.

* * *

Ten dzień, 4 czerwca 2004 roku, niefortunnie zapisał się 
w mojej historii. To był rutynowy wyjazd w delegację do 
odległego około 230 km zakładu produkującego papier 
i karton. Trochę niedospani, bo wyjazd był wcześnie rano, 
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wyruszyliśmy służbowym samochodem, po który trze-
ba było pojechać do garażu przy biurze. Po załatwieniu 
sprawy w zakładzie natychmiast ruszyliśmy w podróż po-
wrotną. Jak zwykle ja prowadziłem, gdyż kolega Janusz J., 
z którym jechałem, przyzwyczajony był do jazdy swoim 
samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Służbowy 
natomiast miał ręczną i on nie chciał się sprawdzać z uwagi 
na ryzyko popełniania błędów. W połowie drogi zacząłem 
odczuwać senność, ale nie na tyle, żeby to przeszkadzało 
w kontynuowaniu jazdy. Kolega na sąsiednim siedzeniu 
już wcześniej zaczął drzemać i może to także udzieliło się 
kierowcy. Zdecydowałem więc, że zatrzymam się dopiero 
przy leśnym barze, po minięciu mojej rodzinnej miejscowo-
ści, czyli Włocławka, w obszar której akurat wjeżdżaliśmy. 
Jechaliśmy najpierw szosą dwukierunkową, a potem wje-
chaliśmy w dwupasmową, przedzieloną szerokim pasem 
zieleni i wydawało się to bezpieczniejsze. Jadącą przed 
nami ciężarówkę postanowiłem wyprzedzić jeszcze przed 
wjazdem na wąskie ulice miasta. Przyśpieszyłem i już ją 
doganiałem, ale senność coraz bardziej mnie ogarnia-
ła. Tarłem uszy, szczypałem policzki, przecierałem oczy, 
potrząsałem głową na wszystkie strony i nagle…, zanik 
świadomości. Huk i natychmiastowe otrzeźwienie, hamulec 
i zatrzymanie samochodu. Z uwagi, że uderzenie nastąpiło 
z samochodem jadącym w tym samym kierunku, a skutek 
wyniknął tylko z różnicy prędkości pojazdów, uszkodzenia 
były nieduże i nie pociągnęło to za sobą ujemnych na-
stępstw zdrowotnych. Widocznie, kiedy przysnąłem, pedał 
gazu naciskany intensywniej przeze mnie, pochylającego 
się i usypiającego, powodował, że samochód coraz bardziej 
przyspieszał. Na szczęście nie zboczył mocno z prostego 
kierunku jazdy, a tylko lekkie odchylenie zmieniło jego 



152 Jan Melerski

kurs i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów dogonił 
jadącą przed nami ciężarówkę i uderzył prawą stroną w jej 
lewy zderzak. W ciężarówce pogięty został z lewej strony 
zderzak, nad którym biadolił kierowca, że dostanie burę 
od szefa, a w osobowym pęknięcie obudowy reflektora, 
wgniecenie błotnika i pokrywy silnika, ale poduszki nie 
wystrzeliły i szyba przednia nieuszkodzona. Generalnie 
jednak wszystko pozostałe było sprawne i żeby nie ta-
rasować przejazdu na tej ruchliwej trasie, zjechałem na 
trawiaste pobocze.
Było to jakby zaprzeczeniem zapowiadanego przy urodze-
niu szczęścia w życiu, ale może jednak spełnieniem, gdyż 
w tym wypadku w sumie skończyło się bez szkody dla 
zdrowia, a tylko powstały niewielkie straty materialne. Jeżeli 
to się musiało stać, to się stało we właściwym momencie 
– droga dwupasmowa, przeszkoda jak na zawołanie, co 
pozwoliło na ocknięcie się i zatrzymanie pojazdu przed 
zjechaniem na chodnik i uderzeniem w jakąś nieruchomą 
przeszkodę, a nie można wykluczyć, że w przechodniów. 
Przewieziony na lawecie samochód do dealera, u którego 
został zakupiony, przyjęty został po wstępnych oględzinach 
i przewidzianym na wstępie koszcie naprawy na 8–9 ty-
sięcy zł. Co się działo dalej, trudno było mi wytłumaczyć, 
gdyż przedłużano ciągle termin zakończenia i wzrastały 
koszty. W końcu okazało się, że wystawiona została fak-
tura dla ubezpieczyciela na kwotę ok. 46 tysięcy złotych. 
Jaki zrobiono przekręt, że z drobnej stłuczki powstały tak 
kosztowne naprawy uszkodzenia, dowiedziałem się do-
piero po latach, gdy spotkałem byłego pracownika, który 
przyjmował uszkodzony samochód i miał dobre rozeznanie 
w tej całej aferze.
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Mimo swoich 64 lat nie odczuwałem trudów związanych 
z pracą zawodową. Wspinałem się po drabinach na wyso-
kie konstrukcje, penetrowałem zbiorniki, wchodziłem do 
kanałów, a wszystko było niezbędne dla określenia zakresu 
modernizacji tych obiektów i opracowania niezbędnej do-
kumentacji. Przez wiele lat nic mnie nie zmogło. W połowie 
2004 roku jednak coś nieokreślonego zaczęło mnie gnębić 
i niepokoić. Czyżby wypadek spowodowany zaśnięciem był 
ostrzeżeniem? Zatraciłem chęci do jakichkolwiek działań 
i animusz, które mi zawsze towarzyszyły. Wiedziałem, 
że z początkiem przyszłego roku mogę przejść na eme-
ryturę, ale to przecież nie powód, żeby tak nagle stracić 
zapał do pracy i realizacji pomysłów z nią związanych, jako 
projektant i konstruktor. Decyzja jednak została podjęta 
i zgłosiłem szefowi, że od 1 stycznia 2005 roku odchodzę 
na emeryturę

* * *

Jesień 2004 roku przybliżała moment zakończenia przeze 
mnie pracy zawodowej. Cieszyło mnie, że pozbędę się 
wszelkich obciążeń: rannego wstawania, wyjazdów w de-
legację, pilnowania terminów, pracy po godzinach i czę-
sto w wolne dni. Nie będę więcej wysłuchiwał ciągłych 
narzekań, jak ciężko pracujemy, a tak mało zarabiamy. 
Wszystko zmierzało ku pomyślnemu końcowi. W życiu 
jednak widocznie musi być równowaga dobra ze złem. 
Tak właśnie się stało. Wymuszone przez żonę – bo my 
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„orły, sokoły, herosy…” (śpiewała Danuta Rinn) nie do-
puszczamy myśli, że może to nas dotyczyć – rutynowe 
badanie gruczołu krokowego (per rectum) wykazało jakąś 
nieprawidłowość i badający lekarz zalecił mi w najbliższym 
czasie wizytę w poradni onkologicznej w celu przepro-
wadzenia dokładniejszych badań. A przecież najbliższy 
czas to miała być radość, swoboda i pełen luz, bo od 1 
stycznia 2005 roku, po ukończeniu 65 lat, przechodziłem 
na emeryturę. W toku wszystkich działań związanych ze 
zmianą mojego statusu, załatwianiem formalności, przeka-
zywaniem obowiązków, rozliczaniem się itp. zapomniałem 
o zaleceniu lekarza. A zresztą i tak nie przywiązywałem do 
tego specjalnej wagi, nie dopuszczając myśli, że istnieje 
jakieś zagrożenie. Jednak jak zwykle dopingowany przez 
żonę, zgłosiłem się do badającego mnie wcześniej lekarza, 
który moje pojawienie skomentował krótko: „wyraźnie 
się panu nie spieszyło”. Okazało się potem, że to był duży 
błąd. W tych przypadkach należy działać natychmiast, nie 
ulegając przysłowiu „spiesz się powoli” lub „co nagle to 
po diable”. Pierwszą czynnością lekarza było skierowanie 
mnie na badanie PSA (prostate specyfic antygen), które 
wykazało wielkość znacznie powyżej dopuszczalnego – 
8,29 (norma 4,5 ng/ml) i kolejno skierowanie do szpitala 
dla przeprowadzenia biopsji prostaty. Oczywiście zabieg 
nieprzyjemny, trochę bolesny, ale krótkotrwały, możliwy 
do wytrzymania. Oczekiwanie na wynik było denerwujące 
i powstawały różne domysły, co będzie gdy…? Wynik bada-
nia był wstrząsem – w pięciu z ośmiu próbek stwierdzono 
komórki rakowe, w każdej o różnym procencie. Mimo 
tych szokujących wiadomości, nie całkiem docierało do 
mnie, że jestem poważnie zagrożony i nie dopuszczałem 
myśli, że wszystko może się skończyć. Zalecane lekarstwa 
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zażywałem przez kilka miesięcy, aż do chwili przyjęcia 
mnie pod koniec sierpnia 2005 roku do szpitala w celu 
przeprowadzenia kolejnych badań i podjęcia decyzji co 
do dalszego leczenia.

W międzyczasie jak gdyby nigdy nic pojechałem z żoną 
i wnuczkiem na wczasy, starając się jak zwykle spędzać 
czas na sportowo – graliśmy przeważnie w koszykówkę 
i siatkówkę, ale także trochę pokopaliśmy piłkę, chociaż 
nie było warunków do tej gry. Chodziliśmy na nadmorską 
plażę (ok. 400 m), kąpaliśmy się i z uciechą jak wszyscy 
oglądaliśmy pływających na „bananie”, który przy prawie 
każdym zwrocie wywracał się, a skąpani „bananowcy” 
gramolili się z powrotem na niego. A tak uczciwie, to ja się 
nie kąpałem, tylko moczyłem nogi, bo woda chyba tylko 
dla mnie była za zimna.

Oczywiście do szpitala z całym niezbędnym majdanem 
pojechałem sam – bo jak już wiemy – my „orły…” nie 
dopuszczamy myśli, że nie damy rady. Przyzwyczajony 
od młodości do przebywania w różnych miejscach i wa-
runkach – internat, akademik, hotele w delegacjach – nie 
odczuwałem dyskomfortu, przebywając w czteroosobowej 
sali szpitalnej. Wylegiwałem się na łóżku, czytałem książkę 
i codzienną prasę, a także oglądałem TV, spełniając wcze-
śniej ni to rozkaz, ni to prośbę – „wrzuć monetę”. Nadszedł 
jednak czas podjęcia poważnej decyzji. Propozycje lekarzy 
skłaniały się ku jednemu – prostataectomia radicalis. Nieźle 
to brzmi, ale znaczy same okropności – tj. usunięcie gruczo-
łu krokowego, tak ważnego w funkcjonowaniu organizmu 
mężczyzny. Chemioterapia i radioterapia – mówili – to 
półśrodki niegwarantujące skuteczności leczenia, a więc 
należy usunąć całkowicie z organizmu źródło, które może 
powodować przerzuty na inne organy. Zdecydowałem 
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się więc na radykalną metodę z wszelkimi następstwami, 
o których nie chciałbym ani myśleć, ani wspominać, czyli 
usunięcie i pozbycie się stwierdzonych w czasie biopsji 
„nacieków raka w punktach nr 2, 3, 5, 8”.

Znieczulić ciało i umysł. Nie czuć, nie rozumieć, nie 
wiedzieć. Być wyłączonym całkowicie. Nie odczuwać bodź-
ców, a tylko czekać, kiedy wróci świadomość tego, co się 
stanie. Czy będzie uspokojenie, spełnienie oczekiwań, czy 
rozczarowanie, niepewność i cierpienie? Wyczekiwanie 
w napięciu, a po lekach – w sztucznym spokoju ze świado-
mością, że wyniki zdarzenia i jego powodzenie zależą nie od 
mojej chęci lub woli, ale realnych poczynań innych, którzy 
zdecydują o moim losie. Swoją wiedzą, doświadczeniem, 
sprawnością zarówno fizyczną, jak i umysłową spowodują 
bezbłędne działania, które dadzą pożądany efekt, albo ich 
nierozważny postępek doprowadzi do tragedii, której nie 
będę już przeżywał. Będzie to już poza moją świadomością, 
rozumem i odczuciem. A czy będę już w innym świecie, 
do tej pory nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co 
się stanie, gdy odejdę, ale nieraz mówiłem o nicości po 
śmierci. To nie ja będę wnosił pretensje i oceniał działania, 
które doprowadziły do nieprzewidzianego skutku, i użalał 
się na mało sprawną służbę zdrowia, która porywała się 
na czyny, którym nie mogła podołać.

Wydawałoby się, że ta radykalna metoda całkowicie 
wyzwoli mnie w dalszym czasie od zagrożenia, jednak 
to były płonne nadzieje. Kilka dni przed uzgodnionym 
terminem operacji usłyszałem warunek, że będzie mogła 
być przeprowadzona tylko wtedy, jeżeli ktoś z rodziny (lub 
obcy) odda pół litra krwi w stacji krwiodawstwa z zaznacze-
niem adresata, czyli mnie. Żona w przyśpieszonym tempie 
szukała dawcy i okazało się, że za określoną opłatą łatwo 
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znaleźć osobę, która spełniła ten warunek. Z dokumentem 
potwierdzającym powyższe byłem pod każdym względem 
gotowy do operacji, która oczywiście w całkowitej narkozie, 
przebiegła sprawnie, bez komplikacji. Po trzech godzinach 
byłem już świadomy tego, co dokonano w moim orga-
nizmie. Zaskakujące, a nawet zatrważające były wyniki 
badania histopatologicznego usuniętego gruczołu, m.in. 
„W nadesłanym preparacie nie stwierdza się obszarów 
aktywnego rozrostu nowotworowego”. Pierwsze wraże-
nie wywołane powyższym stwierdzeniem – po co było to 
wszystko? Gdzie było zagrożenie? Czy to jakaś pomyłka 
teraz czy przy biopsji? – To nie jest takie jednoznaczne 
– mówił lekarz. Oprócz powyższego sformułowania jest 
jeszcze zapis o „obszarach zaburzonej histoarchitektoniki 
gruczołowej, które mogą odpowiadać miejscom zaniku 
tkanki rakowej”. Cóż mogłem powiedzieć? – przyjąłem te 
informacje, mając nadzieję, że „zanik tkanki…” jest osta-
teczny i ona się już nie odbuduje. Jednak w rozmowach 
z „doświadczonymi” pacjentami słyszało się powtarzane 
często słowa: „tu się wraca”. Ta niepewność obciążała moją 
psychikę, ale starałem się o tym nie myśleć, chociaż okreso-
we badania i zażywane leki ciągle mi o tym przypominały. 
W miesiąc po operacji zacząłem odczuwać zakłócenia 
w układzie oddechowym – dławienie, kaszel, ucisk z lewej 
strony klatki piersiowej itp. Natychmiast zgłosiłem się do 
lekarza, oczywiście prywatnie, bo w ramach NFZ – to była-
by zbyt długa droga – poprzez wizytę u lekarza rodzinnego, 
skierowanie do laryngologa, zapis na wizytę w poradni 
z kilkutygodniowym terminem oczekiwania. Po osłuchaniu 
i przebadaniu mnie, gdy lekarz dowiedział się, że byłem 
atakowany przez komórki rakowe (nacieki) i miałem ope-
rację, skierował mnie do poradni pulmonologicznej. Tam 
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na szczęście nie musiałem długo czekać i po kilkunastu 
dniach zostałem przyjęty. Pulmonolog po zapoznaniu się 
ze skierowaniem i wysłuchaniu mnie zdecydował od razu 
– bronchoskopia. Czyżby przerzuty nastąpiły wcześniej, 
przed usunięciem stercza (to samo, co gruczoł krokowy) 
i teraz ujawniło się nowe zagrożenie? Byłem cały w napięciu 
nerwowym i niecierpliwie czekałem na badanie. Przewód 
elastyczny z kamerką wprowadzony do płuc wywoływał 
niekontrolowane odgłosy: charczenie, stękanie i duszenie 
się – to głównie zostało mi w pamięci z zabiegu. Nawet 
obraz przebiegu zabiegu, który mogłem oglądać na monito-
rze nie ulżył moim cierpieniom. Na szczęście stwierdzono 
tylko małe ubytki czynnej powierzchni lewego oskrzela, 
a pozostałość nadawała się do dalszego użytku.

Wydawałoby się, że teraz hulaj dusza…, a jednak nade-
szło ostrzeżenie i zrodziło obawy co do przyszłości i znów 
niepewność zaczęła mnie gnębić. W dodatku lokalnej gaze-
ty o zdrowiu, w wywiadzie ze znanym onkologiem dowie-
działem się, że większość pacjentów po usunięciu gruczołu 
krokowego żyje jeszcze maksymalnie 5 lat. Perspektywa 
życia niezbyt długa, ale jakoś to mną nie wstrząsnęło, bo po-
myślałem sobie, że przecież nie muszę być w tej większości. 
A przepowiednia przy urodzeniu o szczęściu i powodzeniu 
chyba nie wyczerpała jakiegoś limitu i nadal obowiązuje. 
Jesień i wiosna minęły bez znaczących wydarzeń, które 
byłyby godne wspominania. Odzyskałem prawie pełną 
formę fizyczną i psychiczną.
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Zainteresowanie wieloma dziedzinami sportu sprawiało, 
że spędzałem dużo czasu, oglądając transmisje telewizyjne 
z wielu zawodów, co wielokrotnie denerwowało moją żonę. 
W kwestii ślęczenia nad typowaniem wyników zawodów, 
rozwiązywaniem krzyżówek, sudoku czy też innych zaga-
dek konkursowych, nie znajdowałem zrozumienia u żony, 
która to mi wypominała, uznając za stratę czasu. Często 
zwracała mi uwagę, bo sama nie interesowała się sportem 
i nie mogła zrozumieć duszy kibica, „nic nie robi, tylko 
siedzi, ogląda telewizję albo rozwiązuje krzyżówki”. Właśnie 
krzyżówki jolki, a głównie sudoku, to były rzeczywiście 
moje rozrywki, ale to także sprzyjało ćwiczeniom umysłu, 
a przecież w moim wieku to było pożądane. Mimo tych 
przyjemności, miałem na tyle czasu wolnego, że odkurza-
łem mieszkanie, wyrzucałem śmieci, usuwałem drobne 
usterki, załatwiałem czasochłonne sprawy w urzędach 
i bankach. Jednak kto przekona kobietę, że nie ma racji, 
a szczególnie żonę? Niespodziewanie z tego oglądania 
i znajomości sportu odniosłem wymierne korzyści ma-
terialne, a także satysfakcję, że mimo tych wszystkich za-
wirowań, zachowałem jasność umysłu i intuicję. Na prze-
łomie czerwca i lipca 2006 roku odbywała się impreza, 
FIFA WORLD CUP-GERMANY, czyli Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej. Polska zakwalifikowała się do imprezy, ale 
nie odegrała oczekiwanej roli. Za to ja odniosłem godny 
zapamiętania sukces, jako wizjoner w typowaniu wyników 
meczów (pomocne były statystyki i analizy). Potwierdzone 
to zostało pismem z TELEWIZJI POLSKIEJ SA DZIAŁU 
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PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH, skąd otrzymałem 
informację, że w związku z wygraniem konkursu tygodnia 
„TYPOWANIE WYNIKÓW” otrzymuję nagrodę w wy-
sokości 10 tysięcy złotych (podatek 10%), która zostanie 
przesłana na wskazane przeze mnie konto. Uciechy było 
co nie miara i wszyscy w rodzinie mieli udział w wydat-
kowaniu nagrody. Dalsze miesiące minęły spokojnie i na 
razie nawet żona inaczej patrzyła na moje „nicnierobienie”.

Wiosną 2007 roku, jakby dla zrównoważenia moich 
„krzywd”, postanowiliśmy kupić nowy samochód, o któ-
rym często myślałem. To był dwulitrowy, 140 KM, z napę-
dem na 4 koła, wysokim zawieszeniem i z maksymalnym 
wyposażeniem – Hyundai Tucson. Bardzo użyteczny na 
wszelkich przeszkodach, w śnieżnych zaspach, na wysokich 
krawężnikach i najbardziej w czasie wycieczek w terenie. 
Okazało się, że drugi człon nazwy auta to miejscowość 
w USA, w stanie Arizona, ale dlaczego nastąpiło takie po-
łączenie nazwy koreańskiej firmy z Seulu z amerykańskim 
miastem, to nie znalazłem wyjaśnienia. Los sprawił mi 
jednak niemiłą niespodziankę. Nie zdążyłem się nacieszyć 
samochodem, bo nastąpiły nieprzewidziane wydarzenia, 
które spowodowały, że zachwiana została moja pewność, 
że wszystko co złe, to już mnie spotkało ze szczęśliwym 
końcem i teraz mnie nie dotyczy.

W kolejnych okresowych badaniach, „mój doktor” 
stwierdził niepokojącą tendencję wzrostu PSA z 0,007 
do 0,8 a następnie do 1,1 ng/ml. Ja uważałem, że to nic 
groźnego, gdyż wszystkie pomiary mieściły się w normie.

– Panie Janie – mówił lekarz – norma tutaj nie obowiązu-
je, wzrost w krótkim czasie więcej niż stukrotny wskazuje, 
że w organizmie zachodzą zjawiska, które musimy wykryć, 
przeprowadzając szczegółowe badania. No i się zaczęło. 
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Skierowanie do Zakładu Teleradioterapii, a tam szereg 
badań wszystkiego, aby ustalić, gdzie ewentualnie byłaby 
przyczyna tak bardzo zmieniającego się PSA. Kolejno: 
tomografia komputerowa, USG, scyntygrafia kości itd. 
To wszystko nie wpływało dobrze na moje samopoczucie. 
Prawie codzienne dochodzenie do Zakładu, na kolejne 
badania i oczekiwanie na „wyrok”, wywoływały u mnie 
niekontrolowane stany nerwowe, które najbardziej odczu-
wała żona. Jak można żyć w takiej niepewności? Można, 
można i najlepiej postępować jak w bajce S. Lema „Tylko 
nie myśleć” (z „Bajek robotów”). Od rozpamiętywania 
ewentualnie negatywnych skutków ratowało mnie głów-
nie czytanie książek i komputerowe rozgrywki szachowe. 
Po analizie wyników badań i wykluczeniu przerzutów 
stwierdzono, że źródłem wzrastającego PSA jest miejsce 
usuniętego gruczołu krokowego. – Tam nastąpiły odrosty 
lub uaktywniła się pozostałość z niedokładnie przepro-
wadzonego zabiegu – stwierdziła pani doktor. Po tak do-
kładnym sprecyzowaniu miejsca, gdzie należy „atakować”, 
ustalono, że niezbędną dawką będzie 35 naświetleń, każde 
z pięciu pozycji położenia głowicy promieniami X6MV. 
Stałem przed niepewnością, a jednocześnie czułem, że 
to może podziałać decydująco i wyeliminuje odnawia-
jące się niepożądane komórki. Byłem zobowiązany do 
codziennego stawiania się w punkcie naświetleń, gdzie 
otrzymywałem porcję napromienienia, przed którym 
w momencie włączenia urządzenia obsługa pośpiesznie 
opuszczała pomieszczenie. Zostawałem sam w rozterce 
i udręce, starając się leżeć nieruchomo, nie kaszleć ani 
kichać (w sali było zimno), a nawet nie drgnąć, żeby tylko 
odpowiednia dawka trafiła w samo jądro zła. Poruszająca 
się nade mną po łuku głowica, kierująca z każdej z pięciu 
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pozycji promienie w jedno miejsce – nie byłem jednak 
do końca przekonany o celności – powodowała obawę 
naruszenia zdrowych komórek i dalsze konsekwencje. 
Znaczyło to, że oprócz wyznaczonego punktu napromie-
nieniu może ulec każda inna część ciała, na pewno nie 
tak intensywnemu jak miejsce skierowania strumienia, 
ale w stopniu zagrażającym zdrowym komórkom, co, jak 
się później okazało, było prawdą. Trzydzieści pięć razy, 
pięć razy w tygodniu, tj. siedem tygodni, a że była awaria 
aparatu, to jeden tydzień dłużej. Wreszcie przedostatni 
raz w piątek, a ostatniego planowanego na poniedziałek 
już nie było, po przekonaniu pani doktor, że przecież w tej 
dużej ilości ten jeden raz nie zadecyduje o jakości całego 
naświetlania. Dzięki temu moja rodzina miała spokoj-
niejszą sobotę i niedzielę i nadzieję, że ten trudny okres 
nie poszedł na marne. Podobnie jak po prostatektomii, 
teraz też odczułem ulgę i prawdziwe zadowolenie, że tak 
bohatersko zniosłem ten reżim. W czasie całego cyklu 
naświetlań konieczna była dieta. Schudłem prawie 6 kg, 
odczuwałem ciągle zmęczenie, miałem zaburzenia snu 
i niechęć do wszystkiego. Nie dopuszczałem do siebie myśli, 
że po tych wszystkich zabiegach mogę rzeczywiście być 
słaby, niezdolny do jakichkolwiek działań i czynności, które 
normalnie wydają się proste i łatwe do spełnienia, a nie są 
wynikiem mojego lenistwa czy też lekceważenia wszyst-
kiego. Nie ujawniałem jednak całkowicie moich stanów 
chorobowych, bo przy najbliższej okazji usłyszałbym od 
żony: „ciągle mu coś dolega, nie może zrobić od razu, co 
mu się mówi i trzeba czekać, aż mu się zachce”.
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Z upływem czasu odzyskiwałem, ogólnie mówiąc, chęć do 
życia. Wszystko jakoś lekko przeżywałem, bez rozpaczy, 
rozmyślań, dyskusji i biadoleń, jakby to dotyczyło mojego 
drugiego ja. Byłem jakby z boku obserwatorem wszystkich 
poczynań, mimo że przecież fizycznie w nich uczestni-
czyłem. Dlatego pewnie moje otoczenie nie całkowicie 
zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji, o której jeżeli 
mówiłem, to ogólnikowo. Unikałem rozmów na temat 
moich dolegliwości, a pytanie „jak zdrowie?” zbywałem 
krótkim „w porządku”.

Rok 2007 zakończył się raczej optymistycznie z prze-
konaniem, że kolejne lata wykluczą z pamięci te chwile 
niepewności, nieprzyjemne przeżycia i obawy. Czułem się 
już dobrze i nawet co drugi dzień uprawiałem ćwiczenia 
gimnastyczne, oczywiście z umiarem, aby nie przeciążyć 
osłabionego różnymi przejściami organizmu. Początek no-
wego roku upłynął w dalszym ciągu na dochodzeniu do sta-
nu normalności, gdyż dość długo odczuwałem osłabienie, 
jako skutek uboczny wywołany działaniami radioterapii. 
Wyszukiwałem sobie zajęcia, które by pozwalały na ode-
rwanie się od tej niezbyt przyjemnej rzeczywistości (tylko 
nie myśleć). Różne prace domowe – zabudowa panelami 
wnęk okiennych, wymiana osprzętu w kuchni i łazience, 
codzienne obowiązki pozwalały na spokojne przetrwanie. 
Duże zadowolenie miałem z rozwiązywania różnego typu 
krzyżówek i mojego ulubionego sudoku oraz typowania 
rozstrzygnięć różnego rodzaju zawodów, przeważnie piłki 
nożnej, ale także siatkówki i tenisa.
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* * *

Latem, jak co roku, wyjechaliśmy w starym składzie na 
wczasy nad jezioro, gdzie jak reklamował ośrodek wcza-
sowy, można złowić różne gatunki ryb, które pokazywał 
w swojej galerii na www… Razem z wnuczkiem zasia-
daliśmy na pomoście, zarzucaliśmy wędki i czekaliśmy 
na wielką rybę. Przyjemnie było tak usiąść, wyzwolić się 
z okropnych wspomnień, zapomnieć o przeszłości i czekać 
na chociażby drgnienie spławika. Trudno było zachęcić 
ryby, żeby wreszcie skusiły się na podsunięty według nas 
smakowity kąsek. Kilka razy zmienialiśmy przynętę, aż 
wreszcie udało nam się złowić kilka sztuk, ale tak ma-
łych, że po delikatnym zdjęciu z haczyka wpuszczaliśmy je 
z powrotem do jeziora. Największa zdobycz, jaka nam się 
trafiła, to okoń, który dzielnie walczył, nim go wyciągnę-
liśmy. Miał 28 centymetrów, ale też nie był przeznaczony 
do spożycia i po zrobieniu z nim zdjęcia wpuściliśmy go 
do wody.

* * *

Dwie nieporównywalne przyjemności. Pierwsza, gdy przy-
czajony wpatrujesz się w stojący spławik, który nagle za-
czyna drgać, kiwać się, lekko przesuwać i nagle znikać pod 
wodą, wtedy wędką podcinasz dobierającą się do przynęty 
rybę. Czujesz jej szarpanie i opór – tak jest, jeżeli to okoń, 
a spokojnie ciągniesz jak patelnię, płasko, łatwo, jak to jest 
leszcz. Niezależnie od wielkości i gatunku, to i tak ryby 
miały szczęście, że trafiły na mnie, bo je wypuszczałem z po-
wrotem. To była ta druga przyjemność, gdy ryba wyzwolona 
plusnęła do wody i szybko odpłynęła. Jeżeli jednak to były 



Zapowiedziane szczęście 165

znaczące okazy, to najpierw je mierzyłem i fotografowałem. 
W odróżnieniu od poprzednich chudych lat z dzieciństwa, 
kiedy każda zdobycz, czy to ryba, czy owoc lub jakikolwiek 
przedmiot, była cenna i wykorzystywana w ubogim domu, 
tak teraz mogłem sobie pozwolić na wspaniałomyślność 
i zmienić podejście do materialnych zdobyczy i bez żalu 
zrezygnować z nich na rzecz psychicznego zadowolenia.

* * *

Nadszedł jednak okres, kiedy sprawdziło się powiedzenie 
„jakieś licho drogi do nas szuka” (Makbet Szekspira) i ujaw-
nił się uboczny efekt działania radioterapii. Tak to określili 
wszyscy lekarze, jak tylko dowiedzieli się, że byłem poddany 
napromienieniu. Nastąpiły obfite krwawienia z jelita gru-
bego, szczególnie przy wysiłkach, naprężeniach i różnego 
rodzaju obciążeniach. Wykryciem dokładnej przyczyny 
zajął się specjalista w tej dziedzinie, lekarz – proktolog. 
Zaaplikował mi lekarstwa w dawce uderzeniowej, które 
brałem kilka razy dziennie i doraźnie spowodowały one 
osłabienie i zmniejszenie częstotliwości krwawienia. Na-
stępnie skierował mnie na przeprowadzenie kolonoskopii 
jelita. Przygotowania do badania były męczarnią. Bo jak 
można wypić trzy litry zalecanego płynu (Fortrans) w czasie 
trzech godzin, kiedy każda kolejna szklanka swoim podłym 
smakiem przyprawiała mnie o coraz większe mdłości. Ba-
danie jelita grubego (kolonoskopię) zniosłem chyba lepiej 
niż samo przygotowanie, ale moje stękanie, dyszenie, jęki 
i inne dźwięki, o których nie wypada wspominać, świadczy-
ły, że to też jest uciążliwe i należy dążyć, aby unikać takich 
przyjemności. Ta tortura chyba spowodowała przekona-
nie, że człowiek może znieść niewyobrażalne cierpienia. 
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A do tego okazało się, że wstrzyknięte przed zabiegiem 
znieczulenie nie trafiło we właściwe miejsce i dużą część 
ręki miałem siną, co stwierdziłem dopiero, ubierając się 
po zabiegu. W wyniku badania stwierdzono: „w obwo-
dowej części błona śluzowa obrzęknięta, rozpulchniona, 
wyraźnie podatna na drobne urazy mechaniczne – broczy”. 
Jak ważne znaczenie miało to stwierdzenie w przyszłości, 
przekonałem się po trzech latach prób wyleczenia mnie 
z określonej w kolonoskopii dolegliwości. W międzyczasie 
(po 2 latach) bezskutecznego leczenia skierowany zostałem 
znów na kolonoskopię. Pierwszy raz bałem się nie wiedząc, 
jak to jest, a teraz bałem się, znając wszystkie szczegóły, od 
nieprzyjemnych przygotowań do wstrząsającego badania. 
To badanie nie wniosło nic nowego i potwierdziło tylko 
poprzednią diagnozę, ale zniosłem je dużo lepiej, gdyż 
było prawidłowe znieczulenie. W ciągu tych trzech lat 
uczestniczyło zamiennie w leczeniu mnie sześciu leka-
rzy (widocznie, kto był wolny w szpitalu, przychodził do 
przychodni) aplikujących na zmianę tabletki lub czopki. 
Nie przynosiło to spodziewanego efektu. Z uwagi na nie-
skuteczne działanie lekarzy przychodni szpitalnej przejął 
mnie podobno mistrz w swojej specjalizacji. W ciągu 4 
miesięcy zaordynował 2 rektoskopie, 4 próby zakłada-
nia gumek. Przed każdym z badań i zabiegów konieczne 
było wykonanie lewatywy, których musiałem wykonać 
w sumie 8, gdyż przed rektoskopią należało wykonać je 2 
razy, wieczorem i rano. Każda próba kończyła się obfitym 
krwawieniem, które trwało długo po ich zakończeniu. 
Oczywiście z tych działań nie było żadnego pożytku, bo 
przecież w wyniku kolonoskopii stwierdzono: „…błona 
śluzowa obrzęknięta, rozpulchniona, wyraźnie podatna na 
drobne urazy mechaniczne – broczy”. Za każdym razem 
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wracałem do domu, brocząc krwią, z myślą „nigdy więcej”. 
W ciągu tych wszystkich prób „mistrza” straciłem więcej 
krwi niż w poprzednich dwóch latach. W tym całym łań-
cuchu kolejnych przygotowań, badań, zabiegów nie sposób 
nie wspomnieć o chęci wyzwolenia się spod tej opieki. 
Jak to zrobić w miarę taktowny sposób? Jak wyrwać się 
od lekarza, który uparcie stosuje swoje metody, nie re-
agując na wypowiedzi pacjenta, które dosłownie nazwał 
teoretyzowaniem? Na szczęście, lekarz po tych wszystkich 
nieudanych próbach sam zrezygnował z dalszego pro-
wadzenia leczenia i na kolejną wizytę przepisał mnie do 
innego. Skutki uboczne powyższych działań dawały znać 
o sobie przez kilka miesięcy. Zakłócona praca jelit przez 
zbyt częste lewatywy i duży upływ krwi w tak krótkim 
czasie spowodowały zaburzenia w normalnie działającym 
organizmie. Pogorszenie samopoczucia, utrata wagi, zwol-
nienie reakcji i szybkie męczenie się przy nawet małym 
wysiłku, i oczywiście okresowe krwawienie pozostały. Nie 
pojechałem na wczasy, straciłem chęci do wszelkich prac 
domowych, zmalało radykalnie moje zainteresowanie tym, 
czym wcześniej żyłem – ogólnie mówiąc, kompletna apatia.
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Do tej pory wychodziłem obronną ręką z różnych wy-
darzeń, bądź to przypadkowych, ryzykownych a nawet 
bezmyślnych. Czyżby teraz wyczerpała się zapowiedziana 
formuła: „szczęście i powodzenie w życiu”? W kontekście 
zapowiedzi przy urodzeniu, to nastąpiło chyba jakieś zała-
manie w jej spełnianiu. Sprawdzeniem tego było typowanie 
meczów piłki nożnej w grupach, zbliżającej się ostatniej 
kolejki Ligi Mistrzów, gdzie rzeczywiście trzeba mieć szczę-
ście, żeby przewidzieć przeważnie zaskakujące wyniki. 
Skupiony nad analizami zebranych materiałów statystycz-
nych z poprzednich meczów, zapomniałem o bieżących 
dolegliwościach. Podjąłem kilka ryzykownych decyzji 
przyjmując, że będą niespodzianki i wtedy można będzie 
wygrać większą kwotę. Jak zwykle w takich typowaniach 
oprócz intuicji, analiz i doświadczenia niezbędny jest ko-
rzystny układ, aby uzyskać najwyższą wygraną w danego 
typu zakładzie. Postawiłem na system „26” z MAXIKOMBI 
za 26 zł, tj. 5 bloków, z których 4 bloki były po 3 mecze, 
a 1 blok – 2 mecze, w sumie 14 spotkań. Niecierpliwie 
czekałem na kolejne wyniki, bo mecze były rozłożone na 
kilka dni, ale coraz bardziej rysowała się szansa na sporą 
wygraną. Wszystko rozstrzygnęło się 9.12.2008 roku, wtedy 
podano ostatnie wyniki, z których wynikało, że trafiłem 
wszystkie spotkania, co zaowocowało wygraną w kwocie 
13 400 zł. Tak, tu miałem fart, a może właśnie szczęście, 
bo w innych grach nieraz uzyskiwałem wygrane, ale były 
maksymalnie kilkusetzłotowe. Jednak ostatnio zrezygno-
wałem z wszelkich gier hazardowych. Po prostu zaczęło 
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mnie to nudzić a bardziej byłem zainteresowany grami 
umysłowymi i przede wszystkim zakończeniem rozpoczę-
tej wcześniej książki. To mnie wciągnęło do tego stopnia, 
że nie wiem jeszcze, ale może zacznę pisać nową, ale już 
o całkiem odmiennej tematyce.

* * *

Po kilku latach zamieszkiwania na 11. piętrze jedno klat-
kowego bloku przy ulicy Piotrkowskiej, postanowiliśmy 
skorzystać z okazji i kupić mieszkanie dwustronne M4 na 
8. piętrze, którego właścicielka przenosiła się do domku 
jednorodzinnego. Początkowo wydawało się nam, że wresz-
cie mamy to, na co całe dotychczasowe życie czekaliśmy. 
Jednak to było tylko do czasu, gdy w 2012 roku wiosną 
i potem z biegiem czasu coś niepokojącego działo się ze 
mną i wszystko coraz mniej mi się podobało:

• nieustający szum układu wentylacji w kuchni, w ła-
zience i WC,

• wąski przedpokój, mało ustawny,
• pokoiki, według mnie, za małe (10 i 11 m2), a niby 

salon (24 m2) niepotrzebnie taki duży,
• WC jako malutka klatka, niewygodna, siedziało się 

z nosem prawie w drzwiach,
• budynek, mimo że z 1984 roku, ale z płyty, też wy-

dawał mi się nieodpowiedni,
• ciągle ci sami ludzie i niezmienne, powtarzające się 

rozmowy.
Żona, przywiązująca się do miejsc, początkowo nie 

zgadzała się z moimi obiekcjami, ale po moich argumen-
tach, że powinniśmy zmienić mieszkanie na nowoczesne, 
w nowym budynku, z pełną własnością i optymalnymi 
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powierzchniami poszczególnych pokoi, wyraziła zgodę 
na poszukiwania. Nie było to takie proste, żeby znaleźć 
mieszkanie, które w całości by nas zad0walało. Oględziny 
i przymiarki zrobiliśmy w kilkunastu obiektach i wreszcie 
znaleźliśmy – nowy, zbudowany w 2012 roku, czteropię-
trowy z windą, z 15 mieszkaniami o różnych wielkościach, 
a najważniejsze, że z pokojami o wymaganym przez nas 
metrażu (26 m2 – z wnęką kuchenną, 14,5 m2 i 14,5 m2), 2 
łazienki i duży garaż.

Umowa przedwstępna, zaliczka i oczekiwanie. W mię-
dzyczasie prowadziliśmy bieżącą kontrolę wykańczane-
go obiektu. Wiosną 2013 roku sprawa została sfinalizowana 
aktem notarialnym i poczuliśmy się wreszcie zadowoleni 
i przekonani, że to ostatnia zmiana adresu. Jednak do końca 
nie jestem o tym przekonany – czy rzeczywiście? Jak celowe 
było to przedsięwzięcie, okazało się to już w następnym 
roku. Znamienny i niewytłumaczalny był przypadek, że 
po sprzedaży przez nas mieszkania i wyprowadzeniu się 
w kolejnym roku spółdzielnia zbankrutowała i członko-
wie jako udziałowcy znaleźli się w kłopotach z uwagi na 
wielomilionowe długi, do których doprowadziły ówczesny 
Zarząd i Rada Nadzorcza. Nastąpiły zakłócenia w dosta-
wach ciepła, wody i prądu z uwagi na zaległości w opła-
tach, mimo że członkowie wnosili obowiązujące kwoty. 
Najbardziej zdziwieni, a może i zazdrośni byli wszyscy 
znajomi z bloku, którzy podkreślali, że mieliśmy niebywałe 
szczęście, że w odpowiednim momencie podjęliśmy decyzję 
o wyprowadzce i sprzedaży mieszkania. Ja sam nie wiem, 
czemu przypisać moją niechęć do tego mieszkania akurat 
w odpowiednim czasie?
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* * *

Na koniec opisywanych przeżyć, nie sposób pominąć mo-
jego ZWYCIĘSKIEGO udziału w konkursie Dziennika 
Łódzkiego (kwiecień 2017 rok), na najciekawsze uzasad-
nienie chęci przeczytania książki „Kisielewscy. Jan August, 
Zygmunt, Stefan, Wacek”. Zaznaczam, że to nie był konkurs 
dla osób 65+, ale używając nomenklatury sportowej – 
w kategorii OPEN. Dlaczego chciałbym przeczytać książkę 
„Kisielewscy…” Mariusza Urbanka?

Czy można poznać autora tylko poprzez napisane przez 
niego książki? Przeczytałem Stefana Kisielewskiego – 
„Wszystko inaczej” – „Przygoda w Warszawie” – „Podróż 
czasie” – „Romans zimowy”. Oczywiście, zauważa się „lek-
kość pióra”, wnikliwość a także złośliwość wobec „dyktatury 
ciemniaków” oraz zdarzającą się drobiazgowość. Czy to 
wszystko naprawdę określa jego prawdziwy charakter i nie 
stwarza mylnego wrażenia? Dlaczego uważał, z czym się 
wcale nie zgadzam, że „Relacjonować wydarzenia, to już 
prymityw lub szablon, to już jest niewolnictwo…” – „Po-
wieść o myślach, nie o faktach, to było zadanie kuszące.” 
(fragmenty z „Wszystko inaczej”). Nie wiem co naprawdę 
myślał jeżeli nazywano go także „prześmiewcą”? Myślę, że 
książka „Kisielewscy…” mogłaby mi przybliżyć prawdę 
o złożonym charakterze i niezwykłej osobowości jednego 
z Kisielewskich – Stefana. Nagrodą w konkursie była wyżej 
wymieniona książka. Najbardziej jednak w tym wszystkim, 
zależało mi, czy mój tekst zostanie zauważony i doceniony? 
Czy 77-latek, jest zdolny, do startowania, oczywiście nie 
tylko w zawodach sportowych, ale w „konkursach umy-
słowych” z szansami na sukcesy?
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* * *

Skończyłem długi okres mojego życia, z którego w auto-
biografii ukierunkowanej wybrałem większość zdarzeń, 
na które mogła mieć wpływ (ale czy miała?) zapowiedź po 
urodzeniu w czepku – o szczęściu i powodzeniu w życiu. 
Mimo zagrożeń, wypadków, niebezpieczeństw a także zdra-
dliwego ataku rakowego – przeżyłem. Było też dużo akcji 
i zdarzeń, które skończyły się pomyślnie. Teraz następuje 
walka, a raczej utarczka z komplikacjami spowodowany-
mi dotychczasowymi dolegliwościami a także metodami 
leczenia. Operacja, pod ładną nazwą prostatektomia, dalej 
radioterapia, kolonoskopia, tysiące tabletek, musiały odbić 
się ujemnie na wcześniej bardzo sprawnym organizmie. 
Wierzę jednak cały czas w moje nieustające możliwości, 
zarówno fizyczne jak i psychiczne, ćwicząc ciało i rozum. 
Optymizm mój oparty jest nie tylko na przepowiedni, ale na 
stwierdzeniu, że pod wieloma względami jestem podobny 
do matki, a ona przeżyła 94 lata. Nie wiem jednak czy we 
mnie tkwi tak wielka chęć do życia jak u niej? Jak będę 
odbierał rzeczywistość i czy będę zdolny do przeżywania 
radości z oglądania sukcesów innych a także czerpać in-
spirację do aktywności zarówno fizycznej jak i umysłowej? 
Czy zostało coś jeszcze z młodzieńczej spontaniczności, 
zadziorności i determinacji? Czy ten upór i może zbyt 
wygórowane ambicje, które dominowały, teraz całkowicie 
straciły swoją wymowę? Świadomy jestem upływu, nie tylko 
czasu, ale także siły i poczucia pewności siebie i staram 
się, aby zminimalizować skutki zatracania tych wartości, 
które dominowały jeszcze niedawno.



Epilog

Dotrwałem chyba już do poważnego wieku, bo odczu-
łem to, gdy w tramwaju i autobusie zaczęto mi ustępować 
miejsce siedzące. Jednak jestem pewien swoich możliwo-
ści zarówno fizycznych, jak i intelektualnych. Wierzę, że 
czas pozwoli na uzupełnienie tej wybiórczej autobiografii 
pominiętymi wątkami, także ciekawymi, i dopisaniem 
kolejnych rozdziałów. Jest sporo spraw, które nie mieściły 
się w przyjętej konwencji. Jedne to związane ze stosunkami 
rodzinnymi, inne – ze środowiskiem pracy i towarzyskie, 
a jeszcze inne dotyczące aktywności sportowej. Jakie to były 
spotkania z kilkoma z siedmiu sióstr matki i jej bratem 
– dlaczego niektórych denerwowała czyjaś pracowitość, 
punktualność, rzeczowość – o moim psie, który wykazywał 
niezwykłą inteligencję, i jeszcze o polowaniu z bratem na 
grubą zwierzynę, kiedy nie musiałem już brodzić i pływać, 
żeby ją wydobyć oraz wiele innych. Uprawiam gimnastykę 
i ćwiczenia zalecane przez fizjoterapeutę oraz czytam książ-
ki, szczególnie te, do których kiedyś nie miałem dostępu, 
rozwiązuję krzyżówki, jolki i najchętniej sudoku. A do tego 
mam jeszcze wspierających mnie dwóch przyjaciół, Heńka 
K. z Puław i Wojtka D. z Warszawy, których poznałem 
w 1955 roku, kiedy zjeżdżaliśmy do tworzonego technikum, 
a rozstaliśmy się w 1960 roku. Do tej pory mają o mnie jak 
najlepsze zdanie i często przy różnych okazjach (rozmo-
wy telefoniczne bądź kartki pocztowe) utwierdzają mnie 
w przekonaniu o mojej „świetności” z tamtego okresu, 
i może dobrze, że tylko tamte lata z mojego życiorysu mogą 
pamiętać. Często rywalizuję z komputerem w partiach 
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szachowych, najbardziej upartym zawodnikiem, ale nieraz 
udaje mi się go przechytrzyć. W chwilach nostalgicznych 
włączam odtwarzacz i słucham Toni Braxton w piosence 
„Un-Break My Heart”, a jak mam nastrój twórczy, to siadam 
do pisania, ale bez zmuszania się i wywierania presji, że 
muszę coś zrobić.
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