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Słowo wstępne 

Dotychczas pisałem teksty dla dorosłych. Pomyślałem sobie, aby podzielić się również 

moimi wspomnieniami z     okresu  dzieciństwa i lat chłopięcych. Przypuszczam, że ożywi to 

również Wasze wspomnienia kochani rodzice i dziadkowie. Może Wasze pociechy potraktują moje 

przygody jak coś w rodzaju historyjek - lekkich wspominanych przygód. Chciałbym, aby tak się 

stało. 

Nadmieniam, że opis moich wspomnień powstał pod namową wnuczka Lenusia, który miał 

wtedy cztery lata. Jemu jednak nieco zmyślałem, aby było ciekawiej. Nazywają mnie Włodek. Jak 

już nadmieniłem pomysł napisania wspomnień z dzieciństwa wypłynął z zachęty wnuczka 

„dziadziuś opowiedz jak byłeś mały”. I tu nasuwają się różne obrazy od najwcześniejszych lat 

szczenięcych po okres, gdy pełen marzeń kończyłem szkołę podstawową. Proszę nie traktować 

moich wspomnień jako historii osadzonej w ścisłych realiach i otoczeniu ludzi. Proszę też nie 

doszukiwać się poprawności edycyjnej. 

Urodziłem się w czasie wojny i dorastałem w dużej typowo rolniczej miejscowości w 

Wielkopolsce. Teraz tam się wiele zmieniło. Pozostały jednak wspomnienia o licznych małych 

gospodarstwach rolnych, sielskiej atmosferze wśród krówek, gdaczących kur, stad gęsi i licznych 

gości przyjeżdżających latem na wieś z dużego miasta na wakacje.  

Wierny przyrzeczeniu danemu wnuczkowi opowiem luźno tamte lata w formie opisu 

przygód, które mi się utrwaliły. Nie podaję jednak konkretnej miejscowości ani nazwisk osób. 

Zachowuję dla pamięci wnuczka jednak imiona i nazwy lokalnie znanych miejsc, które z pokolenia 

na pokolenie pozostają. Używam też niektórych lokalnych – gwarowych określeń przedmiotów 

jakie stosowano w latach mego dzieciństwa. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować swojej córce Pauli za udostępnienie mi 

ze swego archiwum dyskowego kolorowych zdjęć z mojej rodzinnej miejscowości i okolicy. 

Zwłaszcza jestem wdzięczny za trud jaki włożyła w piękne ujęcie kwiatów na ugorach, motyli oraz 

krajobrazów tego moim zdaniem niedostatecznie docenianego regionu Wielkopolski.   

 Zachęcam do przeczytania poszczególnych rozdziałów tekstu, zobaczenia w nich widoków 

terenu mego dzieciństwa, kwiatów i motyli. Proszę czytać z radością, a pogody nie dodadzą urocze 

motyle z tamtych stron. 
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Babcia uzdrowicielka 

Moja babcia Anna, od strony mamy, była znaną w okolicy zielarką. Małe okna jej chaty 

dochodziły niemal do samej ziemi. Gliniane ściany pomalowane były wapnem na kolor 

jasnoniebieski. W jej domku panowała milutka atmosfera. W kuchni wisiało zdjęcie ukochanego 

synka Antosia. "Ucz się Włodziu ucz", mawiała nieraz do mnie, "bo to do szczęścia klucz" kończyła. 

Zostało to we mnie silnie zakodowane i teraz bez stałego uczenia się nie wyobrażam sobie życia.  

Gdy nie miałem jeszcze dziesięciu lat, część chat i zabudowań gospodarczych, zwłaszcza 

biedniejszych gospodarzy miała strzechy kryte trzciną  i były niskie. Małe okienka chroniły przed 

chłodem zwłaszcza zimą. Latem gospodarze cały czas przebywali przeważnie na polu. Trzcinę 

ścinało się w okresie zimy, przeważnie na jeziorze Leśnym, które ma dość gęsto porośnięty  nią 

brzeg. Teren gospodarstwa bywał różnie urządzony w zależności od ilości bydła. Występował 

jeszcze żuraw lub kołowrotek do wydobywania wody, lecz coraz powszechniej stosowana była już 

pompa ręczna. Były to widoki jak te spotykane obecnie w skansenie w Wolsztynie. 

 

Chociaż zamieszczony dalej to widok sypialni z chaty skansenu w Wolsztynie to jak żywo 

przypomina mi pomieszczenie do spania u mojej babci Anny, z obowiązkowo występującym w nim 

malowanym na płótnie obrazem Świętej Rodziny nad łóżkami. Dbano również, aby na stole była 

świeża bialutka koronkowa, ręcznie „heklowana” serweta lub obrus też biały w malowane wzory 

kwiatowe. 

 

Jak do babci Anny przyjeżdżali goście z chorymi to musiałem wyjść na podwórko. 

Interesowało mnie jednak co tam w pokoju robi babcia. Ukradkiem zaglądałem przez małe okienka  

od strony ulicy, przy której stały dwie grusze o pysznych owocach w miesiącu lipcu. Babcia miała 
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w ręku książeczkę zielarską w języku niemieckim. Dostałem ją później od mamy i mam do dzisiaj. 

Modliła się, rozmawiała długo a potem kompletowała woreczek z ziołami.  

Choć byłem mały to chodziłem po ugorach tzw. „starej kuchni” i zbierałem naręcza 

wskazanych przez babcię ziół. Ile tam było jaszczurek różnego koloru, ale się ich nie bałem, bo 

często tam przychodziłem. Chyba, że prześliznął się jakiś wąż, to wtedy ciarki mi przeszły. W tym 

okresie nie mieliśmy jeszcze gospodarstwa rolnego, więc czasu miałem wiele. Przyniesione prze 

zemnie zioła suszyła babcia Anna w miejscu zacienionym pod strzechą szopki przylegającej do 

domu mieszkalnego. Jak już wspomniałem strzechy były wykonywane ze trzciny koszonej zimą na 

jeziorze zwanym Leśnym. 

Gdy widzę obecnie krwawniki na ugorach, nieskoszonych czasem łąkach, rowach 

przydrożnych lub w pasach przyleśnych, to przypominam sobie wędrówki po zioła na prośbę babci 

Anny, która jak już wiemy była znana w całej okolicy. 

 

Obcując z przyrodą nie bałem się węgorzy, zaskrońców i padalców. Jednakże przerażało 

mnie spotkanie ze żmiją, którą na szczęście nie miałem sposobności sam zobaczyć. Budziła we 

mnie odrazę, a rodzice nauczyli mnie jak ją rozpoznawać. Ponadto później jak już podrosłem, na 

odległe pastwisko w formie saredeliska nad jeziorem Leśnym, wybierałem się zawsze w długich 

spodniach, tenisówkach i miałem ze sobą solidny kij w obawie przed gadami. 

 

Były to czasy czystego powietrza. Drogą przez las do innej wsi Świetno oddalonej o siedem 

kilometrów nie jeździły tak jak teraz często samochody. Jedynie czasem przejechał wóz na 

drewnianych kołach obitych obręczami i to najczęściej ciągniony przez krowy. Teraz to była by 

sensacja. Natomiast czas popołudniowy wyznaczali wracający rowerami z tartaku robotnicy. Nie 

miałem zegarka i zawsze ku wieczorowi wracałem z bydłem do domu. 

Nad jeziorem Leśnym spotkać można było samotnego łabędzia, nieco z dala od innych par. 

Ponoć łabędź, gdy mu „odchodzi” oblubienica pozostaje jej wierny do końca swego bytowania. Tak 

ludzie gadali, nie wie ile w tym prawdy. 
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Nad tym jeziorem, a także nad innymi spotkać można rodzinę łabędzi, nawet tak liczną jak 

na zamieszczonej fotografii, gdzie jest aż sześcioro młodych. Zwróćmy uwagę, że mają one jeszcze 

szare pióra, a dopiero, gdy podrosną to zamieniają się w białe, dostojne ptaki. 

 

Na czas nadchodzącej zimy żerujące na tym jeziorze Leśnym łabędzie przenosiły się 

całymi stadami na później zamarzający kanał. W tym okresie jest tu jeszcze sporo dla nich 

żywności. 

 

Dzikie kaczki na jeziorze Leśnym przeważnie są płochliwe. Jednak, starsze z nich nie 

reagują zbytnio na człowieka będącego ich pobliżu. 
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Kaczki w średnim wieku są jednak niespokojne. Bacznie uważają, czy nie ma w pobliżu lisa 

lub psa, którzy są ich zagrożeniem. 

 

Szczególnie na jeziorze Leśnym występują tafle wody zasłonięte tzw. liliami zwanymi też 

grzebieniem białym. Jak miło wtedy wędkować, gdzieś w oddali z łodzi i spoglądać na takie 

urokliwe widowisko falującego kwiecia. 

 

Niektóre z kwiatów „grzebienia” maja odcień różowy. Jak pięknie wówczas kontrastują z plejadą 

lilii białych. 

 

Gdy pasałem w towarzystwie innych chłopaków to jedną z zabaw było uganianie się za 

motylami. Miałem zrobioną z drutu i dużej skarpety siatkę na motyle. Czasem udało mi się złapać 

duży kolorowy okaz. Motyli po lasach, dróżkach i porośniętych trawą rowach przydrożnych było 

wielka różnorodność. Od dużych po małe, o delikatnych skrzydełkach, ćmy i jeszcze inne fruwające 

owady.  

 

Wśród traw przydrożnych, na łąkach lub przyleśnych zaroślach spotkać można było urocze 

kwiecie „dzikiego czosnku”, cebuli lub też pojedyncze inne ukwiecone pędy roślin. 
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Zaprezentowanie okazu jednego z nich w przybliżeniu pozwala nam „ukłonić się” nad czarem 

przyrody. 

 

Jakże bogate w różnorodne rośliny i przygody było dla mnie długie lato, wolne od szkoły. 

Ile chwiejących się na wietrze „kosmyków” kwiatowych, chylących się jak najbliżej życiodajnego 

słońca. Część z nich rozpoznawałem jako zioła i zbierałem do koszyka, dla mojej babci 

uzdrowicielki. 

 

Gdzieniegdzie na nieskoszonych trawach, przy wspomnianym jeziorze, zaznacza się swoją 

urodą zwyczajna pokrzywa, babka lub inne wysmukła roślina o wielu drobnych kwiatuszkach. 

 

Warto czasem przyjrzeć się samej „wiązance” kwiatków na wspólnym pędzie tej rośliny. 
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Dumna róża, choć królowa kwiatów, zazdrości chyba urody kwiatom polnym, a zwłaszcza 

ulotności i subtelności i budowy. 

 

Gdy kończy się lato i zaczyna jesień, to krzewy przy jeziorze nie tylko Leśnym i w 

pobliskim lesie zbogacają się o pędy owocowe. 

 

Czasem dostrzegłem rzadki okaz motyla, który na chwile po uciążliwej pracy zbierania 

nektaru kwiatowego „przycupnął” na rozgrzanej letniej ziemi. Wtedy to dopiero można było 

podziwiać piękne jego skrzydełka. 

 

Rzadko kto miał wtedy konia, bo grunty były przeważnie liche, a owies rósł tylko na tzw. 

dobrych polach zwanych na kamieniu, jażyncu, zabrodach i innych podobnych, o takich dziwnych 

nazwach. Jak ktoś miał konia, a zwłaszcza dwa to  był wielce szanowanym gospodarzem.  Do 

takiego gospodarza, którego władza ówczesna określała pogardliwie mianem kułaka, na odrobek za 

orkę lub młóckę chodziła mama prawie całe lato.  Gospodarz oczywiści najpierw robił w ładną 

pogodę na swoich polach, a jak miał czas, to po dużych prośbach świadczył swoim zaprzęgiem i 

maszynami usługi chłoporobotnikom. 

Wrócę jednak do mojej drogiej babci Anny. Bywałem u niej często. Ludzie miejscowi i 

okoliczne osoby byli bardzo wdzięczni babci za porady i wyleczenie z dolegliwości. Nie brała 

jednak za swoje usługi żadnych pieniędzy. Pełniła w tym czasie również funkcję  tzw. akuszerki, 

czyli osoby odbierającej niemowlęta.  

Przypominam sobie jak czasem, byli już chorzy, w dowód wdzięczności przywozili do babci 

worki pełne zboża, kartofli, marchwi, a jesienią kapusty. Czasami ktoś przyniósł dorodną kurę na 
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niedzielny obiad, który spożywało się tuż po sumie w dużym kościele Świętego Jakuba, gdzie jest  

piękny boczny ołtarz Matki Boskiej Pocieszenia. 

Zobaczmy teraz jak urocze jest dojście do dużego kościoła Świętego Jakuba. Po lewej 

stronie jest cmentarzyk przyklasztorny. Na wprost widzimy figurę Świętego Nepomucena. 

 

Widzimy tu kościół Świętego Jakuba z remontowanym wtedy, podczas fotografowania,  

portalem głównym oraz przylegające obok budynek klasztorny misjonarzy ojców Oblatów. Mieści 

się tam teraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Poznańskiego. 

 

Do dzisiaj  pamiętam, jak ugryzł mnie w nogę w trakcie zabawy na podwórku, nasz duży 

pies zwany wilkiem. Na ratunek przyszła oczywiście pospiesznie babcia. Oczyściła ranę i 

posmarowała odpowiednią maścią, a później codziennie ją przemywała. Teraz pozostała tylko 

niewielka blizna po silnym okaleczeniu przez psa. Mój brat Zenek jeszcze pamięta to zdarzenie.  

W latach pięćdziesiątych przy drobnych dolegliwościach lub okaleczeniu nie chodziło się do 

lekarza. Były domowe w miarę skuteczne metody, a w ostateczności proszono o pomoc zielarkę. 

Kochałem babcię Annę bardzo i chętnie do niej uciekałem, gdy tato o coś się złościł i tam czasem 

nocowałem.  

Jednak jak już nieco podrosłem musiałem stale być w domu, gdyż miałem stały obowiązek, 

jakim było pasienie licznego stada gęsi oraz dopilnowanie kaczek, aby powróciły do domu z 

kanału. Wtedy popularna była wyprawa ślubna w postaci pierzyny, poduszki i jaśka z puchu. 

Czasem pomagałem zimą w darciu pierza. Bardzo mnie bowiem interesowały różne plotki o 

najbliższych sąsiadach. 

Mieszkaliśmy początkowo w wynajmowanej części domu w środku wsi. Później babcia 

podzieliła około półhektarowe pole, znajdujące się około mostu na kanale Północnym, na dwa 

kawałki, dla dwóch córek Gertrudki  i Helenki, czyli mojej mamie. Pole było na skraju wioski z 

uroczym widokiem na zalesione pagórki, które w okresie jesieni były pełne grzybów. Piękne były 

też widoki nieco jeszcze dzikiego kanału, który teraz jest corocznie meliorowany i nie jest aż tak 

malowniczy. 
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Słyszałem kiedyś w radiu, aby nie kopać na łąkach, parkach czy też w lesie grzybów 

uznawanych przeważnie za trujące. Część z nich jest bowiem źródłem cennych komponentów dla 

ślimaków, saren, i innych dzikich zwierząt. Niektóre z nich są też lekarstwem dla wiewiórek. 

Niedawno będąc w Sudetach obserwowałem wiewiórkę, która przewróciła grzyb, następnie 

odwróciła go, odcięła nóżkę i później po kawałku odrywała miąsz spodu grzyba, odkładała  na bok 

i jak kawałki podeschły po kolei je zjadała. Była to cała ceremonia pokarmowa, która trwała chyba 

piętnaście minut. Dlatego nawet muchomory zostawmy, niech zdobią las, a może są też przydatne 

dla kogoś z mieszkańców lasu. 

 

W latach mego dzieciństwa latem był płytki kanał o czystej wodzie podobny do rzeczki, 

który wił się niby struga. Znajdowały się przy nim urocze kąpieliska w okresie lata. Dzieci miały 

wtedy zabronione chodzenie nad niebezpieczne i głębokie jezioro za cmentarzem zwane Świętym. 

Nie było ono tak jak teraz z urządzonym i pilnowanym kąpieliskiem.  Prawie co roku notowano 

przypadki utonięć i to nie tylko dzieci, ale i sprawnych młodzieńców. Obecnie nad jeziorem 

Świętym, bardzo obleganym w sezonie przez kąpiących się, i odwiedzanych przez wielu wędkarzy, 

występują na brzegach rzadko porastające drzewa. 

 

Nad jeziorem Świętym są również różne zakola, dobre miejsca na pomościk dla wędkarza, 

zaciszne i piękne z widokiem na taflę wody. 
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Teraz na brzegu południowym w jednym z brzegów jeziora Świętego jest zagospodarowany 

dostęp do wody dla kąpiących się z nowym białym pomostem. 

 

Oprócz pomostów jest też obecnie dość obszerna piaszczysta plaża, raj dla dzieciaków z 

całej okolicy, z tym również z pobliskiego miasteczka Wolsztyna do którego prowadzi wygodna 

ścieżka rowerowa. 

 

Od strony zachodniej jeziora Świętego występują działki z domkami letniskowymi. 

Niektórzy przyjeżdżają do nich z odległych terenów, np. Wałbrzych wczesną wiosną, i są w nich aż 

do późnej jesieni. 

 

Wrócę jedna w pobliże domu rodziców. Ile radości dawało brodzenie w okresie długich, 

słonecznych wakacji po wodzie wspomnianego kanału Północnego rzeki Obry. Czasem z kolegą 

podciągaliśmy koszem wiklinowym w stronę brzegu, zbierając w ten sposób raki i drobne ryby na 

zrobienie z nich zaprawy na tzw. kwaśne. Raków było wiele i to bardzo dorodne, co świadczyło o 

czystości wody. Mama przygotowywała z nich pyszną zupę z  dodatkiem smażonych kartofli na 

smalcu, przypominających obecne frytki.  

Kąpieliska nad kanałem były co kawałek, ale najbardziej popularne, zwane „u Gasiaka” 

było w pobliżu naszej działki. Tak więc miałem blisko, aby choć na chwilę skoczyć i popluskać się 

po pracach w gospodarstwie. Zarówno przy zwierzętach jak i na polu było wiele zajęć i mama 

wołała co chwilę „Włodek, Włodek”. Dodam, że wówczas kanał nie był tak jak teraz zmeliorowany, 

wyprostowany i głęboki, ale płytki i dziko wyglądający. 

W okresie gorącego lata tafla kanału pokryta jest teraz, rzęsą wodną, grzebieniami żółtymi, 

a brzegi porasta gęste sitowie. Gdzieniegdzie spotkać można wejścia do jam bobrów, które pod 
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groblami brzegów mają swoje domostwa. Skrzętnie przez całe lato zbierają one pędy drzew 

przybrzeżnych na zapasy zimowe. 

 

Od strony południowej kanału Północnego rzeki Obry za mostem prowadzi droga na pola i 

łąki. Przyjemnie w okresie letnim, i to nie tylko, pospacerować lub pobiegać w kierunku 

zachodzącego słońca.  

 

Kiedyś przez częste korzystanie przez dzieci z kanału jako ogólnie dostępnego kąpieliska i 

występowanie na nim stada zjadających rzęsę wodną kaczek domowych nie występowały tak jak 

teraz zakola z zagęszczoną roślinnością wodną. Od strony północnej obsadzony był gęsto topolami 

posadzonymi  dla osuszenia niegdyś bagnistych pól. Topole rosły szybko i pobierały dużo wody i 

stosunkowo szybko wydrenowały z pól nadmierną wilgoć. Przy naszej działce stały trzy potężne 

topole posadzone jeszcze przez babcię Annę. Nieszczęściem było, gdy nadeszła burza, długie 

zatrzymywanie się jej nad nimi. Pioruny biły wokół siarczyście, ale topole miały szczęście i nie 

były nigdy trafione pioruny.  

My, przeważnie same w domu dzieci, modliliśmy się wtedy do Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy, której obraz wisiał w kuchni. Prawdziwa i głęboka była bowiem wtedy wiara w 

miłosierdzie Pana Jezusa, który poprzez wstawiennictwo Maryi nie dopuści do nieszczęścia. 

Wieczorami, przed snem żarliwie modliłem się do niej, razem z siostrą Janką. Marzyłem, aby 

wstąpić - jak będę już duży - do miejscowego Wyższego Seminarium Ojców Oblatów, ale 

wmawiałem sobie, że nie potrafię pięknie śpiewać. 

Wrócę jednak do babci Anny nazywanej też od jej nazwiska Fliegierką. Ubierała się ona 

ładnie, w dostojne suknie, zwłaszcza gdy szła do dużego kościoła, czyli Świętego Jakuba. Wujek 

Apolinary, który był artystą malarzem w Poznaniu przyjeżdżał do jej domu na wakacje. Pewnego 

lata wykonał jej piękny portret. Długie lata wisiał on w naszej dużej kuchni nowego domu, bo moi 

rodzice lubili bardzo wujka z Poznania. Przez długi czas podziwiałem subtelność namalowania 
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koronek i aksamitność długiej sukni babci.  Szkoda, że ten obraz gdzieś się zapodział, po 

modernizacji wnętrza domu przez brata Zenka. 

Dziadek, którego nie pamiętam, pracował w Niemczech jako murarz i według opowiadań 

babci Anny zarabiał dobrze, przywoził cenne prezenty. Część z nich w postaci figurek 

porcelanowych otrzymałem od mamy i trzymam je do dzisiaj jako skarb mojej rodziny. Babcia, 

którą nie pamiętam, aby kiedyś chorowała, gdy do nas przychodziła w niedzielę przynosiła smaczne 

ciasto drożdżowe. Adorowaliśmy jej wtedy, aby dostać jeszcze jeden pyszny kawałek. 

Mimo upływu wielu lat utrwaliłem sobie w pamięci pogrzeb naszej już wtedy starszej babci 

Anny. Było to wydarzenie na całą okolicę. Zebrali się niemal wszyscy mieszkańcy wioski. Ludzie 

płakali, odchodziła bowiem osoba wielce szanowana i przede wszystkim niosąca jako zielarka i 

akuszerka pomoc w potrzebie. Na podwórku stał pojazd zaprzężony w dwa konie maści karej. 

Kręciliśmy się, jak to dzieciaki wokół nich. Nagle niespodziewanie jeden z nich ukąsił 

przebiegającego chłopca, kalecząc go w ramię. Ile było z tego powodu płaczu. Brakowało babci, 

więc nie miał kto tak od razu udzielić pierwszej pomocy. Już nie pamiętam dokładnie co było dalej, 

ale chyba jacyś krewni z Poznania  i znający się na rzeczy, byli na tyle przytomni, że w pokoju 

zaopatrzyli ranę. Do tej pory niektórzy z mego pokolenia wspominają babcię Annę, a ja tą tragiczną 

sytuację Z tego rodzi się refleksja, że osoby tego typu długo i mocno utrwalane są w pamięci nie 

tylko najbliższej rodziny. 

Nieco daru uzdrawiania przejęła po babci Annie moja mama Helenka, zwłaszcza w sytuacji 

dolegliwości żołądkowych. Późniejsza nasza sąsiadka pani Marylka, wspominała jak to jej 

uzdrowiła Darka z którym jeździli po różnych lekarzach i nic nie pomagało. Sam jako brzdąc byłem 

świadkiem przywiezienia mamie przez bogatego gospodarza z sąsiedniej wioski w dowód 

wdzięczności  dwóch worków pełnych pszenicy. Ile to później mama piekła z niej różnych 

placków. Były faworki i pączki niemal w każdą niedzielę. Zawsze były ich pełne miski. Było co 

jeść, no i oblizywać się. Szczególnie smakowały nam na podwieczorek pączki z kawą zbożową i 

cykorią. Nie pito bowiem wtedy w moim domu rodzinnym herbaty ani kawy naturalnej. 

Wspominając niedzielne wypieki, ciasto drożdżowe, pączki, chrusty przyglądam się nieraz 

obecnym waflom, gdyż i one mogą być piękne gdy stoją na stole i na nie uważnie spojrzymy. 

 

W okresie chłodów jesieni, a także zimą piliśmy napar z trzech ziół lipy, rumianku i mięty. 

Chroniło to nas przed przeziębieniami, gdyż parterowy nasz dom miał zaledwie jeden piec kaflowy 

opalany drewnem i chrustem zbieranym w pobliskim lesie. Grzał dobrze bowiem wykonany został 

przez znanego miejscowego garncarza, ale na cały parter był niewystarczający.  Zapalany był 

jednak dopiero przed wieczorem, gdy potrzebna była ciepła woda w garncu dla bydła.  

Nasza sypialnia, oddalona była od pieca i w okresie zimy była lodowata. Okna pokryte były 

szronem.  Mama grzała więc wcześniej grubą pierzynę przy piecu. Później  wskakiwałem pod nią 

wystawiając tylko czubek nosa. Natomiast, gdy były duże mrozy to ja spałem z tatą w pokoju bliżej 

pieca kaflowego, a siostra z mamą. Nadmienię, że nowy dom rodzinny miał ganek, kuchnię, małą 

spiżarnię i dwa pokoje. Ponadto był strych na którym trzymało się ziarno, które trzeba było 
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przesypywać szuflą,  aby się nie zawilgociło i zadomowiły się w nim wołki zbożowe. Po 

świniobiciu suszyły się tam też boczki i słonina. Czasem dostawały się tam sikorki i dziobały 

namiętnie słoninę, budząc złość mojej mamy. Natomiast w dość obszernej piwnicy znajdowały się 

kartofle, a później jeszcze została dobudowana w niej wędzarnia. 

W moim pokoleniu, bez wojny, szybko wprowadzany był postęp techniczny i udogodnienia 

w życiu codziennym. Wystąpiła możliwość doprowadzenia do naszego nowego domu 

elektryczności i zainstalowanie głośnika. Od tej pory, w porze wieczornej, słuchałem prawie 

każdego słuchowiska dla dzieci. Kształciło to moją wyobraźnię, rozszerzało horyzonty. Jaką 

przyjemnością było uczenie się przy żarówce elektrycznej, a nie tylko ślęczenie przy migającym 

małym blasku lampy naftowej. Prąd elektryczny umożliwił stopniowo korzystanie z radia, żelazka 

oraz lokówki, którą ze względu na modne loki często używaliśmy. 

Dużym wydarzeniem było zainstalowanie w świetlicy gminnej czarno-białego telewizora. 

W każdy czwartek wyciągałem szyję i wspinałem się na palcach, aby zza stojącego tłumu obejrzeć 

„Kobrę”. Takie to były czasy, aż trudno nam teraz uwierzyć przy powszechnym dostępie do 

Internetu i innych środków multimedialnych oferujących szeroką gamę kolorowych programów. 

Później młodzi odcinali się od praktyk swoich babci, a w tym i mojej babci Anny, bowiem 

dość powszechnie uważano takie zachowanie jako zabobonne, niegodne młodzieży wychowywanej 

w duchu socjalistycznym. Wyśmiewano się z praktykujących niedzielne msze święte. Ich zdaniem 

lepiej i szybciej wyleczyć się można było nowymi chemicznymi lekami – antybiotykami, a nie 

długie męczenie się ziołami. Był już bowiem punkt leczniczy. Pracujący tam przez wiele lat felczer 

był bardzo szanowanym, bo pomagał w różnorodnych dolegliwościach. Tylko czasem kierował do 

specjalisty i bardzo rzadko do szpitala. Starsze osoby bały się okropnie szpitala, bo było 

przekonanie, że stamtąd prawie nikt nie wychodzi. 

Szkoda, że nie przejąłem umiejętności po mamie, choć jak już wspomniałem mam od niej 

cenną książkę z recepturami przygotowania mikstur ziołowych. Choć napisana jest w języku 

niemieckim w starym gotyku, to może ktoś kiedyś pokusi się o jej przetłumaczenie i stosowanie, 

podanych tam przepisów w leczeniu metodami naturalnymi. 
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U domu babci Kasi 

Minęło już ponad pięćdziesiąt  lat. Domek babci Kasi, czyli mamy mego taty stoi do dziś 

nienaruszony przy drodze do jeziora zwanego Świętym. W chwili pisania tego tekstu był 

niezamieszkałym i raził osamotnieniem. Spadkobiercy nie doglądali posesji, brakowało części 

płota.  Z tęsknotą wspominam jednak małą kuchenkę, gdzie od czasu do czasu przebywałem 

odwiedzając babcię Kasię, która miała dla mnie mniej czasu. Była uboga i nie miała gospodarstwa, 

co wyznaczało tuż po wojnie zamożność i prestiż na wsi. Chodziła do pracy do gospodarzy, za co 

otrzymywała w zamian kosz kartofli, mąkę na chleb i inne produkty.  

Pamiętam u niej pyszny ser twarogowy z gęstym olejem rzepakowym i kartoflami w 

łupinach. Było to smaczne zwłaszcza, gdy babcia solidnie posoliła. W okresie jesieni przynosiła 

buraki cukrowe z pól PGR-u i wytapiała z nich brunatny syrop. Szkoda drodzy Czytelnicy, że nie 

możecie doświadczyć obecnie smaku kromki razowego własnego chleba, nasyconego takim 

syropem. Dla mnie dzieciaka to był prawdziwy przysmak. Miała skromny chlewik i trzymała w nim 

prosiaka oraz kurki. Nie pamiętam dziadka. Był ponoć przystojny jak mój tato. Dodam, że babcia 

Kasia rzadko przychodziła do nas po wybudowaniu domu na skraju wsi w kierunku miejscowości 

Świętno. A oto stary domek babci Kasi, który jest przeważnie okresowo niezamieszkały.  

 

Na zapleczu domku babci Kasi jest mały budynek gospodarczy ze strychem na który 

wchodziło się przez drabinę z zewnątrz przez tzw. klapę drewnianą. 

 

Po wojnie, każdy chciał mieć choć nieduże gospodarstwo z zaprzęgiem krowim. Nawet 

mało urodzajne ugory zamieniano na pola, gdzie uprawiano naprzemiennie żyto oraz sadzono 

kartofle, czy też siano saradelę. Szczególnie smaczne z twarogiem lub śledziami były małe okrągłe 

kartofelki z gruntu piaszczystego za mostem - gotowane w łupinach.  
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Było w gospodarstwach dużo różnorodnego bydła i prawie wszystkie miejsca, gdzie rosła 

trawa były dzierżawione i koszone na paszę zieloną, w tym także przydrożne rowy i brzegi kanału.  

Występowały liczne stada krów, kóz, owiec oraz hodowano wiele drobiu. Wielodzietne bowiem 

rodziny z powodu braku środków finansowych i miejsc pracy musiały wyżywić się we własnym 

zakresie. Starano się mieć dużo kur, gdyż sprzedaż jajek była bardzo opłacalna. Gospodyni mogła z 

tego utrzymać kuchnię, a gospodarzowi wystarczało na papierosy.  

Ciekawe, że to wszystko było konsumowane a nadwyżki łatwo zbywalne. Teraz rolnicy 

narzekają na małą chłonność rynku i nieopłacalność swojej ciężkiej pracy. Jednak w tamtych 

czasach rozwinięta hodowla bydła powodowała istotne zmiany środowiska oraz krajobrazu. 

Przykładowo, przy moście był duży wodopój dla bydła, które pędem wracało z dzikich pastwisk na 

rowach, w lasach, aby się ochłodzić i napić do syta. Były też wodopoje w innych miejscach, w tym 

nad jeziorami. Trawa była wygryziona nisko i nie straszyła tak jak teraz w wielu miejscach 

„buszem”. 

Gdzie te czasy, gdy wokół na wsi było ryczące bydło. Na łąkach pasące się krowy, stada 

owiec i kóz. Dodam, ze w okresie powojennym koza była wspomaganiem wyżywienia dla biednych 

rodzin. Żywiła się byle czym, a jednak dawała bardzo wartościowe mleko. Dużo pasących się 

gdziekolwiek gęsi były źródłem cennego mięsa oraz piór na pierzyny, poduszki, jaśki. Wełna ze 

strzyżonych okresowo owiec, w tamtych latach, to surowiec do przędzenia włóczki na 

kołowrotkach, a później wykonywało się z tego swetry, spódnice, ciepłe skarpetki.  Zimy 

oczywiście też były bardziej surowe i „wlokły” się długo. Zobaczmy, jak na fotografii samotna 

krowa patrzy na nas, a gdzie moje koleżanki myśli. Sfrustrowane krowy pozamykane są teraz w 

oborach, do których dowożona jest trawa lub podawane siano. O jakże wesołe były moje fikające 

na pastwisku krówki. Przyjęło się przekonanie, że krowy nie mogą brudzić wybrukowanych 

pięknych ulic i chodników wykonanych na wsi, w którym teraz jest jak w mieście. 

 

Woda była na tyle czyste, że używano jej do ręcznego prania w dużej bali z tarką. Któż to 

teraz jeszcze pamięta, gdy włącza pralkę i później znudzony ogląda program za programem w 

telewizji. Jeśli pogoda na to pozwalała, to w soboty, ludzie całymi rodzinami kąpali się i myli w 

kanale włosy, gdyż woda jak mówili jest miękka, a włosy układają się w modne wówczas fale. 

Mimo utrudzenia mieszkańcy wsi chcieli wyglądać odświętnie, zwłaszcza w niedzielę w dużym 

kościele. Przyjrzyjmy się jeszcze raz urokom kanału Północnego rzeki Obry ujęte w trakcie pisania 

tego tekstu. Gdy już zaczynał zapadać wieczór podziwiałem i nadal urzeka mnie podświetlona 

zachodzącym słońcem tafla wody kanału. 
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Tajemniczo wygląda kanał Północny rzeki Obry, gdy już słońce zaszło, a tylko gdzieniegdzie 

odbija się w roślinności i daje odblask w wodzie. 

 

Szybko rosną sadzone czasem przez mieszkańców wierzby nad brzegiem kanału. Ścinane są  one 

okresowo, aby ułatwić prowadzenie prac melioracyjnych. 

 

Rozrywką były zabawy z udziałem orkiestry na dużej sali w centrum wioski, gdzie 

właściciel prowadził bufet z piwem. W niektóre soboty wyświetlane były filmy fabularne. Czasem 

w okresie przed Bożym Narodzeniem lub Wielkanocą, dzieci ze szkoły podstawowej  grały którąś 

ze sztuk Fredry lub wystawiana była Jasełka. Z dumą wspominam te czasy, gdyż nauczycielka 

powierzała mi przeważnie główne role, a w tym Heroda. 

Szkoda, że tak mało utrwaliłem sobie z życia babci Kasi. Nie bardzo pamiętam nawet kiedy 

odeszła do Pana. Po latach zamierzałem kupić jej domek, który był czasowo niezamieszkały przez 

jej córkę. Zbudowała sobie ona bowiem nowy dom w pobliskim miasteczku. Ocena fachowca 

wykazała jednak, że lepiej tego domku nie przerabiać pod potrzeby instalacji współczesnych, gdyż 

już nieco próchniejący może się rozsypać w trakcie remontu kapitalnego. 
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Gospodyni 

Moja ukochana mama Helenka zawsze mnie chroniła, gdy tato o coś się złościł. Była ładna a 

przy tym niezwykle pracowita. Troszczyła się o nas dwoje, tj. o mnie i moją siostrę Jankę, a później 

o Zenka, który zawitał na tej pięknej ziemi osiem lat po mnie. 

Pewnego razu tato, który już pracował w firmie remontowo-budowlanej wyjeżdżał na 

dłuższą delegację, a ja sobie poszedłem na zagony warzywne do mamy na łące przy moście. „Idź do 

domu, tam chyba tato cię potrzebuje, musisz przypilnować Zeniusia” powtarzała. Ja zwlekałem a 

gdy wróciłem dostałem solidne lanie od taty, które pamiętam do dzisiaj. Od tej pory bałem się taty, 

który wcześniej był sympatyczny niemal jak kolega. Unikałem go jak mogłem. Uciekałem nieraz 

do babci Anny.  

Tato, gdy wracał do domu, szedł szybko na tzw. fuchę murarską i pracował do późnego 

wieczora. Znany był jako dobry murarz i miał stale robotę przy nowych budynkach. Później został 

brygadzistą w wymienionej wcześniej firmie. Do tej pory wspominają go jego starsi już uczniowie , 

jak bardzo lubił  swój fach i przy tym był bardzo dokładny oraz wymagający. „A ile myśmy się przy 

nim nauczyli” mówią.  

Cały ciężar prowadzenia domu oraz gospodarki spoczywał więc na mamie. Rodzice 

dorabiali się niemal od przysłowiowej jednej łyżki. Po zbudowaniu domu mieszkalnego stopniowo 

powstała stodoła, garaż na wóz oraz tzw. szopki na drewno opałowe oraz węgiel na zimę. Bardzo 

trudno było wtedy o materiały budowlane a zwłaszcza o cegłę.  Sprowadzano ją z odległych 

miejscowości, bo aż zza Wilcza. Rozbierano tam bowiem opuszczone poniemieckie gospodarstwa.  

Widziałem jak moja mama była bardzo utrudzona. Chętnie więc pomagałem jej,  przejmując 

kolejno w miarę dorastania coraz trudniejsze obowiązki. Początkowo było to pasienie bydła i to 

byle gdzie, po rowach lub nad Leśnym jeziorem o którym już wspominałem, byle by solidnie 

napaść krowy, którego mleko było podstawą gospodarstwa. Pasąc na soczystej trawie nad brzegami 

jeziora Leśnego podziwiałem kolorowe rozety grzebienia dumnie rozłożone na tafli jeziora. 

 
 

Jakie to dziwne, piszą to i widzę pole saradeli z trzema dużymi akacjami nad brzegiem 

wspomnianego jeziora Leśnego. Gdy one kwitły to zbierałem kwiaty do butelki, zalewałem w domu 

wodą z pompy, a potem stawiałem na słupku drewnianym ogrodzenia, by się sfermentowało. Było z 

tego dobre winko. Podobnie czyniłem z modrakami. Które masowo rosły w życie. Zresztą przed 

żniwami łany zbóż aż czerwieniały od maków lub były niebieskie od modraków. W czasie paszenia 

bydła w dalekim lesie czytałem różne książki , w tym tomik baśni i legend ludowych z różnych 

krajów. Na miejscu saredeliska stoi teraz wysoki las. Mój Boże, jak szybko minęły te lata, ale 

zostały wspomnienia, z którymi mogę się podzielić. Szybko „połykałem” kolejne książki, miałem 

bowiem wiele godzin czasu każdego dnia. "Co ci teraz dam?" pytała nieraz wychowawczyni w 

szkole podstawowej, "Ty już chyba przeczytałeś kilkakrotnie naszą bibliotekę?".  

W okresie wakacji czekałem na Płomyczek, a później na Płomyk. Były to dla mnie urocze 

czasopisma, chociaż teraz przez wielu poniżane, bo z okresu tzw. pogardliwie „komuny”. Uważnie i 
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wielokrotnie czytałem każdy fragment wiersza, czy też opowiadania. Utkwiły mi w pamięci wiersze 

Ireny Porażińskiej i Marii Konopnickiej. Szczególnie uwielbiałem czytać baśnie, legendy a także 

bajki. Bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej tak utkwiła mi tak wtedy w 

pamięci, że jako dzieciak zdawało mi się, że widzę krasnale bawiące się wśród nie skoszonych traw 

nad brzegiem jeziora Leśnego. 

Często spragniony, głodny, choć pełen szczęśliwej wyobraźni wracałem z krowami i innym 

dobytkiem dopiero wieczorem do domu. Zawsze pamiętałem jednak, aby solidnie je napaść by dały 

dużo mleka. Mleko oraz jajka – jak już wspomniałem - były podstawowym źródłem dochodu w 

gospodarstwie. Między innymi za mleko kupowała mama nam różne przybory do szkoły oraz 

odzież. Najdroższe zawsze były buty, które trzeba było szczególnie starannie szanować. Czasami 

mama przerabiała mi spodnie z taty portek, który będąc kawalerem miał wiele garniturów i to 

dobrych firm niemieckich z czasów przedwojennych, gdy jeszcze jako murarz pracował w 

Niemczech.  

Mama miała maszynę do szycia. Zawsze przed Wielkanocą dostawałem kretonową barwną 

koszulę i krótkie spodenki. Chodziłem paradnie w nich prawie przez całe lato. Jak pamiętam, to już 

od Wielkanocy było stale ciepło. Latem jak się miało ku wieczorowi, to prawie codziennie 

nadchodziły burze. Niekiedy były długie i potężne, że aż jasno było od błyskawic. 

Gdy już miałem około dziesięciu lat dostałem trudniejsze i bardziej uciążliwe zadania 

gospodarskie, mianowicie codzienne wieczorne rżnięcie sieczki. Wcześnie musiałem pilnikiem 

naostrzyć noże umieszczone na obrotowym wałku. Do tej pory jako rekwizyt w ogrodzie brata 

Zenka stoi część główna tej sieczkarki, lecz bez rynny, którą pchało się na zmianę z siostra słomę z 

dodatkiem siana. 

A oto autentyczna sieczkarka, oczywiście bez wyposażenia tj. wałka z nożami, rynny na 

słomę z sianem potraktowana obecnie w ogrodzie jako kwietnik. Ile to było obowiązku z tym 

częstym krojeniem sieczki, zwłaszcza uciążliwe dla dzieci w wieku lat dziesięciu. 

 

Wówczas u cioci Gertrudki mieli już sieczkarkę napędzaną tzw. meneżem. Krowy chodziły 

w kółko popędzane przez któreś z ich dzieci. Poruszały w ten sposób odpowiednią przekładnią 

zębatą z której napęd przekazywany był wałkiem przegubowym do sieczkarki. Było to bardzo 
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szybkie rżnięcie sieczki.  Wystarczało jej potem na cały tydzień. Marzyłem o czasie, gdy moi 

rodzice dorobią się takiego „nowoczesnego” urządzenia. 

Widzimy tu fragment menaża, czyli podstawowego mechanizmu do napędu sieczkarki, jaki 

podobny był u cioci Gertrudki. Brakuje oczywiście drąga porzecznego z „barczykami” do których 

zaprzężone były krowy. Obrót koła przenoszony był podziemnym wałkiem i napędzał sieczkarkę, 

która stała w stodole. O jakie to było wówczas cudo techniki i prawdziwa ulga dla obarczonych 

rżnięciem dużej ilości sieczki dla głodnego bydła domowego. 

 

W moim domu, nagrodą za ciężką pracę na roli i przy rżnięciu sieczki była 

możliwość  pójścia do kina w sobotę.  Jak już wspomniałem na dużej sali  w środku wioski 

wyświetlano filmy fabularne. Jest tam obecnie spożywczy market handlowy Dino.  

Obecnie wyświetlane wówczas, przeważnie radzieckie filmy nie zachwycały by widzów. 

Jednak w tamtym okresie to było coś nowego, duży ekran, komplet widzów, tajemnicze 

oczekiwanie. Nikt jednak nie szurał chipsami tak ja teraz. Panowało skupienie, żal było uronić choć 

cząstkę fabuły. Przed seansem z taśmy puszczano wesołą melodię. Utrwaliła mi się już dziś nie 

odtwarzana piosenka z słowami „Marynika, Marynika, jaka piękna ta muzyka...”. Kto ze starszych 

jeszcze ją pamięta? Seans rozpoczynał się Polską Kroniką Filmową, co stanowiło wówczas 

interesujący wizualny obraz sytuacji w kraju i na świecie, przyjmowany za prawdziwy.  A ile potem 

było dzielenia się wrażeniami przy spotkaniach koleżeńskich przy kiosku ruchu, obok kościółka 

Świętego Walentego, pod mostem, czy też przed msza świętą w dużym kościele Świętego Jakuba. 

Pamiętam dla mnie wzruszający film o dwóch chłopcach, o imionach - chyba Czuk i Chek  

oraz o ich mamie. W czasie bardzo mroźnej zimy wybrali się oni ze swą mamą pociągiem do taty 

oficera pracującego w znacznie oddalonym garnizonie. Wcześniej jeden z chłopców przez 

nieostrożność wyrzucił przez okno będącą w pudełku ostatnią depeszę od taty. Gdzieś wpadła do 

śniegu. Chłopcy zaraz wybiegli, aby ją odszukać. Nie odnaleźli jej jednak i przy tym nie 

powiedzieli o tym ich mamie. Na ekranie obserwowałem uciążliwą podróż w czasie syberyjskiej 

zimy. Wreszcie wszyscy dotarli na miejsce, lecz taty już tam nie było.  Przeniesiono go bowiem do 

innego odległego garnizonu, którego miejsce wymienił w zagubionej depeszy. Niby nic, a tak 

bardzo to przeżyłem, że do dzisiaj pamiętam. Chłopcy się przyznali, ale po co tak było trudzić 

swoją mamę? 

Nie mieliśmy własnej łąki. Liczne zwierzęta - krowy, owce, kozy wymagały dużo paszy i 

stałego karmienia. Tak więc siano zwożone było z odległych dzierżawionych łąk koniem. Droga 

przeważnie była uciążliwa. Dużym utrudnieniem była też niepewność pogodowa. Burze 

niespodziewanie zjawiały się w godzinach popołudniowych. Furę siana wieziono więc przyciśniętą 

drągiem i pod plandeką, aby nie zmokła. Nieco później udało się wydzierżawić łąkę w najbliższej 

wiosce za lasem. Wtedy była wygoda i dumnie jechaliśmy tam koniem, zwanym Kary. Razem z 

mamą, czasem opuszczając niekiedy zajęcia szkolne, jeździliśmy tam po trawę czy też latem robić 

siano. Gdy były upalne dni, trawa schła niemal w ciągu jednego dnia.  

Ulubioną zabawą wielu dzieci wiejskich było „puszczanie biedronek”. Biedronki żerowały 

na chwastach, gdzie były mszyce. Zbierało się je, a później wypuszczało kolejno z dłoni.  

Wygrywał ten, którego biedronka najdalej pofrunęła. Dzisiaj coraz mniej spotyka się biedronek, i to 
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takich jak wówczas różnokolorowych, chociaż porośniętych niestrzyżonymi trawami terenów jest 

coraz więcej. 

 

 Chroniąc się przed skwarem dnia letniego tato kosił łąkę bardzo wczesnym rankiem, gdy 

była na niej jeszcze rosa, gdyż takie koszenie było lżejsze.  Koło południa trzeba było rozrzucić 

pokosy i zgrabić je w tzw. rolosy. Jeśli w danym dniu był upał to formowaliśmy zaraz z rolosów 

wysokie kopki siana. Przyjemnie było spacerować po łące, zwłaszcza jeszcze nie skoszonej, ileż 

tam było różnych kolorowych skaczących pasikoników. Kto go tu dostrzeże, to konik polny zwany 

pasikonikiem. Jakże on potrafi kamuflować się wśród traw, suchego siana, czy też w kartoflach, 

gdzie duży, zielony siedzi sobie niespostrzeżony na łodydze tej rośliny. 

 

Przewożeniem siana zajmował się tato, który na tą okoliczność szybciej wracał z roboty. 

Sztuką bowiem było nałożenie fury tak, aby się nie zsuneła po nierównej i piaszczystej drodze. 

Silne przewiązywano ją sznurem z drągiem u samej góry. Wieziono możliwie jak najszybciej, aby 

zdążyć do stodoły jeszcze przed ulewą, która przynosiły wieczorne burze. Jak już była własna 

stodoła to wystarczyło tylko wepchnąć wóz do środka i przeczekać deszcz. Wcześniej trzymaliśmy 

siano i słomę na sieczkę w różnych dzierżawionych stodołach na wsi. Obszerną stodołę miał 

nauczyciel rysunku  ze szkoły podstawowej i wcale z niej nie korzystał. Polepszyło się nam, gdy 

tato kupił łąkę od pani sołtysowej. Była niedaleko za kanałem. Na jej środku stały dwa duże drzewa 

dające cień dla koszących i wtedy już wozu na kołach gumowych, który jako cenny na ten czas 

trzeba był szczególnie szanowany. 

Chodziłem potem do nauczyciela rysunku wraz z innymi wybranymi przez niego jeszcze 

dwiema innymi uczennicami ze wspomnianej szkoły podstawowej na lekcję malowania. Były to 

urocze zajęcia w jego ogrodzie. Miał pasję do malowania starych zmurszałych chat z malwami 

przed gankiem i chętnie pokazywał nam technikę doboru kolorów strzechy, aby ukazać fakturę 

starej trzciny pokrywającej dach danego domu. Malowaliśmy również kwiaty, a aspiracją dla nas 

były chwasty i rośliny ogrodowe. Potem jako wrażliwy na piękno z przyjemnością przyglądałem się 

skomplikowanej budowie wachlarzy kwiatów oraz różnych kompozycji naturalnych z traw 

utkanych kwieciem. Interesowało mnie jak to oddać na palecie, by ich subtelności nie zatracić. 
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Warto tu dodać, że na konkursie okręgowym w Lesznie nasza trójka znalazła się w 

pierwszej dziesiątce nagrodzonych uczniów ze szkół podstawowych okręgu. Pedagog był z nas 

bardzo dumny. Warto się dokształcać drogie dzieci, gdyż nawet z odrobiny talentu można 

wykreować mistrza. Z dumą wracałem ciuchcią z Leszna do Wolsztyna z dużym pudełkiem 

prawdziwych farb plakatowych i zestawem pędzli. Dodam, że w Wolsztynie do tej pory 

okazjonalnie kursują lokomotywy z tradycyjnymi wagonami. Myślę, że ślad naszego sukcesu 

malarskiego znajduje się gdzieś w kronice szkoły podstawowej, o ile takową wówczas prowadzono. 

Przechodzimy czasem spacerem po trawie i nie zawsze dostrzegamy pięknego kwiatka, 

chociażby koniczyny lub innego pod naszymi stopami. Bliższe jego ujęcie fotograficzne wskazuje 

na misterną budowę i fascynującą urodę.  

 

Nawet pospolite, dość wysoko rosnące chwasty wyróżniają się kwiatostanem, są niby dzwoneczki 

chwiejące się na wietrze. 

 

Ciekawe ujęcie kwiatostanu dostrzeżemy jeśli przybliżymy nasz aparat i pokażemy kompozycję 

płatków. 
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Starym zwyczajem było coroczne sadzenie pelargonii. Mama trzymała stare pelargonie w 

doniczkach na parapecie okna, gdzie był piec kaflowy. Przez okres zimy wyrastały na nich nowe 

pędy zwane „odnóżkami”. Wiosną flancowało się je do nowych doniczek i pięknie przez całe lato 

kwitły. Siostra Janka miała obowiązek je podlewać. Teraz raczej w domach występują pelargonie 

pnące, drobniejsze, odporne na słońce, ale równie piękne jeśli się im bliżej przyjrzymy. Na 

parapetach spotykamy też korytka z innymi kwiatami. 

 

Mama wiosną sadzała kury, aby wylęgły kurczęta. Siedziały też na jajkach kaczki. Na 

podwórku było domowego ptactwa wiele, chyba ponad sto sztuk. Do tego dochodziły gołębie, które 

sfruwały ze stojącego na pośrodku podwórka gołębnika aby się pożywić przy kurach. Czasem od 

lasu nadciągały i szybowały na domem jastrzębie, skłonne w każdej chwili opaść i zaatakować 

zwłaszcza gołębie. Trzeba było je straszyć wystawiając tyczki z butelkami szklanymi na rogach 

zabudowań. Niektórzy gospodarze zawieszali zestrzelone wiatrówką czarne wrony. Początkowo to 

ja opiekowałem się klatkami gołębi, czyściłem je oraz wybierałem młode na rosołek dla braciszka 

Zenka, a potem stopniowo zrezygnowaliśmy z gołębnika na środku podwórka, bo trudno było 

manewrować przyczepą na gumowych kołach. Przecież to kopia mego gołębnika, który stał na 

środku podwórka moich rodziców– pomyślałem sobie, a tymczasem nie, bo to widok ze skansenu 

we Wolsztynie. Jak dobrze, że są tacy ludzie, którzy troszczą się o dokumentowanie materialne 

minionego czasu wsi wielkopolskiej.  

 

Dużą wygodą było to, że stare kaczki prowadziły swoje maleństwa na kanał, który w tym 

czasie miał wygodne dojścia przez piaszczyste kąpieliska. Cały dzień płynęły w kierunku odległej 

prawie o kilometr śluzy a wieczorem grubiutkie, nażarte zjawiały się głośno na podwórku. 
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Wieczorem jako dokładkę dla nabrania tłuszczu dostawały od mamy  kartofle obsypane tzw. ospą. 

Wcinały, bowiem zmielone ziarno było dla nich przysmakiem. 

W lasach okolicznych wioski mego dzieciństwa, zwłaszcza jesienią było dużo grzybów, 

które i teraz bywają, ale nie w takiej obfitości. Las usiany jest teraz był przeważnie grzybami 

niejadalnymi i spotkać w nim można lub na obrzeżnej łące także urodziwego "trujaka". Jesienią 

często chodziliśmy z mamą na grzyby, ale niedaleko bo na tzw. górki za kanałem. Widoczne one 

były z kuchni naszego domu, bo nie było jeszcze stodoły i tak jak teraz domów sąsiadów. Gdy był 

wysiew to grzyby rosły masowo i to różnorodne gatunki począwszy od rydzów, maślaków, kurek 

aż po podgrzybki. Grzybki były śliczne, maleńkie i nadawały się wprost do słoików. Jednak rydze 

upodobały sobie teren przy jeziorze Leśnym gdzie mieliśmy pole saradeli. Latem jeździłem z mamą 

na czarne jagody w pobliże leśniczówki koło Świętna, gdyż były tam najdorodniejsze. Natomiast 

późną jesienią wybieraliśmy się na zielonki. Rosło ich mnóstwo na piaszczystych ścieżynkach 

wspomnianych górek. Dochodziły tam mgły z kanału, toteż wilgoci jesienią było w obfitości. 

W początkach gospodarowania tato miał czarnego konia nazywanego Kary od koloru jego 

maści.  Czasami tato posadził mnie na nim w niedzielę jak miał na to czas i trochę pojeździłem na 

koniu. Przeważnie wybierał się na ulubione ryby, które później musieliśmy w znacznych ilościach 

czyścić. Stopniowo utrzymanie konia na małym gospodarstwie o lichych glebach było nieopłacalne 

i dlatego zaczęto powszechnie stosować na wsi zaprzęg krowi. Ile to jednak trzeba było mieć 

cierpliwości, aby krowy nauczyły się chodzić i ciągnąć równo przy dyszlu.  Jedna z krów nazywała 

się „stara” a druga jej córka „mećka”. Rozumiały mnie jak do nich mówiłem odpowiednimi 

słowami, które na pewno jeszcze pamiętają starzy mieszkańcy. Nasz nieco starszawy koń Kary 

podobny był do zamieszczonego na fotografii. Był pogodny, lubił jak myśmy – dzieciaki,go 

głaskali. Cieszył się, gdy tato go czyścił specjalnym „zgrzebłem” i później szczotkował. Czynność 

tą starannie wykonywali w sobotę niektórzy więksi gospodarze, gdyż w niedzielę uroczyście 

„powózką” z całą rodziną wyruszali do dużego kościoła Świętego Jakuba. Powózka oczywiście była 

również zadbana i kolorowa, a wszyscy na niej uroczyście ubrani. Zasiadali w kościele na 

wykupywanych corocznie miejscach. Było to wielkim zaszczytem i dodawało dumy danemu 

gospodarzowi. „Niech inni mi zazdroszczą” mówili. 

 

Bardzo przeżyłem sprzedaż naszego konia gospodarzowi do sąsiedniej wsi za zalesionymi 

górkami. Pamiętam, gdy jechaliśmy na łąkę krowami, to Kary stał przy wozie na podwórku swego 

nowego pana i rżał do nas, gdy go zawołaliśmy po imieniu. Czasem Kary potrafił nawet ruszyć 

wozem i podjechać do wrót, aby nas zobaczyć. Jaki był zadowolony, gdy go pogłaskałem po 

grzywie. Czasem dawałem mu kostkę cukru, to wtedy był naprawdę szczęśliwy. 

Powrócę do mojej mamy Helenki. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek chorowała. Jednak raz 

jadąc z pola zwanego "Kamieniem" zsunęła się ze sterty skoszonego na paszę zielonej saradeli 

posianej jako poplon  i przejechał ją własny wóz na gumowych kołach. Pękło jej wtedy parę żeber i 
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była potem do połowy obandażowana, co odczuwała. Musiałem wtedy intensywniej pomagać w 

polu i w obrządku gospodarskim. 

Długa była wyprawa krowami na pole zwane „Kamieniem”. Ziemia tam - choć gliniasta, 

była żyzna, a przy drodze - teraz pustej, rosły dawniej śliwki. W okresie późnego lata i wczesnej 

jesieni było tam bardzo dużo  smakowitych owoców. Każdy mógł sobie narwać do woli i zrobić 

powidła. Zresztą przy wielu drogach były drzewa owocowe, co stanowiło wspomożenie dla wielu 

po wojnie ubogich rodzin w niezbędne witaminy. 

 

Ileż to było kiedyś pracy w okresie żniw, koszenia, ubierania pokosów, stawiania „mendli” 

po piętnaście snopków i zwożenia zboża do stodoły. Jakże uciążliwa była młócka w domu, no i 

potem pilnowanie ziarna na strychu, aby nie zatęchło. A teraz szybko kombajnem, a później bele 

lub kostki sprasowanej słomy leżą sobie spokojnie przy miedzy lub w pobliżu drogi. Czasami 

układane są jeszcze w stogi, ale to wymaga dodatkowego podnośnika do traktora. 

 

Czasem mama wspominała czas wojny. Gdy wybuchła wojna wracała z dużego miasta, 

gdzie pracowała jako pokojówka u jakiegoś państwa doktorów mających sporą rezydencję w 

Poznaniu. Mieli oni też własny tartak. Wobec nadciągającego zagrożenia bogaci właściciele 

zamykali pospiesznie swoje sklepy, firmy, domy i uciekali samochodami w kierunku wschodnim na 

Warszawę. Łudzili się, że nasza armia zablokuje dalszy przemarsz najeźdźców hitlerowskich na 

Polskę. Wspomniane bezdzietne państwo doktorowie zabrali swoje kosztowności, a w tym cenny 

ścienny gobelin. Wieziony był on na dachu ich dużego samochodu osobowego. Dopadła ich jednak 

wojna pod Kutnem. Stracili wszystko. Udało się im jednak ukradkiem wrócić z powrotem do 

miejsca zamieszkania. Schronienia w piwnicy, aż do zakończenia wojny udzielił im ich 

kamerdyner. Co za okrutny los ich spotkał. Wygodny ich dom był bowiem już zajęty przez sztab 

niemiecki, a oni musieli się ukrywać, aby nie trafić do obozu koncentracyjnego. 

Problemem dla mojej mamy po wybuchu wojny był powrót do babci Anny. Transportery z 

wojskiem przewalały się w różnych kierunkach, w tym na południe w kierunku rodzinnej wsi, obok 

Wolsztyna. W tym gorącym czasie i bardzo niebezpiecznym zaryzykowała powrót do domu 

„autostopem”. Znała ze szkoły podstawowej język niemiecki i to jej pomogło, żołnierze byli nawet 

życzliwi i dali jej coś do picia. I tak przy dużym szczęściu dotarła do domu, gdzie witała ją 

zapłakana matka.  

Później musiała pracować jako szwaczka w klasztorze, szyjąc odzież dla wojska 

niemieckiego. Zakonników bowiem wywieziono w nieznanym kierunku, chyba do obozu zagłady. 

Zawsze mi powtarzała, „Jeść choćby kartofle z solą, a nigdy nie zaznać okrucieństwa wojny”. Czas 

wojny w mojej rodzinnej wsi był w miarę spokojny, chociaż mama wspomniała zamiar podpalenia 
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kościółka Świętego Walentego, z grupą znajdującej się w nim modlących się starszych ludzi.  

Jednak ktoś na czas ich ostrzegł i zdołali opuścić obiekt sakralny.  Było by to przerażające zginąć w 

takiej pożodze.  Wymieniony drewniany kościółek dzięki bieżącej opiece konserwatorskiej 

przetrwał lata niepokojów, w tym komunizmu i dzisiaj prezentuje się jeszcze świetnie. Ładnie jest 

teraz odrestaurowane wejście na teren kościółka Świętego Walentego z bramą otwieraną w czasie 

pogrzebu i z dwoma furtkami. Kościółek ten, obok którego jest prosektorium, jest najbliżej 

cmentarza. Służy głównie jako miejsce odprawiania mszy pogrzebowych oraz wszy w sobotnie 

popołudnia oraz nieszporów. 

 

Na terenie kościółka Świętego Walentego jest starannie utrzymywana przez poszczególne „róże 

różańcowe” grota Matki Boskiej. 

 

Spójrzmy na ogólny widok zabytkowego kościółka Świętego Walentego, choć nieco jest pochylony 

przez fotografującego. Wykonany jest on z drewna, a dach ma pokryty gontem. Dodam, że 

nagrobki niektórych dawnych gospodarzy, pochodzące ze wcześniejszego cmentarza 

przykościelnego wbudowane są w murowane ogrodzenie terenu.  
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Okna kościółka Świętego Walentego zabezpieczone są ozdobnymi kutymi kratami chroniącymi 

przed włamaniem do tego cennego starego już zabytku. 

 

A teraz zobaczmy na fotografii, chociaż warto i w rzeczywistości podziwiać wnętrze kościółka 

Świętego Walentego z pięknym ołtarzem głównym, ołtarzami bocznymi i oryginalną amboną.  

 

Moja mama Helenka na świętą Annę udawała się do kapliczki babci Jezusa położonej na 

skraju wsi w otoczeniu drzew. Z tej okazji odbywa się tam corocznie uroczysta msza święta na 

którą tłumnie przychodzą mieszkańcy wsi. Również chętnie z żoną i córką Paulą, jak bywałem u 

swoich rodziców, uczestniczyłem w tej ceremonii. 

 

Zobaczmy teraz drewniana rzeźbę z kapliczki przedstawiającą świętą Annę z dzieciątkiem Jezus. 
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Mama pamiętała tragiczne sceny przed zakończeniem II Wojny Światowej, gdy Niemcy w 

okresie zimy całymi tabunami z pomarzniętymi dziećmi uciekali furmankami na zachód przed 

nawałnicą sowiecką. Z żalem wspominała również młodych żołnierzy radzieckich, którzy ginęli po 

drodze przechodzącego frontu, a których ciała spoczywają na cmentarzu w Wolsztynie. 

Moja ukochana Mama odeszła do Najwyższego, gdyż chyba przejęła się zbliżającą się 

wizytą cioci Andzi z Francji – siostry mego taty, która po wielu latach przyjeżdżała na moje 

zaproszenie do Polski, o czym jeszcze napiszę w dalszej części tych wspomnień.  
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Ciocia Andzia 

 Przytoczę cytat z listu cioci Andzi z Francji do mojej mamy „Helenko nie uwierzysz jaką 

jestem Panią”.  Gdy odnalazłem ten list w materiałach archiwalnych rodziców, to mama 

przypuszczała, że Andzia już nie żyje. Później bliżej opowiedziała mi o niej. W czasie wojny 

Andzia była na robotach przymusowych w obozie jenieckim dla francuzów, gdzieś w Niemczech i 

pracowała w kuchni. Hitlerowcy głodzili jeńców, dając im bardzo małe porcje żywności. Pewien 

jeniec – Marcel błagał często Andzię o jeszcze jedną kromkę chleba. Żartował, że jak Bóg da i 

wyjdzie z obozu to się z nią ożeni. Od czasu do czasu ciocia ukradkiem podawała wygłodzonemu 

dodatkową strawę. Nie myślała poważnie o jego deklaracji, zresztą robiła to pod groźbą śmierci, bo 

Niemcy wysyłali takich do  obozu koncentracyjnego. Moja mama Helenka, też wykonywała roboty 

przymusowe, ale we własnej miejscowości w pomieszczeniach klasztornych szyjąc odzież dla 

wojska. Hitlerowcy gdzieś wywieźli zakonników i klasztor był opustoszały. Po latach amerykanie 

wyzwoli obóz jeniecki, Marcel dotrzymał słowa i wraz z Andzią przyjechali do Polski. Zamieszkali 

razem i urodziła się im córka Catherine. Było im bardzo ciężko mieszkając w małym domku z 

babcią Kasią. 

 Występujące w latach powojennych duże bezrobocie, niechęć władzy do obcokrajowców, 

brak znajomości języka polskiego, wszystko to przygnębiało Marcela. Zapomniał nawet o swoim 

domu we Francji, aż tu nagle przez biuro poszukiwań zaginionych Czerwonego Krzyża, jego ojciec 

odnalazł go. Błagał o powrót do ukochanej Bretanii. Ciocia Andzia przeraziła się tak dalekiej 

podróży i to w dodatku przez tereny powojenne zburzonych Niemiec. Kraj ten kojarzył się jej z 

nieszczęściem jakie może spotkać, nie daj Boże, jeszcze całą jej rodziną. Po pewnym czasie uległa 

jednak prośbom Marcela i zdecydowała się na opuszczenie Polski.  I tu wrócę do listu, w którym to 

ciocia pisze jaką jest bogatą i szanowaną panią na dużym folwarku ziemskim. Ile mają setek krów, 

rozległe łąki, stada owiec i bardzo dużo różnorodnego ptactwa. Pisała, że mieszka w rozległej 

rezydencji i traktowana jest jako „hrabina”. Brzmi to jak bajka, ale jest to prawdziwa historia, która 

zdarzyła się szlachetnej osobie. Andzia będąc panną marzyła bowiem wyjść za mąż za murarza, a 

tymczasem takie szczęście od Pana Boga. Tato Marcela, chociaż pan wielki, na klęczkach przyszedł 

do małej wiejskiej stacji kolejowej ich przyjazdu. Nie mógł uwierzyć, że takie wielkie szczęście 

będzie mu dana u schyłku życia. Cieszyli się wszyscy wracając powozem do pięknej posiadłości na 

wsi w otoczeniu parku, a tato Marcela i jego żona płakali cała drogę. 

 Po latach mając adres z listu  postanowiłem napisać do cioci Andzi. Przyznam się, że nie 

miałem nadziei otrzymania odpowiedzi, a tymczasem już po dwóch tygodniach przyszedł list 

lotniczy napisany po polsku i po francusku. Na jednej stronie, jeszcze starą polszczyzną w gwarze 

miejscowości z której pochodziła ciocia, a z drugiej gładki list po francusku napisany własnoręcznie 

przez Marcela. W kolejnym liście ciocia przedstawiła swoja rodzinę, miała bowiem ośmioro dzieci 

i wielu wnuków mieszkających w różnych częściach Francji, Szwajcarii a nawet dzieci kuzynki 

Catherine mieszkały w Japonii. Stopniowo udało się doprowadzić do przyjazdu cioci wraz z córka 

Catherine, jej mężem oraz synem Gustawem mieszkającym w Szwajcarii do Polski. Mieli wszystko 

pozałatwiane wcześniej tj. hotele, wyżywienie. Ogromnie spodobała się im obecnie bardzo zadbana 

murowana wieś, w której ciocia Andzia wraz z rodziną po wojnie mieszkała jeszcze kilka lat, gdy 

chaty przeważnie były kryte strzechą. No i te rozległe lasy, które w czasie ich przyjazdu pełne były 

różnych grzybów. Zauroczona była zagajnikiem pełnym młodych brzóz tuż za mostem. Mało kto, 

nawet z „miejscowych” zgadnie skąd jest taki widok, a to fragment dawnego ugoru z brzózkami za 

mostem, gdzie za moich czasów dziecięcych było rozległe pastwisko i wspaniale bawiłem się z 

kolegami. Teraz miejscami jest taka gęstwina, nie do wiary kiedy to zarosło.  
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Przystawała nad wysokimi kopcami mrówek usytuowanymi często na skraju lasu i 

obserwowała ich intensywną pracę. Dzielne robotnice uwijały się na tej budowli, znosiły różne 

pokarmy, przeważnie cząstki innych obumarłych owadów. Są bowiem sanitariuszkami lasu. Od 

czasu do czasu mogła też zaobserwować wychodzenie stada uskrzydlonych matek, gdyż dzień był 

wyjątkowo skwarny. 

 

Gości z Francji interesowała jak mówili „nieuczesana przez człowieka„ przyroda: kwiatki na 

łące, żabka, struga kanału i to wszystko było to dla nich naprawdę fascynujące. Przyglądnijmy się 

zatem i my niektórym utrwalonym zdjęciom elementów natury. Szereg roślin ma kwiaty, których 

urodę dostrzegamy, gdy powiększymy pojedynczy kwiat i wyeksponuje się bogactwo „pióropuszu” 

jego pręcików. 

 

Mało kto zwraca uwagę na urodę pospolitych ostów, czy też wybujałych ”rzepów” rosnących na 

skraju nieskoszonych traw w parkach, rowach i na ugorach. 

 



 

33 
 

Romantycznie wyglądają polne drogi na pola uprawne, łąki a zwłaszcza gdy w otoczeniu są 

nieużytki porosłe bujną roślinnością. 

 

Zobaczmy też jak uroczy jest zwyczajny oset, wyeksponowany w świetle letniego poranka, gdy już 

trzmiel wybrał się na zbieranie nektaru. Choć trudno w to uwierzyć, to dodam, że pszczoła, aby 

zrobić trzy kilogramy miodu w plastrze musi odwiedzić aż pięć milionów kwiatów. Dlatego też 

mówimy czasem pracowity jak pszczółka.  

 

Zobaczcie jaka ważna i strzegąca swego „błotka” jest ropucha. 

 

We Francji w pogoni za zwiększaniem areału pól uprawnych wycięto prawie wszystkie lasy. 

W czasie ich pobytu w Polsce w rejonie Nowej Soli i Wolsztyna było tak pięknie, śliczna pogoda, 

rozległe jeziora, czyste meliorowane kanały oraz zadbane pola uprawne, łąki i lasy robiły na nich 

niezapomniane wrażenia. Byli jeszcze raz w Polsce, ale tym razem przyjechały inne kuzynki. 

Później kontakt nieco przygasł. Po latach listy kierowane do Francji przychodziły z powrotem, z 

dopiskiem adresat nieznany. Może to ciocia Andzia odeszła do Najwyższego Pana i młodzi 

zlikwidowali rozległe gospodarstwo rolne. Również bowiem we Francji rolnictwo stawało się coraz 

mniej rentowne.  

 W międzyczasie pracując w pewnej organizacji w Warszawie, będąc na konferencji w 

Paryżu odwiedziłem kuzynkę Catherinę. Przyjechała wraz z mężem eleganckim nowym pegeutem. 

Widząc mnie z radości płakała. Ugościli mnie bardzo serdecznie w swoim apartamencie jak i w 
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restauracji chińskiej, do której mnie zaproszono wraz z kolegą. Ich rozległe mieszkanie nie było 

podzielone na pokoje, występowały w nim ścianki z kwitnących róż chińskich. Można je przesuwać 

w razie potrzeby dorastania członków rodziny, dzieląc powierzchnię na inne funkcje. W czasie 

pobytu w Paryżu zwiedziłem urocze to miasto, niezapomniane zabytki, utrwaliły mi się widoki jak 

ze starych fotografii tej metropolii a ponadto pamiętam w galeriach piękne obrazy starych 

mistrzów. Nad Sekwaną cumowane były statki mieszkalne na których artyści oddawali na płótnie 

uroki widoków Paryża. Będę musiał nawiązać ponownie kontakt z kuzynami we Francji, ale jak, 

może przez media internetowe. Znalazłem się w nieco podobnej sytuacji jak tato Marcela. Może 

doczekam czasu, gdy  wnuczek Lenuś spotka się ze swoimi rówieśnikami dalszej rodziny z Francji. 
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Wędkarz 

Murarz Ludwik to mój tato. Był przystojny, energiczny i surowy dla nas trojga dzieci. 

Wymagał pracy w gospodarstwie. Nauka była drugorzędna. Najważniejszym było mieć zawód. 

Chciał, abym był ślusarzem a siostra krawcową. Wówczas na wsi tylko bardzo nieliczni uczyli się 

w liceum, aby później studiować w dużym mieście, bowiem większość szła od razu do szkoły 

zawodowej, aby się szybko usamodzielnić finansowo. Miejscowy proboszcz namawiał mamę, 

abym poszedł do seminarium. Sam o tym marzyłem, chociaż obawiałem się, czy aby umiem dobrze 

śpiewać. Pamiętałem jak raz nauczyciel śpiewu zganił mnie za fałszowanie w grupie. Mama 

zwlekała z decyzją i ostatecznie uznała, że „chłopak potrzebny jest w gospodarstwie”. Na 

wywiadówce nauczycielka geografii mówiła mamie, że szkoda mnie do pracy na roli, bo uczyłem 

się dobrze i byłem wzorowym uczniem. Co roku dostawałem nagrodę książkową. O, jaki wówczas 

byłem dumny, gdy po zakończeniu roku szkolnego przez całą długą ulicę Kanałową niosłem 

nowiutką i to wielotomową książkę. Było co czytać przez dwa długie letnie wakacyjne miesiące. 

Początkowo mama nie miała dla nas dwojga pieniędzy na nowe książki, więc dostawałem używane 

po siostrze. Przekazywała mi je już w czerwcu. W czasie wakacji miałem je wszystkie przeczytane. 

Gdy uczęszczałem do kolejnej klasy to tylko doskonaliłem swoją wiedzę. W ten sposób 

wyprzedzałem kolegów z klasy. Sąsiadka widząc jak chętnie czytam zadawała mamie pytanie „Kim 

on będzie”. Muszę tu dodać, że w okresie mych lat chłopięcych, warunki finansowe oraz podejście 

do kształcenia dzieci a zwłaszcza celowości edukowania dziewcząt w rodzinie chłopskiej nie 

sprzyjały spełnieniu marzeń zdolniejszych dzieci. 

Powrócę jednak do taty. Był on szanowanym i cenionym fachowcem. Chętnie brano go po 

sąsiedzku do budowania i remontowania domów, jak też obiektów gospodarczych. Z czasem, gdy 

dostał pracę w firmie budowlano-remontowej w pobliskim miasteczku Wolsztynie, nasza sytuacja 

finansowa poprawiła się znacznie. Jednak tuż po wojnie tato robił różne rzeczy, przykładowo 

wykonywał laczki i sprzedawał je na targowisku w Wolsztynie. Było z tego niewiele grosza, ale 

chociaż starczało na papierosy, sól, zapałki i drożdże. Wtedy ciężko było nie tylko naszej rodzinie. 

Nieraz mama martwiła się czym obłożyć nam kromki do szkoły. Tato najczęściej brał chleb z 

ogórkiem i gotowane jajka. Na obiad bywało proste jedno danie jak kartoflanka z boczkiem, śledzie 

lub twaróg w łupinach, zupa dyniowa, grzybowa lub rybna uzupełniona „kroszonymi” kartoflami. 

Za to w niedzielę był świąteczny obiad a na nim rosół z kury i ciasto drożdżowe. 

Początki mojej edukacji nie różniły się wielce od innych dzieci wiejskich. Po skończeniu 

szkoły podstawowej, jako nieliczny ze zdających dostałem się do szkoły średniej w dużym mieście 

– Poznaniu, gdzie był kierunek architektura wnętrz. Jak na chłopaka ze wsi  to było coś 

znaczącego.  Mieszkałem krótko u wujka Apolinarego - na którego wołaliśmy Apollo - na Dębcu, 

znanego wówczas artysty malarza przeważnie obrazów sakralnych.    W jego mieszkaniu oprócz 

mnie było tam jeszcze troje jego dzieci, w tym dwie duże córki do których przychodzili już 

przystojni kawalerowie no i sympatyczny Jacek, gdzieś w moim wieku.  

Nie było tam jednak warunków do rysowania i malowania o czym jeszcze szerzej napiszę. 

Wymagało to bowiem odrębnego pokoiku. Rodzice  nie interesowali się tym co tam robię i czy 

mam warunki do nauki. Utrudnieniem kontaktu z nimi był brak swobodnej łączności telefonicznej. 

Z konieczności po pewnym czasie wróciłem do domu i zaraz rozpocząłem naukę w szkole 

zawodowej jako ślusarz, czyli zgodnie z zamiarem taty. A szkoda, bo malowanie było moją 

miłością.  

Nadmienię, że wujek Apollo z rodziną przyjeżdżał do nas rzadko i to tylko w okresie letnim. 

Jak już był to wystawiał swoje sztalugi i malował przeważnie kogoś dostojniejszego z rodziny np. 

babcię Annę. Początkowo obraz ten w prowizorycznej ramie zawieszany był na ścianie obok stołu 
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jadalnego naszej dużej kuchni, aby go wszyscy zauważyli. Wujek Apollo zawsze coś w ten sposób 

zarobił na swoje wakacje, a przy tym był bardzo lubianym.  

Wiejski piec kuchenny musiał być duży, bo gotowano na nim nie tylko strawę, ale też 

kartofle dla bydła. Ponadto jak w przypadku moich rodziców  pod nim znajdował się chlebny piec. 

Raz w miesiącu piekła w nim mama dwanaście dużych okrągłych bochnów razowego chleba. 

Później wkładała jeszcze blachy z ciastem drożdżowym, które było naprawdę pyszne. Kromki 

chleba smarowało się masłem, które w masłalnicy musiałem robić każdej soboty do południa. 

Czasem nie chciało się związać i było jak kasza. A za to maślanka to pace lizać, taka była smaczna. 

Teraz panie domu mają wygodę, czyste błyszczące garnki stoją na płycie kuchni 

indukcyjnych. Pamiętam z czasów dzieciństwa, duży chlebny piec a na skraju jego wiele garnków 

glinianych z mlekiem na tzw. kwaśne. W otworach paleniska stały okopcone dymem garnki 

żeliwne, a później aluminiowe oraz emaliowane. Od tego gotowania strawy dla domowników, a 

zimą także dla świń, bo gdy było ciepło to mama gotowała w tzw.  letniej kuchni, okopcone było 

całe duże pomieszczenie kuchenne. Paliło się przede wszystkim chrustem i szyszkami 

przywożonymi z pobliskiego lasu. 

Latem po powrocie w południową porę z pola dla ugaszenia pragnienia  w pierwszej 

kolejności przed zupą piło się zsiadłe mleko i zajadało kromkę chleba razowego z swojskim 

masłem. Chleb był własny w formie bochnów pieczony przez mamę co dwa tygodnie. W piwnicy 

domu mieliśmy też dla ochłody butelki zrobionego przez mamę podpiwka. Po tym posiłku i zupie 

przeważnie rodzice kładli się na krótka drzemkę, a potem znowu jechali na pole lub łąkę 

kontynuując robotę. 

 

Powrócę znowu do taty, który był niezwykle pracowity. Zdołał ze swoich "fuch", czyli 

dodatkowych robót murarskich zbudować dom i okazałą na ówczesny czas stodołę z cegły wraz z 

oborą i   chlewem. Marzył, aby zostać dużym gospodarzem. Doznał bowiem zbyt wiele upokorzeń, 

gdy starał się o ręki bogatszych panienek – córek gospodarzy. Z biegiem czasu w oborze, gdzie 

było dużo much było mnóstwo jaskółczych gniazd. Śliczne, maleńkie jaskółeczki, stale były głodne 

i głośno piszczały nawołując swoich  rodziców, którzy z pełnymi dzióbkami uwijali się przy 

maleństwach. Jak tato kupił łąkę i dodatkową ziemię, a ponadto skrawek lasu od sołtysowej, to 

rodzice byli bardzo z tego dumni. Stali się bowiem prawdziwymi gospodarzami i mogli teraz 

rozwinąć hodowlę bydła. Jednak coraz większe gospodarstwo to i dużo trudniejsze obowiązki, 

które po części spadały również na nas - dzieci. Posiadanie coraz znaczącej własności ornej w 

regionie, gdzie  ziemia żywicielką była świętością, budziło zazdrość mniej zaradnych sąsiadów. 

Otruto nam nawet psa, którego nazywaliśmy wilkiem, wiernego stróża całego nowego domostwa. 

Ponadto wyrwano nam cały rząd nowo posadzonych drzewek owocowych od strony wschodniej 

działki. Było to bardzo przykre przeżycie dla całej naszej rodziny. 

Gdy już byłem w piątej klasie to pomagałem tacie kosić łąkę za kanałem oraz zboże na tak 

zwanych polach piaskowych, gdzie zboże było „lekkie”. Szczególnie pamiętam urok łąki przed 

koszeniem. Pod koniec maja łąka była bowiem jako jeden duży kobierzec kwiatów. Śliczna i 

kolorowa, pysznie stały w niej białe kwiaty zwane romanami. Widząc to nuciłem wtedy „Chwalcie 

łąki umajone ...” na część Panny Maryi i przy tym byłem taki szczęśliwy. 
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Trudno teraz opisać różnorodność skaczących po nieskoszonej jeszcze łące „pasikoników” i 

dziwacznych much oraz owadów. 

 

Na kobiercu kwitnącej łąki uwijały się pszczoły, osy, trzmiele. Było ich kiedyś bardzo dużo. 

Gdzieniegdzie przy kanale osy zakładały swoje gniazdo, a to przeważnie przy kąpieliskach. Groźne 

szerszenie zadamawiały się pod strzechami domów mieszkalnych, czy też obiektów gospodarskich. 

Trzeba było potem te gniazda ostrożnie usuwać, aby ich „mieszkańcy” nie pożądliły, bo to jest 

groźne dla zdrowia. 

 

W ostatniej klasie tj. siódmej szkole podstawowej a później w szkole 

zawodowej  pomagałem rodzicom przy ciężkich pracach żniwnych, sianokosach, wykopkach oraz 

młócce. Były to trudne prace i mobilizowały całą rodzinę i wielu pracowników sezonowych, 

zwłaszcza w czasie młócki i wykopków kartofli. Ponadto towarzyszyłem stale tacie przy różnych 

robotach budowlanych na terenie naszej posesji. W piątej klasie miałem już małą kosę. Żniwa lub 

wykopki to były to uciążliwe prace w spiekocie dnia lub szarudze jesieni. Na tą okoliczność tato 

brał urlop, a ja dostawałem karteczkę z usprawiedliwieniem do szkoły. Było to naturalne w tym 

czasie, rzadko który uczeń był w czasie żniw, sianokosów czy też wykopków kartofli na lekcjach. 

Było to tolerowane przez szkołę. Starałem się jednak odrabiać zaległości, czasem trochę 

dowiedziałem się od kolegi Bolka z którym potem dojeżdżałem do szkoły zawodowej. Większość 

jednak kolegów zwłaszcza w szkole podstawowej miała duże opóźnienia i nie radziła sobie dalej z 

nauką, więc repetowali w tej samej klasie. Nie martwiło to ich rodziców, bo najważniejsze, żeby 

gospodarstwo  dobrze prosperowało. Coraz trudniej było bowiem o najemników do prac rolnych. 

Gospodarze, którzy mieli liczną gromadkę dzieci (czasami jedenaścioro) potrafili przetrwać 

najtrudniejsze czasy ucieczki potencjalnych robotników do miasta, gdzie powstawały zakłady 

przemysłowe i usługowe. Część z takich gospodarstw prosperuje i dziś całkiem dobrze na 

znacznym areale gruntów. Zgromadzili go poprzez wykupywanie lub dzierżawienie od drobnych 

chłoporobotników i małych gospodarzy, którzy nie byli w stanie sprostać wolnorynkowej 

konkurencji. 

Jako chłopak cieszyłem się z każdej nadchodzącej soboty. Tato mawiał „Przy sobocie po 

robocie mile spędzaj czas”. Czasami podśpiewywałem sobie podobną melodię. Zwyczaj odprężenia 

wieczorno-sobotniego przetrwał w opisywanym Regionie Wolsztyńskim do dzisiaj. Teraz w 

miejscowości z której pochodzę - latem- około siedemnastej w sobotę następuje kąpiel w wannie, a 

następnie pójście do małego kościółka pod wezwaniem Świętego Walentego.   Jak już 

wspomniałem, gdy byłem mały, to latem myliśmy się w kanale, a właściwie można go było 
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nazywać rzeczką bo woda była czyściutka. Woda była miękka i nadawała się też do mycia włosów. 

O jakie wtedy miałem piękne fale na głowie. Gdy nastawały chłody to pozostawało mycie w dużej 

misce w obszernej kuchni, niejednokrotnie po kolei w tej samej ciepłej wodzie.  

W sobotę po obiedzie jak już wspomniałem mieliśmy  uciążliwe zadanie do wykonania tj. 

rżniecie sieczki dla coraz liczniej chudoby. Za to później była nagroda w postaci pójścia do kina. 

Dostawałem od taty na cały miesiąc 100 złotych i tą kwotą musiałem sam rozsądnie zarządzać. 

Zwyczaj pilnowania pieniędzy, aby ich szybko nie wydawać pozostał we mnie do tej pory. 

Teraz często po kościele „sobotnim” następuje przykładowo pieczenie kurczaków na rożnie. 

Potem mężczyźni przygotowują się do wyprawy na wędkowanie. Właśnie ta pasja była wiodąca dla 

mego taty. Miał różny sprzęt i głowę pełną pomysłów, jak przygotować „apetyczną” dla ryb 

przynętę. A pójść mając kartę  wędkarską można było nad pobliski kanał, wybrać się "na łódź nad 

jezioro", czy też pojechać dalej, aż nad koryto starej Odry. 

Tato rzadko wspominał swoje młodzieńcze lata. Za swobodne zachowanie się na zabawie w 

czasie wojny Niemcy wpakowali go do obozu w Poznaniu jako robotnika do przymusowych robót 

murarskich. Skutkowało to potem lękami, gdy uświadamiał sobie, że budował nowe 

krematorium.  Bał się panicznie zastrzyków. Widział bowiem jak hitlerowcy w ten sposób 

likwidowali słabych, chorych i ich zdaniem niepotrzebnych. Po latach, gdy już pracował w firmie 

budowlanej we Wolsztynie spadł z rusztowania na budowie i znalazł się w szpitalu. Strach przed 

zabiegami i zastrzykami spowodował, ze uciekł stamtąd i sam jakość wykaraskał się z tej biedy, 

początkowo przy pomocy babci Anny. Był to twardy facet, choć nieco pobudliwy i mama musiała z 

nim ostrożnie postępować. Tato bardzo przeżył odejście mamy do Ojca Najwyższego, tak byli z 

sobą związani. Pomimo trudnego życia zarówno mama jaki tato dożyli sędziwego wieku i teraz gdy 

wspominam ich trudne losy to łza mi się kręci w oku.  

Gdy pracowałem już w fabryce samochodów w Jelczu-Laskowicach to starałem się zawsze 

wyjeżdżać do rodziców na święta lub urlop. Koledzy zazdrościli mi tego. Część z nich nie miała już 

bowiem taty i mamy, bo im wcześnie odeszli. Raz jadąc pociągiem na wigilię zagadałem się z 

konduktorem i przejechałem stację we Wolsztynie. Musiałem dojechać do najbliższego kolejnego 

miasteczka i dopiero na następny dzień dojechałem do rodziców. 

Gdy bywałem z żoną Elżunią w okresie lata na urlopie u rodziców to braliśmy udział we 

żniwach wtedy już prowadzonych przy pomocy kombajnu, a nasza rola sprowadzała się do 

przełożenia wiadrami zboża z przyczep  na powierzchnię budynku gospodarczego. Na polu 

zwanym „Kamieniem” tato układał stóg z ciężkich kostek słomy w formie piramidy, a cała rodzina 

pomagała przy tym oraz przy zgrabianiu kłosów. 

W gospodarstwach trudno było utrzymać czystość. Kupy odchodów walały się wszędzie, 

czy to od krów, kur, kaczek lub gęsi, zwłaszcza na podwórkach lub polnej drodze pełniącej rolę 

uliczki. Obowiązkiem dzieci, co sobotę było grabienie ulicy przed domem  jak i podwórka, aby na 

niedzielę, gdy wszyscy szli do kościoła świeciło czystością. Od nowego tygodnia znowu krowy 

waliły kupy na drodze, na których żerowały różne owady, roje much a także takie błyszczące 

„żuki”. Teraz, gdy ulica jest „wykostkowana” nie ma już tego trudu. 
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W każdym gospodarstwie były koty, które pilnowały aby nadmiernie nie rozmnożyły się 

myszy, które chętnie na zimę przenosiły się z pól do stodół z niewymłóconym jeszcze zbożem. 

Były prawie wszędzie, na strychu i w różnych „szopkach” gospodarskich, wchodziły jesienią przez 

okna do domu. Radością dla dzieci były małe kotki, których czasem bywały dwie lub trzy sztuki w 

jednej kociej rodzinie. Chodziliśmy z kotkami na ramionach, trzymało się je też pod koszulą, aby 

miały ciepło. Ulubionym zajęciem było dawanie im świeżego mleka zaraz po udojeniu przez mamę 

w oborze. 
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Moje marzenie 

 Od najmłodszych lat interesowało mnie rysowanie. Malowałem nawet nieduże obrazki. 

Kiedyś ksiądz proboszcz na lekcji religii zasugerował mi wykonanie małego obrazu „Jezu ufam 

Tobie”. Wiem, że spodobał się jemu mój dziecięcy pogląd na oddanie wizerunku Chrystusa 

Miłosiernego. Jak już nadmieniłem uczęszczałem bezpłatnie na lekcje rysunku do Pana Krysia – 

nauczyciela rysunku w szkole podstawowej. O jakie to były wspaniałe czasy, gdy nauczyciele sami, 

bezpłatnie dokształcali zdolniejsze dzieci i to z różnych przedmiotów. Pan Kryś uwielbiał 

pokazywać nam jak dobierać kolory dla lepszego oddania rzeczywistości otaczającej nas przyrody 

oraz starych chat pokrytych strzechą. W jego dużym ogrodzie pod płotem rosły urocze malwy, 

które często stanowiły naszą inspirację malarską. Zachęcał moją mamę, abym poszedł na 

architekturę, ale najpierw mówił trzeba skończyć średnią szkołę plastyczna w Poznaniu – mówił. 

Sugerował poznawanie architektury wnętrz która „przyjaźni się z malarstwem” dodawał przy tym. 

Ułatwieniem dla malujących pejzaże były istniejące we wsi stare domy mieszkalne, czasem 

połączone z przylegającymi budynkami gospodarczymi, aby w okresie zimowym było łatwiej 

przechodzić do „odpasania” bydła. Przypomina mi o tym nieco widok ze skansenu w Wolsztynie. 

 

Wówczas przyglądałem się również różnym owadom i podziwiałem ubarwienie ich skrzydeł 

stworzonym przez naturę. A zresztą zobaczmy sami na tego motyla w rodzaju ćmy jak zbiera 

spadającą ciecz, będące wydzieliną mszyc żerujących na krzewie. 

 

Bywało, że z nauczycielem rysunku wybieraliśmy się z klasą nad pobliskie jeziora, a kiedyś 

byliśmy nad jeziorem Leśnym. Sielanką dla nas było oglądanie pięknych łabędzi sunących po tafli 

tego jeziora. Gromadzą się one w małe grupki, często rodzinami. 

 

 Po ukończeniu szkoły podstawowej wybrałem się sam na egzamin wstępny do wskazanej 

przez nauczyciela szkoły średniej do której złożyłem wcześniej podanie. Pierwszy raz jechałem 

pociągiem – ciuchcia parową, bez niczyjej opieki. Trochę się bałem jazdy w nieznane. Wcześniej 

miałem odwiedzić ciocię Teresę mieszkającą na osiedlu Dębiec w Poznaniu, o czym mama jej 
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napisała listownie. Po szczęśliwym zdaniu egzaminu planowane było zamieszkanie w internacie, 

który mi wstępnie przydzielono. Pociągi w tamtych czasach były podobne do starego zestawu 

kolejowego z lokomotywą i wagonami stojącego teraz na bocznicy stacji kolejowej w Wolsztynie 

jako eksponat. Oczywiście w pociągach osobowych były wagony pasażerskie. Pokazany na 

fotografii egzemplarz jest ożywiony od czasu do czasu dla turystów zwłaszcza w okresie letnim i 

służy też promocji regionu Wolsztyńskiego.  

 

Spotkać tam można również lokomotywę z węglarką jako rekwizyt pokazujący potomnym jak 

szybki jest teraz postęp techniczny i to trzeba zauważyć, który nastąpił w trakcie mego pokolenia. 

 

Mąż cioci Teresy – wołany krótko Apollo, jak wspominam w tym tekście był w tym czasie znanym 

w swoim środowisku artystą malarzem. Mało przebywał w domu, a raczej w okresie cieplejszym 

mieszkał w domku nad jeziorem pod Poznanie , mówiono, że przebywa w Kiekrzu. 

 Poszedłem na egzamin o specjalności, jak już wspomniałem, architektura wnętrz. Danego 

roku niewielu było jednak kandydatów. Zadaniem praktycznym było narysowanie w układzie 

przestrzennym stylowego giętego krzesła, które stało na podwyższeniu. Szło mi nieźle, bo mój 

nauczyciel rysunku ćwiczył z wybraną grupą ze szkoły podstawowej aksonometrię. Zdałem 

egzamin, lecz później zdecydowano, że danego roku nie będzie klasy o wymarzonej prze zemnie 

specjalności, ze względu na mała ilość potencjalnych uczniów. Zaproponowano przejściowo roczne 

uczęszczanie do technikum budowlanego w zakresie projektowania obiektów. Było to dla mnie 

duże zaskoczenie i nie ukrywam ciężkie przeżycie, przecież to mnie nie w pełni interesuje 

myślałem. Później martwiłem się, gdzie ja będę robił te projekty, bo w nowej sytuacji nie miałem 

już miejsca w internacie. Rozważałem, czy u cioci Teresy będą warunki do nauki, nie miałem jak 

skontaktować się z rodzicami, pamiętajmy, że był to rok 1951 i infrastruktura łączności była 

dopiero na początku swego rozwoju. Byłem bezradny, może zamieszkam u cioci Kasi na Łazarzu w 

centrum miasta Poznania. Ale ona była biedna i chyba mnie nie przygarnie - rozważałem. Nawet 

chodziłem koło jej mieszkania, które było w suterynie, ale bałem się zapukać. 

 Tego dnia późno wróciłem pieszo na osiedle Dębiec w Poznaniu, aż się oni tj. rodzina cioci 

Teresy martwiła  o mnie. Jednak na moje żale wskazali mi mały kącik w dużym pokoju, ale jak tu 

się rozłożyć z materiałami do projektowania – rozmyślałem całą noc. Kilka dni chodziłem na 

wykłady do technikum budowlanego, dawano coraz to nowe zadania do wykonania. Zauważyłem 

jednak brak warunków u cioci do kontynuacji nauki, chociaż byli dla mnie nie powiem bardzo 

serdeczni. Miałem do siebie pretensję, że nie umiałem upomnieć się o miejsce w internacie. Byłem 

smutny, prawie bez pieniędzy i bez pociechy, tak mi się zdawało od nikogo. Pewnego dnia 
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zabrałem niewiele swoich rzeczy i pod pozorem wyjścia na wykłady udałem się prawie z płaczem 

w kierunku przystanku kolejowego. Przez całą podróż przeżywałem sromotnie tę sytuację. Jednak, 

gdy wróciłem rodzice ucieszyli się, że będę w domu i zdobędę fach. W połowie września zgłosiłem 

się więc do szkoły zawodowej we Wolsztynie. Jako przyszły ślusarz, stukałem młotkiem, 

pracowałem na obrabiarkach, w kuźni, ale we mnie tkwiło głębokie niepełnienie marzenia, ale nie 

powiem byłem radosny. 

Jakże inne są teraz losy dziecka, które ma chęci do nauki i rozwijania swoich pasji. Kochane 

dzieci, do których zaadresowałem te wspomniena starajcie się być konsekwentne w realizacji 

swoich marzeń, by nie zmarnować zdolności danych przez Stwórcę. 
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Brat Zenek 

Zenek to mój o osiem lat młodszy brat, a już teraz dziadziuś Miłoszka i Michalinki. Mój 

wnuczek Lenuś od razu go polubił, bo wujek Zenek umie rozmawiać z małymi dziećmi. W czasie 

jak rozpoczynałem pisać ten tekst widziałem jak nieraz z Miłoszkiem spacerował nad kanałem. 

Teraz coraz częściej opiekuje się wnuczką Michalinką. Bliskość kanału umożliwia skorzystanie z 

łodzi, aby popływać sobie po spokojnej tafli wody. Przyjemnie i uroczo, choć kawałek przejechać 

się łodzią wzdłuż kanału w kierunku mostu, czy też daleko aż do śluzy w kierunku biegu wody. 

 

Obecnie kanał jest zmelioryzowany, czyszczony corocznie z bujnie rozwijającej się roślinności 

wodnej i przybrzeżnej. Porastające samoistnie krzaki nabrzeżne są wycinane. Pędy wierzby 

płaczącej czasami są sadzone na brzegu, a jak porosną jako drzewa są wycinane i służą jako 

pomocniczy opał na zimę. Porastające brzegi sitowie, tatarak i trzcina dodają urody płynącej 

wodzie, gdyż przeglądają się w niej jak w lustrze. 

 

Od wczesnych lat musiał ciężko pracować w gospodarstwie, po siostry a potem moim 

wyjeździe  z domu rodzinnego. Być może odbiło się to na jego obecnym zdrowiu. Bardzo zaradny i 

sprytny. Potrafił łączyć pracę zawodową z dorabianiem we własnym warsztacie spawalniczym, no i 

oczywiście w gospodarstwie. Teraz już nieco starszy i leczący się musi się oszczędzać. Czasem 

odnoszę wrażenie, że mi nieco zazdrościł, ale przecież mi też nie było łatwo. Przebijanie się wśród 

obcych, często wrogo nastawionych i konkurencyjnych osób, aby być na wierzchu  to dopiero 

trudne zadanie. Już na początku mojej pracy z dala od domu wielu kolegów zrezygnowało z takiej 

"walki" i wróciło z powrotem do swoich stron rodzinnych, gdzie czekały na nich mamy oraz 

koleżanki. Czasem wspominam tych kolegów, bo byli naprawdę weseli oraz sympatyczni. 

W początkowym okresie w latach siedemdziesiątych praca na roli odbywała się za pomocą 

prostych narzędzi i maszyn rolniczych. Pracochłonna więc była uprawa zboża i okopowych oraz 

paszy dla bydła. Niektóre z nich spotykamy teraz w skansenie w Wolsztynie. W moim domu 

rodzinnym było wiele drobnych zabudowań zwanych „szopkami”, gdzie tato przechowywał sprzęt 

do pracy na roli. Oczywiści przed zimą, aby nie zardzewiały, lemiesze były konserwowane 

towotem. 
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Zenek namiętnie lubi łowić ryby, teraz może już nieco mniej, bo nie zawsze zdrowie mu na to 

pozwala. Ma szczęście złowić ładne okazy. Tak więc lata doświadczeń nad wodą przynoszą 

rezultaty. Aż miło przyglądać się jak dzieli się z kolegami po wędce swoimi sposobami złowienia 

ładnych okazów. Ma jeszcze łódź nad  jeziorem Leśnym. Jest to cichy i uroczy akwen wody, przy 

którym kiedyś pasałem krowy i snułem marzenia o radosnym przyszłym życiu o czym już 

wspominałem. 

Jak już nadmieniłem w początkach pisania tych wspomnień Wnuczek Lenuś miał około 

czterech lat robił sobie też prowizoryczne wędki ze sznurka i kija. Od czasu do czasu, gdy byłem na  

działce ogrodowej w Oławie to chodziliśmy nad pobliski rów, aby wędkować na niby. Mieszkają 

tam liczne kacze rodziny. Maleńkie kaczuszki są prześliczne. Jednak jak tylko podrosną wcale nie 

słuchają swoich mam i oddalają się szybko daleko wzdłuż rowu poszukując pokarmu. Nie zważają 

na czyhające na nich niebezpieczeństwa w postaci zakamuflowanych w krzakach sprytnych lisków, 

czy też wałęsających się po działkach kotów. Pomocne są inne bezdzietne kaczki, które pomagają w 

wychowaniu szerszej rodziny kaczej.  Zganiają kaczuszki z powrotem do mam. Jakie to urocze i 

przypomina nieco wielopokoleniową rodzinę ludzką, z ciociami, babciami i dziadkami, które 

obecnie coraz rzadziej występują. Nad tym rowkiem spotyka się niekiedy wysuwające się z trawy 

zaskrońce. Czasem zawiną się one opalającemu na nodze, co może wywołać u niego  ostre 

przerażenie i pamięć o zagrożeniu na długie lata. Wnuczek Lenuś lubi  rysować i prowadzi obecnie 

swoja stronę www.leny.pl, a oto jedna z jego kompozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leny.pl/
https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd2.jpg
https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd2.jpg
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Bożenka 

Kuzynka Bożenka – córka wujka Antosia o którym już wspominałem, przyjeżdżała do nas 

na wieś w okresie wakacji. Wyróżniała się manierami, była bowiem z dużego miasta Koszalina 

leżącego nad morzem. Jej tato, a mój kochany wujek Antoś był wtedy wysokim urzędnikiem 

państwowym. Jako chrzestny kupił mi na I Komunię Świętą elegancki garniturek, buty oraz 

koszulę. Przyjechał specjalnie na tą okazję nie bojąc się represji ze strony władzy komunistycznej. 

Mój Boże jaki ja byłem wtedy nieśmiały, chowałem się aby nie rozmawiać z nim zbyt wiele. Ale na 

uroczystości Pierwszej Komunii Świętej wyglądałem naprawdę wspaniale. Mama Bożenki - 

Marysia pracowała w instytucie ziemniaka, a dziadek był oficerem straży nadmorskiej. Wujek 

Antoś poznał ją przez telefon będąc w wojsku jako telegrafista. Przez dłuższy czas prowadzili 

zdalne rozmowy „potencjalnych kochanków”, aż wreszcie doszło do spotkania w Koszalinie, 

zakończonego wkrótce ślubem. Po latach, gdy ich odwiedziłem z siostrą Janką powodziło się im 

znakomicie. Była to dla mnie długa, a jednocześnie ciekawa podróż pociągiem jeszcze starej 

konstrukcji. Jej rodzice jej, a szczególnie babcia byli niezwykle sympatyczni. Czasem Bożenka 

ciągnęła mnie do swoich koleżków. Nie chodziłem tam ponieważ nie byłem modnie ubrany i 

obawiałem się ośmieszenia.  

Rodzina Bożenki jak na tamte czasy była zamożna. Rodzice jej mieli dobrze płatną pracę. 

Byłem u nich w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Na stole było wiele nieznanych mi potraw. 

Różnorodne ryby morskie w galarecie, smażone i w zaprawach. Również w tygodniu babcia 

Bożenki popisywała się zdolnościami kulinarnymi. Poziom życia u wujka Antosia był dla mnie 

dużym kontrastem. W moim domu bowiem menu było proste i przeważnie jednodaniowe. Posiłki 

ustalone były na każdy dzień tygodnia. Nic się nie marnowało. Resztki zjadały bowiem zwierzęta. 

Kot czekał już pod stołem, pies wilczek przy budzie przypominał się o podaniu żarcia a kury 

gromadziły się przy altance i cierpliwie oczekiwały, aby im wyrzucić kartofle oraz okruchy chleba 

po naszych posiłkach. 

Bożenka wyszła za mąż za przystojnego oficera Edka, który stosunkowo szybko po studiach 

w Moskwie, mimo młodego wieku został majorem. Będąc u nich zauważyłem, że w kontaktach 

towarzyskich wojskowi zachowywali ściśle hierarchię służbową. Było to dla mnie bardzo dziwne. 

Mieli trzech chłopców Darka, Krzysia i Jarka. Darek był najstarszy i mieszkał prawie stale u babci 

w Koszalinie. Najmłodszym był Jarek, który nieco chorował i trzeba było na niego uważać 

zwłaszcza na karuzeli, za którą przepadał. Jakże bardzo byłem przerażony, gdy nagle podczas 

kolejnego obrotu zasłabł. Dobrze, że w pobliżu był lekarz – jako jeden z wczasowiczów nad 

morzem w lipcu i wiedział jak pomóc w potrzebie. Było to wtedy, gdy miałem córkę Paulę i 

upragnionego „malucha”, czyli Fiata 126P. Odwiedziłem rodzinę Bożenki wraz z żoną Elżunią w 

czasie letniego urlopu. Mieszkali na osiedlu wojskowych Rogowo tuż przy samej plaży. Tak więc 

warunki i przestrzeń nadmorska były wspaniałe. Nie było tam turystów, a tylko nieliczni przyjezdni 

goście do rodzin wojskowych. Mieszkańcy osiedla wojskowego niechętnie chodzili nad morze. 

Huragany jesienne i chłody zimowe dokuczały im. Wiatr przeciskał się przez futryny drewnianych 

jeszcze wówczas okien. Tak więc morze nie było dla nich radością, marzyli więc o górach i 

spokojnych dolinach, a moje strony rodzinne były dla nich urzeczeniem.  

Bożenka wspominała często wakacje na wsi u cioci Helenki oraz Gertrudki, czyli w mojej 

rodzinnej dużej wsi w Wielkopolsce liczącej około trzy tysiące mieszkańców, w której jak już 

wspominałem swą aż dwa kościoły. Z pasją czytała książki a zwłaszcza, podczas długiej kąpieli w 

wannie. Przygody literackie odrywały ją bowiem od trosk doczesnych, dbałości o dzieci i dużego 

psa, który też był cząstką jej rodziny. Czasem w sobotnie wieczory  pozostawiała dzieci pod opieką 

wojskowego a sama z mężem wybierała się w odwiedziny do sąsiadów. Będąc u nich też tak 

uczyniła, a ja zatroskany o Paulę nie poszedłem do ich towarzystwa, obawiałem się bowiem 

pozostawić wieczorem małą córeczkę pod „opieką” szeregowca i  z dużym nieznanym mi psem. 
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Jak już nadmieniłem, Bożenka gdy była mała, przyjeżdżała do nas na wieś. Od razu stawała 

się duszą zgrai dzieciaków na tzw. gasce, czyli naszej piaszczystej uliczce. Wtedy tą uliczką rzadko 

kiedy przejeżdżał jakiś wóz chyba, że ciągniony przez krowy.  Teraz tam jest jak w mieście. Droga 

jest wybrukowana kostką a pobocza zabudowane dobrze utrzymanymi kolorowymi posesjami. 

Jedno pokolenie a takie szalone zmiany. Czasem narzekamy na teraźniejszość i uciążliwe obecne 

życie. Spójrzmy jednak w naszą przeszłość tak niedaleką a jakże inną usłaną ciężka pracą. Doda to 

nam z pewnością otuchy do dalszego pozytywnego działania. Bożenka organizowała zabawy oraz 

proste gry na podwórku. Jeździliśmy też na pole lub łąkę wozem drabiniastym krowami, gdzie 

wesoło się bawiliśmy. W pobliżu na łące spacerowały często bociany, które i teraz mają we wsi 

swoje gniazda, a na kanale bywały czaple Po latach boleśnie odczułem wiadomość o jej odejściu na 

zawsze, gdy czytała kolejna książkę w wannie i zsunęła się do wody. 
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Zarastające jezioro 

 Wspominam z lat dziecięcych wijącą się drogę zwaną „glinianką”, przebiegającą przez lasy 

w kierunku miejscowości Wilcze. Dostajemy się nią do gasnącej obecnie tafli jeziora. Porasta ją 

dziwna torfiasta roślinność tworząca „kożuch” na lustrze wody. Jak byłem dzieckiem z daleka 

wyglądało to jak soczysta piękna  łąka. W latach mego dzieciństwa rodzice z powodu braku łąk w 

pobliżu wybierali się tam koniem Karym, by kosić trawę na siano. Dziwna to była łąka, która pod 

obciążeniem falowała niby sinusoida. Tata z krótkimi deskami pod butami kosił ją z narażeniem 

życia, bo w każdym momencie mógł się przewrócić i wpaść w to niepokojące, choć urocze z daleka 

pełne kwiatów bagno. Mama wynosiła pokosy w pobliże lasu, gdzie grunt był suchy a słońce w 

porze letniej prażyło niemiłosiernie, więc siano schło szybko.  

 Kiedyś, gdy już miałem 10 lat i wydawało mi się, że jestem już bardzo dorosły poprosiłem, 

aby zabrano mnie na takie sianokosy. Jednak długa to była dla mnie wędrówka piaszczystą drogą o 

częstych wzniesieniach pośród lasów. Kary ledwo zdołał dojechać do celu i to pustym wozem. 

Zastanawiałem się jak sobie poradzi, gdy wóz będzie naładowany sianem.  

 Gdy rodzice zajęci byli pozyskiwaniem siana w skwarze letniego dnia, ja spacerowałem 

sobie po pobliskim lesie poszukując podgrzybków. Od czasu do czasu przestraszył mnie jakiś leśny 

zwierzak. W tym czasie było tam wiele zajęcy, saren, przebiegały dorodne jelenie a w mokrych 

zaroślach chłodziły się dziki, tylko im ryje wystawały znad powierzchni wody. Chroniły się w ten 

sposób przed upałem i dokuczliwym leśnym robactwem, które siadało na ich skórze. Nagle 

posłyszałem przerażające krzyki rodziców „Kary dokąd, tam jest przepaść?”. Wybiegłem z lasu, 

widziałem spłoszonego naszego ukochanego Karego biegnącego po zapadającej się łące. Już miał 

tonąć, wtedy tato pobiegł, zabrał z wozu deski i wciskał je pod jego brzuch konia ryzykując przy 

tym samemu utonięciem. Byłem przerażony i z tego wszystkiego, gdzieś porzuciłem koszyk z 

grzybami i pobiegłem do płaczącej mamy.  Kary był jednak dzielnym i opanowanym koniem, jakoś 

przekręcił się na deskach na bok, co pozwoliło mu przesunąć się na bardziej stabilne miejsce. Był 

cały w pianie, równie przerażony jak my sami, bo to przecież był nas „podstawowy żywiciel” 

utrzymujący swą pracą całe gospodarstwo. Później dość długo leżał na skraju lasu susząc się z 

błota. Tato starannie go masował, aby go rozgrzać. Ile było radości, gdy odzyskał już siły i zaczął 

jeść obrok. W tym dniu wróciliśmy bez siana do domu, by nie przeciążać konia. Siostra moja była 

bardzo zmartwiona, tak późnym naszym powrotem. Siedziała na parapecie okna i nas oczekiwała, 

będąc smutną i głodną. 
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Musio i Bolek 

Miałem różnych kolegów, ale wspomnę tylko o dwóch. Jednego nazywano Musio, a drugi 

jak już wiecie to Bolek. Musio to kumpel z lat dziecięcych. Tuż za mostem na rozległym ugorze 

pasaliśmy razem krowy. Nie trzeba było ich bardzo pilnować, bo z jednej strony był las, a z drugiej 

polna droga. Obecnie na miejscu ugoru jest wysoki las i pojawiają się w nim czasem podgrzybki w 

jesienną porę. Zdarza się jednak, że znajduję tam tylko  maślaki. Mój Boże, jak ten czas leci i kiedy 

to minęło? Wydaje się człowiekowi, że ciągle jest chłopcem biegającym z kijem za felgą rowerową, 

czyli onegdaj bardzo modną zabawą dzieciaków z mojej okolicy. Musio był wesoły i wymyślał 

różne gry w których brała udział cała ferajna. Czasem zainteresowani byliśmy sytuacją za drogą od 

strony kanału. Słabo słyszący parobek Michał , wozem zaprzężonym w dorodne konie, przywoził 

eleganckie towarzystwo na sianokosy, czy też niektóre inne prace polowe jeśli była ładna letnia 

pogoda. Byli to goście spędzający wakacje na wsi, a wśród nich wielce dorodna panienka studiująca 

chyba prawo w Poznaniu. Wybaczcie, że piszę tak po wielu latach, to co zostało zapisane w mojej 

dziecięcej pamięci, nie starając się obecnie dociekać szczegółów.  

Kolegowanie z Musiem się nieco przerwało w wyniku wydzierżawienia pola z małym 

pastwiskiem za tzw. Owczym Mostkiem. Było tam cicho. Za kanałem do tej pory rozlega się 

piękny widok na zabudowania klasztorne i Wyższe  Seminarium Duchowne ojców oblatów. Od 

tego czasu uwielbiam  podniosły śpiew zakonników zwłaszcza w maju przy grocie Maryi 

Niepokalanej. Przejmujący a zarazem piękny gregoriański męski śpiew rozlegał się po okolicznych 

lasach. Po nabożeństwie klerycy szli grupkami na spacer w kierunku jeziora Leśnego. Przy drodze 

rosły dorodne klony, a prawie na każdym z nich była budka lęgowa dla szpaków. Część z tych 

drzew pozostała do dzisiaj, przy czym niektóre z nich uschły ze starości, a na niektórych 

zawieszono nowe budki lęgowe dla szpaków. Na wiosnę mogłem podglądać dorastanie młodych 

szpaczków. Przechodzący młodsi seminarzyści przystawali czasem i pytali mnie o dalszą drogę nad 

jezioro Leśne. Tam mieli własne odosobnione dzikie kąpielisko, gdzie pływali po nim daleko. 

Tradycja ta zamarła po utonięciu na tym jeziorze dwóch kleryków, co rozległo się dużym echem po 

okolicy. Teraz przeważnie przyjeżdżają  rowerami i to parami nad inne jezioro zwane Świętym, o 

którym już wspominałem,  gdzie jest współcześnie urządzone strzeżone kąpielisko.  

Po pewnym czasie rodzice Musia też wydzierżawili sobie kawałek pola koło „Owczego 

mostku”. Było mi wtedy weselej, gdy razem z Musiem pędziłem daleko krowy przez las i prawie 

cały dzień pasłem z nim bydło, bawiąc się wesoło. Sympatyczny był jego dziadziuś podpierający 

się laseczką, którą mu kiedyś schowałem  w piasku a potem musiał ją szukać. My dzieciaki 

mieliśmy z tego uciechę, ale on wcale się na nas o to nie pogniewał. Wiele było owadów, zresztą i 

teraz ich nie brakuje, fruwających nad powierzchnią wody kanału, a w szczególności podziwiałem 

ważki przy „Owczym mostku”. Również nad jeziorami tej okolicy jest ich w obfitości. Siedząc na 

pomoście zrobionym przez któregoś z wędkarzy podziwiam latem ich wyjątkową grację i zwinność 

w manewrowaniu lotem.  

 

Mieliśmy tam przy samym kanale posiane żyto. Wyrastało one co roku dorodnie, gdyż gleba 

była wilgotna i był tam tzw. purchel, czyli ziemia łąkowa. Pamiętam sytuację, która mogła się 

skończyć tragicznie, gdy układałem snopki zboża na furze. Na samej górze położono drąg, który 

ojciec przyciągał powrozem do podwozia wozu. Siedziałem na drągu i w pewnym momencie drąg 

pękł w pośrodku. Poszybowałem w górę daleko w pole. Miałem szczęście, że wpadłem w jeszcze 



 

49 
 

nie zabrany „mendel” snopków co zamortyzowało mój upadek. Straciłem jednak przytomność i 

byłem okaleczony, z połamanym nosem. Ocucono mnie w wodzie kanałowej, a rodzice byli 

przerażeni. Już nie wiem jak mnie dowieziono do domu. Obudziłem się w domowym łóżku, czułem 

silne bóle twarzy i klatki piersiowej. Pozostawiono mnie jednak cierpiącego w domu. Rodzice 

poszli w pobliże do wujka  Serwy na umówioną młóckę. Kto by się wówczas, aż tak bardzo 

przejmował się dzieciakiem. Dzięki Bogu jakoś się z tego wykaraskałem bez lekarza i mogę teraz 

Wam o tym wspominać. Ślady upadku jednak pozostały na moim ciele. 

Z biegiem czasu moją rolę pastuszka przejął braciszek Zenek, który był znacznie młodszy 

ode mnie. Stopniowo, gdy podrosłem to coraz bardziej zajęty byłem nauką w szkole zawodowej 

oraz cięższymi pracami polowymi jak orka, koszenie, wykopki kartofli. Nieraz zazdrościłem innym 

kolegom, których rodzice nie mieli gospodarstw, że mają tyle wolnego czasu na zabawę i chodzenie 

na ryby.  Mój Boże, co to były za ciężkie czasy dla dziecka wiejskiego na gospodarce. Jednak nie 

pamiętam, abym z tego powodu był aż tak bardzo nieszczęśliwy. 

Kolega z lat młodzieńczych Bolek to moim zdaniem dość barwna postać. Uczęszczaliśmy 

razem do szkoły podstawowej. Były wtedy małe grupy uczniów, bo około dwudziestu w klasie. 

Część z nich, w okresie powojennym dochodziła do szkoły w mojej wsi z innych sąsiednich małych 

miejscowości oddalonych kilka kilometrów. Mało kto z dzieciaków miał wtedy rower, żeby 

dojeżdżać do szkoły. Około jedną piątą część mojej klasy stanowili uczniowie, którzy repetowali i 

mieli prawie osiemnaście lat, gdy byli w klasie siódmej. Bolek uczył się średnio, a za to skłonny był 

do robienia różnych psot. Często zostawiano nas po lekcjach dla odrobienia zaległych zadań 

domowych. Zamiast nauki, gdy byliśmy sami a nauczycielka poszła do swego mieszkania w szkole 

upiec przykładowo placki ziemniaczane robiło się różne szaleństwa. Uczniowie bawili się w 

"łapanego" biegając po ławkach z cyrklem niby dzidą. Czasem wyskakiwali z parteru przez okno. 

Stłuczono nawet kiedyś akwarium z rybkami, do czego nikt nie chciał się przyznać i za to była kara 

zostawiania po lekcjach przez kilka dni. Narzekamy teraz nieraz na nasze dzieci, ale chyba zawsze 

były jednakowo frywolne i robiły różne psoty, przy czym znacznie więcej niż teraz spędzały czas 

na wolnym powietrzu.  

Szkoła była wtedy mała. Obecnie jest znacznie rozbudowana i obejmuje bibliotekę oraz 

gimnazjum. Pamiętam Bolka jak do klasy przyszedł w okularach swego dziadka w drucianej 

oprawie. „Podaj te okulary, bo bardzo masz zamglone, to ci przetrę irchą” mówiła 

wychowawczyni. „Od kiedy je nosisz, kto ci je przepisał, czemu są takie stare i duże?” dopytywała 

się. On z powagą odpowiadał o konieczności noszenia, bo jak zdejmie to prawie nic nie widzi i 

mama kupi mu nowe. Skończyło się to wizytą wychowawczyni  u rodziców i chyba solidnym 

laniem za takie kłamstwa. Jego tato był kolejarzem, zarabiał na kolei nieźle i dostawał jako deputat 

węgiel na zimę, co było wtedy dużym atutem. Mieli małe podwórko i mały domek oraz trochę 

drobiu. Gdy bywałem u babci Anny to zaglądałem do niego. Mieszkał po sąsiedzku. Czasem 

podrzuciłem mu dorodne jabłka z jabłoni, która rosła w tym czasie przy letniej kuchni u babci, były 

to szare renety duże i wyjątkowo smaczne. Także obecnie niektórzy gospodarze z opisywanego 

regionu mają letnie kuchnie w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie przygotowują między innymi 

żarcie dla trzody chlewnej. Bolek namiętnie chodził na ryby. To chyba odziedziczył po swoim ojcu. 

Urywał się nawet, gdy już chodził do szkoły zawodowej, aby pójść na swoje ukochane 

wędkowanie. Miał przy tym dużo szczęścia, pokazywał mi niekiedy dorodne sztuki, gdy wracałem 

z warsztatów w Wolsztynie. Podziwiałem go, zwłaszcza jesienią, gdy łowiono szczupaki na tzw. 

błysk.  

Po podjęciu prze zemnie pracy w Jelczańskich Zakładach Samochodowym miałem z nim 

tylko krótki kontakt. Raz co prawda spotkałem go na dworcu we Wrocławiu, gdy wracałem z 

wykładów na politechnice. Jechał gdzieś na ślub Marylki i barwnie, pospiesznie opowiadał jaka jest 

piękna i jak korzystnie wychodzi za mąż. Nie omieszkał wspomnieć o swoich przygodach w 
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Szwecji, gdy odłączył się od wycieczki i samotnie błąkał się po tym kraju aż do zimy. Przekazał mi 

obraz Szwedów jako ludzi niedostępnych i niegościnnych. Dworce kolejowe były tam zamykane na 

noc, nie miał gdzie nocować a mrozy stawały się coraz silniejsze. Ostatecznie zgłosił się na policję 

a ta skierowała go powrotnym transportem do Polski. Nie wiem ile w tym było prawdy, a ile 

wybujałej wyobraźni Bolka. Dalsze jego losy nie są mi niestety znane.  

Mój wnuczek Lenuś jak miał cztery lata zachęcał mnie do opowiadania o Bolku i innych 

moich kolegach z lat dziecięcych. Trochę przy tym ubarwiałem, by było bardziej ciekawie i mógł 

się z tego pośmiać. 
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Ognisko pod lasem i inne wspomnienia 

W okresie letnich wakacji przewalały się  przez wsie Wielkopolski tabory cygańskie. Nieraz 

po kilka bardzo kolorowych wozów zaprzężonych w pary koni. Rodzice w okresie dnia pracowali 

w polu. Zawsze któreś z dzieci musiało pilnować domu oraz drobiu. Było to przykre zadanie, nie 

można było bowiem oddalać się znacznie od domu i bawić się swobodnie z kolegami. A przy tym 

trzeba było na czas zamknąć wrota oraz furtkę od strony ogrodu. O przyjeździe cyganów do wsi 

informowały wcześniej starsze dzieci. Biegły one polną uliczką i krzyczały „Jadą szosą cyganie, 

jadą cyganie”. W tym czasie cyganki żebrały po wsi idąc "chałupa za chałupą". Prosiły o siano, 

słomę dla koni, zboże, jajka i inne produkty. Pchały się przez furtkę na podwórze pełne drobiu, 

zwłaszcza, gdy dzieci były same. Aby temu zapobiec dzieci spuszczały psa. Często po ich przejściu 

nieobecne w tym czasie mamy na próżno szukały brakujących sztuk kur. Cyganki były bardzo 

sprytne w zagadywaniu i zbieraniu  co popadło ze żywności i paszy na kolejny wieczór. Cyganie 

natomiast tylko dumnie siedzieli na wozach i powozili. Wieczorem cały tabor przystawał na ugorze 

pod lasem za kanałem dla odprężenia i  ugotowania posiłku na ognisku. Cieszyli się każdą chwilą 

mimo trudów dnia powszedniego. Przy ognisku bawiono się wesoło. Cyganki tańczyły ubrane w 

barwne suknie a cyganie grali na skrzypcach. Wcześniej cała grupa napoiła konie w kanale i 

wykąpała się w ciepłej wodzie po gorącym dniu lata. Nagie cygańskie maluchy biegały po płyciźnie 

kanału a jakie przy tym były urocze i zabawne. Czasem wieczorem, gdy byłem już nieco starszy i 

rodzice byli już w domu wybierałem się z kolegami na ich ognisko. Obserwowaliśmy z oddali ich 

zwyczaje. Miło było nacieszyć oczy ich radością oraz ciepłą atmosferą jaka tam panowała. Szkoda, 

że to już tylko wspomnienie nie tylko dla mnie, ale jak sądzę i dla starszej generacji cygańskiej. 

W rodzinie chłopskiej dzieci nawzajem się sobą opiekowały. Starsze miały pieczę nad 

maluchami. Dzieci bowiem w rodzinie było tyle ile Pan Bóg dał. Uznawane to było za bogactwo i 

dar od Najwyższego. Wnuki były też radością dziadków i chętnie słuchały ich barwnych opowieści. 

Wszyscy razem w wielopokoleniowej rodzinie mieszkali w miarę zgodnie, bo każda para rąk była 

w gospodarstwie na przysłowiową "wagę złota". Jednak młodsze dzieci wiedzione niejednokrotnie 

starszymi znacznie oddalały się od swoich zabudowań. Pamiętam scenę jak w upalny letni dzień 

starsi chłopcy skakali na śluzie do głębokiej wody. Przyglądałem się temu siedząc na betonowym 

murze. Nagle ktoś mnie popchnął i zacząłem się topić. Miałem szczęście, że w pobliżu był starszy 

wędkarz, który na pół żywego wyciągnął mnie na brzeg. Podniesiono mnie, jak mówiono za nogi, 

aby się ze mnie woda wylała. W ten sposób powoli wróciłem z "ciemności nieprzytomności” z 

powrotem na tą piękną ziemię, a mogło się to skończyć tragicznie. Zresztą od czasu do czasu 

notowano przypadki utonięć nie pilnowanych dzieci. 

Pewnego popołudnia poszedłem „przebić” na nowe miejsce krowy, które pasły się na polu 

obsianym saradelą, które było tuż za mostem. Nieopatrznie pękł mi trzonek od dużego młotka 

którym przybijałem szpilki metalowe z łańcuchami i wystraszyłem się  okropnie. Wtedy dzieci 

bardzo bały się rodziców, nauczycieli, księdza oraz cyganów. Tato mnie nakrzyczy, a może też i 

zbije mawiałem sobie. Nie wróciłem do mieszkania, a schowałem się w sianie w stodole. Było tam 

duszno i gorąco. Powstrzymywałem się, aby nie kichać, Słyszałem nawoływanie „Włodek, 

Włodek”, ale nie dawałem znaku życia. Tato powiedział „Chyba poszedł do babci Anny” i potem się 

uciszyło a ja zasnąłem. Rankiem nie było już taty, pojechał do pracy a moja ukochana mama 

odszukała mnie i przytuliła. Tato, gdy wrócił też się ucieszył jak zobaczył "swoją wystraszoną 

zgubę" i od tego czasu był dla mnie jakby serdeczniejszy i znów go polubiłem. 

Opowiem historię, która mi się przydarzyła w dzieciństwie. Mając około dziesięciu lat 

namówił mnie mój kolega z klasy, abyśmy wybrali się na grzyby. Bałem się o tym powiedzieć 

mamie. Wykorzystałem okazję, gdy mama była w ogrodzie i razem z kolegą wyruszyliśmy 

rowerami do dość odległego lasu. Był to okres powojenny i w lasach grasowały jeszcze bandy. 

Szukając grzybów oddaliliśmy się daleko od domu. Mieliśmy już trochę w koszykach, gdy z lasu 
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wyłoniła się rodzina dużych jeleni. Ze strachu wspięliśmy się na młode sosny, ale zwierzęta poszły 

sobie dalej na torfowiska. Dobrze, że nam nie zniszczyły rowerów, mówiliśmy do siebie . 

Doszliśmy potem do wniosku, ze pojedziemy w kierunku leśniczówki, która była przy szosie. 

Nagle ktoś wyłonił się z szałasu, w którym trzymano sadzonki sosny. Byliśmy przestraszeni, a on 

zaskoczony. Zaczął strzelać w górę, aby nas przepłoszyć. Był to ktoś z ukrywających się w lesie, a 

ostrzegali nas o tym rodzice. Jechaliśmy jak szaleni rowerami przy jeziorze Leśnym. Grzyby 

wyskakiwały nam z koszyków. Na piaszczystej ścieżce wokół jeziora wygrzewały się w słońcu 

dziesiątki różnych gadów. Było to straszne tak po nich przejeżdżać. Wróciliśmy do domu dopiero 

wieczorem. Moi rodzice byli przerażeni, gdy o tym wszystkim im opowiedziałem. Tym bardziej, że 

pamiętali jeszcze niedawne zabójstwo leśniczego, w rejonie gdzie byliśmy. Zostałem jednak 

ukarany, abym długo pamiętał, że tak nie wolno czynić. Przez miesiąc nie mogłem spotykać się z 

ulubionym kolegą, chodzić w sobotę do kina, a w dodatku musiałem codziennie sam rżnąć sieczkę 

dla bydła. 

Jak byłem  chłopcem to zboże kosiło i zbierało się ręcznie. Tuż za mostem aż po jezioro 

Leśne wszędzie były pola uprawne, a teraz lasy i lasy. Niepokoi mnie, że w takim szybkim tempie 

ubywa pól uprawnych. Martwię cię, czy nasza piękna ziemia się kiedyś wyżywi, gdy w dużym 

tempie rośnie liczba ludności zwłaszcza w Afryce. Zabudowuje się nawet urodzajne kawałki ziemi, 

które kiedyś były świętością, bo rodziły się na niej buraki i pszenica.  Giną niemal całe małe wioski 

a niektóre z nich przekształcają się w osady letniskowe. Wrócę jednak do żniw. Razem z mamą 

jako ośmiolatek ubieraliśmy pokosy, a tato kosił zamaszyście. W pewnym momencie mama 

zakrzyczała z bólu. Pozostawiono mnie na polu samego z całym sprzętem. Dokończyłem ubieranie 

zboża i związałem w snopki, a później jakoś udało mi się zbudować mendle po piętnaście snopków 

w każdym.  Ale nikt nie wracał. Miało się ku wieczorowi i niepokoiłem się okropnie. Poszedłem do 

domu pozostawiając wszystko, ale drzwi były zamknięte. Coś jednak w środku się działo. Stojąc 

przed oknem wspiąłem się na palcach i zobaczyłem babcię Annę w białym fartuchu. Tato stale jej 

coś przynosił z kuchni. Zapukałem ostrożnie w szybę. Zobaczył mnie i otworzył drzwi. „Wejdź do 

środka i zobacz jakiego masz braciszka, musisz nadać mu ładne imię”. Nie rozumiałem wtedy 

całości tego zdarzenia. Owszem   wiedziałem, że to bociany, które tak licznie brodziły po łąkach 

przynoszą dzieci, ale co tam robiła babcia w białym fartuchu? 

W drugi dzień Świat Wielkanocnych organizowano za mego dzieciństwa oraz w 

późniejszym okresie tzw. siwki. Ponoć zwyczaj ten w zawężonej formie kultywowany jest 

corocznie po czasy obecne. Jest podobny do lajkonika w Krakowie. W latach mego dzieciństwa 

przebierańcy – przeważnie młodzieńcy szli od remizy strażackiej w kierunku klasztoru ojców 

Oblatów. Zakonnicy już czekali w oknach w budynku przy kościele Świętego Jakuba. Z piętra 

rzucali garściami cukierki. Gromady dzieciaków zbierały, aby zgromadzić jak najwięcej. Wtedy z 

okien na piętrze lano z wiader wodę. Ile to było pisku, uciechy kotłowaniny tych maluchów a i 

starszym też się nieco przydało, gdy przybliżali się do cukierków. Po drodze przebrane pary chłop z 

babą zbierały do koszy jajka. Czasem poczęstowano ich w bramie wódką. Kominiarze chłostali 

dziewczęta rózgami po pończoszkach a te „kwiczały” i szukały schronienia u swoich kolegów. Było 

to oznaka zakamuflowanych zalotów młodzieńców przebranych za kominiarzy. Sensacją był duży 

niedźwiedź ciągnący ciężką belkę na łańcuchu. Niespodziewanie upadał wśród tłumu. Wywoływało 

to wiele radości i popłochu. W tłumie przebierańców był także fotograf na niby. W późniejszym 

okresie, gdy przyjeżdżałem z małą córka Paulą w odwiedziny do rodziców to sadzałem ją na wóz 

orkiestry strażackiej. Była tam bezpieczna i widziała z tej perspektywy wszystko doskonale. 

Zwyczaj „Siwka” inicjowany był przez młodzieniaszków z ochotniczej straży pożarnej. Jest teraz na 

wsiach coraz mniej dorosłych kawalerów, a dużo panien, bowiem wielu z młodych mężczyzn 

musiało  wyjechać za pracą do krajów zachodnich. 
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Polowanie 

Jak już nadmieniłem była nas trójka rodzeństwa, ja, brat Zenek i siostra Janka. Gdy 

przychodziły jesienne wieczory, i nieco dłużyło się, to pamiętam jak mama Helenka wspominała 

przedwojenne różne sytuacje. Najbardziej utrwalił się jej w pamięci obraz hrabiny jadącej z całym 

orszakiem na polowanie w kierunku lasów za mostem. Pani ta miała dwa pałace, zimowy przy 

klasztorze Oblatów i letni nad jeziorem Beżyńskim. Zimowy pozostał do tej pory, bo przez jakiś 

czas była w nim dyrekcja gospodarstwa rolnego. Letni, to ja jeszcze pamiętam nad jeziorem pod 

miastem Wolsztyn, bo tam z kolegami biegaliśmy po parku i po już nieco rozgrabionym  pałacu. 

Było to dość daleko od wsi, ale co tam, pod różnymi pozorami, po szkole, dostawałem się tam z 

kolegami. Później pałac letni został rozebrany i chyba zbudowano z cegieł kolejne pomieszczenie 

dla bydła, a szkoda, bo jego położenie było piękne. Dzięki przejściowemu istnieniu PGR-u na 

terenie folwarku hrabiny, o której wspominam w niniejszej pracy, przetrwały budynki obór i 

pomieszczenia gospodarcze. Obecnie częściowo są one wykorzystywane przez różne firmy na 

powierzchnie pomocnicze do swej działalności.  

 

Obszerny był podwórzec części gospodarczej folwarku, który ostał się do teraz w miarę dobrym 

stanie. 

 

Zobaczmy teraz widok na tzw. pałac letni o którym wspominam w tekście. Po lewej stronie jest 

teraz przychodnia lekarska. Wejście główne, nie wykorzystywane w czasie wykonywania fotografii 

było już znacznie podniszczałe. 

 

Spacerując po przypałacowym parku, nagle zaskoczyć może nas i sama być zdziwiona wiewiórka, 

szukająca orzeszków laskowych pośród zarośniętego podłoża, które w okresie jesieni spadają z 

rosnących gdzieniegdzie dużych krzewów leszczyny. 
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 Od czasu do czasu pani hrabina w asyście swego wielbiciela z Warszawy, wybierała się 

uroczyście na polowanie w otoczeniu hajduków, ze sforą psów myśliwskich. Gdy orszak 

przejeżdżał przez wioskę, wielu z ciekawości zaglądało przez małe okienka, wtedy jeszcze krytych 

strzechą chat, bo tylko nieliczni bogaci gospodarze mieli domy murowane. Hajducy odganiali 

ciekawskich strzelając z bicza. W lasach były małe domki myśliwskie w których nocowała pani z 

pałacu, a służba chyba - gdzieś w namiotach. Przy danym domku była utrzymywana łączka z dobrą 

trawą, by do niej przychodziły na smaczną koniczynę śliczne sarenki, dziki a czasem i jelenie. Był 

to łatwy łup dla hrabiny, która z okienka strzelała do wybranych przez siebie okazów, a inni 

polowali gdzieś po lasach. Wieczorem przy domku w lesie odbywała się kolacja z pieczoną 

dziczyzną, w tym takie smakołyki jak bażanty, przepiórki. Pani musiała wypaść najlepiej, chodziła 

dumnie w swoim uroczystym stroju myśliwskim. Bywało, że gdy nie były piękne trofea to pani 

zaliczała czasami kolejny domek myśliwski, zagłębiając się dalej w kierunku torfowisk przy 

ukrytym w lesie zarastającym jeziorze pod Wilczem. Powrót wielmożnej pani zbudzał wiele 

sensacji zwłaszcza wśród dziatwy wiejskiej, rzadko bowiem można było oglądać takie okazy 

dzikich zwierząt. Tym razem hajducy nawoływali, aby podziwiać zdobycze myśliwskie pani 

hrabiny, chociaż tylko niektóre były jej udziałem. 

Obecnie jak już wspomniałem pałac jest nadal w otoczeniu, już nieco zaniedbałego parku. 

W czasach hrabiny były tu okazałe gatunki drzew i krzewów. Dodam, że pani hrabina tak ukochała  

doczesne miejsce, że kazała się pochować w swoim ogrodzie, choć obok był, do dzisiaj istniejący, 

cmentarz przyklasztorny. Będąc chłopcem widziałem ten skromny grób, biegając po parku, ale 

później jacyś rabusie zniszczyli to jej miejsce pochówki. Pamiętam, że niektórzy z miejscowej 

ludności pamiętali o „Dobrej Pani” – bo tak ją najstarsi nazywali i na jej grobie składane były 

często świeże kwiaty. 

Pani miała dwóch synów. Mama pracując na polu u hrabiny wspominała, że studiowali oni 

rolnictwo w Szwajcarii. Byli niezwykle przystojni, tak, że miejscowe panny na żniwach dyskretnie 

na nich zerkały. Czasem do niektórych z nich wesoło zagadywali, ile to było przy tym chichotania. 

Pani wymagała od swoich synów w okresie wakacji letnich pracy w polu, aby również nabrali 

doświadczenia, a nie tylko mieli zdobytą nowoczesną na ten czas teorię na studiach w Szwajcarii. 

Gospodarstwo pani hrabiny było bardzo duże, część gospodarzy na wsi dzierżawiło pola od dworu. 

Szanowano hrabinę, bo dobrze znała się na prowadzeniu gospodarstwa rolno-hodowlanego, 

podglądano ją jak to robi i przenoszono metody do swoich małych gospodarstw. Hrabina miała do 

pomocy ekonoma organizującego prace rolne, który mieszkał w domku niedaleko pałacu 

zimowego. 

W tych czasach zboże kosiło się ręcznie. Kosiarze bardzo wcześnie wstawali, bo przed 

piątą, aby nie pracować w skwarze dnia. Kobiety ubierały zboże nieco później jak tylko pokłosy 

obeschły od rosy, wiążąc snopy i układając je w mendle. Spieszyły się, bo prawie codziennie ku 

wieczorowi były burze i to takie straszne, które waląc piorunami przystawały nad parkiem obok 

pałacu i przepływającym opodal czyściutkim wtedy kanałem Północnym rzeki Obry. Hrabina 
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bardzo pilnowała melioracji rowów, nawadniania pól i dlatego jej w tym okresie rodziły dorodne 

zboże, ziemniaki i paszę dla bydła. Teraz przeważnie są porośnięte dość dużym już lasem. 

Gdzieś może znajdują się dalecy krewni hrabiny, warto by było wspomniany pałac 

odświeżyć, a park doprowadzić do świetności. Warto by też, porobić ścieżki rowerowe po ślicznej 

okolicy z trzema jeziorami. Cieszył bym się takim widokiem, gdy tłumy turystów w tym jeszcze 

zdrowym klimacie, corocznie w okresie kanikuły gościli by w tym miejscu. Mogli by też wzmocnić 

się duchowo, gdyż obok pałacu jak już nadmieniałem jest wyższe seminarium duchowne z 

przylegającym do niego pięknym zabytkowym kościołem Świętego Jakuba. Miejscowa ludność 

bardzo sobie ceni i uwielbia wizerunek Maryi w bocznym ołtarzu tej świątyni. Panuje przekonanie, 

że Matka Boża nie opuści w potrzebie, wspomoże duchowo i przywróci nadzieję na zdrowie, 

pomyślność w pracy i w nauce. 
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Myśl końcowa 

Miałem jeszcze wiele drobnych przygód z okresu dziecięcego, lecz nie chcę jednak 

przedłużać tych celowo „nieuczesanych” wspomnień, po to by zachować ich spontaniczność. 

Wykreowane one została bowiem momentami napływających mi obrazów minionych zdarzeń 

podczas pisania tego tekstu. W szczególności jednak poprzez własne odniesienie chciałem pokazać 

również los dziecka z rodziny chłopskiej w okresie powojennym. Jest to na pewno temat dla 

socjologów oraz psychologów. Jednak chciałbym, abyśmy uświadomili sobie jak wiele się zmieniło 

od tamtych lat szczególnie w sytuacji i podejściu do rodzenia i wychowywania dzieci. 

Kochane Dzieci poproście swych dziadków, aby wam również opowiedzieli własne 

przygody z okresu ich dzieciństwa, niech zostaną utrwalone wspomnienia dla pokrzepienia naszych 

nieraz skołatanych dusz. Będą na pewno odmienne, lecz mam nadzieję jeszcze ciekawsze, gdyż 

wypływać będą z „gniazda” w którym żyli i pracowali przez wiele lat wasi rodzice i dziadkowie. 

 

Na zakończenie moich wspomnień dla odprężenia od czytania i przypomnienia sobie 

własnych przygód z dzieciństwa spójrzmy oczami aparatu fotograficznego na nasze często 

występujące na balkonach pelargonie, którym Stwórca nadał również wiele uroku. 

  

 O jaka to teraz frajda dla dzieci, być na lokomotywie, chociażby nawet stała na bocznicy 

stacji kolejowej w Wolsztynie. A przecież taką lokomotywą przyjeżdżałem z Leszna do rodziców w 

latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na każdy niemal urlop, Święta Bożego Narodzenia czy 

też Wielkanocne. Do dziś pamiętam turkoczące drewniane wagony jakie ciągnęła taka lokomotywa. 

Pora jednak kończyć te wspomnienia, wnuczek Lenuś odjeżdża, może i on kiedyś jak będzie jak ja 

już dziadziusiem napisze także wspomnienia. 

 

https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd52.jpg
https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd52.jpg
https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd52.jpg
https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2013/06/slajd52.jpg

