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POCZĄTEK 

Wypowiedziałem formułę mojego czarodziejskiego zaklęcia! 

15 stycznia 1946 roku wsiadłem w Warszawie w dalekobieżny pociąg relacji 

Warszawa – Jelenia Góra przez Wrocław i wyruszyłem w nieznany mi świat, 

w podróż zdobywczą, jako współczesny konkwistador, na Dolny Śląsk do 

Jeleniej Góry. Przyznam się, że w tym czasie tereny te były dla mnie bardziej 

nieznane i dziewicze, niż półwysep Tasmania, wyspy Okinawa czy Midway, 

Kurytyba czy Pernambuco. I jechałem! A pociąg się wlókł, jakby zaprzężony 

w parę wołów. Przywiodło mi to na myśl, że ze znanych mi krajów w woły 

powożono w Europie już tylko w Królewskiej Rumunii, a w Azji w Indiach, ale 

też w specjalny gatunek wołów, dostosowanych do pracy na podmokłych 

polach ryżowych. 

U nas w tym czasie, wytłumaczeniem wszystkiego, a więc 

i ślimaczego tempa jazdy, były zniszczenia wojenne. Trudno mi ocenić ile 

w tym było prawdy i czy przez ten prawie rok, jaki upłynął od wypędzenia 

Niemców zrobiono dużo czy mało, jeśli chodzi o odbudowę zniszczonych 

przez wojnę obiektów, bo nie miałem skali porównawczej, bo tego nie 

widziałem zaraz po zakończeniu działań wojennych. Pociąg wlókł się. 

Przepełniony szabrownikami przedział wagonu sapał, chrapał i stękał przez 

sen. Widocznie pionierom wyruszającym „na Zachód” śniły się „Złote Góry” 

i stękali pod ich ciężarem. 
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I moja myśl między jedną a drugą drzemką błądziła gdzieś po 

manowcach i wertepach pamięci i wyobraźni, aż w pewnym momencie 

zahaczyła znowu o pierwszy dzień mego powrotu z niewoli do domu.  

Wtedy na Pytlasińskiego była niby cała rodzina, no powiedzmy, że 

prawie cała. A gdzie była „Dzidzia” - czyli Krysia? Moja chrześnica! Jej chyba 

w tym czasie na Pytlasińskiego nie było. Nie mogłem sobie przypomnieć, ale 

na pewno jej wtedy w domu nie widziałem. W sierpniu 1939 roku, kiedy ją 

jako chrzestny ojciec „trzymałem” do chrztu miała już prawie trzy i pół roku, 

więc teraz powinna mieć około ośmiu lat, a więc już duża panna, takiej nie 

można przeoczyć w tłumie, stąd wniosek, że wtedy jej tam nie było! A gdzie 

była? 

Na rozwiązanie tej zagadki musiałem cierpliwie poczekać. Specjalnie 

się z tego powodu nie niepokoiłem, bo gdzieś, kiedyś obiło mi się o uszy, czy 

może ktoś nawet w liście wspomniał, że dzieci z miasta wywożone są 

w czasie okupacji na wsie, niby dla lepszego zaopatrzenia żywnościowego 

i oczywiście o wiele zdrowszego powietrza, a w gruncie rzeczy w obawie, że 

Niemcy, tak jak robili to na Zamojszczyźnie mogą zabierać dzieci rodzicom 

i wywozić je do Niemiec do specjalnych Zakładów w celu wynarodowienia 

i zgermanizowania. Chcą z nich zrobić na wzór władców otomańskiego 

Imperium Turcji, którzy z brańców chrześcijańskich i poddanych sułtana 

nietureckiego pochodzenia formowali Janczarów, słynną doborową piechotę 

turecką. 
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Fot. 1. „Dzidzia” czyli Krysia Gonera, siostra Janusza Gonery, jej 

chrzestnym był Stanisław Krasoń, 6 czerwca 1943 r.  
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Może też i Marek gdzieś tam w Warce mieszkał i tam chodził do szkoły. 

Sprawa się wyjaśniła, gdy Józek już na tyle wyremontował swoją siedzibę, 

gdy w mieście była już woda i światło i można już było po ludzku żyć. Dzidzia 

wróciła ze wsi do Warszawy, a ja już w Jeleniej Górze dostałem od niej 

fotografię z datą 6.6.43. z Mogielnicy jak siedzi na wiejskim chruścianym 

płocie a pod nią wyryty na fotografii napis "Wlazł kotek na płotek”. Bo ona 

istotnie siedzi na płocie, wolno jej, bo ma przecież dopiero około ośmiu lat, 

wiek przedszkolny. 

Po iluś tam godzinach jazdy - bo już noc ciemna nastała, pociąg 

wjechał pod przykrywającą perony ogromną wiatę jakiegoś większego 

miasta. Na dworcu, mimo dość późnej pory, jak się wydawało, panował 

jednak ożywiony ruch. Wśród obecnych na dworcu podróżnych, przeważali 

mundurowi: żołnierze radzieccy, chyba najliczniej reprezentowani, znacznie 

mniej widoczni i mniej liczni byli żołnierze w polskich mundurach, a poza tym 

widać było, że to już nie służba czynna, ale przeważnie zdemobilizowani, 

tylko jeszcze nie zdołali zamienić żołnierskiego munduru na ubranie cywilne. 

Tak samo jak ja. Ja też ciągle jeszcze paradowałem w wojskowym płaszczu, 

bo był oryginalny polski, jeszcze przedwojenny i jeszcze w bardzo dobrym 

stanie. Przywieziony z zagranicy, angielski „frencz” używałem tylko pod 

płaszcz, a w zasadzie już podmieniłem go cywilną marynarką, jaką ocaliła mi 

żona od przed wojny. Dobra, elegancka marynarka z doskonałej bielskiej 

wełny Jankowskiego, szyta na miarę... Inni mundurowi obecni na dworcu, to 

członkowie Straży Ochrony Kolei (S.O.K.) i wreszcie policjanci i kolejarze. Na 

sąsiednim torze, przy tym samym peronie stał pociąg oznaczony napisami 
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rosyjskimi z Moskwy do „Lignicy”, wtedy jeszcze Legnica nazywała się 

„Lignica”, a Nysa była „Nisą”.  

Dopiero w późniejszych czasach przywrócono im prawidłowe, 

pierwotne, rodzime nazwy. Tamten pociąg był okupowany, oczywiście, przez 

obywateli radzieckich obojga płci, przeważnie w mundurach wojskowych. 

Okazało się, że już dojechaliśmy do Wrocławia. Mamy zatem zrobione już 

prawie trzy czwarte naszej drogi do Jeleniej Góry. Pozostało nam jeszcze 

około 100 kilometrów z hakiem, mniejszym czy większym, zależy od tego jak 

pojedziemy, przez Marciszów czy przez Kamienną Górę, bo podobno coś tam 

z liniami jest jeszcze nie w porządku. 

Na dworcu w tym czasie zaczęło się manewrowanie pociągiem. 

Okazało się, że w skład pociągu włączone są wagony z przeznaczeniem do 

Kłodzka. Trzeba było je wystawić na inny tor, a w ogóle nasz pociąg po prawie 

godzinnym postoju, przestawiono również na inny tor i inny peron i ku 

mojemu zaskoczeniu ruszył w powrotną drogę. Przynajmniej tak to na pozór 

wyglądało. Nietrudno było akurat to zauważyć, mimo panujących ciemności. 

Od samej Warszawy siedziałem w wagonie twarzą w kierunku zgodnym 

z kierunkiem jazdy pociągu. Patrzyłem przed siebie, w przyszłość, tam dokąd 

jechałem. Naraz od Wrocławia zauważyłem, że jadę w kierunku przeciwnym, 

patrzę za siebie, widzę przedmioty i różne obiekty, które już minęliśmy, obok 

których już przejeżdżaliśmy. Nie podnosiłem jednak alarmu z tego powodu 

w słusznym przekonaniu, że służba kolejowa wie co robi, a widziałem przy 

wsiadaniu do pociągu w Warszawie, że na wagonie, do którego wsiadałem 
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wisiała wyraźna tablica z napisem: Jelenia Góra przez Wrocław, Wałbrzych, 

ale dziwić się zawsze przecież mogę, jeśli przypadkiem trafiam na 

niespodziankę. 

Jelenia Góra zgotowała mi przyjęcie z królewskim przepychem. Jak 

w popularnej niegdyś piosence: „Puszysty, biały śnieg w krąg roztoczył swe 

czary” (zabrakło jednak janczarów). Domy, parki i ulice wyścieliła (oczywiście 

Jelenia Góra), grubym białym dywanem puszystego śniegu. Gałęzie drzew 

gięły się w głębokim pokłonie niemal do samej ziemi, pod ciężarem białych 

czap śniegu, na których wesoło igrały wszystkimi kolorami tęczy błyskotliwe 

iskierki wywoływane jasnymi promieniami słońca. 

Miasto w bogatej śniegowej szacie, w złotych promieniach słońca, 

wyglądało czarująco. Bajkowo! Jakby wykreowana na wzór tych popularnych 

bożonarodzeniowych pocztówek z ogromnymi masami śniegu, jodłową 

choinką i świętym Mikołajem w purpurowym płaszczu, podbijanym 

gronostajami z workiem pełnym prezentów gwiazdkowych na plecach. 

Plener, ośnieżone domy, ulice i drzewa i jasno świecące słońce, wszystko to 

było jak w bajce, brakowało tylko świętego Mikołaja z prezentami. No, bo 

było to już prawie miesiąc po gwiazdkowym wieczorze. Za to była inna miła 

niespodzianka: dawno niewidziany tramwaj elektryczny na chodzie. 

Jednotorowa linia starożytna, pamiętająca chyba jeszcze czasy Bolesława 

Krzywoustego, założyciela miasta, wiodła z mijankami po drodze od dworca 

głównego (bo był jeszcze dworzec zachodni w Jeleniej Górze) do Cieplic, 
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sławne uzdrowisko, bliskie sercu Polaka, bo tu przyjeżdżała na kurację 

Królowa polska Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego, i do Podgórzyna. 

Do Cieplic i perły Karkonoszy - Szklarskiej Poręby bezpośrednio 

pociągiem z Warszawy dojechać nie można było. Przerwana, bowiem była 

łączność między dworcem Głównym w Jeleniej Górze a dworcem 

Zachodnim, gdyż saperzy niemieccy, w czasie odwrotu w 1945 r. wysadzili 

w powietrze wspaniały wysokowodny most na rzece Bobrze. Most 

oczywiście nie był jeszcze odbudowany. I prognoza na ten temat nie była zbyt 

optymistyczna. Wycieczkowicze i turyści chętni zwiedzić sławne „Cieplice-

Zdrój”, czy perłę Karkonoszy, Szklarską Porębę, ze starożytną hutą szkła 

kryształowego i szlifiernią kryształów, czy też Chojnik (początkowo zwany 

„Chojnasty”) z równie starożytnym pręgierzem na dziedzińcu zamkowym 

i studnią, do której w dawnych czasach wrzucano skazanych na śmierć 

głodową i niemniej starożytną legendą o okrutnej księżniczce Kunegundzie, 

która swych, niemiłych jej zalotników wykańczała, żądając od nich by się 

konno wspinali do niej po wąskiej urwistej ścieżce wiodącej nad stromą 

przepaścią, pewna, że podczas tej „karkołomnej wspinaczki” każdy z nich 

niezbicie musi złamać kark. Za karę została starą panną i teraz błądzi nocami 

po ruinach zamku i w charakterze „Białej Damy” straszy wycieczkowiczów 

i turystów, którzy niestety muszą przy dworcu głównym wsiąść w konną 

dorożkę, bo ten tradycyjny środek lokomocji jest w Jeleniej Górze w pełnym 

rozkwicie i przejechać przez całe miasto, a przy tej okazji trochę mu się 

przyjrzeć, zwiedzić, choć trochę powierzchownie, ale zawsze, i dojechać do 

dworca Zachodniego, skąd odchodzą pociągi do Szklarskiej Poręby, Lwówka, 
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Lubania, Węglińca i Zgorzelca. Wyliczam wszystkie te miasta, bo z każdym 

z nich związane są jakieś moje więcej czy mniej ważne czy nieważne, miłe lub 

niemiłe wspomnienia wydarzeń, jakiego przyszło mi w ciągu mego, 

wieloletniego, jak się okazało, pobytu na Dolnym Śląsku. Mój wyjazd do 

Jeleniej Góry w zamiarach był przeze mnie traktowany, jako wyjazd 

zwiadowczy, rozpoznawczy, którego zadaniem i celem było, a właściwie 

miało być tylko spenetrowanie możliwości życia i osiedlenia się na tych nowo 

do Polski przyłączonych Ziemiach Zachodnich. Miał być tylko pewnego 

rodzaju „prowizorką”. Ale jak wiadomo z doświadczeń, tymczasowe 

prowizorki są przeważnie najtrudniejsze i długowieczne. Tak samo i ten mój 

„tymczasowy" pobyt na Śląsku przeciągnął się na długie lata. W międzyczasie 

synowie podorastali, porozjeżdżali się po Polsce, pożenili, pozakładali własne 

rodziny, a my z Irką ciągle siedzieliśmy w tej Jeleniej Górze i z naszego 

„sokolego gniazda” na Wzgórzu Partyzantów z góry patrzyliśmy jak mija 

niepostrzeżenie czas, a my się starzejemy. I gdyby nie śmierć Irki w dniu 22 

lipca 1977 r. być może siedzielibyśmy tam do dzisiaj, ale wybiegłem zbyt 

daleko do przodu. Ni mniej ni więcej, tylko ponad trzydzieści lat. Wracajmy 

więc do tego stycznia 1946 roku. 

W tym zimowym bajkowym słonecznym krajobrazie, choć 

niewyspany i trochę zmęczony podróżą, spacerkiem udałem się pod podany 

mi w Warszawie adres, gdzie miały się mieścić biura mojej instytucji. Było to 

przy ul. Wojska Polskiego 44 (dawniej Kaiser-Wilhelm-Straße 44). 
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Delegatura Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w Jeleniej Górze - tak właśnie brzmiała pełna nazwa mojej 

Instytucji. Dawniej ulica ta nosiła nazwę „Kaiser-Wilhelm Str.” o czym 

świadczyły wiszące tu i ówdzie na ścianach domów niebieskie tabliczki z jej 

nazwą, albo „Kaiser-Wilhelm-Allee”, jak kto woli. Chodzi tu oczywiście 

o cesarza Wilhelma I Hohenzollerna. Historia mówi o nim, że pochodził ze 

Szwabii, z odgałęzienia frankońskiego. Od 1415 roku Hohenzollernowie stają 

się elektorami brandenburskimi a w 1701 królami Prus. Wilhelm I jako król 

pruski realizował konsekwentnie swój program zjednoczenia Niemiec przez 

podporządkowanie licznych książąt niemieckich hegemonii pruskiej. Walnie 

mu w tym pomagał jego kanclerz, książę Otto von Bismarck. W stosunku do 

Polaków prowadził konsekwentną politykę bezwzględną, wynaradawiającą, 

wystarczy przypomnieć rugi bismarkowskie, HaKaTę, Komisję Kolonizacyjną, 

wóz Drzymały i strajk dzieci polskich szkolnych we Wrześni. 

Po zwycięstwie nad Francją w 1871 r. Wilhelm I ogłosił się 

dziedzicznym Cesarzem Niemiec. Staje się założycielem dynastii 

Hohenzollernów, dziedzicznych cesarzy Rzeszy Niemieckiej. 

Niedługo jednak było sądzone panować nowej dynastii. Następca 

Wilhelma I, jego wnuk Wilhelm II Hohenzollern, Król pruski i Cesarz 

Niemiecki, militarysta i rzecznik polityki imperialistycznej starał się 

kontynuować politykę mocarstwową swego dziada. Stara się umocnić 

i rozszerzyć stan posiadania. Ponieważ zaś w Europie nie było czego ani 

anektować, ani przyłączać, sięgnął po posiadłości zamorskie, zazdroszcząc 
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mocarstwowym potęgom państw kolonialnych w szczególności zaś przede 

wszystkim Anglii, ale i takiej Holandii, Hiszpanii czy Portugalii. I udało mu się 

zdobyć kolonie we wschodniej Afryce. 

Wśród państw kolonialnych zjawia się nowy, silny i pazerny 

konkurent, zagrażający interesom tych państw, a szczególnie i przede 

wszystkim Anglii, która milcząco i tradycyjnie, chyba od czasów wojen 

burskich prowadzonych w XIX i na początku XX w. z republikami południowo-

 afrykańskimi, Transwal, Orania i Natal, uważała obszary afrykańskie 

położone poniżej zwrotnika Koziorożca za obszary bezsprzecznie i wyłącznie 

podlegające jej wpływom. Ona też poczuła się najbardziej zagrożoną 

w swych interesach. Zaczyna się w Europie zawzięte, ciche, milczące 

współzawodnictwo. Zapanowała walka o sfery wpływów i hegemonię na 

różnych obszarach świata, rośnie napięcie, atmosfera staje się coraz cięższa. 

Wystarczy lada iskra, byle pretekst, by nastąpiła detonacja. Zwłaszcza 

Wilhelm II prze z całych sił do spięcia i tylko czeka okazji czy lada pretekstu. 

I wreszcie jest!  

Zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda, następcy tronu cesarza Austrii 

i konflikt z tego tytułu między Serbią i Cesarstwem Austro-Węgier, który 

wydawałoby się rozprzestrzenia się nie wiadomo dlaczego, po całym świecie. 

Powód jest prosty, tak się nieszczęśliwie składa, że prawie wszyscy mają 

nadzieję przy tym ogólnym pożarze upiec i swoją pieczeń i znaleźć jakąś 

szansę na zrealizowanie swych ukrytych celów. Niemcy chcą nowych kolonii, 

Francja chce pomścić Sedan, Anglia obronić swój stan posiadania w postaci 
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ogromnego imperium kolonialnego. Rosja chce wziąć odwet za Czuszimę 

i Port Artur… A po czterech przeszło latach krwawej łaźni jakże 

nieoczekiwany i żałosny, wręcz tragiczny jest wynik tego światowego 

dramatu dla prawie całej ludzkości. Ponad jedenaście milionów śmiertelnych 

ofiar wojny! A co zyskali inspiratorzy tego kataklizmu? Ci główni promotorzy 

i równocześnie aktorzy w tej krwawej inscenizacji? W Rosji, po kolejnych 

klęskach militarnych, ponoszonych na wszystkich frontach wybucha 

rewolucja socjalna, car zostaje zmuszony do abdykacji, następnie 

aresztowany i ostatecznie zamordowany wraz z całą rodziną w kazamatach 

„Czerezwyczajki”. Podobnie w Niemczech, po niepowodzeniach na frontach 

wojennych i po kapitulacji Niemiec wybucha tam również rewolucja socjalna. 

Zagrożony Kaiser abdykuje i ratuje się ucieczką do Holandii, gdzie prosi 

o azyl. Na wygnaniu pozostaje do śmierci. Z braku innego, lepszego zajęcia 

spędza czas na rąbaniu drwa na opał. I taki jest koniec dynastii 

Hohenzollernów, dożywotnich Cesarzy Rzeszy Niemieckiej. Tak Wilhelm II 

zakończył rozpoczęte przez jego dziada Wilhelma I Hohenzollerna, elektora 

brandenburskiego, króla pruskiego i Cesarza Niemiec dzieło jednoczenia 

Rzeszy Niemieckiej! Anglia traci najpiękniejszą i najbogatszą kolonię spośród 

swych dominiów zamorskich, „Perłę w Koronie”, Indie i wiele innych 

pomniejszych enklaw i korzyści scedowanych na rzecz nowego aktora, który 

ukazał się na europejskiej scenie politycznej dopiero niedawno, pod koniec 

1917 roku, Stanów Zjednoczonych. Potężna Cesarsko katolicka Monarchia 

Austro-Węgierska rozbiła się jak gliniany garnek na ileś tam glinianych 

skorup, z których odrodziły się nowe organizmy państwowe: Królestwo 

Węgier, Czechosłowacja, Polska, Bośnia, Rumunia i coś tam jeszcze. A Austria 
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z siedmioma milionami Austriaków i stolicą w Wiedniu pozostała sama. 

Małe, niepozorne, neutralne państewko, znaczące jedynie coś tylko 

w świecie kultury, a słynne z wiedeńskich walców rodziny Straussów 

i Prateru. 

Biura mojego urzędu czy może raczej instytucji mieściły się na 

parterze budynku i na ostatnim piętrze, najwyższym, chyba czwartym. Tam 

w zasadzie mieściła się część socjalna, to znaczy kuchnia, stołówka i wydział 

aprowizacyjny, w tym czasie kluczowe elementy organizacyjne każdego 

szanującego się pracującego urzędu, przedsiębiorstwa czy innego zakładu 

pracy. Spełniały one zwykle w normalnych, pokojowych czasach, w ustrojach 

wolnego rynku, prawie nieznane funkcje, to jest zaopatrywanie z urzędu, 

wszystkich swoich pracowników w tak zwane minimum socjalne, wyżywienie 

(całodzienne) - stąd czynne stołówki pracownicze, rozbudowywane na 

różnych poziomach, deputaty, przydziały odzieży, bielizny, obuwia, środków 

czystości i artykułów higienicznych, żyletek, szczoteczek i pasty do zębów, 

a nawet nieco później również motocykli (WFM) i audio odbiorników 

(„Pionier”), wszystko na „talony”. Ja właśnie byłem wmontowany w ten 

żywotny organizm. Tylko jako szef zaopatrzenia podlegałem szefowi wydziału 

socjalnego, czy odwrotnie, nigdy dokładnie tego do końca mojej tam służby 

nie zgłębiłem. Podejrzewam nawet, że takie coś jak zakres czynności w tym 

biurze nikomu nie było znane. Wydaje mi się, że prawdziwym 

i niekwestionowanym szefem tego całego interesu była zwykła kucharka, bo 

ona znała program działalności każdego dnia, ona wydawała dyspozycje, a ja 

na dobry ład byłem takim sobie chłopcem na posyłki, do robienia w sklepach 
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zakupów. A tym się od zwykłego gońca różniłem, że miałem do dyspozycji 

pieniądze i płaciłem gotówką rachunki właścicielom sklepów. Było to dla 

mnie fatalne, prawdziwe przekleństwo. Wtedy jeszcze na Ziemiach 

Zachodnich, równolegle do polityki reglamentacyjnej, wprowadzanej 

niepostrzeżenie w życie przez władze centralne w pełnym rozkwicie, był 

wolny rynek, handel prywatny i kwitła konkurencja m. in. w branżach 

piekarniczej, wędliniarskiej i rzeźnickiej a więc między branżami, którymi 

byłem osobiście i żywotnie zainteresowany jako zaopatrzeniowiec dla 

pracowniczej stołówki. Oni, to znaczy: piekarze i rzeźnicy ze swej strony robili 

wszystko, aby mnie, jako możnego przedstawiciela poważnej instytucji, 

płacącego punktualnie, codziennie słone rachunki żywą gotówką do siebie 

skaptować, a już raz zwabiwszy - trzymać na uwięzi. Nie będę tu opowiadał 

o różnych sztuczkach jakich się imali, powiem tylko jak to się zaczynało. Więc 

pod byle jakim pozorem zaproszenie na zaplecze, a tam już jest 

przygotowany, nakryty stół, na którym, na honorowym miejscu króluje sztof 

(1,23 litra) monopolówki albo zwykłego „bimbru” a wokół półmiski i talerze 

ze znanym polskim „kotletem schabowym” w porcjach wielkich jak wielkie 

koła od chłopskiego wozu, oczywiście z ziemniakami i kiszoną kapustą, a przy 

talerzach szklanki „musztardówki” - trzeba było takiego szkła używać bo 

innego nie było. Kieliszki, karafki i wszelkiego innego rodzaju szkło stołowe 

i kryształowe szabrownicy zdążyli już dawno przewieźć do „Centrali”, to 

znaczy do centralnej Polski: do Łodzi, Krakowa, Warszawy czy Lublina. I w tej 

scenografii zaczynały się rozmowy, które niejednokrotnie kończyły się tak, że 

musiano mnie pod ręce odprowadzać do domu. Przyznam się, iż śmiertelnie 
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nienawidziłem podobnego zachowania się, tych nieludzkich posiedzeń 

i pustego gadania po pijaku o niczym. 

To też jak mogłem, unikałem tego, ale nie zawsze udawało mi się od 

tych biesiad Trymalchiona uciec. Taki w tym czasie powojennym panował tu 

klimat. Wódka czy bimber były tanie, łatwo dostępne i w nieograniczonej 

obfitości obecne na rynku, zresztą, jednym z pierwszych uruchomionych tu 

zakładów przemysłowych, była rozlewnia wódek monopolowych. Zdążyła już 

nawet zdobyć sobie sławę doskonała jeleniogórska wódka, pod nazwą 

„Jeleniogórska Perła”. Widok trzeźwego człowieka w dzień na ulicy 

wywoływał zdziwienie i niedowierzanie i wreszcie przypuszczenie: - 

Widocznie chory. 

Rzeczywiste miejsce tego urzędu czy instytucji mieściło się, jak już 

wspomniałem, na parterze budynku, gdzie zajmowało kilka pomieszczeń, po 

jakimś większym sklepie, czy może nawet po banku. Próżno by się jednak 

szukało tu zwykłych dla normalnego urzędu akcesoriów biurowych, jakichś 

biurek, krzeseł ergonometrycznych, stojących lamp na biurka, maszyn 

liczących (arytmometrów, czy w ostateczności liczydeł), polskich „szczotów”, 

maszyn biurowych do pisania… Nic z tych rzeczy! Pod tym względem lokal był 

tak doszczętnie wyszabrowany, jakby przez niego przemaszerowały i to 

niejednokrotnie kolumny wędrownych mrówek, a to, co było, to była 

zbieranina jakichś ułomnych niedobitków, powyciąganych ze starego lamusa 

- jakieś kulawe stoły i stołki, jakieś wiedeńskie, gięte i wyplatane krzesła 
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z poprzykrywaną plecionką na siedzeniach i zwisające z sufitów na 

przewodach gołe żarówki. 

Po tym lokalu i jego ubikacjach snuło się kilku mężczyzn i czymś się 

zajmowali, ale czym? Trudno było dociec. Tak również trudno było dociec 

skąd pochodzili. Jedno się jednak od razu rzucało w oczy, że nie stanowili 

jednolitej paczki, chodź się ze sobą wzajemnie znosili - zwłaszcza przy 

butelce. Oczywiście pierwszego jakiego poznałem (i najwięcej, chodź nie za 

dużo się o nim dowiedziałem) był pan Lewandowski, którego miałem 

zastąpić na stanowisku szefa zaopatrzenia. Wyglądał na żołnierza września 

i to, co najmniej na starszego podoficera, jakiegoś sierżanta, szefa kompanii. 

Chodził ciągle w doskonale utrzymanym polskim wojskowym płaszczu 

przedwojennym, tyle, że bez dystynkcji. 

Powodów z jakich odchodził nie chciał wyjawić, ale w rozmowie był 

jakiś zgorzkniały i rozgoryczony. Zresztą niezbyt był rozmowny. Nie wypadało 

mi zbyt natarczywie dociekać głębiej, jeśli nie chciał mówić. Widocznie miał 

coś na wątrobie z czym nie chciał się z nikim postronnym dzielić. 

Inną osobą był pan Garczyński. Jaką pełnił w biurze funkcję również 

trudno było dociec, ale wyglądało na to, że bardzo wysoką, może nawet 

najwyższą. Był bardzo aktywny i ruchliwy. I wszyscy mu ulegali, chociaż nie za 

bardzo, powiedzielibyśmy, że byli w stosunku do niego nie bardzo 

zdyscyplinowani, ale jednak ulegali jego autorytetowi. On też i tylko on znosił 

się z centralą w Warszawie. On też był pełnomocnikiem w załatwianiu 

wszelkich przydziałów, szczególnie z darów (UNRRA), jak i przedmiotów 
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podlegających już wtedy reglamentacji: tekstylia, obuwia skórzane, 

urządzenia gospodarstwa domowego, itp. 

Trzecią osobą, z którą się zatknąłem - był Olek Gutowski, kolega, 

oficer, jeniec z obozu w Woldenbergu, tylko z innego baraku, a nawet 

i obozu, bo z obozu Woldenberg Wschód, a mój barak nr 24 należał do obozu 

Woldenberg Zachód. Miał to szczęście, że został odbity już 30 stycznia 1945 r. 

pod Barlinkiem przez oddziały Armii Czerwonej z niewoli i już w lutym tego 

roku wrócił do kraju. On w Jeleniej Górze był już od prawie roku zasiedziały, 

gdyż przyjechał tu prawie natychmiast po opuszczeniu miasta przez oddziały 

niemieckie wycofujące się na zachód. 

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli tak zwany 

Lubelski Rząd Tymczasowy, jeszcze w Lublinie zaczął organizować tak zwane 

„grupy operacyjne”, czyli mieszane, niewielkie oddziały wojskowo-cywilne, 

które zaopatrzone w odpowiednie pełnomocnictwa Polskich Władz 

Centralnych, miały za zadanie postępować w ślad, tuż za postępującym na 

zachód frontem i obejmować w imieniu PKWN oswobadzane ziemie 

w posiadanie Polski. Na odzyskanych terenach - chodziło tu głównie o tereny 

dawnych Prus Książęcych, czyli Pomorze wschodnie oraz tereny na zachód od 

dawnej granicy państwowej polskiej do nowej na Odrze i Nysie Łużyckiej, 

w miarę opuszczania ich przez Niemców. Po przekroczeniu przez oddziały 

Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego Wisły, zagadnienie „grup operacyjnych” 

stało się problemem palącym. Dlatego świeżo utworzone Ministerstwo do 

spraw Ziem Odzyskanych, pod osobistym kierownictwem samego 
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wicepremiera i ministra ziem zachodnich Władysława Gomułki, intensywnie 

werbowało i tworzyło liczne takie grupy operacyjne. Wykorzystało też 

ogromny i różnoraki a bardzo wartościowy materiał w postaci kilku tysięcy 

wyzwolonych z niewoli niemieckiej w dniu 30 stycznia jeńców z obozu 

w Woldenbergu pod Barlinkiem. Byli to bowiem przeważnie wysoko 

kwalifikowani fachowcy w najrozmaitszych dziadzinach gospodarki: od 

nauczycieli ludowych począwszy przez profesorów wszelkich uczelni 

wyższych i akademickich, od architektów do archeologów, muzycy, artyści, 

budowniczowie, zawodowi wojskowi i różni inni... Tylko brać i wybierać! Nie 

wiem dokładnie jakie prerogatywy miały wspomniane „grupy operacyjne”, 

ale ogólnie rzecz biorąc, miały one organizować struktury organizacyjne 

polskiej administracji państwowej na terenach opuszczonych, a więc 

w miastach, wsiach i osiedlach mianować starostów, wójtów, zakładać 

posterunki i komisariaty Milicji Obywatelskiej i obsadzać je odpowiednimi 

załogami, powierzając równocześnie zadania utrzymania porządku 

i bezpieczeństwa, aby umożliwić bezpieczne zasiedlanie tych opuszczonych 

terenów oraz ich zagospodarowanie... 

Nie były więc czczą i pustą gadaniną, czy populistyczną propagandą 

słowa oficerów, emisariuszy rządu warszawskiego, którzy jeszcze w lipcu 

1945 roku w obozie w Lubece namawiali nas do powrotu do kraju i mówili, 

że Polska, Ojczyzna czeka na powrót swych synów, bo potrzebuje rąk, dużo 

rąk, tysiące rąk do pracy, do odbudowy, do zagospodarowania tysięcy 

hektarów ziemi leżącej odłogami, tysięcy miast, wsi i osiedli zniszczonych, 

zburzonych i wyludnionych. To była nie propaganda - to była najprawdziwsza 
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prawda. Ludzi było potrzeba, bo roboty było w huk. O dużo za dużo dla 

ówczesnych możliwości „przerobowych”. 

Olek też w krótkim czasie znalazł się w takiej „grupie operacyjnej”, 

a wraz z nią trafił do Jeleniej Góry. Miasta absolutnie nietkniętego niszczącą 

dłonią wojny! Piękna uzdrowiskowo-wypoczynkowa miejscowość i okolica. 

Bogata w naturalne bogactwa, zasobna we wszelakie dobra materialne, 

pracowitych i skrzętnych mieszkańców tych ziem oraz w kapitały patrycjuszy 

i zwykłych bogatych „bourgois” wybombowanych z niedalekiego Berlina, a tu 

szukających schronienia i azylu. Jakiż bogaty i dziewiczy obszar dla 

szabrowników wszelkiego rodzaju. 

Pewien szkopuł był tylko w tym, że Niemcy nie bardzo chcieli i mieli 

ochotę to miejsce azylu opuścić. Oczywiście chodzi o ludność cywilną i to 

o tę jej część zamieszkującą tu stale. O wysiedlaniu Niemców gdzieś, ktoś, 

coś tam kiedyś mówił, ale konkretnych zarządzeń ani nawet wytycznych 

jeszcze żadnych w tej materii nie było. Wysiedlanie odbywało się 

indywidualnie, przy czym wzory zaczerpnięto z doświadczeń sprzed kilku 

zaledwie lat, stosowanych wówczas w Polsce przez okupacyjne władze 

niemieckie, zaraz po roku 1939. Nowo mianowany przez „grupę operacyjną” 

starosta, wójt, sołtys czy jak tam wypadło, wypisywał urzędowy nakaz 

eksmisji i dokument oddawał pretendentowi ubiegającemu się o przydział 

mieszkania. Ten przybrawszy sobie dla towarzystwa i asysty milicjanta 

zgłaszał się do właściciela czy lokatora mieszkania i na podstawie 

posiadanego urzędowego nakazu eksmisji polecał w przeciągu, powiedzmy, 
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kwadransa, dwudziestu minut, tylko wyjątkowo termin był dłuższy niż pół 

godziny, opuścić mieszkanie. Dotychczasowemu lokatorowi pozwalało się, 

w drodze łaski, zabrać z mieszkania tyle rzeczy (bagażu) ile potrafi sam 

(czasem razem z rodziną) unieść. Cała reszta ruchomości pozostawiona 

w mieszkaniu podlega sekwestrowi, względnie rekwizycji, gdy dotychczasowy 

lokator opuścił mieszkanie i przekazał klucz od niego pretendentowi, ten, 

jeśli jeszcze nie zaopatrzył się w dokument przydzielający mu to mieszkanie, 

zamykał mieszkanie na klucz razem z milicjantem plombując je i kandydat na 

lokatora i właściciela mieszkania śpieszy „stande pede” do magistratu, 

względnie do urzędu, który wystawiał nakaz eksmisji. Zwykle bywał to przy 

nowej władzy wydział „kwaterunkowy”, „mieszkaniowy” albo też Wydział 

Gospodarki Mieszkaniowej i tam prosił o przydział „wolnego” mieszkania 

oczywiście. Jego adres znany już był zresztą urzędnikowi. I oczywiście nakaz 

czy przydział tego mieszkania otrzymuje bez trudności i niepotrzebnych 

formalności. Ruchomości znajdujące się w przedmiotowym mieszkaniu 

pozostające pod sekwestrem ulegają rekwizycji na rzecz skarbu państwa. 

A według sporządzonego na miejscu inwentarza nowy lokator odkupuje je 

według ustalonych cen. Warszawiacy i mieszkańcy innych miast, których 

mieszkania i domy uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych otrzymują 

wyposażenie mieszkań bezpłatnie, o ile wystąpią do władz z odpowiednim 

wnioskiem. 

Olek Gutowski w budynku, w którym na parterze ulokowały się 

biura Delegatury Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

zajął lokal - apartament obejmujący całe pierwsze piętro budynku, osiem czy 
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nawet dziesięć pokoi z pełnym wyposażeniem, po jakimś wziętym lekarzu, 

jak widać było z wyposażenia mieszkania, więcej niż zamożnym. Ani samego 

lekarza, pana domu, ani nikogo z jego rodziny „na szczęście”, nie było na 

miejscu. Mieszkanie było i formalnie i faktycznie „opuszczone”. A opuszczone 

mienia to w ówczesnej nomenklaturze znaczyło do zabrania – można 

szabrować! Zajęcie mieszkania odbyło się bezboleśnie, bez żadnych 

kłopotów, legalnie i formalnie. Aby go ustrzec, a właściwie jago bogate 

wyposażenie przed zakusami grasującej jak szarańcza masy szabrowników, 

Olek sprowadził do Jeleniej Góry z Kielc swoją matkę i siostrę, pannę Sabinę, 

potocznie i pieszczotliwie czy zdrobniale nazywaną w domu „Żabcią”, 

„Żabunią”, lub po prostu „Żabą”. Ponieważ krajan z Kielc, a nawet jakiś daleki 

kuzyn pani Gutowskiej, pan Drabina został w Jeleniej Górze wicestarostą, 

więc załatwiania różnych spraw urzędowych i pół-urzędowych szło jak po 

maśle. Zwyczajnie jak to w rodzinie! Żaba, aby się nie nudzić zajęła się 

handlem. Objęła w posiadanie cały kompleks sklepów z damską manufakturą 

w Sukiennicach na rynku starego miasta i skutecznie tę manufakturę 

wyprzedawała i to niedrogo. Nawet szabrownikom z Warszawy i innych miast 

centralnej Polski. Te Sukiennice w późniejszym okresie zanim jeszcze handel 

został upaństwowiony, jakoś niespostrzeżenie zniknęły z rynku starego 

miasta bez śladu. A rynek przebudowano, przy okazji zlikwidowano też 

przechodzącą przez rynek linię tramwajową. 

Olek bardzo się ucieszył z mojego przyjazdu do Jeleniej Góry, bo 

powiada, że jest bardzo zajęty, ma bardzo mało czasu, by przebywać w domu 

i opiekować się matką, która jest już bardzo niedołężna i potrzebuje jakiegoś 
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towarzystwa i opieki, a Żaby też prawie cały dzień nie ma w domu bo 

przesiaduje w swoich sklepach z manufakturą. Na razie przyjąłem te jego 

wynurzenia za dobrą monetę. Zaproponował mi, to znaczy on, Olek, jego 

mama i siostra panna Sabina „Żaba” dwa oddzielne pokoje do wyłącznego 

mojego użytku. Ważne, że było w nich łóżko, stół, dwa krzesła wiedeńskie, 

gięte. Innych mebli nie potrzebowałem. Całodzienne wyżywienie miałem 

zapewnione w pracowniczej stołówce a poza tym, moi dostawcy dożywiali 

mnie do przesady. Wolny czas, którego, prawdę mówiąc miałem sporo, 

poświęcałem na zwiedzanie miasta i jego okolicy. Dzień stawał się coraz 

dłuższy i zapowiadała się wczesna i piękna wiosna, a z nią coraz więcej okazji 

na długie krajoznawcze spacery i wycieczki, na których odkrywałem ciekawe, 

niepozbawione uroku i swoistego piękna, niektóre fragmenty tego 

starożytnego piastowskiego miasta. Po kilku dniach na tych spacerach 

zaczęła mi towarzyszyć, bez jakiejkolwiek zachęty z mojej strony, panna Żaba. 

Jako już zasiedziała Jeleniogórzanka – powiada – musi się mną zaopiekować 

i być moim „cicerone” i pooprowadzać mnie po mieście i okolicy i zapoznać 

z miejscowymi osobliwościami, zabytkami i dziełami architektury i sztuki. 

Początkowo miało się to odbywać tylko w niedziele i ewentualnie w dni 

świąteczne i wolne od pracy, kiedy miała sklepy zamknięte, ale po kilku 

dniach doszła jednak do wniosku, że nie ma sensu siedzieć w sklepie, bo 

właściwie nie ma handlu. Nie ma już co sprzedawać. Co było jeszcze 

atrakcyjniejszego, to już poszło do ludzi. A Żaba przecież nic nowego do 

sklepu nie sprowadzała i sprowadzać nie miała zamiaru. Bo i po co? Żeby 

może znowu odsprzedawać i to może ze stratą? W sklepach pozostały już 

tylko żałosne resztki, nieszczęsne wybierki, sam poślad, bezwartościowe 
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remanenty. Poprzenosiła więc wszystkie te resztki do jednego sklepu a tamte 

pozamykała, aż wreszcie z ulgą zdecydowała się zamknąć i ten ostatni, 

a klucze odnieść Drabinie do starostwa. A ja miałem już teraz ją na głowie 

codziennie i całodziennie. To był problem, bo moje biuro było położone 

piętro niżej i dwa piętra wyżej od mojego mieszkania. Praktycznie nie było 

przed nią ucieczki. W międzyczasie Olek zniknął na jakiś czas z horyzontu. 

Okazało się, że te tak ważne i tak bardzo absorbujące go sprawy to była 

bardzo jeszcze fertyczna i atrakcyjna wdówka, mająca znaczące koneksje 

z wpływowymi osobistościami w Warszawie. Po pewnym czasie Olek 

wyjechał za swoją wdówką do Warszawy, gdzie podobno się pobrali. 

Po wyjeździe Olka na stałe do Warszawy, po zlikwidowaniu sklepów 

z damską manufakturą, pobyt pani Gutowskiej i panny Sabiny w Jeleniej 

Górze stał się już prawie bezcelowy. Pozostało tylko wywieźć z mieszkania to, 

co wywieźć było jeszcze można. I zajmowała się tym, mimo swego 

zaawansowanego niedołęstwa, starsza pani Gutowska. Prawie też co tydzień 

wyjeżdżała w odwiedziny do Kielc do swych nader licznych krewnych 

i powinowatych, którym każdorazowo wywoziła z Jeleniej Góry liczne 

i drogocenne drobiazgi, jako upominki i podarunki. Kłopot był tylko 

w wyekspediowaniu fortepianu. Jeszcze tylko tego jednego wartościowego 

przedmiotu, jaki pozostał w mieszkaniu. Sprawa skomplikowała się jeszcze 

o tyle, że i pan Drabina wyjechał z Jeleniej Góry gdzieś w Polskę, na inne 

niemniej eksponowane stanowisko. Nie miał, więc kto pani Gutowskiej w tej 

sprawie przecierać ścieżek w odpowiednich i kompetentnych w tych 

sprawach urzędach likwidacyjnych, w celu uzyskania już w tym czasie 
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zezwolenia na wywóz z terenu Jeleniej Góry przedmiotów użytku 

domowego, a tutaj miał również coś do powiedzenia i Wydział Kultury 

i Sztuki zainteresowany teatrem, muzeum, bibliotekami i innymi 

przedmiotami sztuki jak np. instrumentami muzycznymi. Nie znam 

ostatecznego rozwiązania tej sprawy, bo i ja niedługo cierpiałem na tym 

moim wielce eksponowanym stanowisku. Tym bardziej, że i sama Delegatura 

powoli i systematycznie ulegała reorganizacji (czytaj likwidacji!). 

Na terenie Dolnego Śląska przejęto po Niemcach, jako mienie 

opuszczone tak znaczną ilość różnych zakładów przemysłowych 

i rzemieślniczych, różnej wielkości, dużych, średnich i małych, że celowym 

stało się zorganizowanie ich w branżowe zjednoczenia. I tak z Delegatury 

Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Budowlanych, wydzielono 

między innymi w jednostkę organizacyjną Jeleniogórskie Zjednoczenie 

Przemysłu Szklarskiego, któremu podporządkowano wszystkie huty 

i szlifiernie szkła na terenie całego Dolnego Śląska i Fabrykę Form i Maszyn 

Szklarskich w Pieńsku (dawniej „Penzig”). Ta reorganizacja Delegatury miała 

bezsprzecznie znaczny, a może nawet decydujący wpływ na mój status 

i dalszy przebieg mojej kariery. 

W związku z reorganizacją rządowych instytucji przemysłowych, 

zwłaszcza na ziemiach Odzyskanych, a między innymi i Delegatury 

Centralnego Zarządu Materiałów Budowlanych, w podróży inspekcyjnej 

zawitali do Jeleniej Góry dwaj dobrzy moi znajomi, współjeńcy z obozu 

jeńców w Woldenbergu, z tym, że Oni byli w tej wschodniej części obozu 
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i wraz z nią pod Barlinkiem już 30 stycznia 1945 roku zostali ogarnięci przez 

oddziały Armii Czerwonej i już w lutym 1945 r. byli w Warszawie na 

stanowiskach i to nie byle jakich. Inżynier Zygmunt Furtak, nie wiem 

dokładnie, jakiej był specjalności, ale po powrocie do Warszawy rzucił się 

w wir życia politycznego, wstąpił do PPR (Polskiej Partii Robotniczej) i szczycił 

się tym, że ma legitymację partyjną z nr 6., a więc bardzo blisko Władysława 

„Wiesława” Gomułki. Był kierownikiem jakiegoś wydziału do spraw 

przemysłowych w Komitecie Centralnym Partii. Drugim był inżynier architekt 

Czesław Rajewski, to już nie tylko znajomy, ale dobry kolega jeszcze 

z podchorążówki w Nisku. Byliśmy w jednej drużynie (w piątej) w kompanii 

karabinów maszynowych. Skończył podchorążówkę chyba z trzecią albo 

czwartą lokatą. Wiem, że do linii przeszedł do 30. pułku piechoty Strzelców 

Kaniowskich, stacjonującego w Cytadeli warszawskiej. Chociaż pułki nasze 

sąsiadowały z sobą bardzo blisko, nigdy między nimi nie doszło do jakiegoś 

bliższego, przyjacielskiego współżycia. Ta animozja datowała się od czasu 

przewrotu majowego w 1926 roku. Antagonizm powstał na tle różnicy 

poglądów politycznych. Oni, tzn. 30 PP. opowiedzieli się przeciwko 

Piłsudskiemu, a mój 21 PP. opowiedział się za Piłsudskim. Wyszło na to że 30 

PP. nie pozwolił wyjść z Cytadeli 21 PPś i vice versa, 21 PP nie pozwolił 

opuścić koszar w Cytadeli 30 pułkowi piechoty i ostatecznie żaden z nich nie 

wziął udziału w ulicznych walkach w Warszawie. Walkę toczyły przeważnie 

pułki legionowe ściągnięte spoza Warszawy przeciwko Szkole Podchorążych. 

Antagonizm między tymi pułkami przetrwał do samej wojny. Mimo tak 

bliskiego sąsiedztwa, przez cały czas nie udało mi się spotkać w Warszawie 

z Cześkiem. Dopiero w Itzahoe. I znowu wypadło nam mieszkać w jednej 
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wspólnej izbie razem. Czesław przyszedł do niewoli już w stopniu porucznika, 

ale chyba nie jako dowódca plutonu, czy kompanii karabinów maszynowych, 

lecz w jakiejś innej formacji, bo był zdolnym inżynierem architektem, kolegą 

i przyjacielem sławnego później inżyniera Jerzego Hryniewieckiego, 

projektanta i budowniczego, przy współudziale Cz. Rajewskiego sławnego 

stadionu sportowego w Warszawie, „Stadionu Tysiąclecia”. Aktualnie Czesław 

pełnił jakieś obowiązki w Biurze Odbudowy Stolicy, a prywatnie jako „fuchę” 

uprawiał projektowanie i nadzór budowlany remontów i odbudowy 

prywatnym właścicielom ich sklepów i warsztatów rzemieślniczych. 

Mówiono, że prywatnie odbudowywało się Warszawę parterową. I tak 

rzeczywiście było. Na parterze powstawały jak grzyby po deszczu, sklepy 

i magazyny handlowe z pięknymi witrynami wystawowymi, kawiarnie, 

restauracje, bary i zupełna nowość, bary mleczne a tylko gdzieniegdzie 

wyrastało jeszcze pierwsze piętro ze skromnym, tymczasowym mieszkaniem-

zapleczem dla właściciela sklepu czy warsztatu rzemieślniczego. Oczywiście 

te „fuchy”, to były istne kopalnie złotówek! - Czesio miał forsy jak lodu. Tu, 

w Jeleniej Górze też był oficjalnie, jako delegat BOS-u na inspekcji, ale po 

godzinach służbowych lubił się zabawić, zwłaszcza, że było go na to stać.  

Po starej znajomości zaprosili i mnie na małą bumelkę do Karpacza. 

Co to była za knajpa już dziś nie umiem powiedzieć, chociaż sam Karpacz 

znam dość dobrze, bo poznałem go z urzędu w czasach, gdy dyrektorowałem 

w Zarządzie Urządzeń Rekreacyjno-Turystycznych (ZURT), w Jeleniej Górze 

i podlegały mi wszystkie Schroniska, domy wypoczynkowe i inne obiekty 

rekreacyjne w Jeleniej Górze, Szklarskiej Porębie i Karpaczu. 
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Lokal był urządzony na pewno nie gorzej niż przedwojenna „OAZA” 

w Warszawie. Wszystko z wielkim szykiem i przepycham. „Menu” wyszukane 

i na wzór francuski, chociaż gęsto podlewane różnorakimi alkoholami nie 

wyłączając zwykłej „siwuchy” raczej na wzór polski - swojski. Cygańska 

orkiestra rznęła „od ucha”, na całego, a szczególnie do gry przykładał się jej 

szef, Prymas Cyganów, grający na potężnej basetli a tańczył z nią jak 

z dziewczyną, trochę grubą i nie bardzo ruchawą. A grali tym bardziej 

zawzięcie, że zachęcał ich do gry pewien miły pan w dość oryginalny sposób. 

Kiedy widział, że Cyganom omdlewają ręce i coraz trudniej i przychodzi grać, 

wyjmował z kieszeni portfel, a z portfela banknot 500 złotowy, największy 

nominał właśnie wprowadzonej nowej waluty w zamian za marki 

Młynarskiego, czyli tak zwane „Młynarki”. Banknot składał na połowę 

i następnie jeszcze na pół i wsuwał do wnętrza basetli Cygana – Prymasa.  
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Fot. 2. Od lewej stoją: ppor. Mackiewicz, ppor. Rajewski, ppor. Groblewski, 

ppor. St. Krasoń, ppor. Celejewski. 
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W muzykantów wstępował nowy duch i nowa siła i znowu zaczynali 

grać „od ucha” i całą salę porywali do szalonego tańca. Proceder ten 

powtarzał się kilkakrotnie do czasu, kiedy komuś na sali wpadła do głowy 

myśl, skłonić Cyganów do zagrania modnej wówczas żołnierskiej piosenki,  

przez wielu czczonej i uważanej niemal za hymn narodowy, melodię owianą 

nimbem sławy i chwały, „Czerwone Maki...”. I Cyganie zagrali, a rozochocona 

już na dobre sala i dobrze już pod alkoholem, zaczęła w takt tej melodii 

tańczyć. Byli żołnierze, zwłaszcza ci z Zachodu i z AK uznali, że ktoś próbuje 

sprofanować ich świętość. I zaczęli najpierw głośno protestować, a gdy 

natrafili na sprzeciwy, głośno się awanturować. Albo przestaną tańczyć, albo 

przestaną grać. Od słowa do słowa i naraz zabłysła broń i rozległy się strzały. 

Na sali momentalnie powstał popłoch i panika, rozległy się wrzaski i piski 

kobiet… 

Korzystając z powstałego zamieszania szybko i sprawnie ulotniliśmy 

się po angielsku z zagrożonej strefy i zarządziliśmy odwrót do domowych 

pieleszy, zwłaszcza, że już się zbliżał dzień. Po drodze natknęliśmy się na 

naszych Cyganów z orkiestry, którzy handryczyli się z sobą na skraju drogi, 

atakując głównie Prymasa. Byli przekonani, że w basetli powinny być co 

najmniej cztery banknoty 500 złotowe, a nie było ani jednego, stąd 

posądzanie Prymasa o malwersację. Bo przecież widzieli na własne oczy, jak 

za każdym razem facet wkładał banknoty do basetli. Nie wiedzieli tylko, że 

facet był znanym znakomitym prestidigitatorem, magikiem o niesłychanej 

zręczności palców i wtedy w knajpie tylko zręcznie udawał, że do basetli 
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wkłada banknoty. Pozostawiliśmy więc Cyganów wraz z ich problemami, 

a sami wróciliśmy do Jeleniej Góry. 

Następnego dnia, to znaczy 1 kwietnia 1946 roku zostałem wezwany 

z delegatury w trybie nagłym do niedawno zorganizowanego Dolnośląskiego 

Zjednoczenia Zakładów Przemysłu Szklarskiego w Jeleniej Górze. Mieściło się 

ono przy tej samej ulicy, Wojska Polskiego tylko nieco bliżej dworca, pod 

numerem, jeśli dobrze pamiętam – 25-tym. W gabinecie dyrektora 

Naczelnego Zjednoczenia, pana Grabowskiego, pana niezwykle 

dystyngowanego, wyglądał co najmniej na jakiegoś hrabiego, ale nim na 

pewno nie był, bo inaczej wtedy nie mógłby zostać ani dyrektorem żadnego 

przedsiębiorstwa czy instytucji przemysłowej, ani tym bardziej Prezydentem 

miasta powiatowego jakim była wtedy Jelenia Góra, a właśnie odchodził 

z przemysłu, żeby objąć stanowisko Prezydenta miasta Jelenia Góra. Na jego 

miejsce przychodził nowy dyrektor Naczelny Zjednoczenia, fachowiec 

z przemysłu szklarskiego z huty szkła w Sosnowcu, pan dyrektor Stadler. 

Pozostali dwaj dyrektorzy: administracyjny, pan Romanowski i techniczny, 

inżynier Wilhelm Unterberg, zwany powszechnie „Wili” pozostawali na 

miejscu. Moja obecność tam na tej naradzie na wysokim szczeblu dotyczącej 

przetasowań personalnych była spowodowana, jak się od razu domyśliłem, 

kiedy tylko zobaczyłem ich siedzących na honorowych miejscach, za biurkiem 

Naczelnego, przez moich przyjaciół i trochę kolegów. Przyczyna była ta, że 

zaoferowali mi ni mniej, ni więcej tylko stanowisko dyrektora naczelnego 

Huty Szkła Technicznego w Jeleniej Górze przy ul. Chłopskiej. Dotychczasowy 

dyrektor, pan Ławkowicz, z jakichś tam względów został odwołany ze 
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stanowiska dyrektora Huty i pozostawiony do dyspozycji Centralnego 

Zarządu. Ogrom mojego zaskoczenia i zadziwienia był tak potężny 

i niespodziewany, że przekraczał wszelkie granice mojej percepcji. Tak był 

niezmierny, że oniemiałem. Trudno mi dziś o tym myśleć i jeszcze trudniej 

pisać. Bo tego się nie da opisać. To naprawdę przechodzi pojęcie ludzkie. Ja, 

co w życiu nie widziałem z bliska huty, owszem z daleka, z okna pokoju 

w Piotrkowie Trybunalskim, w zimowe wieczory przyglądałem się z daleka 

Hucie „Hortensja”, która pracowała w oddali poza torami kolejowymi i wtedy 

z zaciekawieniem patrzyłem, jak gdzieś tam w jej wnętrzu migały świetliste 

ogniki niby robaczki świętojańskie, które w lipcowe noce odprawiają swoje 

godowe tany na tle wygwieżdżonego letniego nieba. Zawsze mnie te ogniki 

intrygowały i teraz właśnie przyszedł na mnie czas, że mogłem to tajemnicze 

zjawisko osobiście poznać i zagadkę rozwiązać. I jak zwykle bywa w życiu, 

sprawa okazała się niezwykle prosta i prozaiczna. To na warsztacie szklarskim 

wyrabiającym jakieś naczynia szklane, może butelki do piwa, może szklanki 

do herbaty, a może ozdobne flakoniki do perfum, albo może też aptekarskie 

buteleczki na lekarstwa i syropy, bańkarze i pomocnicy formowali 

w powietrzu z rozgrzanego prawie do białości, półpłynnego szkła kuliste 

baniaczki, z których następnie majster, w formie wydmuchiwał właściwy 

i odpowiedni, wymagany kształt. To te właśnie banieczki z roztopionego szkła 

w rękach młodych bańkarzy i pomocników tak tańczyły w zimowe wieczory 

pod wysokim dachem Huty Szkła Gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie 

Trybunalskim. I tyle dotąd widziałem na własne oczy huty. A tu, teraz, mam 

zostać dyrektorem zakładu, który zawsze dla mnie był pełen romantyzmu 

i zagadkowości a ze szkłem miałem w życiu tyle wspólnego, że znałem 
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„stopkę” mego ojca, której używał, gdy mu mama z jakiejś okazji 

zafundowała „halbkę”, wtedy też widziałem szklaną butelkę. Innego szkła nie 

widziałem, bo nawet szklanek w domu się nie używało. Były do codziennego 

użytku dla nas dzieci, piękne, kolorowe, dla każdego inny kolor, emaliowane 

kubki. Od wielkiego święta, od wielkiego dzwonu, jak mawiał mój ojciec, były 

pięknie zdobione w bladoliliowe kwiaty i wypalane w porcelanie filiżanki 

z prawdziwej miśnieńskiej porcelany. A tu mam kierować całą hutą szkła! Jak 

powiedziałem, oniemiałem, pomyślałam sobie, chyba ktoś tu zwariował, ale 

na pewno nie ja. Siebie o to nie posądzałem. Chyba jest to zrozumiałe. 

Czekałem spokojnie w myśl zasady, czekaj cierpliwie i patrz końca! A końca 

niespodzianek wcale jeszcze nie było widać. To był dopiero początek. 

Kiedy wreszcie opuściliśmy gabinet dyrektora Zjednoczenia 

Narodowego, (w którego skład wchodziła również i moja Huta Szkła 

Technicznego) zacząłem przyjaciołom robić wymówki: jak mogli tak mnie 

wrobić na stanowisko w dziedzinie, o której nie miałem zielonego pojęcia. 

Wyłożyli mi prosto i jasno: 

 Nie bądź głupi, nie święci garnki lepią, czytać i pisać potrafisz, więc 

dasz sobie radę. Zresztą nie będziesz sam na tej hucie. Od spraw 

technicznych masz dyrektora technicznego. Jest nim Stanisław 

Górko, stary fachowiec w tej branży, stary hutnik, praktyk, który 

doskonale zna się na wytopie, produkcji i obróbce szkła. Księgowym 

prowadzącym dział finansowy jest na razie Niemiec Schuster, 

doskonały fachowiec, sprawy finansowe ma w małym palcu, tu 
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możesz być spokojny, on ci wszystko poprowadzi jak potrzeba, byłeś 

mu nie przeszkadzał, to kaleka, nie przypuszczamy, żeby był 

hitlerowcem. Do kadr dostajesz Sylwestra Piaseckiego, to były 

górnik, repatriant z Francji. O kadry możesz być spokojny. Miej tylko 

oczy otwarte i trzymaj rękę na pulsie, a wszystko będzie w porządku. 

W razie czego licz na nas, pomożemy. 

Przy okazji dowiedziałem się, że w hucie istnieje już komórka 

partyjna PPR (Polskiej Partii Robotniczej) zwana popularnie „jaczejką”, 

później oficjalnie „POP”, czyli Podstawowa Organizacja Partyjna. W dalszym 

ciągu rozmowy dowiedziałem się, że moi przyjaciele za moimi plecami 

zwołali specjalne posiedzenie jaczejki (POP), na którym zgłosili moją 

kandydaturę na członka partii i sami mnie do niej zarekomendowali. Jak mi 

później wytłumaczyli abym mógł zostać dyrektorem, a to jest stanowisko 

nomenklaturowe, w tym przypadku Huty Szkła Technicznego, musiały być 

spełnione dwa warniki: 

1. musiałem należeć do partii 

2. uzyskać akceptację POP.  

Obie te sprawy przyjaciele załatwili dla mnie na tym posiedzeniu 

jaczejki jednocześnie. Rekomendacja tak grubych szyszek, z których jeden 

szczycił się legitymacją partyjną nr 6, oczywiście odniosła swój 

natychmiastowy skutek. I chociaż niezbyt formalnie, ale błyskawicznie stałem 

się członkiem PPR-u i dyrektorem Naczelnym Huty Szkła Technicznego 
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w Jeleniej Górze przy ulicy Chłopskiej. I tak mnie moi przyjaciele pozostawili 

samego z sobą, a sami zwinęli swoje manatki i odjechali do Warszawy. 

A ze mną zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Przede wszystkim 

panu Ławkowiczowi nie śpieszyło się rozstawać z hutą, z którą się już zdążyć 

zżyć, prawie jakby była jego własnością. Chociaż ze szklarstwem w swym 

życiu miał on do czynienia wcale nie wiele więcej niż ja. Z długich, 

wyczerpujących rozmów z nim wywnioskowałem, że doskonale znał się na 

koniach wyścigowych, i jeśli kiedyś sam może nie grał namiętnie 

w totalizatora, to na pewno trzymał zakłady, jako bookmacher. Miał wielki 

talent do interesów, był doskonałym handlowcem i miał niewyczerpany 

zasób żydowskich kawałów (dowcipów) tak zwanych „szmoncesów”. Wszyscy 

podejrzewali go, że był Żydem, chociaż na Żyda nie wyglądał i do tej rasy się 

nie przyznawał. Dobrze się z nim rozmawiało, to znaczy on mówił 

o wszystkim i o niczym, a ja słuchałem i uczyłem się huty na pamięć, 

a inwentarz i protokół zdawczo-odbiorczy ciągnął się jak tasiemiec bez końca, 

całymi tygodniami. Nie miałem ani potrzeby tych działań przyśpieszać, ani 

też nie miałem też do tego za bardzo chęci, ani też nie leżało to w moich 

kompetencjach. To ślimacze tempo prac zdawczo-odbiorczych wcale mi nie 

przeszkadzało. Jego zwierzchnicy i przełożeni siedzieli w Zjednoczeniu, niech 

się o niego martwią. 

W tym czasie ja po prostu zapoznawałem się z samą hutą i jej załogą. 
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Drugą osobą w hierarchii administracji huty był oczywiście jej 

dyrektor techniczny. Stanisław Górko, hutnik z dziada pradziada. Jego 

ojcowie i ojcowie jego ojców od wieków przemierzali szlaki od gorącej 

Anatolii, przez Czechy, Włochy aż po zachodnie krańce Europy, gdzieś 

w Katalonii ery kraju Basków, zatrzymując się tu i ówdzie na krótsze czy na 

dłuższe okresy pobytu w różnych hutach szklarskich, zdobywając w ten 

sposób coraz nowe umiejętności i doświadczenia w szlachetnym zawodzie 

czy sztuce szklarskiej. Najdłużej zawsze starali się przebywać w wybudowanej 

na dębowych palach wbitych w dno laguny weneckiej, wspaniałej i bogatej 

Wenecji, arystokratycznej Republice, która pod panowaniem Dożów, 

prowadząc ożywiony handel na przestrzeni całego basenu 

śródziemnomorskiego, stała się w pewnym okresie, kiedy upadało święte 

Cesarstwo Bizantyńskie, największa potęgą morską. Jej flota panowała 

niepodzielnie na całym tym obszarze i tylko ona potrafiła się przeciwstawić 

ciągle rosnącej potędze Imperium Osmanów. Ona też z upadającego 

Bizancjum przy pomocy swej floty wywoziła wszelkie skarby kultury, jakie 

przez wieki wykształciło Cesarstwo Bizantyjskie. Między innymi wywiozła 

z Konstantynopola wspaniałych mistrzów sztuki szklarskiej, ratując ich przed 

mahometańską niewolą u Osmanów. Na wyspie Murano, jednej z pięciu 

największych wysp laguny weneckiej wybudowano wspaniały ośrodek 

przemysłu szklarskiego i szkła artystycznego i wszystkich bizantyjskich 

mistrzów szklarskich, których tylko udało się im pozyskać osiedlono w tym 

ośrodku. Szklarzy otoczono troskliwą opieką, stworzono im prawie 

komfortowe warunki pracy i życia, obdarzono tytułami szlacheckimi 

i różnymi innymi przywilejami. Jeden tylko stawiając im warunek, nikomu ze 
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szklarzy pod groźbą kary śmierci nie wolno opuszczać laguny weneckiej 

i żadnej z pięciu wysp położonych w niej, a oddanych do dyspozycji 

wspólnoty szklarskiej. 

Weneckie lustra produkowane na wyspie, słynne były na cały 

ówczesny świat, ale i odpowiednio drogie. Wenecja posiadała wyłączny 

monopol na produkcję ich i tylko na wyspie Murano żyli mistrzowie szklarscy, 

którzy znali tajemnicę produkcji luster… I tajemnica ta była zazdrośnie i ściśle 

przestrzegana pod karą śmierci i przez podestów weneckich pilnie strzeżona. 

Dlatego właśnie szklarzom z Murano nie wolno było pod groźbą kary śmierci 

opuszczać wyspy. Strzegły tego pilnie weneckie statki strażnicze, patrolujące 

dzień i noc wody laguny weneckiej. A jeśli mimo to, jakiemuś szklarzowi 

udało się zmylić czujność straży i opuścić wyspę, natychmiast podesta 

wysyłał za nim w pościg sforę siepaczy, którzy dotąd go  ścigali, aż go gdzieś 

dopadli i bezwzględnie uśmiercili. 

A zachciało się królowi francuskiemu Ludwikowi XIV, królowi „Słońce”, który 

to miał powiedzieć:  

 l’État c’est moi (Państwo to Ja) 

mieć w pałacu w Luwrze salę zwierciadlaną, ze ścianami wyłożonymi 

zwierciadłami weneckimi. Niestety jego kanclerz i minister finansów 

wyperswadowali mu ten pomysł o tyle, że wytłumaczyli mu, że jest on 

bezsprzecznie aktualnie najpotężniejszym władcą świata, ale i równocześnie 

najbiedniejszym, bo jego skarbiec zawstydzająco świeci gołymi ścianami, 
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a poza tym kwota, jaką należałoby zapłacić Wenecji za te lustra, wielokrotnie 

przewyższyłaby sumę potrzebną na wybudowanie pod Paryżem 

odpowiedniej manufaktury produkującej podobne do weneckich zwierciadła. 

Wobec tego postanowiono taką manufakturę wybudować. Ale do tego 

potrzebny był człowiek, fachowiec, mistrz szklarski, który by tą budową 

pokierował. Postanowiono więc po prostu wykraść z Murano jednego czy 

więcej mistrzów szklarskich razem z rodzinami. Sprawę do wykonania 

powierzono marynarce wojennej. Odpowiednio opracowano strategiczny 

plan działania i realizowano go ze szwajcarską precyzją. Po kilku tygodniach 

pod Paryżem w ścisłej tajemnicy osiedlono w komfortowych warunkach 

mistrzów szklarskich i równocześnie w pośpiesznym tempie budowano 

szklarską manufakturę, zakłady produkcji szkła, konkretnie luster na wzór 

luster weneckich. Podesta wenecki natychmiast za zbiegłymi szklarzami 

wysłał w pogoni sforę siepaczy. Po dwóch latach pod Paryżem zginął ostatni 

ze zbiegłych z Murano mistrzów szklarskich, ale w ciągu tego czasu Francuzi 

zdołali już opanować technologię produkcji luster i wyszkolić dostateczną 

liczbę własnych mistrzów tego kunsztu. Tak został złamany monopol 

szklarskich mistrzów wywodzących swój rodowód gdzieś aż od starożytnych 

Fenicjan czy Egipcjan. 

A jak to wygląda w świetle prawdy historycznej, potraktowane 

prawie ściśle naukowo. W roku 1938 Nakładem Związku Hut Szklanych 

w Polsce wydana została odbitka nr 11 i 12 „Przemysłu Szklanego” za 1937 

rok, pióra inż. Aleksandra Dobrzańskiego pod tytułem Zarys Dziejów 

Szklarstwa, w której autor pisze że gdy się mówi o szkle, każdy z nas 
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przypomina do dziś powtarzaną przez szkolne podręczniki, a podaną przez 

Pliniusza legendę o przypadkowym wynalezieniu szkła przez kupców 

fenickich, którzy zmuszeni lądować na pustynnym, piaszczystym wybrzeżu 

i dla braku kamieni złożyli ognisko z kawałków tak zwanej naturalnej sody 

stanowiącej ładunek ich statku. Zauważyli oni, że po pewnym czasie z ogniska 

zaczęła wypływać nieznana im szklista masa. Wiarygodność tego podania 

jest bardzo nieznaczna i prędzej należy przypuszczać, że wynalezienie szkła 

wiąże się z wytapianiem metali, często bowiem przy procesach 

metalurgicznych tworzy się szklista szlaka. Jeśli nie wiemy i prawdopodobnie 

nigdy nie dowiemy się, kiedy i w jaki sposób szkło wynaleziono, możemy 

z cała pewnością stwierdzić, że było to bardzo dawno temu. O tym świadczą 

przedmioty znalezione w Egipcie w grobowcach drugiej dynastii, która 

panowała tam około roku 3000 przed Chrystusem, sposób wykonania ich 

wyraźnie wskazuje na stosunkowo znaczny rozwój kunsztu szklarskiego już 

w owe czasy, możemy przeto przyjąć, że jeśli Egipcjanie nie wynaleźli, to 

w każdym razie pierwsi podnieśli bardzo wysoko technikę szklarską. 

Starożytni Egipcjanie wyrabiali z masy szklanej przy pomocy gniecenia, jakby 

na sposób zapożyczony od garncarstwa i obróbki metali, właściwie różne 

ozdoby, perły, pierścienie, kamienie sztuczne, małe figurki, naczynka do 

balsamów. Stały rozwój i udoskonalenie szklarstwa w Rzymie oraz w Galii 

i Nadrenii obserwujemy do początku 5-go stulecia. Upadek Rzymu i wielkie 

wstrząsy wywołane wędrówką narodów spowodowały zanik szklarstwa na 

Zachodzie Europy. Zaczęło się ono natomiast pięknie rozwijać od czasów 

Konstantyna Wielkiego w Bizancjum, gdzie cieszyło się szczególną opieką 

władców. Tak np. Teodozjusz I zwolnił je od wszelkich danin. To przychylne 
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ustosunkowanie się zapoczątkowało wśród członków cechu szklarzy 

mniemanie o ich wyższości w porównaniu do przedstawicieli innych rzemiosł. 

Mniemanie to, podtrzymywane przez rozmaite przywileje i szczególną 

opiekę, udzielaną szklarstwu w ciągu szeregu wieków przez wielu władców 

rozmaitych krajów, przetrwało do niedawna. 

W końcu 13. stulecia rozpoczyna się nowa epoka szklarstwa, 

rozkwita one w Wenecji. Republika wenecka prowadzi wielce ożywiony 

handel ze Wschodem, jej kupcy przywożą do Europy nowe i nieznane 

wyroby, a między innymi i ozdobne szkło, szczególnie syryjskie. Powstają tam 

dążenia do zapoczątkowania u siebie podobnej wytwórczości. Wenecja 

chętnie przygarnia wszelkiego rodzaju rzemieślników opuszczających 

upadające Bizancjum w tej liczbie i szklarzy. Władze Republiki przywiązywały 

wielką wagę do rozwoju szklarstwa i otoczyły go specjalną opieką. 

Szczególnie dbano o zachowanie tajemnicy zawodowej. W tym celu huty 

przeniesiono w roku 1291 na wyspę Murano i szklarzy srodze karano za 

zdradzenie tajemnicy zawodowej lub emigrację, obdarzano ich w zamian 

rozmaitymi przywilejami. Zakazano wywozu stłuczki szklanej, piasku i ałunu, 

co również wielce utrudniało rozwój szklarstwa w innych krajach, przy 

ówczesnym bowiem stanie wiedzy technicznej dostosowanie posiadanych 

recept i metod pracy do nowych surowców wymagało długich i kosztownych 

doświadczeń. W tych czasach został zapoczątkowany i rozwinięty nowy 

rodzaj zastosowania szkła, wyrób luster. Wenecja w dziedzinie techniki 

szklarskiej osiągnęła szczyt doskonałości w XVI wieku. Największą 

doskonałość osiągnęli Wenecjanie w wyrobie naczyń szklanych wszelkiego 
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rodzaju. Posiedli oni sztukę wytapiania jak na owe czasy bardzo czystego 

szkła bezbarwnego i kolorowego, jak również wytwarzania lekkich, 

pociągających kształtów. W ciągu mniej więcej dwóch stuleci Wenecja 

prześcignęła wszystkich swych współzawodników i wielostronnie rozwinęła 

technikę szklarską także w sztuce wytwarzania luster. 

O ile Wenecjanie dążyli do zachowania największej tajemnicy o tyle 

ich bliscy sąsiedzi i konkurenci, tak zwani altaryści bardzo przyczynili się do 

rozpowszechnienia wiedzy szklarskiej. Nazwa ta pochodzi od miejscowości 

Altare położonej obok Genui; hutę założyli tam w 12 wieku przybysze 

z Normandii. Statuty tej organizacji nakazywały swym członkom wędrówki po 

świecie i od czasu do czasu powrót do domu w celu podzielenia się swym 

doświadczeniem i nabytymi wiadomościami. 

O produkcji francuskich i niemieckich hut szkła w wieku XIV niewiele 

wiadomo, są tylko ścisłe dane o istnieniu całego szeregu hut w lesistych 

okolicach Czech, Śląska, Bawarii i Turyngii oraz Francji północnej. Zachowały 

się z tego czasu porządkowe zarządzenia różnych władz i statuty określające 

prawa i obowiązki szklarzy, oraz zabezpieczające zachowanie tajemnicy 

zawodowej. Francuskie statuty jeszcze bardziej niż weneckie podkreślały 

nadrzędność stanu szklarskiego. We Francji mogła nawet szlachta bez obawy 

utraty praw pracować w hutnictwie szklanym. 

Z różnych ówczesnych dokumentów wynika, że huty prowadziły 

dość bogaty asortyment wyrobów. Np. niejaki Guiounet miał corocznie na 

Wielkanoc dostarczyć delfinowi Humbertowi, tytułem daniny, szklanki 
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w kształcie dzwonu, filiżanki z podstawkami, dzbany, misy, duże i małe 

talerze, małe lampki, solniczki, łyżki, beczułki, duże dzbany do przewozu wina 

i nawet komplet figur do szachów. 

Jest rzeczą znamienną, że w tym rejestrze brak butelek, które we 

Francji - kraju winnic, miałyby duże zastosowanie. Z drugiej zaś strony 

istnieje do dziś we Francji huta butelkowa, która wykazuje się dowodami 

z roku 1290. Skądinąd wiemy, że do XV stulecia używano do przechowywania 

wina nie butelek, lecz przeważnie dzbanów glinianych. Można to łatwo 

wytłumaczyć nieznaczną odpornością chemiczną ówczesnego szkła, które nie 

wytrzymywało na dłuższą metę działania kwasu winnego. 

W początkach XVI wieku szklarstwo było już rozpowszechnione we 

wszystkich krajach Europy, wykazywało się ono pewnym postępem 

technicznym, przeważnie jednak w dziedzinie wyrobu i kształtowania, a nie 

w dziedzinie czysto technologicznej, w zestawie masy szklanej, technice 

topienia i konstrukcji pieców. Kunszt wenecjan wywoływał nie tylko podziw, 

lecz i chęć naśladownictwa. Pomimo surowych kar i prześladowań ściągano 

mistrzów weneckich do wszystkich krajów i w całej Europie powstały huty 

wytwarzające szkło na sposób wenecki. 

Do rozpowszechnienia skromnych wiadomości technicznych danego 

czasu i doświadczeń praktycznych przyczyniło się powstanie sztuki 

drukarskiej i wędrówki już wspomnianych altarystów. 
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Wzorem Wenecji wszędzie dbano o ścisłe zachowanie tajemnicy 

zawodowej, ojcowie przekazywali swe doświadczenie synom, poziom jednak 

tej wiedzy był jeszcze bardzo skromny, była to czysta empiryka i ówcześni 

mistrzowie szklarscy z trudem dawali sobie radę z nieco odmiennymi 

surowcami, na które natrafiali w swoich wędrówkach z kraju do kraju. Na 

przykład, przybyli z Holandii do Cassel szklarze sprowadzali ze swej ojczyzny 

surowce, narzędzia i nawet stłuczkę. 

Nawiasem mówiąc, ten duch czystej empiryki cięgle jeszcze 

pokutuje w szklarstwie. Słyszałem od jednego z poważnych techników 

czeskich, że tuż przed wojną światową natrafił on w pewnej dużej czeskiej 

hucie na bardzo dobrego szmelcerza, wytapiał on samodzielnie piękne, 

kolorowe szkła, a był analfabetą i całą swą mądrość nosił w woreczku 

w postaci kamyczków, które mu służyły do obliczania potrzebnych ilości 

surowców i barwników. 

Ze skąpej literatury początku XVI wieku wynika, że podstawowy 

zestaw szkła utrzymywał się bez zmian i mało się różnił od zestawu szkieł 

antycznych, co potwierdzają również analizy. Z tego podstawowego zestawu 

przy zastosowaniu najrozmaitszych kombinacji barwników, otrzymywano 

różnorodne szkła kolorowe. 

W XVII stuleciu szklarstwo weneckie coraz bardziej upada, jej 

mistrzowie nie są w stanie wytworzyć nic nowego, na miejsce Wenecji 

wstępują Czechy, które w tym stuleciu opanowują rynki. Kończy się moda na 

szkło weneckie, zaczyna się na „czeskie kryształy”, których szlify i grawera są 
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czymś nowym w porównaniu do filigranu weneckiego. Takim to starożytnym 

i szacownym rodowodem mógł się poszczycić mój dyrektor techniczny, 

Stanisław Górko. Był on bezsprzecznie dziedzicem wiedzy i doświadczeń 

zdobywanych przez wiele tysiącleci przez szklarzy Egiptu, Fenicji, Asyrii, 

Włoch, Francji i Czech przekazywanych z ojca na syna, z pokolenia na 

pokolenie przez setki pokoleń, przez tysiące lat. Aż kiedy już sztuka szklarska 

stała się, podobnie jak wszystkie inne sztuki wyzwolone, dostępna dla 

wszystkich, czeladnik szklarski, by zdobyć mistrzowską biegłość w tej sztuce, 

wybierał się z rodzimej manufaktury na wędrówkę po świecie, aby u innych 

mistrzów zdobywać nowe wzory i doskonalić swoje umiejętności. Posiadał on 

odziedziczone po przodkach tajemnice zestawu różnego rodzaju szkła, czyli 

dziś powiedzielibyśmy, receptury, ale ponieważ był mało piśmienny, a jego 

przodkowie przeważnie byli w ogóle niepiśmienni, zapis receptury zawierał 

się w irchowym woreczku, który pan dyrektor nosił zawieszony na 

jedwabnym sznureczku na szyi, pod koszulą, jak jakiś święty szkaplerz. 

W woreczku znajdowała się garść różnobarwnych i różnej wielkości 

kamyków. Każdy z nich oznaczał jeden ze składników i równocześnie ilość 

tego składnika, oczywiście ważona na wadze dziesiętnej, albo nawet setnej. 

Oczywiście recepty z woreczka dotyczyły jakichś specjalnych szkieł 

i sposobów odbarwiania lub zabarwiania szkła. Na zwykłe szkło butelkowe 

czy szybowe Górko receptę miał w głowie. Tak jak każdy prawie 

doświadczony topiarz (szmelcerz, jak pisze pan Dobrzański) czy to pracujący 

na wannie, czy na donicach. Najściślejszą zaś tajemnicą dyrektor Górka 

otaczał recepty zawarte w woreczku dotyczące zabarwienia i odbarwiania 

szkła. Kiedy więc przychodziło do przygotowania zestawu jakiegoś 
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specjalnego szkła, dyrektor Górko wypędzał z zestawiarni wszystkich sypaczy 

i topiarza, (czyli „szmelcerza”), którzy normalnie sami przygotowywali 

zestawy codziennie topionych szkieł, jodowych czy potasowych na 

„galanterię”, czy na „aptekę” i też na „szkło gospodarcze”. Zamykał się 

w zestawiarni wagę dziesiętną, na której odważało się zwykle ilości 

surowców potrzebne do zestawu otaczał szczelnie przed wzrokiem profanów 

papierowymi workami po sodzie czy kredzie, wyjmował zza pazuchy swój 

woreczek z barwnymi kamykami, i jak starożytny alchemik odważał po 

swojemu ingrediencje potrzebne mu do jego zestawu. Odważone surowce 

i barwniki dokładnie mieszał z sobą, kamyki-odważniki chował troskliwie do 

irchowego woreczka, a woreczek jak szkaplerz zawieszał na szyi, na piersi pod 

koszulą. Dokładnie uprzątał zestawiarnię, a przygotowaną przez siebie 

mieszankę, wymawiając jakieś zaklęcia do wszystkich bogów starożytnych 

i modlitwy do współczesnych świętych - wsypywał do odpowiedniej donicy 

topiarskiej. I zwykle po tych ceremoniach szkło się udawało albo nie 

wychodziło. Jak czasem... 

Pan A. Dobrzański w swym eseju „Zarys Dziejów Szklarstwa” dziwi 

się, że tuż przed wojną (oczywiście chodzi o pierwszą wojnę światową, bo 

esej był napisany przez p. Dobrzańskiego i ukazał się w druku w końcu roku 

1937) gdzieś tam w Czechach, jakiś szmelcerz w woreczku na piersiach nosił 

swoją mądrość i wiedzę szklarską. Bardzo się potem w kilkadziesiąt lat 

później, bo w 1946 roku, a więc już po drugiej wojnie światowej dziwował, 

gdy stanął oko w oko z takim właśnie reliktem. Bo bezsprzecznie Górko, mój 

dyrektor techniczny na hucie Szkła Technicznego w Jeleniej Górze był takim 
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właśnie reliktem tych pokoleń „czystych empiryków”. Inż. A. Dobrzański po 

drugiej wojnie światowej wyrósł na wielkiego prominenta i dostojnika 

w Polsce Ludowej. Został doradcą Ministerstwa Przemysłu i Handlu, biegłym 

i doradcą ministra w sprawach przemysłu szklarskiego. Stał się 

niepodważalnym, najwyższym autorytetem w dziedzinie szklarstwa. Był 

bardzo aktywny i wielce troszczył się o odbudowy i rozbudowę przemysłu 

szklarskiego na Ziemiach Odzyskanych. Szczególnie leżał mu na sercu 

niezmiernie bogaty przemysł szklarski, niezmiernie bogaty, ale też 

niezmiernie bestialsko zdruzgotany. Pan inż. Dobrzański bardzo się tym 

interesował, przejmował i bolał nad okropnymi jego zniszczeniami. Z tego 

tytułu stosunkowo często w swych podróżach inspekcyjnych wpadał na Dolny 

Śląsk, by popatrzeć jak posuwają się prace przy odbudowie specjalnie 

drogiego mu przemysłu szklarskiego. Przy jednej z takich wizyt w hucie Szkła 

Technicznego w Jeleniej Górze stanął oko w oko z dyrektorem Stanisławem 

Górko i z jego recepturami pisanymi garścią kolorowych kamyków noszonych 

w irchowym woreczku na piersiach pod koszulą. Nie wierzył własnym oczom 

ani uszom. Ciągle i bez końca powtarzał: 

 Nie do wiary...nie do wiary...w naszych czasach?... Coś 

podobnego?... 

Jednak fakty pozostaną faktami. Chciałoby się krzyknąć, parafrazując 

Wieszcza, Patrzcie, patrzcie... młodzi! Bo to chyba ostatni, co to jeszcze 

z kamykami chodzi! 
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Mój dyrektor techniczny miał pewien zwyczaj, nie wiem czy też 

odziedziczony po tak starożytnych przodkach. Myślę jednak, że raczej po 

znacznie późniejszych, tych z epoki saskiej i z czasów obowiązywania 

w Polsce propinacji. Przychodząc rano do pracy pan dyrektor Górko przynosił 

ze sobą z domu dwulitrową butelkę (tzw. półsztoff) po wódce, lekkiej 

herbaty. Butelkę stawiał na ziemi obok biurka, tuż u swych stóp. W ciągu 

dnia widocznie odczuwał pragnienie i to dość często, czy jak mówił niekiedy, 

suszyło go, wtedy pociągał łyk czy dwa wprost z butelki swojej herbaty. 

Herbata ta, wydawało się wywierała na niego dziwny jakiś wpływ. Im bliżej 

było do fajrantu, im mniej w butelce pozostawało na dnie herbaty, dyrektor 

stawał się czerwieńszy, bardziej milczący, a chód chwiejny, a kiedy dochodziła 

trzecia, dyrektor miał niemałe trudności z odnalezieniem właściwej drogi do 

bramy zakładu. Na szczęście w biurze, jako maszynistka pracowała jego 

córka, Gienia i ta pomagała ojcu znaleźć właściwą drogę do domu. 

*** 

30 lat później jeden z czołowych polityków III RP., poseł na sejm, 

były minister, kandydat na prezydenta w wyborach 1995 r., niestety 

niefortunny, Jacek Kuroń, podobnie nosił się z termosem „kawy po szkocku”. 

Jak widać, tradycja w narodzie nie ginie, odradza się nawet po 50 letniej 

przerwie jak „Feniks z popiołów”. 
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Inną, nie mniej oryginalną i ciekawą postacią z jaką się zetknąłem na 

nowym miejscu pracy, był w pewnym sensie mój zwierzchnik i przełożony, 

również dyrektor techniczny, ale Zjednoczenia - inż. Wilhelm Unterberg. Los 

zrządził, że z nim miałem nawet dłużej współpracować niż z Górką. 

Unterberg był podobno inżynierem, tak przynajmniej twierdzili nasi wspólni 

znajomi. I to podobno inżynierem przedwojennym. Bo takim go podobno 

znali jaszcze przed I wojną światową i opowiadali o nim dziwy niesłychane. Ja 

jego przeszłości absolutnie nie znalem, w jego papiery, metryki ani dyplomy 

nie zaglądałem, więc nie bardzo mam podstawy sądzić czy wydawać o nim 

jakieś opinie, zwłaszcza z czasów jego działalności przedwojennej, ale to co 

sam, na własne oczy widziałem obecnie i co sądziłem o obecnym inżynierze 

Unterbergu, to wolno napisać, podkreślając, że to moje osobiste mniemania, 

obserwacje i doznania. Cóż, Unterberg był grubym, jowialnym rubachą. 

Gdyby nie był Żydem, to mógłby być rubasznym szlachciurą albo grubym 

prałatem. Czytając „Trylogię” Sienkiewicza w takiej jak on postaci 

wyobrażałem sobie Zagłobę. Później, ile razy patrzyłem na postać 

i zachowanie „Willego” - zawsze przypominał mi sienkiewiczowskiego pana 

Zagłobę. Jak opowiadali ci, co go znali jeszcze z dawnych czasów, 

przedwojennych, Willi jakieś wykształcenie techniczne posiada, na 

szklarstwie się niby znał, szczególnie na budowie pieców szklarskich, tak 

donicowych jak i wanien, ale przez cały czas naszej znajomości, choć 

projektował remonty i budowę kilku pieców donicowych i wanien, żaden 

z tych obiektów nie był budowany według jego projektów. Do budowy 

każdorazowo sprowadzano budowniczego z Piotrkowa Trybunalskiego, który 

w owym czasie był prawdziwym centrum polskiego szklarstwa. Budowniczy, 
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pan Szymański cieszył się niekłamaną i uzasadnioną sławą najlepszego 

znawcy i budowniczego wszelkiego rodzaju pieców szklarskich, chociaż przy 

swoim nazwisku, o ile mnie pamięć nie myli, sakramentalnego „inż.”. nie 

używał. 

Plany i projekty inż. Unterberga nie cieszyły się uznaniem, ani 

dyrektorów hut, ani też majstrów budowniczych pieców szklarskich, bardzo 

lekko je traktowano. Czasem mu za nie nawet płacono, ale nigdy ich nie 

budowano, uważając za nieskoordynowane, niewykończone szkice 

chaotyczne... Za to Untenberg posiadał inne, nieocenione zalety. 

Tutaj muszę trochę odskoczyć od tematu i opowiedzieć coś niecoś o 

innej zupełnie materii, czy zwyczajach panujących w Polsce sprzed II wojny 

światowej, w Polsce powiatowej. 

Więc przede wszystkim termin „borg”. Słowo i pojęcie, które już 

wyszło z użycia i znaleźć je można już tylko w starszych słownikach języka 

polskiego. Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN z 1930 roku pod redakcją 

prof. dr Witolda Doroszewskiego objaśnia „borg” - dawniej, dziś używane 

bywa tylko w wyrażeniach borg na kredyt: kupować, dawać na borg 

(borgować, zborgować. W sklepie nie chcieli już borgować. Dla borgujących 

szkoda towaru.). Skąd się to wzięło? Jaki jest tego rodowód? Słowo to jest 

oczywiście pochodzenia niemieckiego i przywędrowało do nas wraz 

z niemieckimi rzemieślnikami i kupcami i znaczy: dług, kredyt. I w Polsce 

powiatowej było długo popularne aż wreszcie zostało wyparte przez rodzimy 

„kredyt" lepiej się kojarzący z kredą, którą karczmarz, czy szynkarz znaczył na 
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tablicy wypite półkwaterki siwuchy, w czasie chwilowego kryzysu 

ekonomicznego i braku czasowo płynnej gotówki. A takie okresowe kryzysy 

ekonomiczne w dawnej Polsce powiatowej zdarzały się nie tak znowu rzadko. 

W miasteczku, w którym powiedzmy jedynym zakładem przemysłowym 

liczącym się i dającym pracę i utrzymanie kilkuset robotniczym rodzinom 

była huta szklarska. Kiedy w hucie następowała przerwa w pracy z różnych 

powodów, np. z powodu koniecznego przeprowadzenia okresowego 

remontu pieca czy wanny, a trwała ona wtedy, wraz z wygaszeniem pieca, 

jego remontem, a następnie powrotnym rozpaleniem i rozgrzaniem go do 

potrzebnej temperatury około 1600° C, kilka ładnych tygodni, jeśli nie 

miesięcy. Ale tak czy inaczej, okres ten jest, dłuższy czy krótszy - ale 

określony. Gorzej jest, gdy huta musi być wygaszona z braku zamówień na 

wytwarzane przez nią produkty. Wtedy przerwa może trwać długo i bez bliżej 

określonego terminu jaj zakończenia. 

Starzy, doświadczeni karczmarze, szynkarze i sklepikarze doskonale 

znają te sezonowe wahania koniunktury gospodarczej w tej naszej kochanej 

Polsce powiatowej, czy gminnej i wykształcili sobie, być może od wieków 

odpowiedni sposób reagowania na te wahania i utrzymywanie jak 

najlepszych stosunków ze społecznością, na której są usługach, a która 

równocześnie utrzymuje ich i zapewnia pewien stopień zamożności 

i dobrobytu. 
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Tak to powstała dziwna instytucja, dziwna, ale niezwykle wygodna 

i pożyteczna, instytucja bezprocentowego kredytu opartego na wzajemnym 

zaufaniu, nadziei i wspólnocie interesów, pracy, handlu i przemysłu. 

Więc jeśli w taki czas kryzysowy zjawia się w karczmie czy w szynku 

pan Pierzchała czy Żardecki, albo jaki inny Wojtek czy Pietrek, który na razie 

nie śmierdzi groszem, z czego karczmarz Jankiel doskonale zdaje sobie 

sprawę i z nonszalancką wielkopańską miną każe sobie: ,,półkwaterek” - 

karczmarz, Szmul czy Jankiel, nie mrugnąwszy okiem, czerpie z „kufy” 

cynową miarkę swojskiej siwuchy i bez słowa stawia przed nim na 

szynkwasie. Chłop czy pan wypija, garścią ociera wąsy, a kiedy przychodzi do 

płacenia, powiada: „zapiszcie to Jankielu”, albo „skredytujcie to” a Jankiel czy 

Szmul bierze kredę i na wiszącej nad szynkwasem tablicy kreśli kredą 

wyraźną krechę. W ten sposób zborgował, czyli skredytował, czyli dał na 

kredyt chłopu półkwaterek wódki, i tak utarło się polskie słowo na określenie 

krótkoterminowej pożyczki i dziwnym trafem zbiegło się ono ze starym 

łacińskim określeniem długu czy pożyczki jako „creditum”. Trudniej ta sprawa 

i zupełnie inaczej wyglądała w miasteczku, w sklepiku omnibusie, w którym 

miejscowa ludność zaopatrywała się we wszystkie artykuły powszechnego 

użytku. W sklepie trudniej jest zapisywać kredą na ścianie borgowane 

towary, takie jak cukier, herbatę, zapałki czy naftę. I dlatego sklepikarz 

prowadzi u siebie rejestr, księgę dłużników, w którym notuje skrupulatnie 

wszystkie zborgowane klientowi towary. I dlatego mówi się, że w sklepiku 

bierze się „na książeczkę”. Czasem duplikat takiej książeczki posiada również 

i klient dłużnik. Oczywiście z kredytu mogli korzystać, czyli brać na borg, albo 
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na książeczkę tylko klienci budzący zaufanie - tacy, którzy w niedalekiej 

przyszłości, czy w dalszej perspektywie spodziewali się pracy i godziwego 

zarobku. 

A z tym zarobkiem to jednak różnie bywało jak to już wspomniałem 

najważniejsza w miasteczku była huta. Ona zatrudniała znaczną liczbę 

populacji męskiej w wieku produkcyjnym, ona dawała pracę i jak na 

ówczesne stosunki socjalne zupełnie godziwy zarobek. Hutnik - szklarz to był 

jednak w miasteczku pan. Ale zapłata nadchodziła nie zawsze regularnie, 

wspomniane przerwy w pracy huty i strumień gotówki płynący do 

miasteczka powoli wysychał. Przychodziła bieda. Hutnicy w domach zabijali 

śmiertelną nudę nie kończącymi się rozgrywkami „Skata”. Nie wpływała ona 

jednak na poprawę humorów i samopoczucia. I chociaż nie były to jakieś 

niespodziewane i nieoczekiwane, zdarzające się tylko wyjątkowo zjawiska. 

Nie! To były prawie regularne wahania koniunktury powstające 

i powtarzające się cyklicznie. I ludzie zdążyli się już w pewnej mierze do nich 

przyzwyczaić i z nimi oswoić i w jakiś sposób przystosować. Jednak 

w przypadku głębszego i dłuższego ponad zwykłą miarę kryzysu szukali 

pomocy u dyrektora huty. Wtedy inż. Unterberg, który był właśnie tym 

dyrektorem huty szkła w Krośnie, miał ciągłe kłopoty, bo ludzie z miasta 

nachodzili go, dzielili się tymi palącymi kłopotami i chcieli by pan dyrektor 

poradził, pomógł czy jakoś interweniował u kogo trzeba. A pan dyrektor tyle 

mógł, że nic nie mógł. Ale gdy bieda już na prawdę ludziom dopiekła, kiedy 

tak w szynku jak i w sklepiku odmówiono już kredytów i nie dawano nic ani 

„na kredę”, ani „na książkę”, pan dyrektor aby coś pomóc czy zaradzić uciekał 
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się do pewnej dość naiwnej sztuczki, która jednak czasem pomagała chociaż 

na niedługi czas. Zbierał mianowicie w hucie starą, zleżałą słomę, służącą do 

pakowania niektórych asortymentów i wyrobów huty i te odpady słomy 

zleżałej i dostatecznie mokrej by się z trudem paliła i dawała jak najwięcej 

dymu, spalał w ciągu dnia w kominie huty. Mieszkańcy miasteczka, hutnicy 

i ich żony, karczmarz, szynkarz, pachciarz i sklepikarz widząc dym walący 

z komina huty mówili sobie z nadzieją: „oho, rozpalają hutę, pewnie dostali 

zamówienie, zacznie się robota”. I pełni nadziei, że znów zaczną płynąć 

pieniążki zacierali ręce. Hutnicy szklarscy dostaną dniówki a ci, co brali 

„na borg” wyrównają rachunki. W miasteczku jakoś powiało nadzieją, zrobiło 

się raźniej, weselej i nawet gra w skata stała się bardziej interesująca. Takie 

hasła i triki mają swoją historię i tradycję. W czasie drugiej wojny światowej, 

kiedy fronty oddaliły się na tysiące kilometrów od baz zaopatrzeniowych, 

problemem o kluczowym znaczeniu stał się transport i wtedy propaganda 

hitlerowska wymyśliła hasło: „Koła muszą się toczyć dla zwycięstwa”, a na 

przodach parowozów kolejowych malowali olbrzymie litery „V” (Victoria). Za 

to ruch oporu, partyzanci i wszelkie organizacje podziemne za szczególnym 

natręctwem i uporem dręczyli właśnie transport, szczególnie kolejowy. 

Wysadzali mosty i wiadukty, rozkręcali szyny, wykolejali pociągi jadące 

z zaopatrzeniem armii na Wschód. Po wojnie, kiedy wielkie mocarstwa 

poróżniły się co do sposobów nowego podziału Świata i odbudowy 

zniszczonej Europy, kiedy Związek Radziecki, a z nim i Polska zrezygnowały 

z „Planu Marshalla”, uważając, że sami, bez ich pomocy, wbrew głoszonej 

przez nich tezie, że bez pomocy Zachodu, Polska nie potrafi ani odbudować, 

ani zagospodarować przydzielonych jej traktatem w Jałcie ziem. Aby 
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zaprzeczyć tym twierdzeniom, wymyślono hasło i mam wrażenie, że 

autorem, a przynajmniej współautorem tego hasła, był właśnie Unterberg 

a hasło brzmiało: „Kominy muszą dymić” (chciało się powiedzieć: jak 

w Krośnie w czasie kryzysu). Hasło to te coraz częściej i coraz głośniej było 

powtarzane, najpierw na Śląsku, a potem w całej Polsce, jako zachęta 

i podnieta do maksymalnego wysiłku przy odbudowie kraju, a zwłaszcza 

przemysłu.  

Nie muszę chyba specjalnie podkreślać, że dyrektor Unterberg był 

z urodzenia epikurejczykiem a specjalnie smakoszem. On jak pan Zagłoba 

sienkiewiczowski, lubił smacznie zjeść, byle dużo. Często więc przyjeżdżał ze 

służbowymi wizytami do Pieńska. 

Pieńsk, dawniej Penzig, sławny był kiedyś z licznych hut szklarskich, 

których się tu, nie wiadomo dlaczego, zgrupowało około dziesięciu o różnych 

profilach produkcyjnych. I wytworzył się samorzutnie, ale nie spontanicznie, 

silny ośrodek tego przemysłu. Ale Pieńsk położony jest nad rzeką Nysą 

Łużycką, dopływem Odry. Na wiosnę 1945 roku podczas forsowania Odry 

i Nysy, w czasie zażartych walk - Pieńsk przechodził z rąk do rąk, dziewięć 

razy. Nic więc dziwnego, że został zniszczony doszczętnie. Z domów 

mieszkalnych i zabudowań fabrycznych nie uszedł zagłady prawie żaden, a z 

lasu strzelistych kominów fabrycznych pozostały nieliczne postrzelane 

pociskami artyleryjskimi kalekie kikuty, które już nie miały siły aby runąć na 

ziemię w tych zażartych, ale ostatecznie zwycięskich walkach o przeprawę 

przez przyszłą graniczną rzekę, zginął śmiercią walecznych pułkownik Wojska 
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Polskiego Kuczma, syn warszawskiego restauratora. Leży pochowany na 

żołnierskim cmentarzu w Zgorzelcu wśród 3000 innych poległych w tych 

walkach bohaterów, żołnierzy polskich. 

Jego ojciec, stary Kuczma, przyjechał na grób jedynaka i aby być jak 

najbliżej mogiły syna, wykupił w Komisji Likwidacyjnej w pobliskim Pieńsku 

ruiny po niewielkiej posesji, w której przed wojną znajdował się „Gasthaus”, 

czyli po naszemu gospoda, odbudował ją i urządził na wzór warszawski. Nie 

miał wielkiego ruchu, bo miasteczko było zniszczone, ale nie o to mu 

chodziło. Chciał być blisko mogiły syna i chciał mieć jakieś zajęcie, aby się nie 

czuć niepotrzebnym. W restauracji więc wkładał cały swój talent i kunszt 

warszawskiego mistrza sztuki kulinarnej, jego wszystkie potrawy, jakie 

serwował nielicznym klientom, stałym adoratorom jego kunsztu, były 

niezrównane jeśli chodzi o ich estetykę, a przede wszystkim o smak, a już 

szczytem doskonałości były podawane w każdy czwartek flaki po 

warszawsku. Flaki to potrawa zdradliwa i kłopotliwa w swym przygotowaniu. 

Wymaga wiele zachodu i troski o odpowiednią higienę i estetykę, no 

i oczywiście o przyprawy, które właściwie decydują o jej smaku. Nie każdemu 

kucharzowi udaje się ugotować i przyrządzić dobre, estetyczne i smaczne 

flaki. Tylko nieliczni osiągają szczyty tej sztuki. I ci zyskują sławę, klientów 

i niekiedy nawet robią majątek. Jednym z takich nielicznych był chyba 

właśnie Kuczma w Pieńsku. Jego czwartkowe flaki cieszyły się zasłużoną 

sławą. Inż. Unterberg często odbywał podróże służbowe do Pieńska, gdzie 

według wskazań inż. Dobrzańskiego rozpoczęto intensywne prace 

reanimujące. Postanowiono, bowiem w jak najkrótszym czasie odbudować 
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ten ośrodek przemysłu szklarskiego, a przynajmniej kilka najważniejszych 

w tym kompleksie hut. 

„Kominy muszą dymić”, rzucił hasło Unterberg, aby pokazać 

zgniłemu Zachodowi, że sami sobie potrafimy poradzić, bez ich pomocy. Zajął 

się tą sprawą z ogromnym entuzjazmem i dynamiką. Ja osobiście miałem 

wrażenie, że dyrektora Unterberga do Pieńska ciągnęły nie tyle 

odbudowujące się w szybkim tempie huty szklarskie, co serwowane w każdy 

czwartak u Kuczmy wspaniałe flaki po warszawsku i wcale nie gorsze, różne 

nalewki, za które z zasady nigdy nie płacił, uważając to za święty obowiązek 

dyrektorów Zjednoczonych Hut Szkła w Pieńsku, dla których, według jego 

mniemania i tak wielkim honorem było, że ich zaszczycał swą obecnością, 

jako honorowy ich gość. 

Z osobą inż. Unterberga związana była pewna osoba, dość dziwna, 

znana wszystkim jako Maryśka. Czym była dla Unterberga Maryśka? Trudno 

powiedzieć, służącą, kochanką, konkubiną? Różne chodziły o nich plotki 

i dowcipy, mniej lub więcej strawne, ale najprawdopodobniej była jakąś 

prostą, prowincjonalną dziewczyną, która przylgnęła do pana inżyniera 

i została przy nim jako wierny i oddany totumfacki. Willi z tych kpin 

i prześmiewek nie robił sobie nic. Najwyżej, kiedy żarty przebierały miarę, 

uciął je jedynie stwierdzeniem, które ucinało głupie żarty: 

 Ale takiego rosołu jak Maryśka - żadna inna nie zrobi... 



 

 

55 

Ale potrafił też być dla niej bezwzględny, a nawet okrutny. Byłem 

przypadkowo świadkiem następującego wydarzenia, które mnie mocno 

zaskoczyło i zastanowiło. Jechaliśmy potężnym Horchem, niektórzy się śmieli, 

że jeździł nim przed śmiercią sam Hitler, z panem inżynierem Dobrzańskim na 

inspekcję do Pieńska, ale to nie był czwartek, ponieważ w samochodzie było 

dość miejsca, Unterberg zabrał z sobą na tę wycieczkę i Maryśkę, ale 

w drodze doszło między nimi do jakiejś scysji a znajdowaliśmy się wtedy 

w czystym pustkowiu gdzieś koło Żagania. Unterberg kazał kierowcy 

zatrzymać samochód, otworzył drzwiczki i powiada do Maryśki „wysiadaj tu”. 

Maryśka jakby się na moment zawahała, ale zaraz podniosła się i bez słowa 

sprzeciwu wysiadła na środku drogi. Ona tam pozostała a my jakby nigdy nic 

pojechaliśmy dalej. 

Irka jakoś Maryśce przypadła do serca i umiała zdobyć jej zaufanie. 

Ponieważ mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, bo Unterberg na 

ul. Kochanowskiego a my na Wzgórzu Partyzantów więc kobiety często się 

z sobą na ulicy spotykały, czy też w sklepowych kolejkach, czy ostatecznie na 

zwykłych spacerach. I zawsze miały z sobą coś do opowiadania, przeważnie 

o rzeczach, o których kobiety rozmawiają tylko między sobą. Stąd wiem, że 

otyłość Willego była chorobliwa. I bez pomocy Maryśki w domu Willi był 

bezradny jak dziecko. Maryśka musiała mu co rano jego niezmierny brzuch 

sznurować silnie starodawnym fiszbinowym gorsetem, bo inaczej nie 

zmieściłby się w żadne spodnie. 
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HUTA SZKŁA TECHNICZNEGO 

Chyba najwyższy czas, aby coś nie coś powiedzieć na temat huty tak 

nieoczekiwanie i chyba nieopatrzenie powierzonej memu 

niedoświadczonemu kierownictwu. 

Źródła historyczne podają, że w lesistych okolicach Śląska już w XIV 

wieku są ścisłe dane o istnieniu hut. Zachowały się z tych czasów zarządzenia 

różnych władz i statuty określające prawa i obowiązki szklarzy. Huta 

powierzona mej pieczy swą historią tak daleko nie sięgała wstecz chociaż 

okolice Jeleniej Góry, może kiedyś cieszyły się zainteresowaniem mistrzów 

szklarskich. Jeśli tak było to tradycję tę chyba przechowywała huta szkła 

kryształowego w Szklarskiej Porąbie. Dowodziłaby tego nawet sama nazwa 

miejscowości. W tamtych wiekach w hutach szklarskich piece do wytopu 

szkła były opalane drewnem. Dlatego huty budowano przeważnie 

w okolicach lesistych a po kilku latach eksploatacji wokół huty po 

wytrzebionym na opał lesie pozostawała jako ślad – poręba. Jaka poręba? 

Ano szklarska. I stąd Szklarska Poręba. Moja huta jest znacznie i to bardzo 

znacznie młodsza od tamtej w Szklarskiej Porębie. I została Wybudowana 

jako niewielka huta szkła kryształowego, której zadaniem było dostarczanie 

w rejonie Jeleniej Góry silnie rozwijającym się szlifierniom kryształów 

odpowiedniego surowca, czyli tak zwanego czeskiego kryształu, 

wynalezionego przez Anglików. Bardzo pięknego, ciężkiego szkła 
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ołowiowego, po oszlifowaniu dającego niezwykle efektowne przedmioty, 

wspaniale łamiące promienie świetlne, jak oryginalny kryształ górski. 

Niestety druga wojna światowa spowodowała, że huta musiała zmienić swój 

profil produkcyjny. Jako huta szkła kryształowego wyposażona była w piec 

szklarski na sześć średniej wielkości donic szklarskich, przystosowany do 

opalania nowoczesnym gazem z gazogeneratora przystosowanego do 

brykietów z węgla brunatnego, środek opałowy powszechnie używany na 

Dolnym Śląsku. Tańszy niż drewno a kalorycznie o wiele wydajniejszy 

i wygodniejszy. Na Dolnym Śląsku złoża węgla brunatnego są niezmierzone. 

Po tamtej stronie Nysy Łużyckiej Niemcy wybudowali ogromną 

elektrociepłownię opartą na dostawach węgla brunatnego wynoszących 

dziennie 12000 ton, dostarczanych z kopalń w Turoszowie, znajdujących się 

po tej, to znaczy po polskiej stronie granicznej Nysy. Także codziennie, dzień 

w dzień po specjalnym moście przez Nysę przejeżdża dwanaście pociągów 

z węglem brunatnym do elektrowni w Hirschfelde i codziennie wraca po tym 

samym moście przez Nysę dwanaście pustych składów pociągów do 

Turoszowa po codzienny ładunek 12 tysięcy ton węgla brunatnego dla 

elektrowni w Hirschfelde. Huta w Jeleniej Górze zaopatrywała się 

w potrzebne brykiety węgla brunatnego w Rębiszowie, gdziew brykietowni 

przerabiany był na brykiety węgiel brunatny z kopalni w Kaławsku. 

W zasadzie kopalnia węgla brunatnego w Kaławsku wydobywała węgiel dla 

elektrowni w Węglińcu, a tylko nadwyżki wydobycia przerabiane były 

w Rębiszowie na brykiety na użytek prywatny. Dziś powiedzielibyśmy „na 

wolny rynek”. 
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W czasie wojny obok istniejącego pieca donicowego dobudowano 

dodatkowo niewielką wannę szklarską, z której miał być zasilany automat, 

tak zwana maszyna Dannera do produkcji (ciągnięcia) rurek szklanych, jako 

półfabrykatu do produkcji baloników na żarówki elektryczne. 

Do dobudowanej hali firma „Philips” wprowadziła osiem automatów, na 

których z wyprodukowanych rurek na maszynie Dannera produkowało się 

baloniki, żarówkowe liliputy do żarówek, dla latarek kieszonkowych, do lamp 

radiowych itp. . W wanience przy maszynie Dannera szkła się nie wytapiało, 

a tylko podgrzewało do odpowiedniej temperatury wymaganej przez reżim 

technologiczny. Szkło się wytapiało w donicach w piecu szklarskim 

i następnie przy pomocy specjalnej łyżki umocowanej na kołach czerpało się 

szkło z donic i przewoziło do wanien i przy automacie Dannera. Jak widać 

była to organizacja cyklu produkcyjnego bardzo prymitywna i technologia 

mało wydajna, pracochłonna i wierzyć się nie chciało, że taką organizację 

produkcji stosowali Niemcy, uznawani w świecie za niedoścignionych 

mistrzów w dziedzinie organizacji pracy. Ale takich błędów organizacyjnych 

można było dopatrzeć się więcej i można to chyba położyć na karb gorącego 

czasu wojny, kiedy naglący pośpiech nie pozwala na opracowanie i realizację 

optymalnych struktur procesu technologicznego. Innym takim, rzucającym 

się w oczy niedociągnięciem organizacyjnym była dostawa brykietów. 

Wagony z brykietami z Rębiszowa przychodziły na dworzec towarowy 

w Jeleniej Górze i tam były przeładowywane na konne furmanki 

i przywożone na plac składowy brykietów huty a huta była usytuowana tuż 

przy samych prawie torach kolejowych - tyle, że „na innym kierunku”. Aż się 
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prosiło, aby dobudować te kilkanaście metrów bocznicy kolejowej. O ileż 

byłoby to wygodniejsze i tańsze z tym wyładunkiem brykietów. Widocznie 

krył interes kolei, która zgarniała znaczne pieniądze tytułem kar 

konwencjonalnych za przetrzymywanie wagonów pod rozładunkiem, a może 

prywatnej firmy przewozowej zajmującej się rozładunkiem i przewozem 

brykietów z dworca kolejowego na plac huty. 

Załogę huty stanowili ciągle jeszcze dawni, niemieccy mistrzowie od 

produkcji szkła kryształowego. Właśnie w tym czasie nadszedł do Jeleniej 

Góry eszelon, przywożąc cały transport repatriantów, Polaków zza Buga, 

hutników - szklarzy z huty szkła w Niemnie wraz z rodzinami. Dwie z tych 

rodzin, mianowicie: rodzinę Żrdeckich i rodzinę Piłków oraz topiarza 

Taraszkiewicza zakwaterowano w osiedlu huty w domkach jednorodzinnych. 

Reszta transportu odjechała do Szklarskiej Poręby, gdzie została 

zakwaterowana w osiedlu huty szkła kryształowego „Josephinehütte”, 

później przemianowanego na „Julia”. 

Cała ta część dobudowana dodatkowo do dawnej huty w czasie 

wojny, pracująca dla „Philipsa”, była unieruchomiona. Nad remontem 

i uruchomieniem jej i maszyny Dannera do ciągnięcia rurek pracował usilnie, 

choć mało wydajnie, młody Zand, pasierb pana Ławkowicza, podobno 

technik szklarski, ale kto jego tam wie? Pomagał mu w tym wydatnie, 

w miarę chęci Peter, również technik szklarski, Czech z pochodzenia, ale od 

czasu aneksji Czechosłowacji przez Hitlera, wbrew woli obywatel niemiecki. 
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Jego duża wiedza szklarska była niewątpliwa. On też praktycznie 

w rzeczywistości wykonywał prace dyrektora technicznego, chociaż oficjalnie 

był zatrudniony jako „doradca techniczny”. Na hali jako hutmistrze pracowali 

dwaj dość inteligentni hutnicy z huty w Czarnej: Lang i Kędzierzawski. 

Przy takiej załodze i innych środkach i warunkach musiano po raz 

kolejny zmienić profil produkcji huty. I chociaż nazwa huty pozostała bez 

zmiany, Huta Szkła Technicznego w zasadzie produkowała szkło 

laboratoryjne, próbówki, zlewki, kolby, erlenmajerki, eksykatory, itp. 

Teoretycznie miały to być wyroby ze szkła technicznego, ognioodpornego, jak 

również odpornego chemicznie na działanie wody. Według Petera, który na 

te szkła osobiście przygotowywał receptury, miały odpowiadać tym 

wymaganiom. W rzeczywistości nie ograniczaliśmy się tylko do tych 

wyrobów. Mistrzowie szklarscy na hucie mieli tak wysokie kwalifikacje, że 

z dużą dezynwolturą i pewnością siebie przyjmowaliśmy do wykonania 

prawie każde zamówienie. I tak zaczęliśmy masowo produkować płytki 

Peltiera dla zakładu produkującego penicylinę, który właśnie powstawał 

w sąsiedniej Łomnicy. Dla dyrekcji Polskiego Radia w Warszawie 

produkowaliśmy specjalne izolatory do odciągów antenowych, 

charakteryzujące się specjalnym kształtem i niezwykle wielką, jak na szkło, 

wytrzymałością na zrywanie. Dla kolejnictwa i ruchu drogowego robiliśmy 

kolorowe szkła sygnalizacyjne, czerwone, zielone, niebieskie i żółte a dla 

dyrekcji dróg publicznych brązowe szkła odblaskowe na słupki, na poboczach 

szos. 
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Głównym naszym odbiorcą szkła laboratoryjnego była firma „Dave” 

w Katowicach. Jej zapotrzebowanie rosło w tempie geometrycznym, tak pod 

względem ilościowym jak i wachlarza asortymentowego. Musieliśmy im 

robić nawet rurki kapilary do produkcji termometrów lekarskich. Arcytrudny 

artykuł do wykonania nawet dla najbardziej wytrawnego mistrza sztuki 

szklarskiej ze względu na wymagania. Kapilara musi być znacznej długości, 

posiada określony włoskowaty przekrój przy bardzo surowej tolerancji, 

a sama rurka ma mieć w przekroju trójkąt równoboczny, ale i tego, trochę 

ryzykownie, podjęliśmy się. Walnie nam w wykonaniu tego zamówienia 

pomógł prawdziwy technik szklarski, pan Tarkowski, fenomenalna złota 

rączka w wykonywaniu skomplikowanych i filigranowych wyrobów 

laboratoryjnych i ozdobnych, wykonywanych nie na warsztacie w hucie przy 

piecu, ale w laboratorium przy palniku gazowym - od bombek choinkowych 

począwszy - do skomplikowanych szklanych chłodnic laboratoryjnych. Patrząc 

nieraz na te jego artystycznie i fachowo wykonane właśnie laboratoryjne 

chłodnice, myślałem sobie, jakby one się przydały naszemu Gazońskiemu 

w Woldenbergu do jego alembików w biurze oficera Abwehry. 

Ja, syn kolejarza, w środowisku kolejarskim czułem się jak u siebie 

w domu. Ten świat nie miał dla mnie tajemnic. Przeflancowany nagle 

w dziedzinę przemysłu szklarskiego, znalazłem się w środowisku dla mnie 

zupełnie obcym, nieznanym, pełnym tajemnic, zasadzek i niespodzianek. 

Tego nowego i obcego dla mnie świata, aby w nim nie zginąć, musiałem się 

uczyć i to szybko od podstaw, od abecadła. Myślę, że Huta Szkła 
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Technicznego w Jeleniej Górze była zupełnie niezłą dla mnie klasą zerową, 

przed właściwą szkolą, jaka mnie jeszcze w życiu czekała. Przez te piętnaście 

miesięcy mego dyrektorowania w niej wiele się nauczyłem, wiele poznałem 

szklarskich tajemnic, terminologii, nabyłem też pewnego doświadczenia 

i śmiałości w obracaniu się w tym bajkowym prawie i czarodziejskim świecie, 

w którym z żaru płomienia i piasku ziemi, w sprawnych rękach szklarskich 

mistrzów powstają arcydzieła sztuki szklarskiej, ogniste, a przezroczyste jak 

źródlana woda, grające w świetle tysiącami blasków kryształy, czy też 

zachwycające serce i oko nieprawdopodobną precyzją wykonania, barwą 

i kształtem wreszcie weneckie filigrany, a i sposób mojego gospodarzenia nie 

musiał być najgorszy, kiedy w lipcu 1947 roku zostałem desygnowany na 

odpowiedzialne stanowisko dyrektora naczelnego Zjednoczonych Zakładów 

Szklarskich w Pieńsku. Poprzednik mój na tym stanowisku, dyrektor 

Mancewicz, został odwołany z powodu, jak się powiada, że pochodził 

z hrabiów. On, który był przyjacielem samego Dzierżyńskiego, on, który 

osobiście brał udział w sławnym szturmie na Pałac Zimowy, z hrabiów...! 

A gdyby nawet… To co? Feliks Dzierżyński też był nie lada jaki szlachcic, 

a jednak nie przeszkadzało mu to stanąć na czele „czerezwyczajki” czy 

GiePeU i być dobrym Bolszewikiem! 

Oficjalną nominację na to odpowiedzialne stanowisko otrzymałem 

znacznie później, po przepracowaniu na tym stanowisku przeszło dwóch lat. 

Nie wiem, co wpłynęło na tak znaczną zwłokę z tą nominacją, ale myślę, że 

odgrywał tu istotną rolę bałagan wywołany ogromnymi zmianami, jakie 
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w tym czasie zachodziły zarówno na europejskiej, czy nawet światowej 

arenie politycznej, jak i zmiany polityczne i kadrowe zachodzące w naszym 

życiu wewnętrznym w Polsce. O zmianach politycznych jakie zachodziły na 

mapie Europy i świata nie będę tu pisał, za mały jestem i byłem na to jako 

figura. Zajmowali się i zajmują do dziś ciągle jeszcze tym tematem zawodowi 

historycy różnych opcji i maści, ale nie nogę pominąć istotnego zdarzenia 

w naszych stosunkach wewnętrznych, to jest Zjednoczenia się Partii PPR 

i PPS w jedną partię robotniczą, PZPR. Ten fakt odegrał bardzo znaczącą rolę 

w Polsce. W związku z tym zjednoczeniem nastąpiły w sferach elit 

politycznych tak znaczne przetasowania, takie przemieszanie i zamieszanie, 

że na pewno potrzebne było co najmniej roku czasu, aby cała wrzawa po tym 

fakcie ucichła i życie wróciło jakoś do normy, a urzędy zaczęły normalne, 

biurokratyczne urzędowanie. I wtedy dopiero chyba gdzieś tam 

w ministerstwie odkrył, czy przypadkiem odnalazł ktoś wniosek 

o mianowaniu mnie na to stanowisko w Pieńsku i odpowiedni sekretarz, 

a minister Hilary Minc podpisał następujące pismo: 
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Warszawa, dnia 30. III 1949 r. 

Rzeczpospolita Polska 

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU 

nr KA III - 

Na podstawie art. 11 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. 

o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych /Dz. Ust. RP nr 8 poz. 12/ oraz §7 

zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13. I 1949 r. wydanego 

w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu 

Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa pod nazwą „Pieńskie 

Zjednoczone Zakłady Szklarskie” /Monitor Polski nr A-14 poz. 167/ powołuję 

NOMINACJA 

Obywatela 

KRASONIA STANISŁAWA 
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na stanowisko Naczelnego Dyrektora Pieńskich Zjednoczonych 

Zakładów Szklarskich z siedzibą w Pieńsku. 
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Zgodnie z wspomnianym wyżej zarządzeniem, uprawniony jest Obywatel do 

zaciągania zobowiązań w imieniu powyższego przedsiębiorstwa łącznie 

z innym członkiem Dyrekcji lub pełnomocnikiem handlowym w granicach 

jego pełnomocnictwa. 

 

Dyrektor Departamentu Kadr: 

/Podpis nieczytelny/ 

Minister; 

/Podpis nieczytelny/ 

/H. Minc/ 

Pieczęć okrągła z godłem 

Za zgodność z oryginałem 

/Stanisław Krasoń/ 
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Zanim jednak do tego doszło, jak powiedziałem, na tym stanowisku 

praktycznie przepracowałem już prawie dwa lata. A zaczęło się tak: w dniu 25 

lipca 1947 roku otrzymałem z Dyrekcji Zjednoczenia Hut Szkła Okręgu Śląska 

Dolnego równocześnie dwa pisma z tą samą datą 15 lipca 1947 r. i tym 

samym znakiem 15/1311/47, podpisane przez Dyrektora Naczelnego 

Zjednoczenia F. Papierniaka i Naczelnika Wydziału Personalnego, 

J. Murkowskiego. W treści różniące się tylko tym, że w pierwszym odwołują 

mnie z dniem 15.VII.47 r. ze stanowiska Dyrektora Huty Szkła Technicznego 

w Jeleniej Górze, a w drugim powierzają mi z dniem 16.II.1947 r. stanowisko 

Naczelnego Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Hutniczych w Pieńsku. Jak 

z tego widać właściwa nazwa tych zakładów jeszcze wtedy nie była ustalona 

i chyba ustalono ją dopiero Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 

13.1.1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa pod nazwą „Pieńskie 

Zjednoczone Zakłady Szklarskie” i jak się trzeba domyśleć, prawie dwa lata 

pochłonęło to uregulowanie legislacyjne i status Zakładów i stąd ta 

dwuletnia zwłoka w mojej nominacji. W dalszej korespondencji Zjednoczenia 

zamiast Feliksa Papierniaka, który został powołany na wyższe stanowisko 

Dyrektora Centralnego Zarządu Szkła i Ceramiki w Warszawie, występuje już 

dyrektor J. Stadler. 
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„Pieńskie Zjednoczone Zakłady Szklarskie” w Pieńsku to już nie jakaś 

tam „Huta Szkła Technicznego” w Jeleniej Górze zatrudniająca w sumie około 

dwustu osób razem z dyrektorem i jago zastępcą technicznym, ale liczny 

i ciekawy zbiór zakładów szklarskich, przedstawicieli różnych epok, różnych 

profilów produkcyjnych, różnych wielkości i zdolności produkcyjnej, różnego 

stopnia zmechanizowania, zautomatyzowania i nowoczesności produkcji. Od 

najstarszej przedstawicielki, niewielkiej huty „Iskra”, co do której w starych 

szpargałach zachowała mi się zbiorowa fotografia z dnia 3.V.1948 r., na której 

odwrocie widnieje notatka następującej treści: „Pieńsk k/Zgorzelca 

8.V.1948 r. przed hutą „Iskra” w odbudowie. Dyrekcja wraz z personelem 

administracyjnym.” A na zdjęciu przed parterowym budynkiem o wysokim 

spadzistym dachu pokrytym gontami, a może już czerwoną dachówką, bo 

tamten rejon, rejon Bolesławca bogaty ogromne złoża szlachetnych glin, 

słynął znów z koncentracji przemysłu ceramicznego, bolesławieckie białe 

glinki wprawdzie nie dorównywały miśnieńskim, ale i tak słynęły ze swej 

doskonałej jakości i nadają się może mniej do wyrobu ceramicznej, ozdobnej 

galanterii, ale na inne wyroby, zwłaszcza przemysłowe, jak kamionka, fajans 

czy nawet porcelit są doskonałe. Nie mówiąc już o zwykłej ceramice 

budowlanej jak dachówki, gąsiory czy cegła licówka. 

Widoczny na zdjęciu dach huty zionie okropną dziurą, to 

pozostałość z czasu wojny, walk w lutym 1945 roku przeprawy przez Nysę. To 

wybuch pokaźnego pocisku artyleryjskiego wyszarpał tę potworną i bolesną 
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dziurę w dachu huty. Poprzez krokwie i belkowanie dachu, pozbawionego 

okrywy dachówkowej prześwieca na wylot jasne niebo. Komina huty 

oczywiście ani śladu. Przed budynkiem zebrała się grupa kilkunastu osób, 

wśród których podobno jest i dyrekcja. Siebie bez trudu rozpoznaję, bo 

odróżniam się od innych dość oryginalnym i odmiennym strojem. Nie wiem 

dlaczego występuję w stroju wojskowym i to w angielskim „battle dress’ie” 

Wyglądam na młodego chłopca, a właśnie co ukończyłem już równe lat 

czterdzieści. Podobno życie zaczyna się po czterdziestce. Ludzi, byłych moich 

współpracowników trudno jest rozpoznać i przypomnieć sobie ich sylwetki 

i pozycje jaką zajmowali wśród załogi Zakładów. Stara fotografia straciła dużo 

na ostrości, a poza tym pocztówka zajęła zbyt obszerny zasięg horyzontu, 

stąd postacie są na niej minimalne i nawet przy pomocy lupy trudne do 

rozpoznania. Wprawdzie do fotografii jest załączona laurka, a właściwie do 

laurki przygotowanej przez załogę huty „Iskra” dla mnie z okazji moich 

imienin 3 maja 1949 r., dołączono zdjęcie grupowe załogi huty „Iskra”, nie 

pomijając nawet jedynego wtedy posiadanego środka transportu, jakim była 

bryczka zaprzężona w dwa konie. Nie w parę koni, a właśnie we dwa konie, 

bo one nie stanowiły pary, jeden był bułane, a drugi siwek. Zgodnie 

z panującym zwyczajem wszyscy pracownicy huty „Iskra” złożyli swoje 

podpisy na życzeniowej laurce, co myślę, na upartego, przy odrobinie wysiłku 

pozwoliłoby na ich identyfikację. Ale czy warto? Od tej pory minęło już 

przecież prawie pół wieku, a ilu z nich jeszcze żyje? Myślę, że niewielu. 
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Fot. 3. Pieńsk k/Zgorzelca 8.V.1948 r. przed hutą „Iskra” w odbudowie. Dyrekcja 
wraz z personelem administracyjnym.  
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Huta „Iskra 2” była chyba najstarszą hutą w tym rejonie i należała do typu 

tych starych hut leśnych, po których cuda opowiadali starzy, wędrowni 

mistrzowie szklarscy. Wyposażona była w niewielką wannę wyrobową, którą 

udało się odbudować bardzo szybko, jak również i nie bardzo wysoki komin. 

Ciekawe, że materiałów budowlanych do odbudowy taj huty i jej urządzeń 

nie brakowało ani bloków szamotowych na urządzenia do topienia szkła, 

a więc w tym przypadku na wannę szklarską, ani cegieł i dachówek i innego 

budulca na odbudowanie komina i samego budynku huty wraz z pokryciem 

jej dachu dachówką ceramiczną. Opalana była gazem koksowniczym 

wytwarzanym przez niewielki gazogenerator koksowniczy. Odbudowaliśmy ją 

też pierwszą i to w prawie rekordowym tempie, bo jeszcze w tym samym 

roku zaczęliśmy w dwa warsztaty wyrabiać z wanny cylindry (czyli szkła) do 

lamp naftowych, na które z niecierpliwością oczekiwała przede wszystkim 

odbudowująca się w szybkim tempie kolej. Codziennie z tych dwóch 

warsztatów powinno schodzić co najmniej dwa i pół tysiąca „stangli” (stengel 

– łodyga, tu dwa bliźniacze w jednym kawałku wydmuchane cylindry ze szkła, 

po przedzieleniu w poprzek na połowy otrzymywało się dwa identyczne szkła 

do lamp naftowych (2500 stangli dawało około 5000 sztuk szkieł). Ale 

wszystko to było bardzo mało, dużo za mało i kolej ciągle domagała się 

znacznego powiększenia dostaw, tak, że zwiększając produkcję szkieł dla 

kolei automatycznie musieliśmy zmniejszać dostawy szkieł do lamp 

naftowych dla ludności cywilnej, czyli jak byśmy dziś powiedzieli „na wolny 

rynek”.  
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Il. 1. Dyplom z życzeniami imieninowymi dla Stanisława Krasonia od 
pracowników Wydziału Gospodarczego. Pieńsk 1948 r. 
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Sytuację pogarszał jeszcze fakt, że szkła naszej produkcji nie były najlepszej 

jakości i kolej ciągle skarżyła się na ich małą wytrzymałość cieplną, zbyt 

często i łatwo pękały w eksploatacji. Nasze biuro techniczne, a w 

szczególności inż. Feist, usilnie pracowali nad poprawą jego jakości, 

poprawiając recepturę. W tym czasie na horyzoncie ukazała się nową 

gwiazda przemysłu szklarskiego inżynier Schleiffer, późniejszy wykładowca 

a potem profesor na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie po 

maturze trafił również mój syn Andrzej, której jednak nie ukończył. Przerwał 

w wyniku zamieszek studenckich w roku 1968/69. Ostatecznie doktorat 

z Nauk Społecznych zrobił na Uniwersytecie Warszawskim (18.X.1978 r.), 

chociaż praktykę, właśnie z szklarstwa odbywał w Hucie Szkła w Krośnie. 

Praktycznie nad jakością szkła na cylindryczne szkła dla kolei czuwali dyrektor 

techniczny Zakładów T. Brejna i hutmistrze na hucie, pracując nad lepszą 

organizacją pracy w zestawiarni surowców jak i przy zasypie wanny. Chodziło 

oczywiście o zwiększanie wydajności. Radykalnej jednak poprawy w tyra 

zakresie spodziewaliśmy się po uruchomieniu wanny na hucie „Nysa”, wtedy 

produkcja szkieł do lamp naftowych powinna wzrosnąć wielokrotnie. 

Tuż poniżej huty szkła „Iskra”, nad samym brzegiem rzeki Nysy, 

znajdowała się mała elektrownia wodna, hobby pana inżyniera Feista. 

Zniszczoną w czasie działań wojennych, inżynier z powodzeniem, w ramach 

niejako swego prywatnego zainteresowania i zamiłowania konsekwentnie 

próbował, nie wiem jak to powiedzieć, „reanimować”, „remontować”, 
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„odbudowywać” czy po prostu uruchamiać. Sam tak naprawdę nie umiał 

tego powiedzieć. Inż. Feist to wielce tajemnicza postać. Niemiec, czego nie 

krył, doskonale władający językiem polskim, wyrażający gorące życzenie 

repatriowania się do Rzeszy, nie mógł wyjechać, gdyż nie zgadzały się na to 

polskie władze. Służby wewnętrzne tak polityczne jak i gospodarcze nie 

dawały mu zezwolenia na wyjazd. Inż. Feist był oficjalnie dyrektorem Fabryki 

Form i Maszyn Szklarskich w Pieńsku, zakładu wchodzącego w skład 

przedsiębiorstwa Pieńskie Zjednoczone Zakłady Szklarskie. Fabryka była 

zakładem usługowym pracującym na rzecz wszystkich zgrupowanych w tym 

przedsiębiorstwie hut szkła. Produkowała przede wszystkim metalowe formy 

szklarskie do masowej produkcji różnych asortymentów, prócz tego 

półautomaty i remontowała także bardzo liczne różne automaty 

produkcyjne. Inż. Feist był raczej nominalnym kierownikiem tej fabryki. 

Właściwym i rzeczywistym kierownikiem tego zakładu i szefem jego 

produkcji był młody, ale zdolny Niemiec, nazywany krótko, „Hans”, który 

bardzo precyzyjnie i fachowo prowadził ten zakład. Ironią losu było, że 

podczas wojny fabryka produkowała szklanki do pocisków (granatów) 

moździerzowych, podobnie jak huta „Meissner I” produkowała masowo na 

automatach szklane miny przeciwczołgowe. Na składowiskach tak huty 

„Meissnr I” jak i Fabryki form pozostały ogromne remanenty tej ich 

produkcji. Pozostało tego całe hałdy, setki tysięcy sztuk, tak czerepów do 

granatów moździerzowych jak i szklanych min przeciwczołgowych. Mieliśmy 

już w najbliższym czasie wykorzystać te wojenne remanenty jako surowiec 

czy półfabrykat w produkcji artykułów pokojowych powszechnego użytku. 
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Hans już przerabiał czerepy granatów moździerzowych na doskonałe formy 

szklarskie. Był zresztą w tym mistrzem. Na hucie w Jeleniej Górze formy 

szklarskie wykonywał wspaniały fachowiec, prawdziwy artysta w tej sztuce, 

formierz-stolarz Jan Miller. Wykonywał je bowiem w drewnie. Używał do 

wyrobu form drewna z drzew liściastych, najlepiej podobno nadawało się do 

tego drewno gruszy, a potem buku lub grabu. Setki tysięcy szklanych min 

przeciwczołgowych, ogromną hałdę zalegających plac huty postanowiono 

zużyć jako stłuczkę w zestawie do produkcji poszukiwanych wtedy bardzo na 

rynku słoi „Wecka”. 

Inż. Feist, pracując niestrudzenie poza godzinami pracy i traktując 

swój trud jako swoje hobby, uruchomił wreszcie tę wodną elektrownię, do 

napędu której wykorzystano prąd rzeki Nysy. Inżynierowi chodziło 

o uniezależnienie się zakładów w Pieńsku od dostaw prądu zza Nysy, 

z Hirschfeldu, które były bardzo nieregularne, miały bardzo liczne 

i niejednokrotnie przedłużające się ponad miarę przerwy. Wtedy postawił 

sobie następne zadanie, uruchomienie zrujnowanej działaniami wojennymi 

gazowni miejskiej, aby dać coraz liczniej napływającym osadnikom do 

odbudowywanych domów tani i wygodny opał... 

Jednak w pracy inż. Feista następowały coraz liczniejsze i coraz 

dłuższe przerwy, ciągle miały do niego pilne i ważne jakieś sprawy władze 

administracji państwowej i politycznej w urzędzie wojewódzkim we 

Wrocławiu. Czasem, wezwany do Urzędu wojewódzkiego nie wracał do 
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Pieńska całymi tygodniami. A po powrocie przywoził usprawiedliwienie 

wojewódzkiego wydziału Spraw Wewnętrznych, albo innego urzędu 

wojewódzkiego. 

Kolejne zakłady, których odbudową zajęliśmy się z Tadeuszem 

Brejną, moim zastępcą i zarazem dyrektorem do spraw technicznych, bardzo 

gorąco, idąc zresztą naprzeciw pilnym zapotrzebowaniom społecznym, była 

„Nysa” i „Znicz B”. Nysa, bo kolej i ludzie czekali m.in. na szkło do lamp 

naftowych, a Znicz B, bo u niego na hałdzie piętrzyło się setki tysięcy 

szklanych min, idealny materiał jako stłuczka na słoje „Wecka”. Na razie 

mieliśmy już w Przedsiębiorstwie odbudowane dwa obiekty, Fabrykę Form 

i Maszyn Szklarskich, która się odbudowała, uruchomiła i przystąpiła już do 

produkcji niejako samoistnie, we własnym zakresie i własnymi siłami, jakby 

mimochodem, elektrownię wodną na Nysie Łużyckiej, dzieło zamiłowania 

i hobby inż. Feista i trzeci obiekt, huta „Iskra” remontowana 

w błyskawicznym tempie i już przystępująca do produkcji szkieł do lamp 

naftowych, dla potrzeb przede wszystkim kolei. 

Uganiając się, poznając i ucząc na pamięć nowego środowiska 

w jakim się tak nieopatrznie znalazłem, po drodze zgubiłem prawie dwa lata 

życia osobistego. Pozostały gdzieś na boku, poza polem widzenia sprawy 

związane z rodziną, z żoną, synami, sprawą ich osiedlenia się w Jeleniej 

Górze, czy w ogóle na Dolnym Śląsku, sprawy mieszkań, itp. sprawy, które 

przecież w jakiś jednak sposób rzutują i wpływają na tryb i sposób życia 
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i postępowania. Bo, co tu dużo mówić, człowiek sobie nawet nie zdaje 

sprawy z tego jak jego czyny są sterowane zdalnie przez te właśnie osoby. 

Na wszystko co robi i myśli patrzy pod kątem interesu, rodziny lub najbardziej 

odpowiedzialnej w rodzinie osoby, co o tym pomyśli, lub co na to powie, albo 

jak to przyjmie. Czas to zaniedbanie naprawić. Sprawami przemysłu, 

odbudowy i tymi wszystkimi sprawami wagi państwowej jeszcze będzie czas 

zająć się bliżej i obszernie. Bo jednak przecież najważniejsza jest rodzina, ta 

najmniejsza, ale najistotniejsza komórka organizacyjna struktury 

państwowej. Co tu dużo mówić. Wszystko co planujemy, robimy i działamy, 

robimy pod kątem interesów własnej rodziny, własnej żony i dzieci. Nasze 

postępowanie, jak już powiedziałem, jest zdalnie sterowane spodziewanymi 

skutkami jakie może wywrzeć na byt i samopoczucie naszej rodziny. A więc 

najwyższy czas naprawić zaniedbanie. Zacznijmy więc od początku. 

W Jeleniej Górze zjawiłem się 16 stycznia 1946 roku. Dokładnie pół 

wieku temu. Prawie w rok po tym jak opuściły ją oddziały armii niemieckiej. 

Moim grzechem pierworodnym w tej całej imprezie było, że do Jeleniej Góry 

przyjechałem zbyt późno. Prawie o cały rok za późno. A kto późno przychodzi 

ten sam sobie szkodzi, mówi ludowe porzekadło. Wszystko to, co 

wicepremier, minister Ziem odzyskanych, Władysław Gomułka obiecywał, to 

była najprawdziwsza prawda. I z tego obficie zestawionego stołu korzystali 

bez ograniczeń goście, którzy do uczty zasiedli już w lutym i marcu 1945 

roku, a więc mieszkańcy tych polskich miast i okolic, które w czasie wojny 

ucierpiały stosunkowo niewiele, albo zupełnie nic, jak np. Kraków czy Kielce. 
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Oni to obsadzili wszystkie kluczowe stanowiska w administracji Ziem 

Odzyskanych, pozajmowali jako mienie porzucone sklepy tekstylne, trafik, 

apteki, piekarnie, masarnie, stanowiska starostów, burmistrzów, wójtów, 

komendantów Milicji Obywatelskiej itp. W ciągu tego roku zajęte 

i obsadzone było już wszystko lub prawie wszystko, co miało jakąś wartość 

ekonomiczną, administracyjną, polityczną, lub z jakiejś innej przyczyny było 

funkcją czy stanowiskiem atrakcyjnym. Pozostał sam niesort, same wybierki, 

nic atrakcyjnego, a za to kłopotliwe i pełne odpowiedzialności przed ludźmi 

i światem. 

Najjaskrawiej wystąpiło to w dziedzinie przydziałów mieszkań dla 

przyjeżdżających na te Odzyskane Ziemie osadników. Olek Gutowski w lutym 

czy marcu ubiegłego roku bez trudu i żadnych kłopotów zajął sobie 10-

 pokojowy apartament na pierwszym piętrze, w pięknej dzielnicy z pięknym, 

prawie luksusowym pełnym umeblowaniem, po jakimś wziętym lekarzu. Dla 

mnie w rok potem kwatermistrzostwo przez długi czas nie mogło znaleźć 

jakiegoś przyzwoitego mieszkania. A nie mając mieszkania nie mogłem 

sprowadzić rodziny do Jeleniej Góry. Irka pod tym względem była wyjątkowo 

jakaś ostrożna i długi czas się wahała z przyjazdem, zanim po wielokrotnych 

upewnianiach się o mojej tu sytuacji, zdecydowała się wreszcie przyjechać. 

Wreszcie, chyba po miesiącu poszukiwań, przydzielono mi dwupokojowe 

mieszkanie przy ul. Jeleniej 2, na pierwszym piętrze. Wcale nie byłem nim 

zachwycony. I chociaż nigdy pod tym względem nie byłem zbyt wymagający 

i wybredny, standard tego mieszkania był daleko poniżej moich skromnych 



 

80 

 

wymogów, nawet gdybym nie brał pod uwagę oczekiwań Irki, która, 

Warszawianka, miała już trochę wyższe aspiracje, zwłaszcza gdy przyjeżdżała 

tu w roli żony żołnierza, bądź co bądź, zwycięskiej armii na tereny podbite. 

Bałem się, że na pewno nie zaakceptowałaby tego mieszkania, ale jego 

standard, aż dziw, był taki, że nie Warszawa, Piotrków czy i Koziegłowy by się 

go wstydziły, ale nawet jakaś prowincjonalna Pipidówka. Jakiś Otwock, czy 

Anin. W dodatku mieszkanie było zajęte przez dwie Niemki, matkę i dorosłą 

córkę. O właścicielu tego mieszkania nic się nie mówiło, czy zmarł, czy poległ, 

czy może jest w niewoli. Córka cały dzień była nieobecna, podobno była na 

posługach w bezpiece, co ją miało chronić przed eksmisją i wysiedleniem. 

Wydaje mi się, że nie bardzo skutecznie. Obie były strasznie zastraszone. Aż 

żal było na nie patrzeć. Chcąc sprowadzić żonę i dzieci miałem prawo 

i obowiązek powiedzieć im po prostu, macie kwadrans czasu na spakowanie 

się. Zabrać możecie z mieszkania tyle rzeczy ile potraficie unieść. I po 

kwadransie mieszkanie byłoby wolne do wyłącznej mojej dyspozycji z całą 

jego zawartością i miałbym klucz od niego w ręku, ale nie powiedziałem. 

Powiedział to, bez zmrużenia oka i chwili wahania jeszcze w mojej obecności 

w kilka dni później gość, który obejmował to mieszkanie po mnie. 

Ja mieszkałem w nim jeszcze kilkanaście dni, a starsza Niemka była mi 

służącą, wierną i oddaną. Służącą ciągle drżącą ze strachu, nie wiem 

dlaczego, bo mimo wszystko nie byłem dla niej ani groźny ani niegrzeczny. 

Nie odpowiadał mi absolutnie standard tego mieszkania. Dlatego żądałem 

innego przydziału. Takiego mieszkania abym mógł sprowadzić do Jeleniej 

Góry rodzinę. Przydzielono mi wreszcie mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, na 
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parterze na ul. Przeskok. Dom pięknie usytuowany, w śródmieściu, 

a równocześnie tuż przy parku spacerowym i widokowym, reprezentacyjnym 

parku miejskim, w którym w okresie wysypu grzybów można było śmiało 

urządzać sobie owocne grzybobrania. 

Wszystko wydawało się cudowne, i okolica, i dom, i mieszkanie, 

i meble, a jednak trafiłem z deszczu pod rynnę. Był to dom dwupiętrowy, 

zamieszkany przez sześć rodzin niemieckich, z czego cztery to tubylcy, 

autochtoni zamieszkujący go „od zawsze”, dwie zaś pozostałe rodziny to były 

same kobiety wybombowane ze zbombardowanego w czasie wojny Berlina. 

Ponieważ o repatriacji Niemców z tych terenów do Rzeszy na razie tylko się 

coś niecoś i to dość niewyraźnie mówiło, ale absolutnie nic konkretnego nie 

robiło, wydział lokalowy przy Radzie Narodowej Miejskiej znalazł iście 

salomonowe rozwiązanie: na pierwszym piętrze przydzielił mieszkanie 

jakiemuś swojemu, samotnemu urzędnikowi, podobno księgowemu ale na 

pewno skończonemu, nałogowemu moczymordzie, a cały parter przydzielił 

mnie. A Niemcy niech sobie sprawę mieszkania załatwiają miedzy sobą, mają 

pod tym względem całkowity swobodę działania. Mogą pozostać nadal 

w tym domu, ale muszę się tak ścieśnić, aby dla mnie pozostały wolne 

wszystkie pomieszczenia na parterze. 

Irka, czyli Pani „Kazań”, jak ją Niemki i „Wuja” nazywali, była dla nich 

o wiele bardziej tolerancyjna i ludzka niż Urząd Rady Miejskiej czym zyskała 

sobie serca i szacunek Niemek, którym pozostawiła całkowitą swobodę 
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z korzystania i poruszania się po całym parterze, z wyjątkiem dwóch sypialni. 

Naszej i chłopców, które obowiązane były utrzymywać w „peinlicher 

sauberkeit”, surowej czystości, porządku, jak zresztą i wszystkie inne 

pomieszczenia na parterze. Miały całkowitą swobodę korzystania ze wspólnej 

kuchni, za to, oczywiście na nie spadał obowiązek i w kuchni utrzymywać 

wzorową czystość, porządek i wydatnie pomóc w przygotowywaniu 

posiłków. Między „Frau Kazań” czy „Frau Direktor” wytworzył się w ten 

sposób szybko doskonały i harmonijny „modus vivendi” ku obustronnemu 

zadowoleniu. 

I Niemki, bo właściwie były to same kobiety, z wyjątkiem jednego 

cwaniaka, który nie wiadomo kim był, bo bardziej wyglądał na polskiego 

Żyda niż na Niemca. Tak pod względem fizycznym, jego postury i figury, jak 

i pod względem zachowania i charakteru. Co się do niego po polsku mówiło, 

rozumiał doskonale i reagował bezbłędnie, ale ciągle udawał, że nie zna 

języka polskiego. Co mu zresztą nie przeszkadzało uprawiać pokątnego 

handlu i załatwiać różne podejrzane interesy. Ale był jedynym męskim 

przedstawicielem w tej niemieckiej społeczności. Reszta wszystko płeć 

piękna, wdowy, mężatki (słomiane wdowy), panny i liczna trzódka nieletnich 

dziewcząt i dziewczynek, pochodzących jak się okazało z różnych landów i nie 

rozumiejących się między sobą nie lepiej niż później, gdy z matką zjechali na 

Przeskok, Marek i Jacek. Urobiła się wtedy na Przeskoku istna Wieża Babel, 

może nie tyle, że pomieszały się języki, a raczej, że zrobił się taki gwar 

i harmider jaki uczynić mogą tylko orientalni mieszkańcy o wschodnich 
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temperamentach pochodzenia semickiego czy chamickiego. Dziwne, ale 

Jacek w tym rozgardiaszu czuł się tak swobodnie, jak ryba w wodzie. 

Z miejsca potrafił się porozumieć i zaprzyjaźnić ze swoimi rówieśniczkami i w 

ogóle nie widać było, aby różnice językowe stanowiły jakąkolwiek przeszkodę 

w ich zabawach. Na ogół więc mieszkanie było znośne, okolica urocza, 

towarzystwo liczne, ale nie uciążliwe,  z uwagi na dzieci wesołe a nawet 

hałaśliwe. A bariera językowa, jak się okazało, nie była przeszkodą w ich 

wzajemnym zachowaniu się, a nawet w stosunkach ze starszymi. Jacek, 

któregoś dnia w czasie nieobecności matki, potrafił wytłumaczyć w języku 

mieszanym polsko - migowym pannie Hedwig (Jadwidze), jak ugotować 

„prażochę”, za którą przepadał (prażocha – potrawa z prażonej mąki żytniej 

lub gryczanej, sparzonej wrzątkiem i okraszonej słoniną), mimo że Fraulein 

Hedwig w dziedzinie lingwistyki była niekwestionowanym, skończonym 

antytalentem. Bo innym razem w podobnej sytuacji, akurat nastały wtedy 

świeże wiosenne ogórki, „wiosenna nowalijka”, pani dyrektorowa poprosiła 

pannę Hedwig aby do obiadu zrobiła z ogórków mizerię, dokładnie jej 

wszystko jak umiała wyłożyła, oczywiście po polsku, a panna Hedwig według 

instrukcji, jak ją zrozumiała, ugotowała zupę ogórkową ze śmietaną. 

Wszystko było to samo, ogórki, śmietana, tylko nie takie samo, ale 

ostatecznie takie mankamenty nie psuły nam na ogół humoru. Żyło się 

wesoło i prawie beztrosko. Niemniej były jednak pewne względy 

i zachowania, które psuły te sielskie nastroje. 
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Pierwszym takim nieprzyjemnym stanem była wspólna wygódka 

(odpowiednik polskiej sławojki), zlokalizowana na podwórzu, z której 

korzystała cała populacja naszego domu, ale nie miał jej kto sprzątać. Kobiety 

zapędziły do tej pracy jedynego mężczyznę, jakiego miały do dyspozycji, 

a który właściwie nic nie robił tylko się wałęsał i pętał pod nogami. Jedynego 

mężczyznę Niemca, nazywanego potocznie „Wujo” albo „Onkel”. Bronił się 

usilnie, ale musiał ulec liczebnej kobiecej przewadze. „Nec Hercules contra 

plures”. Widząc to wspomniany już przeze mnie pijaczyna, magistracki 

urzędnik z pierwszego piętra, w obawie aby i jego baby nie zapędziły do 

sprzątania wspólnego ustępu, oficjalnie zrezygnował z jego użytkowania 

i zaopatrzył się w potężny urynał na wyłączny własny użytek i korzystał 

z niego i w dzień i w nocy. A kiedy go wypełnił prawie z czubkiem schodził 

z nim po schodach w dół i ostentacyjnie defilował przed naszymi, stale na 

oścież otwartymi drzwiami z uwagi na ciepłą, letnią porę roku i bardzo liczną 

populację mieszkańców. A wybierał złośliwie porę dnia, kiedy właśnie 

zasiadaliśmy do stołu do obiadu. A ponieważ nie zdarzyło się nigdy aby o tej 

porze był jeszcze jako tako trzeźwy, więc przeważnie na ostatnim stopniu 

schodów z reguły się potykał i znaczną część swego bagażu rozlewał pod 

naszymi drzwiami. Raz i drugi zniosłem to cierpliwie, ale gdy zauważyłem, że 

to staje się nagminnym zwyczajem, straciłem cierpliwość, złapałem go przy 

najbliższej okazji za ożydle, tak dziadem i z taka pasją potrząsnąłem, że mu 

mało kapcie z nóg nie pospadały (sam się sobie potem dziwiłem), a znaczna 

część zawartości nocnika wylał na własny gors. A gdy resztę szybko opróżnił 

na podwórzu do ubikacji, natychmiast szybko powrócił ze szmatą czy ścierką, 
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zrobioną chyba z własnej, zalanej właśnie koszuli i starannie i dokładnie 

wytarł do sucha i do czysta zalaną pod naszymi drzwiami podłogę. Ku 

wielkiej naszej uldze i radości jeszcze tego samego dnia spakował swoje 

manatki i odpłynął w siną dal. Na zawsze. 

To były incydenty „śmiechu warte”, ale były i poważne mankamenty. 

Mieszkania, jakie zajmowaliśmy, opalane i ogrzewane były żelaznymi 

piecykami węglowymi. Ponieważ pokoje gościnne budowane były z myślą 

o letnikach, dziś byśmy powiedzieli „o wczasowiczach”, którzy będą tu 

spędzili letnie wakacje, z ogółu nie były wyposażone w piece grzewcze. 

Latem w zasadzie ten obiekt w pokoju jest niepotrzebny, tylko miejsce 

zajmuje. W czasie wojny warunki się o tyle zmieniły, że pokoje gościnne 

zostały zamieszkane na stałe przez gości z bombardowanego Berlina. I zaszła 

potrzeba te pokoje w zimie ogrzewać. Wstawiono do nich prowizorycznie 

i dość po partacku kuchenki węglowe, znane powszechnie pod nazwą 

wersalek. Takie kuchenki zastaliśmy w naszych sypialniach. Widocznie przez 

dłuższy czas nie konserwowane, ani nie czyszczone, bo w zasadzie nie miał 

kto tego robić, a może nawet i z tego powodu nie używane od dłuższego 

czasu zrobiły mi psikusa. Gdy nadeszły chłody i nastała pora ogrzewania 

sypialni, próbowałem w naszej sypialni bezskutecznie ten piecyk rozpalić. 

Kosztowało mnie to sporo mozołu i wysiłku. A mimo to nie chciał się palić. 

Nie było „cugu”, ciągu. Irka jakby przeczuwała, a może była tylko 

przezorniejsza, powiada: 
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• Nie będę tu spała, idę do chłopców - znaczy do sypialni synów. 

Ja się uparłem spać w mojej sypialni. Wprawdzie na wszelki 

wypadek, zalałem żar w palenisku wodą, ale widocznie nie dość dokładnie, 

bo obudziłem się w korytarzu w szpitalu jeleniogórskim na ul. Żeromskiego. 

Zaczadziałem. Co przeżywała Irka, trudno opowiedzieć. Według jej 

późniejszych relacji, obudziła się nad ranem, słysząc jakieś jęki i rzężenia. 

Przestraszona tym, chciała uciec ze strachu do mnie, do mojej sypialni. I tu 

dopiero spostrzegła, że to właśnie ja tak rzężę. Jakoś mnie odratowali 

w skutek jej natychmiastowej interwencji i mobilizacji odpowiednich ludzi 

i środków. W razie potrzeby była ona bardzo energiczna, operatywna 

i przedsiębiorcza. Nad podziw. Gdy powróciłem po wyjściu ze szpitali do 

pracy, dowiedziałem się, że po Zjednoczeniu krążyła już plotka, że 

próbowałem popełnić samobójstwo trując się gazem, podawano przy tym 

najróżniejsze powody tego kroku, jeden co bardziej fantastyczny i idiotyczny. 

W pracy już dowiedziałem się też, że kwatermistrz Huty Szkła 

Technicznego pan Kiziuk znalazł już dla mnie, jako od dawna dyrektora tej 

huty, bo od przeszło dwóch miesięcy, nareszcie możliwe, samodzielne 

mieszkanie. Nie wiem czy to przypadkowy zbieg okoliczności, czy było to 

działanie celowe, przyśpieszone wskutek tego wypadku, potraktowane przez 

niektórych jako akt rozpaczy i beznadziejności. Mieszkanie, na które 

otrzymałem przydział znajdowało się w budynku pół - willowym przy ul. 

Wzgórze Partyzantów 14. podobno było jeszcze w zupełnie niezłym stanie, 
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chociaż rosyjscy ozdrowieńcy i rekonwalescenci, którzy je dotąd zajmowali 

nie starali się bynajmniej, chociaż jako tako zadbać o jego kondycje. 

Najlepszą ilustracją tej ich troski było pianino, zdezelowane zupełnie 

i wypełnione po sam brzeg pustymi butelkami po różnego gatunku wódkach. 

Prawdę rzekłszy, trochę żal było opuszczać wesołej bandy na 

Przeskoku i tego wspaniałego otoczenia, tego wszechstronnego krajobrazu, 

od garbatych, zalesionych wzgórz, przez wspaniałe zielone łąki i błonia 

rozciągające się nad bystrym i kryształowo czystym Czarnym Potokiem, 

w którym chłopcy tak bardzo lubili brodzić i chłeptać się w rwącej wodzie. 

Tam to Marek, chyba pierwszy raz w życiu, przeżył niespodziewaną, chociaż 

bardziej wesołą niż groźną przygodę w zetknięciu z dziką przyrodą. Brodząc 

i brzechtając się w strumieniu natknął się na prawdziwego, oryginalnego 

i dość potężnego raka i to w bardzo nieprzyjemny i zaskakujący sposób. Rak 

mianowicie, złapał go swymi szczypcami za wielki palec u nogi. Zaskoczony 

tym Marek wydał z siebie okropny wrzask, może nie tyle z bólu ile 

z zaskoczenia i strachu i wyskoczył z wody na brzeg. Rak niemniej 

wystraszony niż Marek natychmiast puścił palec Marka i spiesznie powrócił 

do swego żywiołu, a mianowicie do Czarnego Strumienia... 

Ale to już pozostało za nami, to już była historia. Na Wzgórzu 

Partyzantów oczekiwał nas nowy rozdział życia, nowy i długi bo obejmujący 

przeszło 30 lat, bogaty w przeżycia i wydarzenia o różnym gatunku wartości. 

Ale o tym to sobie powspominamy na dalszych kartkach tej pisaniny! 
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Mój powrót ze szpitala na Hutę, załoga powitała huczną owacją, nie 

wiem czy niekłamaną, czy udawaną. Oczywiście ze względu na moją miłość 

własną przyjąłem to jako spontaniczny objaw sympatii, co mi oczywiście 

pochlebiało. Tym bardziej, że mój zastępca, dyrektor techniczny, Stanisław 

Górko, pod wpływem przeżywanych z tego tytułu niezwykłych emocji, już 

w południe opróżnił swoją dwulitrową monopolkę herbaty i był w niezwykle 

anielskim stanie nieważkości. Stopniowo jednak, powoli opadała fala 

entuzjazmu i, zdaje się, niekłamanej radości (chyba z mego powrotu?) 

i trzeba było wracać do codzienności, do pracy. Więc powoli gromadka 

entuzjastów rozeszła się na swe stanowiska. Pozostał tylko Pan Kluzik, aby 

zdać mi relację ze swoich poczynań w sprawia uzyskania dla mnie przydziału 

jakiegoś przyzwoitego mieszkania. 

Pan Kluzik! Jeśli szukam w literaturze pięknej prototypu, czy wzorca 

dla niego, to nieodparcie napiera się Protazy, woźny Trybunału z „Pana 

Tadeusza” Mickiewicza, i kiedy przyglądam się na rycinie wykonanej przez 

imć. pana M. E. Andriollego, jako Ilustrację do tej epopei. konterfektowi pana 

Protazego, to dalipan, wypisz, wymaluj mój Kluzik. Pochodził również z tych 

okolic „rozciągnionych nad błękitnym Niemnem”, bo przyjechał do Jeleniej 

Góry, jako repatriant razem z hutnikami szklarskimi z huty w Niemnie. Czy 

istniała taka miejscowość w przedwojennej Polsce, nigdy nie słyszałem. Ale, 

że istniała huta szklarska i posiadała hutników, prawdziwych mistrzów sztuki 

szklarskiej, mogłem się naocznie przekonać. Jaką funkcję czy jakie stanowisko 

zajmował Kluzik w niemeńskiej hucie nie wiem. Tutaj, na Hucie Szkła 
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Technicznego pełnił funkcję kwatermistrza. Bo i taki etat był wtedy na hucie. 

Zadaniem zaś kwatermistrza była troska o zakwaterowanie i to na stałe, 

wykwalifikowanych pracowników huty w pierwszym rzędzie, oczywiście, 

mistrzów szklarskich, niezbędnych na hucie dla jej jak najbardziej wydajnej 

pracy. Obowiązki wcale nie łatwe, chyba wcale nie łatwiejsze od tych zadań 

i obowiązków, jakimi był obarczony jego książkowy protoplasta, Protazy – 

Woźny Trybunału. 

A gdy zaczął swoim spokojnym, śpiewnym, z litewskim zaciąganym 

językiem opowiadać o tej swojej „Golgocie”, jaką przeszedł, aby wreszcie 

osiągnąć swój zamierzony cel, o tych ponagleniach i interwencjach, 

o koneksjach na jakie się powoływał, o poparciach o jakie prosił i o jakie się 

ubiegał i domagał od różnych możnych osobistości, o protekcjach o jakie 

często bezskutecznie zabiegał, widać było, że i pod tym względem niedaleko 

odbiegał od swe o książkowego wzorca, był cierpliwy, obowiązkowy, uparty 

i nieustępliwy. Tak długo i konsekwentnie potrafił dążyć do wytkniętego celu 

różnymi drogami, aż go wreszcie osiągał. Kluzik był pełen dumy i zadowolenia 

a nawet, można powiedzieć, szczęśliwy z osiągniętego sukcesu. W samo 

opowiadanie o swoich przeżyciach i perypetiach na jakie się ciągle natykał 

w czasie realizacji swego zadania, a właściwie swego rodzaju misji, bo tak to 

wyglądało w jego relacji, włożył tyle uczucia i emocji, iż widać było, że 

sprawa miała dla niego niezmierną wagę. Włożył w nią wiele serca 

i konsekwentnego uporu. Wobec takiej postawy i podejścia do sprawy 
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Kluzika, byłoby nieludzkie i okropnie krzywdzące dla niego jakieś 

wybrzydzanie nad tym mieszkaniem, byłoby nieludzkie i okropnie 

krzywdzące, gdybym wybrzydzał mieszkanie wybrane przez tego oddanego 

człowieka. 
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WZGÓRZE PARTYZANTÓW 14 m. 3 

A do wybrzydzania było niejedno. Przede wszystkim opał. Nauczony 

smutnym doświadczeniem z Przeskoku, w myśl porzekadła „Kto się na 

gorącym sparzy – ten na zimne dmucha!”, pierwszą rzeczą, na którą 

zwróciłem uwagę i którą się specjalnie zainteresowałem, było właśnie 

opalanie i ogrzewanie. A tu akurat stan faktyczny tych urządzeń pozostawiał 

wiele do życzenia. Mieszkanie było opalane przy pomocy zwykłych, 

normalnych pieców kaflowych, na węgiel kamienny lub na brykiety z węgla 

brunatnego, były nawet w nienajgorszym stanie. I dotąd wszystko jest 

w najlepszym porządku. Ale... Jest jednak pewne „Ale...” 

Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, to znaczy, aby w zimie 

zejść do piwnicy (bo dom jest podpiwniczony) po węgiel, każdorazowo trzeba 

zejść dwa piętra niżej, a następnie z wanienką czy kubłem węgla czy 

brykietów, bo te na Górnym Śląsku są bardziej powszechnie używane, trzeba 

się wdrapać trzy kondygnacje po 14 stopni każda do góry. Ale to jeszcze nie 

wszystko. Dom wzniesiony jest na skarpie, na zboczu góry, frontem zwrócony 

na północ, do ulicy, a plecami opiera się o zbocze, właśnie o zbocze Wzgórza 

Partyzantów, w taki sposób, że lokator z parteru może sobie spokojnie 

wychodzić z pokoju na werandę i z niej przechodzić do ogrodu znajdującego 

się na tym samym poziomie, tyle, że na tyłach domu, od strony południowej. 

Od frontu, od strony, aby wejść na parter trzeba najpierw pokonać 14 stopni 
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schodów, aby wyjść na poziom dachu garażu, który jest na tej samej 

wysokości od ulicy, co i podłoga piwnicy. Aby więc przygotowany i zwieziony 

ze składu na ul. Grunwaldzkiej zimowy zapas węgla czy brykietów umieścić 

w piwnicy, trzeba je, wbrew powszechnie przyjętemu zwyczajowi nie znosić 

do piwnicy, a wnosić do góry, jakby na pierwsze piętro. Całe szczęście, że 

byliśmy wtedy jeszcze młodzi,  w pełni sił i  przekonani, iż tak będzie zawsze. 

A jednak kiedyś mieliśmy się przekonać, jakie to jest uciążliwe. Inna sprawa 

to była konserwacja i remonty pieców kaflowych, które przecież również 

z biegiem czasu starzały się i wymagały konserwacji i od czasu do czasu 

napraw i remontów. No i okresowe ich czyszczenie. Wprawdzie pan Kępski, 

gospodarz i właściciel domu, od momentu, kiedy go kupił po znajomości od 

państwa za prawie symboliczną sumę 80 tysięcy złotych (tj. dwumiesięczną 

pensję urzędnika średniej rangi), do komornego ustawowego stale doliczał 

jakąś opłatę „za usługi kominiarskie”, ale przez całe te trzydzieści lat 

przeżytych w Jeleniej Górze ani razu, ani w domu, ani w nawet w mieście nie 

spotkałem kominiarza nawet na lekarstwo. Cały obrządek przy utrzymywaniu 

pieców w pełnej sprawności musiałem wykonywać sam, własnoręcznie. 

Każdej jesieni albo na początku zimy, kiedy rozpoczynał się sezon grzewczy, 

wygarniałem z zakamarków każdego pieca całe kubły sadzy i to nie jeden ani 

dwa, aby piece miały odpowiedni „cug”, ciąg i normalnie grzały. Piec 

kuchenny, zwany krótko „kuchnią”, a fachowo, trzonem kuchennym, niestety, 

z braku konserwacji i jakiej takiej troski o niego, był całkowicie zdezelowany 

i ze starości nie nadawał się do użytku. Konieczny dla niego był kapitalny 

remont. Wymagał koniecznie ręki dobrego fachowca. 
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Fot. 4. Wzgórze Partyzantów 14 m. 3. Fotografia współczesna ze zbiorów 

rodzinnych. 
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Fot. 5. Panorama Jeleniej Góry z balkonu domu przy ul. 

Wzgórze Partyzantów 14 m. 3, 158 r. (Sokole gniazdo). 
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Cóż, w Jeleniej Górze, mieście powiatowym, nie można było znaleźć majstra - 

zduna, który by potrafił doprowadzić ten trzon kuchenny do jakiego takiego 

ładu. Na szczęście w domu był gaz, więc zainstalowana dwupalnikowa 

kuchenka gazowa rozwiązywała z powodzeniem nasze kuchenne potrzeby. 

Tak prawdę powiedziawszy, w pierwszym okresie, to nawet milo i przyjemnie 

było w tym mieszkaniu mieszkać. Wszystkie urządzenia, chociaż zaniedbane 

i zapuszczone, nie były tak bardzo zdewastowane. Ruscy rekonwalescenci, 

choć nie można ich posądzać o specjalną troskę w stosunku do zajmowanego 

lokum, nie przejawiali też żadnych wandalskich skłonności do jego niszczenia, 

z wyjątkiem pianina, do którego, widocznie po pijanemu wrzucali opróżnione 

butelki po wypitych alkoholach i w ten sposób porozrywali znaczną część 

strun tego szlachetnego instrumentu. Co do innych przedmiotów 

zachowywali się widocznie raczej obojętnie. I teraz wystarczyło je tylko 

oczyścić, nasmarować, czy przeprowadzić jakąś lekką naprawę kosmetyczną, 

by przywrócić całkowitą sprawność funkcjonalną. Nawet wspomniana przeze 

mnie kuchnie była całkiem sprawna, ewenementem było, że przez kilka lat, 

w otworze wentylacyjnym kuchennym gnieździły się jerzyki (jerzyki – rodzina 

ptaków, podobnych do jaskółek, świetnie latających, do 170 km/h, 

owadożerne), u nas jerzyk zwyczajny (Micropus apus), chroniony. Od rana 

radosnym swym świergotem umilające kucharce życie. Z kuchni było wyjście 

na boczny stryszek, trochę niskie, chcąc wyjść do niego trzeba było się 

mocno schylać. Ala za to stryszek był idealnym miejscem na przechowywanie 

podręcznych zapasów żywności, zwłaszcza takich, które niełatwo ulegają 

zepsuciu, jak beczka kiszonej kapusty lub ogórków, wianuszek suszonych 
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grzybów, słoje dżemów czy marmolady. Trzeba pamiętać, że wokół Jeleniej 

Góry rozciągały się obszary potężnych puszcz i lasów mieszanych, w których 

obok buków, grabów i brzóz rosły również dorodne modrzewie, o których lud 

powiada, że ich robak nie toczy, a także smukłe jodły i świerki, obfitujące 

jesienią w różnego rodzaju grzyby. Wtedy też prawie wszystkie zakłady pracy, 

które dysponowały własnymi samochodami ciężarowymi, urządzały 

w ramach tak zwanych akcji „socjalnych” w niedziele i święta (wtedy jeszcze 

wolne soboty nie były znane) zbiorowe wycieczki swych pracowników na 

grzybobranie do Puszczy Ruszowskiej, Zgorzeleckiej lub też Bolesławieckiej. 

Zakłady małe, jak Huta Szkła Technicznego, nie dysponujące takim taborem, 

w drodze wymiany usług, wypożyczały na czas grzybobrania autokar z PKS-u, 

aby również swoim pracownikom urządzić bardzo mile widziane i cieszące się 

zwykle nadkompletami wycieczki na grzybobranie. 

Stryszek był względnie obszerny, ale trudny do sforsowania 

i poruszania się w nim, ze względu na dość niski a silny skos opadającego 

dachu. I w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo było do czego właściwie ma 

służyć, jaką ma odgrywać rolę. A powstał dzięki zapobiegliwości architektów 

w trosce o jak największe wykorzystanie przestrzeni mieszkalnej, jako 

margines, odpad użytkowy, do użytku w celach indywidualnie wybieranych 

przez aktualne gospodynie. Jak już powiedziałam, służył przeważnie za 

podręczną spiżarnię, mógł jednak i przeważnie również służył, jako suszarnia 

bielizny, odgrywał również rolę lamusa, czyli składowiska różnych rupieci, 

starych, uszkodzonych i wyłączonych z użytkowania sprzętów i innych 
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przedmiotów codziennego użytku. Zawierał też w sobie wiele tajemnic, 

zagadek i niespodzianek. 

W Piotrkowie Trybunalskim, u mego Ojca na podwórzu rósł przy 

studni, przed gankiem, stary, zasadzony jeszcze w 1928 roku orzech włoski. 

Drzewo rozrosło się tak potężnie, iż zacieniło prawie całe podwórze. A rodziło 

rok rocznie masę doskonałych, olbrzymiej wielkości orzechów włoskich. Ale 

dziwna, potężna łupina orzecha wcale nie świadczyła o tym, że i ziarno 

zawarte wewnątrz skorupki jest równie olbrzymie. Nie, ziarno orzecha nie 

odbiegało wiele od normy dorodnego, zwykłego orzecha włoskiego. 

W październiku każdego roku, na imieniny Irki, Ojciec pocztą przysyłał nam 

sporą, chyba ważącą ponad dwa kilogramy paczkę. Znajdowały się w niej 

włoskie orzechy z własnego drzewa. Każdorazowo Irka zamyślała solidnie 

zachować te orzechy do świąt Bożego Narodzenia, część, jak powiadała do 

ciasta na keksy a część posrebrzona zostanie zawieszona, jako ozdoba na 

świątecznej choince. Rzadko jednak zdarzało się by orzechy, choćby tylko 

w części zdołały dotrwać do wigilii. Przeważnie już dużo wcześniej padały 

łupem chłopaków, którzy wszędzie potrafili je wytropić. Aż pewnego roku 

Irka zawiązała się. Tak schowam, powiada, że ich nie znajdą. W tym czasie 

była moda, że sklepy sprzedawały pszenną mąkę wyborową w pięknych 

lnianych, pięciokilowych woreczkach. W taki właśnie pięciokilowy woreczek 

po pszennej mące przesypała przysłane przez Ojca orzechy i schowała go 

w sobie tylko znane miejsce, aby chłopcy nic nie znaleźli  przed świętami. Ale 

gdy nadeszły święta i potrzebne były orzechy, sama gospodyni nie mogła ich 
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odnaleźć, tak je doskonale ukryła. Nie tylko więc chłopcy, ale i ona sama nie 

mogła ich odszukać, bo po prostu zapomniała gdzie je schowała. Minęły 

święta Bożego Narodzenia, minął Nowy Rok, minęła Wielkanoc a orzechów 

ani śladu. 

Kiedyś kociła się nasza kotka. Irka pomagała jej przy porodzie na 

ochotnika, jako położna. Urodziła (oczywiście kotka) czworo kociąt. Irka 

potem opowiadała, że przy tym porodzie spociła się chyba bardziej niż sama 

położnica. Kocica przez kilka dni normalnie karmiła swoje małe i ślepe 

kocięta w przygotowanym dla niej przez Irkę gnieździe. Aż po kilku dniach, 

którejś nocy, za ścianą przylegającą do naszego łóżka, a oddzielającego 

sypialnię od stryszku, usłyszeliśmy żałosne miauczenia kociaka. W ciągu dnia, 

w wirze codziennych zajęć, po prostu fakt ten wyleciał mi z głowy. Ale 

w nocy, żałosny koncert miauczącego kociaka powtórzył się z nową siłą. 

Miauczenie kota znowu nie dało nam spać całą noc. Nie wiedziałem i nie 

domyślałem się o co tu może chodzić i co to w ogóle może znaczyć. Bo kotka, 

jak w ciągu dnia widziałem, normalnie i pieczołowicie zajmowała się 

i opiekowała swymi kociakami w gnieździe. Ale gdy i trzeciej nocy to żałosne 

miauczenie, powtarzające się przez całą noc nie ustawało, postanowiłem za 

dnia przeszukać stryszek. Łatwo było powiedzieć, ale potrzebowałem wiele 

wysiłku i cierpliwości, aby pośród masy nagromadzonych, chyba od czasu 

potopu, starych gratów i rupieci, czołgając się prawie utorować sobie drogę 

i dotrzeć wreszcie do miejsca skąd rozlegały się ciągle żałosne dźwięki, do 

miejsca gdzie cierpiało i skarżyło się żałośnie maleńkie kociątko. 
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Przeprowadzone stante pede dochodzenie w tej sprawie wykazało, że wśród 

czworga kociąt jakie urodziła kocica, były trzy kotki i jeden kot. Matka po 

kilku dniach normalnego karmienia wszystkich, postanowiła pozostawić 

w gnieździe tylko trzy kotki, a kota wyniosła daleko i schowała głęboko 

w niedostępnych zakamarkach zagraconego stryszku. I do niego więcej nie 

zaglądała, jakby go chciała skazać na głodową śmierć. Gdy go przyniosłem 

i umieściłem w gnieździe, był mniejszy od każdej ze swoich sióstr prawie 

o połowę. Ale matka już go z gniazda nie wyrzuciła, karmiła razem z resztą. 

Jak widać moja interwencja uratowała mu życie. A kiedy to pokolenie kotów 

na tyle podrosło, że kotki stały się już samodzielne, rozpierzchły się gdzieś po 

świecie bez śladu. Widocznie poszukały sobie nowych własnych panów 

i własne tereny łowieckie. Kot - Rudzielec (bo był rudy jak wiewiórka) został 

na starych śmieciach przy matce. Zaprzyjaźnił się z psem Morusem, razem 

jedli z jednej miski i razem wychodzili na spacery. Kiedy brałem do ręki smycz 

i zakładałem Morusowi obrożę, kot Rudzielec też nadstawiał szyję, aby go 

ubrać w ten klejnot. A gdy go pomijałem, czuł się dotknięty i obrażony. Nie 

mniej towarzyszył Morusowi, ale niedaleko, bo jak wiadomo, kot ma 

ograniczone swoje tereny łowieckie i nie wolno mu wkraczać na tereny obce. 

W czasie wyprawy na stryszek w poszukiwaniu miauczącego kotka 

zupełnie przypadkowo przy okazji spostrzegłem wiszącą na belce więźby 

dachowej, pod samą krokwią lnianą, torbę po pszennej mące 

z poszukiwanymi od lat bezskutecznie orzechami włoskimi, daru od Ojca. 

Zachowały się doskonale. A już wtedy ani moi rodzice nie żyli, ani też nie 
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istniało już drzewo, z którego pochodziły. Stary włoski orzech przy studni 

przed gankiem, przemarzł którejś zimy wyjątkowo ciężkiej i Zenek musiał go 

wycięć. 

Jednego roku, ładne parę lat później, Andrzej i Janusz urodzeni już 

w Jeleniej Górze, byli już dużymi chłopakami, a my z Irką dorobiliśmy się 

własnego samochodu. Skromnego i będącego częstym tematów do żartów 

i do uszczypliwych uwag, że „Syrena” to nie samochód. Ale żarty żartami 

a nam syrena 104 wystarczała, jak na nasze potrzeby. 

W porze grzybobrania wybraliśmy się więc pewnego razu w czwórkę 

na grzyby w lasy puszczy Ruszowskiej. Okazało się jednak, że dzień nie był 

„grzybowy” i z grzybów nic nie wyszło. Ale trafiliśmy na obszary obfitująca 

w borówki „brusznice”, czyli borówkę czerwoną. Liczne obszerne polany 

wśród sosnowego boru pokryte były rośliną. Niektóre polany licznie 

występujące wśród sosnowego boru przedstawiał scenerię jakby żywcem 

zaczerpniętą z jakiejś cudownej bajki. Pokryte szmaragdowymi kobiercami 

utkanymi z wiecznie zielonych krzewinek tej roślin, zwieńczonych każda 

gronem koralowych jagód, oczarowują oczy i porywają serca. Szczególnie 

Andrzej trafił na polanę aż mieniącą się od zatrzęsienia purpurowych jagód. 

Istne eldorado! On sam z tej polany zebrał znacznie ponad dwa litry 

dorodnych jagód. My tzn. Janusz, Mama i ja zebraliśmy w trójkę co najmniej 

drugie tyle. Przez całą drogę powrotną, Irka marzyła, jak to z tych borówek 

udusi czy nawarzy wspaniałych, smacznych powideł. A wiadomo przecież, że 
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borówki to wspaniała przystawka do pieczeni, a najlepiej nadają się do 

drobiu, a przede wszystkim do pieczonego indyka. Bo indyk z niczym tak 

dobrze nie smakuje jak z powidłami z borówek. Więc koniecznie w najbliższy 

Nowy Rok musi być na stole indyk z borówkami. Wprawdzie taki zwyczaj 

panuje w Anglii, krajach anglosaskich i w Ameryce... No chyba... Przecież 

indyk został przywieziony do Europy właśnie z Ameryki. Ale co się będziemy 

zastanawiać o zwyczajach i obyczajach. Ważne jest, że indyk z borówkami 

wspaniale smakuje, a przecież nie jada się indyka na co dzień tylko od święta, 

a najlepiej nadaje się na świąteczny stół w Nowy Rok. Borówki już mamy, 

a indyka kupię na targu. Lepiej może byłoby indyczkę, ma delikatniejsze 

mięso. Ale mamy jeszcze czas, zobaczę. Jeszcze się zastanowię. 

I jak obiecywała naszykowała tych powideł sporo. Było tego chyba 

ponad pięć litrów, wielki kamionkowy gar. Postawiła na stryszku, gdzie miał 

oczekiwać zimy i Sylwestra wraz z beczką kiszonej kapusty i takim samym 

garem kamionkowym kiszonych ogórków. A kiedy naszła zima i szybko 

zaczęły się zbliżać radosne święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Irka 

pomyślała o indyku na Nowy Rok i o swoich powidłach z borówek. Ale 

w kamionkowym, pięciolitrowym garnku po powidłach pozostały tylko 

żałosne ślady. Okazało się, że wypatrzył te powidła na stryszku Janusz 

i całkiem mu zasmakowały, a tak nawiasem mówiąc, był on okropnym 

łasuchem i pomału wszystkie je z garnka wyprowadził. I na Nowy Rok zamiast 

spodziewanego indyka wystarczyć musiała gęś z jabłkami, pozostała jeszcze 

od Bożego Narodzenia. 
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Wracając do Janusza i jego łakomstwa, Andrzej był jego 

przeciwieństwem. Jeżeli obaj dostali jakieś łakocie, Janusz pałaszował swoje 

natychmiast, Andrzej zaś zachowywał je „na potem”. Często z tego powodu 

był stratny czy poszkodowany. Janusz podglądał go gdzie chowa swoje 

słodycze i często mu je podbierał. Kiedyś obaj dostali po tabliczce czekolady. 

Janusz swoją w mig opędzlował, a Andrzej zjadł część, a resztę schował 

u siebie w łóżku pod poduszkę. I chyba zapomniał o tym. W nocy od ciepła 

jego ciała czekolada się rozpuściła i rozpłynęła po poduszce i pościeli plamiąc 

oczywiście piżamę. A on musiał się obejść smakiem. 

Zejdźmy już jednak z tego stryszku i przejdźmy na pokoje. Ale póki co, chyba 

jednak wypada przedtem zapoznać gości z ubikacją, czy jak kto woli 

z łazienką. Prawie zawsze zachodzi potrzeba dla panów umyć ręce, a dla pań 

poprawić makijaż. Jak jut wspomniałem dom zaopatrzony był w instalację 

gazową. W związku z tym urządzona była również skromna, ale funkcjonalna 

łazienka. Wprawdzie wanna z cynkowej blachy przypominała raczej trumnę, 

albo masarską nieckę na kiełbasy czy salcesony, ale swoją funkcję, jako 

wanna kąpielowa wypełniała bez zarzutu. Do grzania wody do kąpieli służył 

wspaniały gazowy piecyk produkcji i patentu firmy „Junkers”, słynnej firmy 

produkującej samoloty transportowe „Ju-88” całkowicie obudowana 

z aluminiowej blachy falistej i sławne bojowe szturmowce „Ju-87” „Stukasy” 

bombowce nurkujące, które się nam bardzo dały we znaki we wrześniu 1939 

roku, a tutaj miałem doskonały, niewielki, ale bardzo sprawny piecyk gazowy, 

który świetnie rozwiązywał problem potrzebnej gorącej wody do kąpieli. 
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Oczywiście, nie ma potrzeby rozwodzić się nad tym, że mieliśmy wodę 

przede wszystkim w kuchni, kran i zlew, no i w łazience, wannę i sedes ze 

spłuczką. Wszystko skromne, prawie na spartańską modłę, ale funkcjonalne, 

ale przejdźmy wreszcie na pokoje. 
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Fot. 6. Stanisław Krasoń – Portret syna Janusza. 
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Najpiękniejszy i najobszerniejszy był pokój stołowy, nazywany przez 

nas „balkonowym”. Jedyną jego wadą było, że oba okna, balkon i drzwi 

prowadzące na niego wychodziły na północ, tak, że nawet w upalne lato 

panował na nim łagodny chłód. Za to widok z balkonu był przepyszny, wprost 

cudowny. Stojąc na balkonie miało się całą Jelenią Górę u swoich stóp. 

A horyzont obejmował swym kręgiem zasięg hen aż po Jeżów Sudecki, 

lotnisko szybowcowe, Goduszyn, Górę i wieżę Krzywoustego i szosę na 

Legnicę. Poniżej, w prawo, tuż obok, na rzut kamieniem, rozsiadł się 

majestatyczny gmach Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego, w którym kształcili się i które ukończyli chlubnie ze 

świadectwem dojrzałości wszyscy czterej moi synowie, i ci dwaj urodzeni 

w Warszawie, Marek i Jacek przybyli do Jeleniej Góry jako „osadnicy” i ci 

dwaj urodzeni już tutaj właśnie, w tym salonie, Andrzej i Janusz, 

jeleniogórscy autochtoni, z których żaden jednak nie zapuścił na stałe korzeni 

w tym pięknym mieście, jeszcze nie zeszpeconym wtedy przez „Celwiskozę”. 

Tylko Janusz, jakby kompromisowo osiedlił się na nizinach zachodnich, ale 

w Zielonej nie Jeleniej Górze. Nieco w lewo przed nami, tuż na pierwszym 

planie, poprzez korony drzew widać łamaną linię dachów jeleniogórskich 

kamienic, a najbliżej wśród nich wieżę kościoła garnizonowego świętego 

Jakuba, którego proboszczem był pułkownik, ksiądz kapelan W. P. Był to czas 

kiedy żyła jeszcze tradycja „księży patriotów”, kiedy w święto Bożego Ciała 

pod baldachimem w czasie uroczystej procesji, celebranta z monstrancją pod 

łokcie podtrzymywali i prowadzili z jednej strony wicestarosta Drabina, a z 

drugiej pierwszy sekretarz partii (PPR), a o dźwiganie drążków baldachimu 
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dobijali się najświetniejsi prominenci miasta. Nabożne, obrzędowe melodie 

grała wprawdzie orkiestra kolejarzy, ale honorową asystę w procesji przy 

baldachimie stanowiła kompania honorowa Wojska Polskiego z karabinami 

„na baczność”, tyle tylko, iż założone na karabinach bagnety były skierowane 

ostrzami w dół, na znak symbolizujący pokojowe tendencje i dążenia. Tuż za 

miastem, widoczne doskonale z naszego balkonu rozłożyły się Koszary 

Sudeckiego Pułku Piechoty, którego honorowym patronem, jako dyrektor 

Huty Szkła Technicznego, zostałem wybrany i z tego tytułu wkrótce 

zaproszony wraz z małżonką na uroczyste obchody święta Pułkowego, 

przypadające w rocznicę jakiegoś bohaterskiego czynu bojowego jednostki 

w czasie krwawych działań wojennych w 1944/45 roku, przy suto 

zastawionym stole wszelkiego rodzaju zakąskami i niezliczoną ilością butelek 

„ognistej wody”, w raz na gardła ognistych marsowych synów, przy 

dźwiękach zupełnie niezłej orkiestry pułkowej, miło i wesoło upływał czas 

w atmosferze niemal sielankowej, a na pewno w jak najbardziej pokojowej. 

Irka słuchała i patrzyła oszołomiona obecnością ponad setki bohaterów 

wojennych, z których każdy miał na swoim koncie jakiś niezwykły czyn 

bojowy, o czym świadczyły błyszczące, liczne oznaczenia bojowe, krzyże, 

medale i jeszcze jakieś inne oznaczenia. Ale chociaż bractwo marsowe 

wysilało się jak mogło i nie skąpiło duserów i komplementów pani 

dyrektorowej, nie była ona nimi zachwycona. Nie byli to jednak „lwy 

salonowe”. Wytłumaczyłem jej, że nie powinna być w stosunku do nich zbyt 

surowa, bo przecież nic mogli się nauczyć salonowego zachowania, bo gdzie 
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i kiedy? Wychowywała ich przecież wojna, zachowania kształtowały marsze 

bojowe, biwaki w polu przy ogniskach, bitwy i potyczki na polach walk. 

Wyposażenie naszego „pokoju balkonowego”, a zarazem jadalni 

i salonu, podobnie jak inne, było skromne ale funkcjonalne. Prosty 

rozsuwany stół, cztery krzesła, leżanka, tzw. „szezlong” (kanapa w kształcie 

wydłużonego fotela, na którym można odpoczywać w pozycji półleżącej, 

stolik, w którego dwóch szufladach kłębiły się barwne zwoje różnorakiej 

pasmanterii, igła, nici i bez liku rozmaitych guzików. Warsztat pani domu 

w wolnych chwilach. Później służył jako podstawa do radioodbiornika, stał na 

nim długi czas pierwszy po wojnie, polski, wyprodukowany w Dzierżoniowie 

radioodbiornik „Pionier”, póki go nie wyparł z tego miejsca wyprodukowany 

w Gdańsku polski telewizor „Neptun”. 

Pokój „balkonowy” czy „widokowy” był najulubieńszym miejscem 

naszego przebywania. Był stołowym ponieważ, tu spożywaliśmy codzienne 

posiłki, tu odbywały się okolicznościowe przyjęcia i spotkania, świąteczne 

biesiady i kolacje, tu zapraszaliśmy gości i tu z nimi się gościliśmy. Tu pod 

piecem Morus obrał sobie legowisko i zimą czy latem polegiwał sobie w nim, 

swym mądrym i smętnym wzrokiem, uważnie cały czas śledząc nasze 

zachowania i poczynania. Tu też urodzili się obaj młodsi synowie, Andrzej 

i Janusz. Irka nie miała jakoś zaufania do wydziału położniczego w Miejskim 

Szpitalu, miała raczej jakąś wrodzoną awersję, nie wiem czy uzasadnioną do 

Izb Porodowych w szpitalach.  
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Tłumaczyła zawsze: 

 Boję się żeby mi nie podmieniono dziecka, jak się to bardzo często 

zdarza w szpitalach. 

I urodziła wszystkich czterech chłopaków w domu. Obecny byłem przy 

trzech, Marku, Andrzeju i Januszu. I razem z nią przeżywałem męki, emocje 

i triumf tego niezwykłego życiowego aktu. Nie byłem tylko przy Jacku, bo 

urodził się w czasie wojny, kiedy przebywałem w niemieckiej niewoli. Za to 

urodziny tak Andrzeja jak i Janusza nie tylko obserwowałem, ale 

i współuczestniczyłem w nich od początku do końca. A przebiegał ten proces 

dość dziwnie. A jak? Opowiem. 

Była ciemna zimowa noc styczniowa, właśnie pożegnaliśmy stary, 

1949 rok. Tuż po północy nowego 1950 roku coś mnie zbudziło ze snu. Nie 

wiem co, ale przypuszczam, że pustka w łóżku obok mnie. Nie było przy mnie 

Irki. Zaintrygowany zarwałam się i poszedłem na poszukiwania. A Irka 

w kuchni klęcząc na kolanach pracowicie szoruje podłogę kuchenną. 

Podniosła się na mój widok i powiada do mnie, „sięgnij po akuszerkę”. Była 

godzina około czwartej nad ranem. Ale to była styczniowa noc, dokładnie 2 

stycznia 1950 r. o czwartej rano to jeszcze w tym czasie głęboka noc. 

Wszędzie ciemno i głucho, zwłaszcza, że był to przecież dzień poświąteczny. 

Na ulicach głucho i cicho, nawet spóźnionych pijaków nie uwidzisz a ja gnany 

niepokojem pędziłem aż na ulicę Ogrodową, gdzie mieszkała położna. Ta 
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ostudziła moje rozgorączkowanie, a wypytawszy się dokładnie co i jak, 

powiedziała spokojnie 

 Będę o dziesiątej. Proszę przygotować dużo gorącej wody. 

Przyszła w samą porę. W trzy lata potem powtórzyło się jota w jotę, 

wszystko to samo, tylko że była to noc po sylwestrowa i Janusz urodził się 

dokładnie w sam Nowy Rok, 1953, również o godzinie dziesiątej rano. 

Drugi pokój naszego mieszkania miał okna wychodzące na zachód. 

To też najjaśniej i najdłużej był nasłoneczniony. Poprzedni, jeszcze ten 

przedwojenny lokator widocznie przeznaczył go sobie na gabinet do pracy 

i odpowiednio do tego umeblował. Prawie wszystkie znajdujące się w nim 

meble były podrysowane na „Gdańskie”, na ciężkie i z czarnego dębu. Pod 

oknami rozsiadło się okazałe biurko, przed nim również ciężki, biurowy fotel 

a na biurku postument z czarnego marmuru, przedstawiający płaską, owalną 

misę, na krańcach której dwa bojowe koguty z brązu, szykują się do walki. 

Statua ta musiała chyba pochodzić z kancelarii adwokackiej i symbolizowała 

zapewne stających do walki dwóch zaciekłych jurystów - adwersarzy. Ale sam 

lokator nie był jurystą, raczej technikiem, bo obok biurka znalazłem deskę 

kreślarską, rysownicę, kilka drewnianych, różnej wielkości liniałów, ekierki 

i przykładnice. Rysownice, liniały i przykładnice posłużyły potem chłopcom, 

Markowi i Januszowi za broń, jako tarcze i miecze w inicjowanych przez nich 

turniejach rycerskich. Tak jak deska do prasowania oparta o stół lub biurko 

służyła im za „zjeżdżalnię”. W szufladzie biurka odkryłem stary kreślarski 
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niezbędnik zawierający kalekie i ułomne, stare grafiony kreślarskie i cyrkle 

kreślarskie, kilka starych, różnej twardości ołówków w tym dwukolorowych, 

niebiesko-czerwonych, używanych powszechnie przez wojskowych do 

nanoszenia na mapy, plany i szkice wojskowe, sytuacji bojowej 

i rozmieszczenia oddziałów i pododdziałów w terenie, niebieskim – własnych, 

czerwonym – nieprzyjacielskich. I wreszcie kilka klaserów ze starymi 

znaczkami pocztowymi co znaczyłoby, że lokator był hobbistą 

filatelistycznym. W lewo od biurka, zajmując dokładnie całą ścianę pokoju, 

stała oparta o nią olbrzymia, trzydrzwiowa, również podrasowana na 

„Gdańską”, czarna i ciężka szafa biblioteczna. Środkowe drzwi stanowiła 

wielka, kryształowa szklana szyba. Środek pokoju zajmował spory, okrągły 

stół dębowy. Nad nim zwieszała się elektryczna żarówka ocieniona 

ogromnym jak spadochron, brązowo-żółtym abażurem. Przy stole dwa 

krzesła, stanowiące chyba resztkę z tego samego kompletu, co i fotel przy 

biurku, dębowe, miękko wyściełane. Dwa meble w tym pokoju wyraźnie nie 

pasowały do reszty, odcinając się od pozostałych. Wyraźnie nie pasowały do 

nich, pianino, kolor jasny orzech, mebel tak sponiewierany przez ruskich 

rekonwalescentów i szafa ubraniowa, oraz tandetna sosnowa szafka 

pomalowana na ciemny dąb zwykłym, syntetycznym lakierem. Również 

trzydrzwiowa, również na  środkowych drzwiach, zaopatrzone od strony 

wewnętrznej w okazałe, na całe drzwi, lustro wewnątrz z jednej strony półki 

na bieliznę, druga strona przeznaczona na ubrania i okrycia. Na dole wielka 

szuflada mogła służyć do różnych celów w zależności od potrzeb i woli 

gospodyni, bo chyba nie gospodarza mieszkania. 
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Umeblowanie tego pokoju, nazwijmy go umownie „Gabinetem 

Pana” uzupełniała zgrabna etażerka, również czarna i widocznie należąca do 

kompletu, mebel składający się z kilku otwartych półek, umiejscowiona przy 

biurku pod oknem, stoisko podręcznych, codziennie używanych książek. 

Pianina dość szybko się pozbyłem, bo nikt u mnie nie przejawiał 

jakiegoś zainteresowania tym instrumentem ani tym bardziej muzyką. 

A ponieważ grat nie nadawał się do użytku a tylko zajmował miejsce 

w pokoju, gdy zainteresowało się nim Ministerstwo Kultury i zaproponowało 

mi abym je nabył, wyceniając je przy tym jakby nie tylko było w pełni 

sprawne, ale też fabrycznie nowe, podziękowałem grzecznie za łaskę. 

I pewnego dnia zjawiło się u mnie z Wydziału Kultury Miejskiej Rady 

Narodowej kilku nygusów i wynieśli je. W pokoju zrobiło się zaraz i widniej 

i luźniej. 

Z „Gabinetu Pana” dwoje drzwi prowadzi do bokówek, na prawo 

i na lewo. Bokówki, o których mówię, to były pomieszczenia przylegające do 

gabinetu pana, powstałe do zagospodarowania przestrzeni strychowych, coś 

w rodzaju facjatki o charakterze alkowy, albo może odwrotnie, alkowy 

o charakterze facjatki. W każdym razie, obojętnie zresztą, jaka była tego 

przyczyna, te dwie bokówki były zaopatrzone w dość duże, przyzwoite okna, 

uszczelniony i ocieplony dach i ściany, doprowadzono elektryczne światło 

i powstały zupełnie przyzwoite pomieszczenia nadające się do zamieszkania, 

nie tylko w lecie, ale nawet na sypialnię w porze zimowej. Idąc po linii, 
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bokówkę po lewej stronie przeznaczyliśmy na sypialnię dla chłopców, a po 

prawej, na razie, zarezerwowaliśmy na sypialnie dla siebie. 

Kiedy mieliśmy już zamiar przenieść się z Przeskoku na Wzgórze 

Partyzantów zwrócił się do Frau „Kazań” Onkel „Wujo” z ciekawą i bardzo 

zachęcającą propozycją. 

W tym czasie Niemcy wiedzieli już, że sprawa wysiedlenia ich z Ziem 

Zachodnich jest już definitywnie przesądzona, że w niedługim czasie wszyscy 

bez wyjątku Niemcy zostaną wywiezieni do Niemiec, i że będą mogli zabrać 

ze sobą tyle tylko bagażu, ile sami zdołają udźwignąć, „Wujo-Onkel” wystąpił 

więc w roli faktora, a on się do tego nadawał i mam wrażenie, że 

przynajmniej ostatnio to tylko faktorstwem i pokątnym handlem się 

zajmował, a więc wystąpił w imieniu Fräulein Hedwig i na jej prośbę jako 

pośrednik a jednocześnie jako tłumacz z następującą propozycją, Panna 

Hedwig, która na krótko przed wojną miała zamiar wyjść za mąż, niestety 

wojna pokrzyżowała jej plany, ale ona skrzętnie przygotowywała sobie 

ślubną wyprawę, swoje panieńskie wiano, a więc pościel, bieliznę pościelową 

i osobistą oraz kompletne umeblowanie sypialni składające się z podwójnego 

małżeńskiego łoża na sprężynach z materacami z końskiego włosia, dwóch 

nocnych szafek, toaletki z potrójnym, łamanym i składanym lustrem, 

wysokiej elektrycznej, stojącej lampy z abażurem, wszystkie te meble 

wykonano w pięknym, oryginalnym kolorze brzozy karelskiej. Panna Hedwig 

miała nadzieję, że jak się wszystko po wojnie uładzi, to ona, wraz z innymi, 
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wróci na swoje stare śmieci. A tymczasem prosi Frau Kazań, aby była na tyle 

grzeczna i uprzejma i zaopiekowała się na czas jej nieobecności w Jeleniej 

Górze jej posagowymi rzeczami, a głównie meblami. Ona jest przekonana, że 

Frau Kazań będzie je używała tak samo pieczołowicie i dbać o nie troskliwie 

jakby to były jej własne. A kiedyś, kiedy ona, Hedwig, wróci do Jeleniej Góry, 

to sobie odbierze swoje rzeczy a Frau Kazań odwdzięczy się z całego serca za 

opiekę o nie. Irka miała, oczywiście, skrupuły i przedstawiła im swoje 

obiekcje. Kupić, to oczywiście moglibyśmy, ale czym zapłacić? Naszych 

złotówek nie chcą, bo tam na zachodzie i tak nie mają żadnej wartości. 

A tutaj gdyby nawet i kupili coś, to będą na pewno mieli trudności 

z wywiezieniem. Zresztą oni sobie zdają sprawę z tego, że inaczej te piękne 

meble mogą dostać się w jakieś niewłaściwe ręce i mogą ulec zniszczeniu lub 

też przepaść bezpowrotnie, bez śladu. 

W tym czasie akurat dostaliśmy z UNRRA-y paczkę żywnościową, 

a w niej dwadzieścia kilka 14 uncjowych czy nawet funtowych puszek 

z konserwą mięsną, które stanowiły przeważającą część zawartości paczki. 

Z braku czegoś bardziej odpowiedniego oddaliśmy Niemce wspaniałomyślnie 

wszystkie te puszki z konserwą zawierające, jak głosił angielski napis na nich: 

„Horses meat”. I tak zdawaliśmy sobie sprawę, że postąpiliśmy po ludzku. 

Niemka pewna była, że zabezpieczyła swoje posagowe mienie, myśmy się nie 

łudzili, że jej nadzieje powrotu to płonne nadzieje. A pozyskane tak tanim 

kosztem, prawie za darmo, bo kosztem kilkunastu puszek końskich konserw, 

których i tak w domu, nikt nie chciał jeść, uważaliśmy za swego rodzaju 
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rekompensatę strat, jakie ponieśliśmy w zbombardowanej i spalonej 

Warszawie. Ani Fräulein Hedwig, ani „Wujo-Onkel” do dziś dnia nie dali 

o sobie najmniejszego znaku życia. Uzyskane w ten nieoczekiwany sposób 

wyposażenie sypialni, umeblowaliśmy prawą bokówkę, i z tak urządzonej 

sypialni korzystaliśmy z zadowoleniem przez przeszło lat trzydzieści. Aby już 

zakończyć ten opis nowej naszej siedziby z takim trudem i poświęceniem 

wywalczonej dla nas przez pana Kluzika, wypada jeszcze parę słów poświęcić 

korytarzowi, który opisane pomieszczenia jakoś łączył w jedną, dość 

harmonijną całość. 

Korytarz był długi i w zasadzie ciemny. Dziennego światła było w nim 

tyle ile przepuszczały oszklone witrażowe drzwi, wiodące z klatki schodowej 

do mieszkania. Rzeczywistym jego oświetleniem była względnie silna 

żarówka, ocienione nieodzownym w tym czasie, bo modnym abażurem, 

zawieszona mniej więcej w połowie długości korytarza, akurat naprzeciwko 

drzwi do pokoju balkonowego. Tutaj też, naprzeciw tego wejścia stało pod 

ścianą tremo, wysokie, stojące lustro w ozdobnej ramie połączone z konsolą, 

ozdobnym stolikiem, na którym damy zdejmując przed lustrem kapelusze 

i inne nakrycia głowy zwykłe są poprawiać fryzury i makijaż i wtedy na 

konsolę odkładają rękawiczki i torebkę (kosmetyczkę). Tuż obok trema, nieco 

bliżej drzwi wejściowych opierały się o ścianę „szragi”, złożone urządzenie, 

pomyślana przede wszystkim dla panów. Na samym dole drewnianej 

ozdobnej ścianki umieszczona była płaska blaszana wanienka, na której 

panowie w razie słoty zwykli byli zostawiać mokre i zabłocone kalosze. Około 
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metra wyżej umocowana była do tejże ścianki wygięta w owalny kształt 

drewniana z cienkiego pręta obejma, coś w rodzaju obręczy, obejmującej 

wstawiane w nią na blaszaną rynienkę mokre parasole i laski. Na samej górze 

umocowana była ażurowa, wykonana z cienkich sztywnych prętów, lekka 

półka na kapelusze, czapki i różne inne nakrycia głowy. Poniżej półki 

w ściankę wmontowano szereg mocnych, drewnianych solidnych kołków, 

służących do zawieszania na nich palt, płaszczy i innych zwierzchnich okryć. 

W ten sposób wyczerpaliśmy całkowicie opis zagospodarowania 

całej północnej połowy tej kondygnacji, a nawet części południowej, tyle ile 

obejmowała bokówka z sypialnią chłopców. Ale na tej samej kondygnacji 

znajdowała się i druga, południowa część poddasza, posiadająca oddzielne 

wejście ze schodów, od której klucze trzymała u siebie gospodyni domu 

i współwłaścicielka, pani Kępska. W tamtej części znajdował się prawdziwy 

strych. Między belkami wiązania dachowego i krokwiami poddasza 

porozciągane były solidne, konopne linki służące do zawieszania na nich 

mokrej, upranej bielizny do suszenia. Podłoga zamiast tradycyjnej glinianej 

polepy, wyłożona była solidnymi deskami podłogowymi, na niej ustawione 

były skrzynie z piaskiem i poukładane inne narzędzia przeciwpożarowe. 

A ponadto, wbrew przepisom ppoż. leżało sporo różnych starych rupieci 

i złomu, stare, metalowe łóżka szpitalne, ułamki metalowe jakichś mebli 

i konstrukcji nie znanego mi pochodzenia. Prawdopodobnie żałosne 

remanenty po rosyjskich ozdrowieńcach. 
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Z tego strychu było też wyjście na ściślejsze poddasze i na dach dla 

kominiarza, którego, jak to już wspomniałem przez cały mój przeszło 

trzydziestoletni pobyt w Jeleniej Górze nie widziałem na oczy. 

Tremo wraz z konsolką i kilka innych drobiazgów zabrał Marek 

w 1978 roku, po śmierci Irki, do Warszawy i postawił w przedpokoju, gdzie 

stoi do dziś. Resztę mebli odkupiła ode mnie Kępska dla swojej wnuczki, nie 

wiem tylko czy dla Grażyny, córki Maryśki, czy też dla Violetty, córki Jurka. Ja 

nie mogłem ich zabrać do Warszawy bo w Warszawie, w mieszkaniu Marka, 

nie pomieściłyby się. To były meble na nieco inny standard mieszkań niż 

mieszkania spółdzielcze w Warszawie. 

Po latach tułaczki i koczowania po różnych obozach jenieckich, po 

biwakowaniach w tandetnych i prymitywnych barakach, w warunkach 

urągających niejednokrotnie wszelkim ludzkim standardom, na pograniczu 

głodu i nędzy, po przemierzeniu tysięcy kilometrów dróg i bezdroży i różnych 

innych wertepów Brandenburgii, Meklemburgii i Szlezwigu-Holsztynie, by 

wreszcie po powrocie do kraju i do Warszawy pierwsze noce przespać na 

deskach rozłożonych na wannie w łazience u Józka Gonery na Pytlasińskiego, 

w budynku jeszcze nie odbudowanym po zniszczeniach wojennych, nasze 

skromne mieszkanie wydawało się czymś błogosławionym. Skromne, ale 

jakżeż inne, swojskie, przyjemne i własne. Mieszkanie na Wzgórzu 

Partyzantów wydawało się przytulne i bezpieczne. Znamionowało nam 

koniec tułaczki i poniewierania się po obcych kątach po całym świecie. 



 

 

117 

 

Wieściło stabilizację. Czuliśmy się w nim wolni i bezpieczni. Trochę wysoko, 

ale za to wesoło i radośnie. Z balkonu jak z sokolego gniazda mogliśmy 

spoglądać na cały świat „z góry” jak ptaki, a całe miasto i ludzi mieliśmy 

u swych stóp. Wzrokiem zaś mogliśmy ogarnąć nieograniczony wprost 

horyzont od krańca po kraniec i czuliśmy się pewni i spokojni. Coraz bardziej 

upewnialiśmy się, że jednak nadeszła wreszcie stabilizacja. Marek poszedł już 

do gimnazjum, wobec tego Irka zaczęła chodzić na wywiadówki. Pani 

dyrektorowa zaczęła zawierać znajomości z przedstawicielami miejscowej 

elity intelektualnej. Została poproszona do udziału w pracach Komitetu 

Rodzicielskiego. Wpisała się również na członka Jeleniogórskiej Spółdzielni 

Spożywców, gdzie również poproszono ją do udziału w zarządzie Spółdzielni, 

a nawet powierzono kierownictwo wydziału kontroli i inspekcji placówek 

Spółdzielni w terenie. Musiała sobie tam nieźle radzić z wykonywaniem 

podjętych przez siebie obowiązków społecznych, bo zdobywała sobie 

uznanie, dobrą ocenę swej pracy i bardzo często materialne wyrazy uznania 

w postaci różnych dyplomów, kwiatów i pięknych i bogatych bombonierek. 

Jednym słowem, dość szybko adaptowała się i wżywała w nowe środowisko, 

warunki życia i nowe społeczeństwo, które jak mi się wydawało, przyjęło nas, 

może bez entuzjazmu ale i bez niechęci, a raczej przychylnie i dość szybko 

i chętnie zaakceptowało. Świadczyłyby o tym nowe liczne bliższe znajomości 

i przyjaźnie. Goście, którzy coraz częściej i coraz liczniej odwiedzali nas 

i nawzajem zapraszali do siebie przy różnych okazjach i bez okazji, jak kto 

i jak kiedy, Koszelowie, Guziakowie, Wnukowscy, Markiewiczowie, Raudnitze, 

Chwistowie i inni. 
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Zaczęliśmy nieoczekiwanie w Jeleniej Górze w mieszkaniu przy 

ul. Wzgórze Partyzantów 14 m. 3 nowe życie. Życie od początku, niejako od 

nowa. Nic więc dziwnego, że wkrótce zjawili się Andrzej i Janusz, jako 

logiczny skutek tej sytuacji, dopełnienie tego nowego rozdziału naszego 

życia. 

Ale Licho nie śpi. A życie zawsze kryje w zanadrzu różne 

niespodzianki. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie uderzy cios. 

A zaczęło się zupełnie niewinnie, a nawet obiecująco. W lipcu hit. 

Otrzymałem awans i służbowe przeniesienie na dyrektora naczelnego 

Kombinatu Hut Szklanych w Pieńsku k/Zgorzelca, działo się to wszystko 

jeszcze w ramach Dolnośląskiego Zjednoczenia Szklarskiego, do którego 

należała zarówno podlegająca mi aktualnie Huta Szkła Technicznego jak 

i Kombinat Hut Szkła w Pieńsku, na dyrektora naczelnego, na którego właśnie 

awansowałem. Ten awans kaducznie przyszedł nie w porę i pokrzyżował nam 

szyki. Z miejsca zburzył tak cudownie zapowiadającą się sielankę. Muszę tu 

przypomnieć, że do Jeleniej Góry przyjechałem nie jako osadnik, a raczej jako 

zwiadowca, szperacz na spenetrowanie miejscowych warunków życia. Ale 

wydarzenia potoczyły się tak dziwnie i tak szybko, że nie było ani czasu, ani 

możliwości ocknąć się z szoku w jakim się znalazłem, ani tym bardziej 

poważnie pomyśleć o powrocie do Warszawy. 
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Cały czas, każdego dnia traktowałem swój pobyt na Dolnym Śląsku 

jako tymczasowy, muszę tu nawiasem wtrącić uwagę, że tak samo swój 

pobyt na Ziemiach Odzyskanych traktowali wszyscy napływowi na tych 

ziemiach Polacy, widmo trzeciej wojny światowej ciągle jeszcze krążyło nad 

nami. 

Jeśli mój pobyt w Jeleniej Górze traktowałem w pewnym sensie jako 

pobyt czasowy, gdyż w moim mniemaniu były uwarunkowania, to moje 

przeniesienie do Pieńska traktowałem jako delegację, na razie, na bliżej 

nieokreślony czas, ale stosunkowo krótki. W każdym razie tak to do mojego 

awansu i wszystkich związanych z tym przywilejów i dostatków odnosiłem się 

mocno sceptycznie i nieufnie, ani nie malałem zaufania do tych zaszczytów 

i łask. Natomiast doskonale zdawałem sobie sprawę z dolegliwości jakie stają 

się moim udziałem. Z Jeleniej Góry do Pieńska odległość wynosi około sto 

kilometrów. A więc na codzienne dojazdy z Jeleniej Góry do Pieńska na 

ówczesne czasy samochodem nie można było sobie pozwolić. Miałem 

wprawdzie wspaniałego „Horcha”, o którym, jak już wspomniałem, 

opowiadali Niemcy, sam Hitler miał jeździć, ale po pierwsze należał on do 

inwentarza Huty Szkła Technicznego i wobec mego przeniesienia wychodził 

spod mojej władzy, a po drugie to i tak przeważnie korzystali z niego 

prominenci Zjednoczenia, a po trzecie zrujnowałaby mnie benzyna, bo pił jak 

wawelski smok po 35 litrów na sto kilometrów. Z dniem mojego 

przeniesienia do Pieńska traciłem swoją władzę w Hucie Technicznej, ale za 

to zyskiwałem w Pieńsku, a Pieńsk podobno miał mleć nawet kilka 
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samochodów osobowych. Miał, ale wszystko to były stare, wysłużone graty 

nadające się tylko na złom. Jedynie jedna stara DKW, którą powoził 

i opiekował się autochton to znaczy Łużyczanin, Łebek. Nie przyznawał się do 

niemieckości ani do polskości. Był po prostu „tutejszy”. Tak samo źle mówił 

po polsku jak i po niemiecku, a ze swą żoną rozmawiali starą łużycką gwarą. 

Ze mną starał się rozmawiać po polsku, ale przychodziło mu to z trudnością. 

Był doskonałym kierowcą i mechanikiem. Pilnym i pracowitym. O swoją 

„Dekawkę” dbał bardzo troskliwie i dlatego może była ona jeszcze na 

chodzie. On jako jeden z pierwszych zameldował się u mnie do mojej 

dyspozycji. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to znaczy, że wyłącznie ja mogę 

nim dysponować. Chociaż nie miałem zamiaru przywłaszczyć go sobie to 

jednak początkowo odwoził mnie do Jeleniej Góry, wprawdzie nie 

codziennie, ale w soboty na niedziele. W poniedziałek do Pieńska jechałem 

pociągiem przez Lubań, akurat szczęśliwie był taki, który mi pasował. 

Korzystałbym z pociągu i w kierunku z Pieńska do Jeleniej Góry, ale nie było 

takiego pociągu, który by mi odpowiadał. Jedyne możliwe połączenie, 

z którego mogłem korzystać i z którego niekiedy nawet korzystałem, to było 

przez Węgliniec z przesiadką w Zebrzydowej, gdzie na połączenie z pociągiem 

do Jeleniej Góry musiałem wyczekiwać przeszło godzinę. Do Jeleniej Góry na 

dworzec Zachodni przyjeżdżałem dopiero około północy. Była to na 

naprawdę bardzo uciążliwa podróż. Była to dotkliwość, która mi bardzo 

dokuczała. Tym bardziej, że w Pieńsku do mojej dyspozycji miałem wspaniały 

pałac ulokowany tuż nad brzegiem rzeki Nysy, we wspaniałym parku, gdzie 

dęby liczyły sobie chyba za sto lat, bo niedawno firma „Gbr. Putzler”, do 
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której poprzednio należała największa huta szklarska w Pieńsku, pałac i park; 

obchodziła właśnie jubileusz 75-lecia swego istnienia. Pałac posiadał ileś tam 

pokoi, całe multum. Nigdy ich nie mogłem się doliczyć, zresztą nawet nie 

próbowałem. Z tego, co pamiętam, to na pierwszym piętrze były dwie 

sypialnie duże, jedna małżeńska i druga dziecinna, dwie mniejsze, z dwoma 

łóżkami każda i dwa pokoje gościnne z pojedynczymi łóżkami. Ponadto na 

drugim piętrze były pokoje gościnne, ale nigdy nie sprawdzałem, czy ich było 

cztery czy sześć. Nie mówię o pokojach służbowych, właściwie, dla służby, 

które zajmowały całe poddasze. Jak widać było gdzie się zatrzymać 

i ulokować, choćby całą rodzinę. Warto było sprowadzić żonę i dzieci, 

niechby sobie pohulały. 

Tylko, że ja jakoś, jak to już mówiłem, nie miałem ani krzty zaufania 

do tych wszystkich cudowności, do tych zaszczytów, honorów, pałaców itd. 

Nie wierzyłem w trwałość tego dla mnie bardzo niezwykłego stanu. Dla mnie 

było to za piękne, aby było prawdziwe. Z drugiej strony jednak ten stan był 

dla mnie zbyt męczący, aby mógł trwać na dłuższą metę. 

A jednak bałem się przenosić do Pieńska z całą rodziną jaszcze 

z innych względów. Bałem się mianowicie, że wtedy utracę pozostawione 

w Jeleniej Górze, z takim trudem zdobyte mieszkanie na Wzgórzu 

Partyzantów, do którego zdążyłem się już nawet przyzwyczaić, które mi się 

podobało, które nawet polubiłem i którego czułem się prawowitym 

i legalnym właścicielem i lokatorem w wyniku decyzji Miejskiej Rady 
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Narodowej w Jeleniej Górze, której Wydział Lokalowy to mieszkanie 

oficjalnie mi przydzielił i w tej sprawie wydał odpowiedni, uprawniający mnie 

do użytkowania tego mieszkania dokument. W takiej to byłem rozterce, 

kiedy zjawił się na horyzoncie Tadzio Szmidt. Tadeusz Szmidt, dawny znajomy 

i kolega współtowarzysz w jenieckim Oficerskim Obozie Jeńców 

w Woldenbergu. Dostał właśnie posadę w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej 

Górze i poszukiwał na okres przejściowy mieszkania, bo właśnie poznał 

szałową dziewczynę, która też miała ogromną ochotę zapuścić gdzieś, jak 

jemioła, korzenie i nawet gotowa jest zamieszkać z nim razem. Na takie 

dictum zaświtała mi w głowie, wydawało się, genialna myśl. Wyrządzę 

koledze Tadziowi koleżeńską przysługą i równocześnie rozwiążę swój problem 

mieszkaniowy. Zaproponowałem więc Tadziowi co następuje, na czas 

potrzebny Wydziałowi Lokalowemu na wynalezienie dla Tadzia 

i przydzielenia mu osobistego mieszkania pozostawiam mu do dyspozycji, 

jako sublokatorowi nasze mieszkanie, a my tymczasem wyniesiemy się do 

Pieńska. Pod pewnymi jednakże warunkami. W dalszym ciągu jednak 

będziemy figurowali jako właściciele i lokatorzy główni tego mieszkania. 

W przypadku gdyby Tadzio otrzymał wcześniej klucze do własnego 

mieszkania, powinien natychmiast klucze od naszego mieszkanie zwrócić 

nam. Jeśliby zaś zaszła konieczność wcześniejszego naszego powrotu do 

Jeleniej Góry, Tadzio bezzwłocznie zwolni na nasze żądanie nasze mieszkanie. 

Dlatego powinien chodzić i starać się, aby w Radzie Narodowej nie zasypiali 

gruszek w popiele i starali się o jak najszybsze znalezienie mieszkanie dla 

niego. Tak to dogadaliśmy się z nim, uzgodnili i postanowili. 
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Uwolniwszy się w ten sposób od gnębiących mnie trosk i rozterek, 

zabezpieczywszy sobie tyły z lekkim sercem radośni, swobodni i beztroscy 

wybieraliśmy się, jak mityczny Jazon na wyprawę po „Złote Runo” do 

Pieńska. Ale niestety nie w komplecie, tylko ja z żoną i Jackiem. Marek 

pozostawał w Jeleniej Górze, bo po pierwsze, jako uczeń już gimnazjum im. 

Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze nie mógł wyjeżdżać, aby nie przerywać 

sobie nauki. Tym bardziej, że w Pieńsku nie było szkoły średniej, musiałby 

wtedy Jeździć do szkoły do Zgorzelca, co by bez wątpienia połączone było 

z dużymi kłopotami i trudnościami. Było i inne dno w taj całej sprawie, dla 

którego Marek według nas powinien pozostać w Jeleniej Górze. Jako 

chłopiec Już 12 letni i rozgarnięty, mógłby choćby z daleka dawać baczenie 

na pozostawione w Jeleniej Górze mieszkanie. Ale Marek nie bardzo miał 

ochotę samemu pozostawać w mieszkaniu, a myślę, że na pewno 

przeszkadzałby i Tadziowi. Na szczęście i tu znalazło się salomonowe 

rozwiązanie. Kadrowcem u mnie na Hucie Technicznej był Sylwester Piasecki, 

górnik, reemigrant z Francji i jakiś tam daleki kuzyn czy krewny, czy też 

bardzo bliski znajomy Edwarda Gierka. Z Piasecką Irka nawiązała bardzo 

bliskie stosunki towarzyskie. Piaseccy mieli troje dzieci. Najstarsza córka, jako 

panna pracowała w milicji, teraz miała już własne mieszkanie na 

ul. Pocztowej i właśnie spodziewała się drugiego dziecka. Syn Sylwester, jak 

ojciec powołany został właśnie do wojska, do marynarki wojennej. W domu 

pozostała najmłodsza i ostatnia córka Lońka, niewiele starsza od Marka. 

Piaseccy mieli obszerne mieszkanie przy ul. Bolesława Chrobrego i Piasecka 

chętnie zgodziła się, a właściwie to nawet sama zaproponowała, że przyjmie 
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Marka na „stancję”, to znaczy na mieszkanie z wyżywieniem. Myślę, że 

Piasecka widziała w tym i swój interes. Przypuszczała zapewne, że przy 

Marku, zachęcona jago pilnością w nauce i Lońka bardziej przyłoży się do 

książek. Uradzili, uchwalili, postanowili i zrealizowali...Co z tego wynikło? 

Pożyjemy, zobaczymy. 

Na razie przenosimy się do Pieńska, do pałacu, w parku gdzie jest 

fontanna, strumyk spływający do granicznej rzeki Nysy i multum pokoi. Jacek 

w Pieńsku poszedł do Szkoły. Pani Kamińska kierowniczka szkoły była z tego 

powodu wniebowzięta. 



 

125 

 

PIEŃSK k/ ZGORZELCA 

Jak to miałem okazję gdzieś już wspomnieć, Pieńsk to niewielka 

osada położona nad rzeką graniczną Nysą, niedaleko od Zgorzelca, przed 

wojną wyrósł na duże centrum przemysłu szklarskiego. Prawdopodobnie 

decydującą rolę odegrała tu obecność ogromnych złóż taniego węgla 

brunatnego, łatwo dostępnego, wydobywanego z płytkich kopalni 

odkrywkowych i wykorzystywanego po przetworzeniu w doskonałych, 

nowoczesnych gazogeneratorach na gaz świetlny idealnie nadający się do 

opalania wanien i pieców szklarskich, teoretycznie do dowolnie wysokiej 

temperatury. W przemyśle szklarskim jednak dopuszczalna jest maksymalna 

temperatura tylko do 1700º C, gdyż powyżej tej temperatury wszystkie 

materiały, z których można by było zbudować wannę, piec szklarski czy 

donicę ulegają stopieniu. Wszelkie sylikaty i szamoty rozpływają się jak 

roztopione masło. Nawet najodporniejszy na wysokie temperatury czysty 

chemicznie kwarc topi się w temperaturze 1700º C. Podobno Japończycy 

próbują topić szkło w naczyniach platynowych, ale na razie są to próby 

laboratoryjne i półtechniczne. 

Największą wśród hut szklarskich w Pieńsku jest huta należąca przed 

wojną do firmy „Gbr. Putzler”, a obecnie po przejęciu jej przez władze Polskie 
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została przechrzczona na hutę „Nysa”. Huta nastawiona była na produkcję 

szkła oświetleniowego, to znaczy różnego rodzaju kloszy, kul mlecznych, 

daszków ochronnych, abażurów szklanych, itp., ale i również osłon szklanych 

do lamp kopalnianych a nawet lampek i zniczów nagrobkowych. Te ostatnie 

masowo produkowano na eksport do Indii. 

Ale w momencie, gdy zjawiłem się, jako dyrektor naczelny 

w Pieńsku, w kombinacie odbudowywało się na razie przede wszystkim 

kominy hut, które wszystkie bez wyjątku legły w gruzach ostrzelane  z armat. 

Tak jak kiedyś, po jednym nalocie nocnym i zbombardowaniu Lubeki 

w pamiętną noc z soboty na niedzielę Palmową w 1942 roku  w mieście 

słynnym z tysiąca wież kościelnych pozostały zaledwie dwie przy kościele 

„Peter-Paul Kirche” a i to jedna w połowie wysokości przestrzelona na wylot, 

a druga złamana w pół. Tak i w Pieńsku, miasta kominów fabrycznych, po 

walkach o przeprawy na Nysie wiosną 1945 r. nie ostał się ani jeden. I teraz 

najbardziej, pożądanym i poszukiwanym pracownikiem i najlepiej płatnym 

był murarz, budowniczy kominów fabrycznych, a dopiero na drugim miejscu 

w hierarchii zawodów poszukiwanych stał murarz, budowniczy pieców 

szklarskich. Do tej pory, po prawie rocznym wysiłku i zwalczaniu 

najróżnorodniejszych przeciwności udało się z trudem zmobilizowanym ad 

hoc ekipom odbudować z gruzów staroświecką hutę „Iskrę” z jedną 

niewielką wanną wyrobową i niewysokim, bo liczącym sobie nie więcej niż 
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około 15 metrów wysokości kominem. Już w mojej obecności uruchomiono 

produkcję szkła również oświetleniowego, a mianowicie cylindrów szklanych 

do lamp naftowych, przede wszystkim dla kolei i w miarę wolnych mocy 

przerobowych również i dla ludności cywilnej. Ciągle jeszcze, bowiem lampa 

naftowa była najpowszechniejszym (obok karbidówki) urządzeniem 

oświetleniowym. Elektryfikacja kolei malała dopiero nadejść w najbliższej 

przyszłości. Na razie najaktualniejszym hasłem propagandowo-produkcyjno-

mobilizacyjnym było: „Kominy muszą dymić” i „Kolej czeka na cylindry do 

lamp” (naftowych w domyśle). Dlatego obowiązkiem naszym, to znaczy 

moim i dyrektora technicznego Tadeusza Brejny mojego zastępcy było 

uruchomić na „Nysie” produkcję przede wszystkim szkieł do lamp naftowych. 

Więc położyliśmy wielki nacisk na odbudowę przede wszystkim komina, 

który stanowił najpoważniejszy problem, gdyż wysokość jego miała wynosić 

chyba 60 albo nawet 80 metrów i dużej wanny wyrobowej na 6 warsztatów, 

z której produkcja szkieł do lamp naftowych zarówno kolejowych jak i dla 

osób i cywilnych i urzędów powinna w krótkim czasie nasycić rynek 

i całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie społeczne na ten artykuł, ciągle 

jeszcze pierwszej potrzeby. Niezależnie od zwiększania ilościowego produkcji, 

dążyliśmy do poprawy jej jakości, a szczególnie oczywiście szkieł do lamp 

naftowych. Nad tym zagadnieniem pracował już usilnie nasz szef produkcji, 

technik szklarski Zenon Krauze. Chodziło głównie o zwiększenie 

wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o większą odporność na 
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zmiany,  a zwłaszcza na podwyższanie temperatury. Krótko, aby nie pękały 

przy nagrzewaniu się od płomienia lampy. Wierzyliśmy, że zwiększając 

odporność przedłużamy żywotność szkła a przez to zmniejszamy zużycie 

i zapotrzebowanie, dzięki czemu zaspakajamy lepiej głód rynku. 

Po jakim takim zapoznaniu się z ogólną sytuacją na moim nowym 

gospodarstwie, w długich i wyczerpujących rozmowach z całym sztabem 

współpracowników kombinatu, ułożyliśmy sobie pewien plan, a właściwie 

szkic albo zarys planu. Po prostu wytyczyliśmy sobie najpilniejsze 

i najważniejsze zadania i kolejność, w jakiej mieliśmy zamiar je realizować. 

Niestety, nie uwzględniliśmy w naszych rachubach czynnika zewnętrznego, 

który miał w decydujący sposób wpływać na specjalizację naszych zamierzeń. 

Nastał bowiem czas powszechnego planowania. Taka po prostu moda. My, 

układając w pewien uporządkowany i chronologicznie uszeregowany system 

nasze zamiary na przyszłość nie mieliśmy pojęcia, że mimo woli włączamy się 

w ogólnie już panujący trend planowania. Nie wiedzieliśmy, że w Warszawie, 

w Centrali powstaje potężny urząd „Planowania i Statystyki”, na czele 

którego ma stanąć sam minister Przemysłu i Handlu, pan Hilary Minc. 

Zwróciła na to dość nieoczekiwanie naszą uwagę Dyrekcja Szkła i Ceramiki 

Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Budowlanych. Planowanie to 

było nareszcie coś z mojej dziedziny, coś z kierunku moich studiów 

uniwersyteckich. Przecież zacząłem pisać pracę magisterską właśnie 
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z rachunku prawdopodobieństwa u prof. Neumana, a w czasie studiów 

zajmowałem się na seminariach i kolokwiach szczególnie topologią, teorią 

mnogości i prawami wielkich liczb. Byłem przecież absolwentem Wydziału 

Matematyczno-Fizycznego, ze specjalnością matematyki. Statystyka 

i planowanie to było właśnie to „co lubią tygrysiątka”. Coś dla mnie. Ale 

niestety, jako dyrektorowi naczelnemu nie wypadało parać się tak wąską 

dziedziną działalności. Mój Ojciec zawsze miał zwyczaj w takich razach 

mówić: „Po to kowal ma obcęgi, by sobie palców nie poparzyć”. 

Planowanie należało do administracji. Na stanowisku zaś dyrektora 

do spraw administracyjnych zastałem pana Filipkowskiego. Dyrektor 

Filipkowski to przedwojenna, nie byle jaka szyszka. To wiceminister 

i kwatermistrz w Ministerstwie Spraw Wojskowych ostatniego 

przedwojennego rządu RP. Planowanie nie było mu z pewnością obcą 

dziedziną. Lekką więc ręką przekazałem mu tę sprawę do dalszego 

postępowania. On też był racjonalistą i z miejsca zorganizował w swym dziale 

administracji, przy wydziale Zaopatrzenia Sekcję Planowania i Statystyki. 

Zatrudnił w niej kilkoro młodych ludzi, przeważnie dziewcząt i zapędził ich do 

opracowywania planów produkcji i zaopatrzenia surowcowego, zgodnie 

z wytycznymi Centralnego Zarządu, a właściwie Urzędu Planowania 

i Statystyki przy Radzie Ministrów. 
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Robota z tymi planami szła jednak opornie, jak po grudzie, chociaż 

na pierwszy rzut oka wydawało się, że nie powinno być żadnych specjalnych 

trudności. Kiedy więc przynaglany przez Centralę sam również 

niecierpliwiłem się, ponaglałem i posądzałem, kapitan Kozłowski, Kierownik 

Huty „Znicz 3” (dawniej Meissner 2) powiada do mnie: - „Co się Pan tak 

przejmuje, panie dyrektorze, u nas w brygadzie, kapitan Kozłowski był 

żołnierzem z brygady pancernej. Brał między innymi udział w walkach przy 

forsowaniu przepraw na Nysie pod Zgorzelcem, był ranny i w szpitalu 

doczekał się końca wojny, a po rekonwalescencji i po wyjściu z sanatorium 

wrócił do Pieńska by wziąć udział w odbudowie tego co jeszcze tak niedawno 

rozstrzeliwał działem swojej brygady pancernej i tak wylądował w Pieńsku 

jako odpowiedzialny kierownik odbudowującej się w błyskawicznym tempie 

huty „Znicz B”, która w czasie wojny jakby dla ironii produkowała szklane 

czerepy dla produkcji min przeciwczołgowych. Tysiące tych czerepów, nie 

wykorzystanych w czasie wojny zalegało plac składowy huty i zostało przez 

nas zakwalifikowane na stłuczkę i surowiec do przyszłej produkcji bardziej 

pokojowego asortymentu, jakim miały być słoje konserwowe „Wecka”, 

artykuł bardzo poszukiwany na rynku i bardzo opłacalny w produkcji. 

Powiadam więc, kiedy przychodził czas opracowywania planów, a plany 

w brygadzie były wielkie i ważne, z wykresami i planszami, nie mieściły się na 

zwykłym arkuszu papieru, mieliśmy do tego specjalne arkusze, które znowu 

nie mieściły się na zwykłym stole i dlatego rozkładało się je do pracy na 
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podłodze i wypisywało się na nich różne różności, nieraz przez tydzień, 

a nieraz i przez dwa, potem odsyłało się do brygady i dalej. Ale kto by 

w czasie wojny czytał, a co dopiero realizował te fantastyczne plany? 

Codzienne życie i jego wydarzenia, realizowało swoje własne plany. I miał 

rację. Plany planami, chociaż wszystkie elementy podstawowe do ich jak 

najbardziej prawidłowego sporządzenia były obecne, choć sporządzanie ich 

było bardzo pracochłonne, realizacja zawsze mijała się z nimi. Bo poza 

planem mieliśmy nieskończenie wiele zamówień. I wszystkie niezmiernie 

ważne, i wszystkie niezmiernie pilne, i wszystkie priorytetowe. Tak, że do nas 

wpływały z całej Polski i nie tylko, jakby wszystkie nasze huty były  w pełnym 

rozkwicie produkcyjnym i pracujące na pełnych obrotach przy użyciu pełnej 

mocy produkcyjnej a nie do zakładów będących dopiero w odbudowie po 

kompletnych zniszczeniach wojennych. A to poza planem trzeba pilnie 

wykonać na zamówienie wojskowej jednostki pancernej w Legnicy kilka 

tysięcy szkieł do reflektorów samochodowych, a to znowu odbudowująca się 

na gwałt Warszawa żąda, aby w myśl hasła „Cała Polska odbudowuje swoją 

stolicę” dostarczyć jej „na wczoraj” i prosi i błaga „na wszystkie świętości” 

aby dla niej wykonać specjalne cylindry ze szkła mlecznego, jako osłony do 

latarń ulicznych, a to znowu i to znów na wczoraj ileś tam tysięcy mlecznych 

kul różnego wymiaru niezbędnych do oświetlenia dworców kolejowych, 

poczekalni i biur w urzędach państwowych i samorządowych, a to wreszcie 

Polski Monopol Spirytusowy dla fabryki wódek w Jeleniej Górze żąda pilnie 
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sukcesywnych dostaw butelek monopolowych, różnych pojemności po 

kilkadziesiąt tysięcy dziennie. A ile to różnych drobnych i masowych, pilnych 

i palących zamówień jeszcze na wczoraj. I wszystkie plany pracowicie 

opracowywane przez sympatyczną młodzież z Sekcji Planowania brały w łeb. 

A myśmy się Kręcili i wiercili jak muchy w ukropie, nie żeby szybko i sprawnie 

realizować te zamówienia, bo produkowało się to co się produkowało, 

niewiele, tyle co kot napłakał, ale żeby tym wszystkim optymistycznie 

nastawionym zleceniodawcom wytłumaczyć dlaczego nie realizujemy ich 

zamówień. Nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że z przyczyn czysto 

technicznych, po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanic ich realizować. Muszą 

się niestety jeszcze jakiś czas wstrzymać z bólami i jeszcze trochę poczekać. 

Przysłowie ludowe mówi, a przysłowia są mądrością narodów, „Wyżej nosa 

nie podskoczysz!”. Te nasze usprawiedliwienia oczywiście nie zwalniały nas 

od obowiązku coraz większego nasilania tempa odbudowy, której wyniki były 

już odczuwalne. „Iskra” już dawała, co nieco i produkowała, w pełnym biegu 

była też Fabryka Form i Maszyn Szklarskich. Wprawdzie nie dawała ona 

produkcji na sprzedaż, ale walnie przyczyniała się do odbudowa innych 

zakładów, zwłaszcza tych, które pracowały na automatach czy 

półautomatach. Wszystkie huty u Pieńsku wyprzedziła, również należące do 

„mojego” kombinatu, huta  w Kaławsku. Położona na uboczu, w głębokich 

lasach, nie przeszła takiej „Golgoty” jak huty w Pieńsku. Ją oszczędziły te 

walki jakoś szczęśliwie, znalazła się wiosną 1945 roku poza frontem. To też do 
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uruchomienia jej wystarczyły niewielkie, raczej kosmetyczne naprawy 

i przeprofilowanie, bo na jej automatach zamierzaliśmy wkrótce zacząć 

produkować butelki monopolowe dla Wytwórni Wódek w Jeleniej Górze. 

I wreszcie w niej ruszyła niecierpliwie oczekiwana przez nas i nie tylko przez 

nas, produkcja i zaczęły wpływać nareszcie pierwsze złotówki na konto 

Kombinatu do Banku w Lubaniu. 

Jak dotąd w opisach tej mojej ekstrawaganckiej drogi 

przemysłowego bossa, unikałam wstydliwie poruszania tematu finansów. 

Udawało mi się szczęśliwie omijać ten bardzo ważny, o może nawet 

najistotniejszy element w przedsiębiorstwie, mianowicie sprawy kapitału, 

a ściślej sprawę funduszy koniecznych dla prowadzenia gospodarki 

przemysłowej. W Jeleniej Górze miałam pod bokiem Zjednoczenie, którego 

byłem jednym z zakładów i sprawy finansowe oni załatwiali beze mnie i poza 

mną. Nie miałem się tymi sprawami ani zajmować, ani przejmować. 

W Pieńsku sytuacja była zupełnie odmienna. Kombinat był zniszczony, 

zrujnowany, nie produkował na razie absolutnie nic. A sumy wydawane na 

bardzo intensywna odbudowę były ogromne. Konto kredytowe w Banku 

Inwestycyjnym było obciążono już bajońskimi sumami, idącymi w wiele 

dziesiątków milionów złotych. Z coraz większym niepokojem dyrekcja Banku 

Inwestycyjnego patrzyła na zawrotnie szybko rosnące zadłużenie pieńskiego 

kombinatu szklarskiego. A od początku rozpoczęcia inwestycji na spłatę 
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kredytów czy odsetek, oczywiście nie wpłynęła do banku ani złamana 

złotówka. Ten fakt był też chyba powodem dość częstych wizyt 

przedstawicieli Banku Inwestycyjnego w Jeleniej Górze w osobach dyrektora 

Banku dr Stanisława Bialikiewcza i inspektora tegoż banku pana Cezarego 

Kępskiego. Kępski korzystając z preferencji jakie dawała mu praca w Banku 

Inwestycyjnym, wykupił w Komisji Likwidacyjnej Miejskiej Rady Narodowej 

za kredyty uzyskane znowu na warunkach preferencyjnych z tegoż banku, 

w którym pracował, dom czy willę, w którym byłem lokatorem i zajął dla 

siebie parter oraz pierwsze piętro dla swej zamężnej córki Marysi i wnuczki 

Grażyny. Dr Bialikiewcz, dyrektor w Banku Inwestycyjnym, a nie był doktorem 

medycyny, a skrót „dr” jaki skrupulatnie i systematycznie stawiał przed 

swoim nazwiskiem bardzo często wprowadzał ludzi w błąd, zwłaszcza tych, 

którzy w książce telefonicznej szukali adresu dobrego lekarza. Bialikiewcz był 

doktorem filozofii (filozofem). Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

i teraz się doktoryzował. Pochodził bowiem z Krakowa i jako jeden 

z pierwszych wraz z grupami operacyjnymi przybył do Jeleniej Góry. 

Oczywiście, zajął na Wzgórzu Partyzantów piękną willę, którą później wykupił 

na własność, tak samo jak Kępski i również na warunkach preferencyjnych 

i również za kredyt zaciągnięty w Banku, w którym pracował na stanowisku 

dyrektora. Ciekawą osobą była jego żona, z domu Sichulska, córka znanego 

w Krakowie w okresie „Młodej Polski” plastyka, grafika, malarza 

i karykaturzysty. Towarzysz i współtwórca znanych grafik satyrycznych, 
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między innymi zdobiących ściany „Jamy Michalikowej” w Krakowie oraz 

zaproszenia i kotyliony „Zielonego Balonika”. Podobno również 

współpracował ze słynnym Styją przy malowaniu słynnej kurtyny w teatrze 

im. Słowackiego w Krakowie. 

Kilka jego grafik i sztychów pani Bialikiewiczowa przywiozła do 

Jeleniej Góry i później, kiedy dorośli synowie i udali się w świat na studia, 

wspomagała ich, wystawiając grafiki swego ojca na aukcje i w ten sposób 

upłynniła je. Podobno otrzymywała za nie wcale niebagatelne sumy. 

Po pewnym czasie, mimo że w kombinacie w Pieńsku produkcja 

sprzedana rosła w niezwykle pomyślny sposób, budząc nawet zdziwienie 

i niepokój w dyrekcji szkła Centralnego Zarządu, a dyrektor Feliks Papierniak 

uznał za stosowne nawet na jednej z okresowych narad dyrektorów 

przedsiębiorstw w Polanicy Zdroju wprost i bezpośrednio zarzucić mi jakieś 

podejrzane i nieczyste machinacje, bo mu się nie mogło pomieścić w głowie, 

że kombinat, który dotąd tonął w długach po uszy i to na olbrzymie sumy, 

w ciągu kilku zaledwie miesięcy wszystkie te długi spłacił co do grosza i w 

dodatku na koncie „A” w Banku Inwestycyjnym zaczęły narastać niepokojąco 

coraz to znaczniejsze sumy, od których z kolei Bank musi płacić kombinatowi 

odsetki. 
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Musiałem się gęsto tłumaczyć z tego, że u mnie się za dobrze naraz 

zaczęło dziać. To budzi zrozumiałe podejrzenia! A sprawa była dziecinnie 

prosta, chodź trudna do pojęcia. A wszystko zaczęło się od nowej organizacji 

przemysłu, od centralizacji. Zakład przemysłowy produkował na sprzedaż, ale 

nie sprzedawał swoich produktów, to już nie leżało w jego gestii. Do 

sprzedaży upoważniona była, specjalnie do tego celu stworzona instytucja, 

„Centrala Zbytu”, w naszym przypadku, „Centrala Zbytu Szkła i Ceramiki” 

w mieście Łodzi. Centrala Zbytu też ustalała ceny fabryczne i ceny detaliczne. 

Powstawały przez to takie dziwolągi jak w moim przypadku. Po 

uruchomieniu produkcji na hucie „Znicz B”, a nastąpiło to w bardzo krótkim 

czasie po uruchomieniu „Kaławska” i wanny wyrobowej na „Nysie” oraz 

jednego pieca niewielkiego na szkło mleczne obok niej, kapitan Kozłowski, 

kierownik „Znicza B” mógł się poszczycić wydajnością około 10.000 słoików 

Wecka na dobę (huta pracowała na automatach przy wannie przepływowej 

w ruchu ciągłym na trzy zmiany). Kalkulacja przeprowadzona przez 

księgowych w biurze wyceniła wartość gotowego słoika „Weck” wraz 

z pokrywką na 3 (słownie, trzy złote) i taką zaproponowała cenę do 

zatwierdzenia Centrali Zbytu Szkła i Ceramiki jako cenę fabryczną. Cena, 

można powiedzieć, na ówczesne czasy zupełnie umiarkowana, 

odpowiadająca wartości paczki papierosów „Górnik” bez ustników, albo jak 

kto woli „całe palenie”, które również kosztowały 3 zł za paczkę. 
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Decydującą rolę w ustaleniu tak umiarkowanej ceny fabrycznej na 

słoje „Wecka” odegrały następujące czynniki: niezwykle tani opał używany do 

opalenia wanny szklarskiej. Był to gaz otrzymywany  w bardzo nowoczesnym 

i ekonomicznym gazogeneratorze z węgla brunatnego. Niemniej tania była 

również, bo prawie za półdarmo otrzymywana stłuczka z zalegających 

ogromną hałdą plac Znicza skorup mim przeciwczołgowych. Dyrektor 

Zjednoczenia Szklarskiego w Jeleniej Górze w swoim czasie próbował 

upłynnić te miny jako stłuczkę jakiemuś prywatnemu przedsiębiorcy po cenie 

8 groszy za kilogram. Otrzymał nawet on i jego zastępca Romanowski, 

dyrektor do spraw administracyjnych Zjednoczenia, kwotę 1 miliona. Jednak 

transakcja skończyła się żałośnie. Prywatnego przedsiębiorcę zamknięto jako 

hochsztaplera i oszusta. Czek na milion złotych przechowywany w sejfie 

Zjednoczenia okazał się bez pokrycia. Dyrektor Romanowski zgłosił się do 

odpowiednich władz, komisji repatriacyjnej jako „echt Deutsche” i wyjechał 

do Niemiec. Dyrektorowi Stadlerowi wytoczono proces pod zarzutem 

lekkomyślności i niegospodarności a stłuczka pozostała i dalej zalegała plac 

składowy huty „Znicz B”, aż wreszcie kapitan Kozłowski zaczął jej używać do 

zestawu szkła na produkcję słoi „Wecka”. Stłuczka ta zastępowała 

z powodzeniem w 60 % dobre i stosunkowo drogie, a co najważniejsze, 

trudne do uzyskania surowce: kredę i sodę, nie licząc również stosunkowo 

drogiego piasku szklarskiego (kwarcowego) i wreszcie najważniejszy element 

kosztów, robocizna. Kapitan Kozłowski na swojej hucie zatrudniał bardzo 
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nieliczną załogę, zaledwie kilka osób i to nie wysoko kwalifikowanych 

mistrzów szklarskich ale przyuczonych operatorów do automatów. Do 

obsługi tych stosunkowo mało skomplikowanych maszyn wystarczyły dwie 

osoby na zmianę, razem na trzy zmiany sześciu operatorów, oraz tyleż samo 

niewykwalifikowanych robotników sypaczy, zasypujących mieszankę do 

wanny. Jedynie wykwalifikowanymi szklarzami na hucie „Znicz B” to byli 

hutmistrze pracujący na trzy zmiany. A wyniki produkcji to około 10.000 

wecków na dobę. 

Takie same „Wecki” produkowały i inne huty szklarskie w Polsce, 

Szczakowa, Sosnowiec, Polanica, Iłłowa, Hortensja w Piotrkowie 

Trybunalskim. Tamte jednak huty produkowały na zestawach świeżych 

surowców, a stłuczka w nich nie przekraczała 30% zawartości i produkowały 

ręcznie na warsztatach przeważnie sześcioosobowych składających się 

wyłącznie z hutników kwalifikowanych. Warsztat taki dawał w ciągu jednej 

zmiany około 600 do 800 sztuk słoi „Wecka”.  A więc koszt produkcji jednego 

słoja przekraczał koszt produkcji na hucie „Znicz B” wielokrotnie. W Centrali 

Zbytu Szkła i Ceramiki po porównaniu kalkulacji poszczególnych hut 

szklarskich, ustalono cenę za jednego słoja jako cenę fabryczną 18 zł, 

a pokrywki do niego 3 zł. Pokrywki oczywiście były oddzielnie prasowane na 

specjalnych prasach szklarskich. W Pieńsku robił to również specjalny 

automat. W sumie więc cena fabryczna słoja z pokrywki wynosiła 21 zł, 
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a więc o 18 zł drożej niż wynosił u nas koszt własny produkcji. Łatwo policzyć, 

że w ten sposób uzyskaliśmy, prawem kaduka, nieoczekiwanie nadzwyczajny 

dochód w wysokości 10.000 x 18 = 180.000 zł dziennie, czyli w ciągu 25 

roboczych dni w miesiącu około 2,5 miliona złotych Nic więc dziwnego, że 

nasze konto „A” w banku zaczęło pęcznieć w zawrotnym tempie, do tego 

stopnia, że przyprawiał o zawrót głowy i zaniepokojenie władze nadrzędne 

w Centralnym Zarządzie i Dyrekcji Szkła. 

Za to zupełnie uspokoili się dyrektorzy i inspektorzy banku 

inwestycyjnego w Jeleniej Górze. Kłopoty z kredytami inwestycyjnymi 

kombinatu Szklarskiego w Pieńsku mieli już z głowy, mogli spać spokojnie. 

A jednak okazało się, że nie miało to większego wpływu na ograniczenie 

częstotliwości wizyt w Pieńsku. Ale teraz zmienił się już zasadniczy przedmiot 

ich zainteresowań. W międzyczasie, okolice na przestrzeni na północ od 

Jeleniej Góry w kierunku na Gryfów, Lubań, Zgorzelec zaludniły się już 

znacznie repatriantami zza Buga oraz zdemobilizowanymi żołnierzami wojska 

Polskiego. Zaczęto w okolicznych wsiach jak Czerwona Woda, Piaseczna, 

Platerówka, Bielawa, Dłużyna rozminowywać dawno już nie zaorywane pola, 

ściągać z nich wraki porozbijanych i postrzelanych czołgów, różnych 

Schermanów, T-6, Panter i Tygrysów. Oracze wyszli z pługami na zarośnięte 

od lat dzikim zbożem i chwastami pola i zapuścili lemiesze w rolę i przerazili 

się. Pługi spłynęły krwią! Pola przez lata nie uprawiane i pozostawione 
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samym sobie „na pastwę losu” z niezżytym niejednokrotnie zbożem 

opanowały gryzonie, myszy polne i ryjówki. Rozmnażały się one do tego 

stopnia, że rolnik orząc pługiem skibę krwawił lemiesz pługa rozgniatając 

i tnąc jego ostrzem setki a może nawet tysiące mysich gniazd ukrytych 

w szczelinach i zagłębiach roli. 

Ta mysia klęska, niespotykana chyba od księcia Popiela, była w tych 

latach powszechna. Wprawdzie w polach rozmnożyły się znacznie jastrzębie 

i myszołowy, sowy i puchacze oraz inne drapieżniki polujące na te gryzonie, 

ale w miastach równocześnie prawie zupełnie wyginęły koty. Polska zwróciła 

się w tej sprawie do Narodów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w ramach 

pomocy z UNRRA, zaraz po wojnie otrzymaliśmy cały transport kotów 

z Ameryki. Statek z nimi zawinął do jednego z portów polskich, chyba nawet 

już do Gdańska w tym samym mniej więcej czasie, kiedy ja przyjechałem do 

Warszawy powracając z niewoli niemieckiej. Klęskę myszy my sami osobiście 

odczuliśmy już w Jeleniej Górze i to już na Wzgórzu Partyzantów. Było to 

jeszcze w okresie, kiedy z zakładu pracy dostawało się deputaty 

żywnościowe, mąkę, kasze (jęczmienną, jaglaną, gryczaną, kukurydzianą), 

konserwy mięsne, groch, fasolę oraz przydziały tekstyliów. Te deputaty 

i przydziały stanowiły w zasadzie główną i istotną część wynagrodzenia za 

pracę, bo to, wypłacane w gotówce miało raczej charakter symboliczny. 
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Można bowiem było za gotówkę bez trudu kupić w sklepie papierosy 

i wódkę. Ja, jako dyrektor Huty Szkła Technicznego dostawałem te deputaty, 

zupełnie niezależnie od tego, że miałem na zakładzie pracy bezpłatną 

złotówkę, w dość znacznych ilościach dla siebie i wszystkich członków 

rodziny. Przywoziłem je, albo przywożono mi je w olbrzymich papierowych 

torbach, przypominających czasem worki do cementu a żona ustawiała je 

w pokoju. Po przyjściu z pracy i zjedzeniu obiadu, miałem zwyczaj urządzać 

sobie drzemkę, takie „dolce far niente”, miłe próżnowanie, co mi prawdę 

mówiąc, do dziś pozostało i co najciekawsze odziedziczyli po mnie wszyscy 

moi synowie. Po obiedzie więc, układałem się na naszej kuszetce i jak mówili 

złośliwi „dawałem w kimono”, ale od pewnego czasu, w tej mojej błogiej 

drzemce zaczęły się pojawiać jakieś zakłócenia, jakieś szumy, szelesty, piski 

i szurania. Początkowo starałem się to zignorować, nie zwracać na to uwagi. 

Ale stopniowo stawało się to coraz bardziej nachalne i dokuczliwe, aż 

straciłem cierpliwość i zerwałem się z leżanki by sprawdzić przyczynę tych 

dziwnych hałasów, pochodzących, jak zdołałem słuchowo to umiejscowić, 

gdzieś tuż zza mojego zagłówka. Mój nagły ruch wywołał niesamowity 

popłoch w ogromnej czeredzie myszy gospodarujących za moją głową 

w wielkich papierowych torbach ustawionych przez moją żonę w pokoju. 

W torbach, oczywiście, znajdowały się, jeszcze raz wyliczę, otrzymane 

właśnie z huty deputata jak mąka, groch, fasola kolorowa, kasze (gryczana, 

jęczmienna a nawet kukurydziana na mamałygę czy włoską potrawę zwaną 
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„polenta”). Przerażone moim pojawieniem się myszy, oczywiście, wpadły 

w panikę i w tym panicznym strachu zaczęły się wszystkie naraz na siłę pchać 

do tej jednej dziury, którą do pokoju weszły. Przed dziurą wytworzył się 

kłębiący się zwał mysich ciał, usiłujących na gwałt przecisnąć się do tej dziury. 

Pisk, gwałt, przepychanie się i kotłowanie trwało kilka ładnych chwil, zanim 

udało się temu towarzystwu zniknąć za ścianą czy też pod podłogą. 

Irka usunęła torby z deputatami, ale to wcale nie znaczy, że 

rozwiązała w ten sposób problem mysiej klęski. Problem załatwiła cicho, 

spokojnie i elegancko młodziutka kotka, którą gdzieś po drodze znalazł Jacek, 

który zawsze bardzo lubił różne zwierzaki i do dziś u niego ciągle się plącze 

po mieszkaniu jakiś pies pod nogami. Ani ja ani Irka nie przepadaliśmy za 

żadnym takim żywym inwentarzem domowym. Podobno pół dnia Jacek 

targował (dziś byśmy powiedzieli „negocjował) się z matką o pozostawienie 

kotki w mieszkaniu. Do ostatecznych jednak konkluzji nie doszli. Zgodzili się 

tylko oboje sprawę przedłożyć mnie jako najwyższemu i ostatecznymi 

arbitrowi. Nieoczekiwanie jednak sprawę przesądziła na swoją korzyść sama 

zainteresowana kotka i to w sposób niezwykle pomysłowy, elegancki 

i przekonywujący. 

Kiedy po przyjściu z pracy i po obiedzie szykowałem się właśnie do 

zwyczajowej drzemki, wytoczyli, jednocześnie i jedno i drugie, mama i Jacek 
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sprawę przyniesionej przez niego kotki. I kiedy jedno przez drugie zaczęli 

wytaczać przede mną swoje argumenty za i przeciw pozostawienia kotki 

w domu do dyskursu włączyła się sama kotka. Zaczęła się mianowicie przed 

nami popisywać swoją wspaniałą zręcznością w zabawie z żywą, lekko tylko 

oszołomioną myszką. To ją podrzucała w górę i zręcznie łapała spadającą 

w powietrzu, to udawała śpiącą i pozwalała myszy odbiec na dość znaczną 

odległość by w pewnej chwili jednym zręcznym ruchem łapki przysunąć 

i przytulić czule do siebie. Wtedy pomyślałem o tym tabunie myszy, jaki 

buszował kilka dni temu w torbach z deputatowymi cerealiami i powziąłem 

decyzję mimo dotychczasowego przeciwnego przekonania. Kotka mnie 

przekonała i rozbroiła. Rozbroiła również i Irkę. Jacek był uszczęśliwiony. 

Kotka pozostała, umiała się pani przypodobać i obie z Irką bardzo się ze sobą 

zaprzyjaźniły. 

Nie był to jednak jedyny tego rodzaju popis niezrównanej kotki, tej 

naszej nowej sublokatorki. Następnego dnia z rana, kiedy wszedłem do 

jadalnego, aby przed wyjściem do pracy zjeść śniadanie, na mojej leżance, 

jak w sklepie na ladzie, leżało równo ułożonych osiem dorodnych myszy. 

A jestem przekonany, to nie był to pełny komplet nocnego połowu naszej 

kotki. Po krótkim czasie zapomnieliśmy, że w domu, nie tylko w mieszkaniu 

były kiedyś myszy. I wtedy właśnie zaczęły na gwałt działać różne instytucje 

deratyzacyjne, rozkładając po kątach zatrutą pszenicę. 
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Przez tę dygresję na temat mysiej plagi zgubiłem gdzieś po drodze 

naszych bohaterów, inspektorów bankowych, którzy mimo naszych 

zadziwiających, ale niemniej bezspornych sukcesów gospodarczych, 

zwłaszcza finansowych, ciągle jeszcze się nami interesowali, albo 

przynajmniej udawali takie zainteresowanie. Przez cały bowiem czas ani razu 

nie doszły do nas nawet słuchy, że z tych ich wizyt, inspekcji czy kontroli 

w Pieńsku były sporządzane jakieś protokoły kontrolne, sprawozdania czy 

raporty. Nic takiego do nas nie dotarło ani bezpośrednio ani też pośrednio. 

Byłem i jestem przekonany, jak już to zresztą wspomniałem, że zmienił się 

przedmiot ich zainteresowań. 

Prawie wszystkie wsie na trasie samochodowej wiodącej z Jeleniej 

Góry do Pieńska zostały już prawie całkowicie zasiedlone  i zagospodarowane 

przeważnie przez osadników wojskowych  i repatriantów zza Buga. Wszyscy, 

albo prawie wszyscy osadnicy zostali przez państwo obdarowani na bardzo 

dogodnych warunkach inwentarzem żywym, czyli  krowami i końmi. 

Pierwszymi zaś produktami tej wiejskiej gospodarki, które mogła wieś 

zaoferować do sprzedaży, aby zdobyć na codzienne potrzeby płynną 

gotówkę, były jajka, śmietana, ser, masło. Nie muszę tłumaczyć, że tak po 

tych wsiach jak i w miasteczkach jak Gryfów, Lubań czy Lwówek czy Zgorzelec 

podaż nabiału była na tyle znaczna, że przewyższała popyt, stosunkowo 

niewielki i wobec tego ceny były za nie relatywnie niskie, na tyle niższe od 
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cen w Jeleniej Górze, że opłaciło się skupować go (nabiał) np. w Gryfowie by 

z zyskiem sprzedać w Jeleniej Górze. Warto więc było wziąć z banku 

delegację na podróż inspekcyjną do kombinatu w Pieńsku, by po drodze 

korzystając z okazji porobić korzystne zakupy. Podróż nic nie kosztowała, 

bank bowiem pokrywał koszty benzyny, płacił diety z delegacji i pokrywał 

wszelkie inne koszty  i wydatki. Szczególnym zainteresowaniem i uznaniem, 

zresztą nie tylko ich, cieszyła się wieś Platerówka. Ciekawa jest jej historia 

a przede wszystkim geneza. Kiedyś był tu jakiś niemiecki majątek ziemski, 

dwór czy może duży folwark, stosunkowo dobrze zagospodarowany, ale 

przez Niemców zupełnie opuszczony a przez szabrowników doszczętnie 

wyszabrowany. Nikt nawet nie bardzo wiedział, jakie za Niemców nosił 

miano. 

Kiedy nastał czas demobilizacji, dwór ten czy folwark zawłaszczyły 

sobie zdemobilizowane dziewczyny z batalionu kobiecego Wojska Polskiego 

imienia Emilii Plater, czyli tak zwane „Platerówki”. Zawłaszczyły, 

zagospodarowały i nazwały również „Platerówka”. Przez jakiś czas żyły jakby 

w jakiejś „Wspólnocie Pierwotnej”, ale nie długo. Nie bardzo wytrzymywały, 

jako „Dziewice Amazonki”. Co raz to któraś zostawała porwana przez 

któregoś z okolicznych osadników współwojskowych, któremu nie miał kto 

w czasie sobotniej kąpieli szorować pleców. I przeważnie pozostawała 

u niego na stałe jako gospodyni i tak dalej. Przeważnie wtedy gdzieś 
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w sąsiedztwie obejmowali jakieś wolne jeszcze, opuszczone gospodarstwo 

i próbowali je zagospodarować, co im się zresztą przeważnie udawało. 

W każdym razie osada powoli zamieniła się w regularną, dobrze 

zagospodarowaną wieś. Wreszcie cała wieś stała się bohaterem filmowym. 

Jej historią, genezą, odbudową i pionierskimi poczynaniami oraz wreszcie jej 

rozwojem zainteresowali się filmowcy i uwiecznili ją w czarującej komedii 

filmowej pod tytułem „Rzeczpospolita Babska” 

Szybkie podnoszenie się Pieńskich Zjednoczonych Zakładów 

Szklarskich z powojennej zapaści gospodarczej i finansowej, efektowne 

postępy w odbudowie zrujnowanych zakładów i miasta, fantastycznie szybki 

wzrost produkcji sprzedanej i to w tych najbardziej poszukiwanych na rynku 

asortymentach, coraz bardziej przyciągał uwagę i coraz większe wzbudzał 

zainteresowanie tymi mało znanymi regionami Polski. A ponieważ postępy 

odbudowy objęły również wieś i miasteczka regionu, okolice te coraz 

bardziej ożywiały się i nie tylko wzbudzały zainteresowanie spektakularne, 

ale również gospodarcze. Miasta jak Gryfów, Lubań, Lwówek, Zgorzelec 

stawały się coraz bardziej ożywionymi ośrodkami wzbudzającymi 

zainteresowanie kupców i handlowców. Dzikich i pazernych szabrowników 

zastąpili poważni, osiadli gospodarze, którzy starają się naprawić szkody 
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wyrządzone przez tamtych i handlowcy, nawiązujący normalną już wymianę 

handlową. Ale wzmogły się również wizyty, inspekcje i zwykłe odwiedziny. 

W pałacu rządziły się na razie dwie panie dyrektorowe, dyrektorowa 

naczelna i dyrektorowa techniczna, Brejnowa. Podobno dwie królowe 

w jednym ulu nie znoszą się. Te jednak jakoś wytrzymywały z sobą. Bo 

miejsca było pod dostatkiem a wymagania skromne, niewygórowane. 

Zresztą rodziny nieliczne. U nas tylko Jacek, który zaczął już chodzić do szkoły 

powszechnej w Pieńsku, a u Brejny na razie też tylko Alusia, córka trochę 

starsza od Jacka. Starsza córka Brejny Halina, tak jak Marek w Jeleniej Górze, 

została w Krośnie, gdyż była w klasie maturalnej gimnazjum i nie chciała już 

zmieniać przed maturą szkoły. Ten stan rzeczy zapowiadał się nie trwać 

długo, bo Brejna z uwagi na dwie dorastające córki (i trzecią w drodze, która 

miała się urodzić wkrótce już w Pieńsku) czułby się zbyt skrępowany 

w wielkim pałacu, więc w tempie przyśpieszonym na bliskim przedmieściu 

Pieńska w ramach ogólnej odbudowy zakładów i miasta rozbudowywał sobie 

nieco skromniejszą niż wielki pałac willę prywatną, tylko na własny wyłącznie 

użytek. Miał nadzieję szybko ją wykończyć i tam się przenieść. Nam to nie 

przeszkadzało. Jak umieliśmy tak czyniliśmy honory domu. Ku mojemu 

największemu zdziwieniu, Irka w takich razach etykietalnych zachowywała 

się jak najprawdziwsza, wysoko urodzona dama. Podziwiałem ją i byłem 

z niej naprawdę dumny. Jednymi z pierwszych gości, którzy złożyli nam 
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kurtuazyjną z zamysłu wizytę na nowym gospodarstwie, byli Piaseccy. Bardzo 

im się w Pieńsku podobało i czuli się jak u siebie w domu. Pozostawali z nami 

prawie pełne dwa tygodnie i prawdopodobnie pozostali by jeszcze dłużej, ale 

niestety Piaseckiemu kończył się urlop, a poza tym musieli wracać do Jeleniej 

Góry, gdyż zapowiedziała w tych dniach swój przyjazd do Jeleniej Góry 

siostra Piaseckiej, Wojtkowiakowa, wracająca z mężem z Kanady, bo skończył 

mu się okres służby w Konsulacie w Kanadzie, więc wracają do kraju. 

Odwiedził również Pieńsk inżynier Aleksander Dobrzański, najwyższy 

szklarski autorytet, o którym już wspominałem. Interesowały go nasze plany 

i zamiary z dalszą rozbudową huty „Nysa”. Chodziło zwłaszcza 

o uruchomienie pieców donicowych na asortymenty ze szkła mlecznego 

i kolorowego obciąganego, bardzo poszukiwanego na rynku, oraz odbudowa 

pozostałych hut w Pieńsku, głównie o hutę „Łużyce”, przewidzianą do 

produkcji masówki na dwóch ciągach automatów, której budowa była już 

bardzo zaawansowana. ”Znicz A” huta to prawdziwe cacko. Obszerna, widna, 

wykładane podłogi terakotą, a ściany płytkami glazurowanymi, przewidziana 

do produkcji galanterii szklanej i możliwie także niekiedy „Apteki”. 

Odbudowa jej postępowała, ale do uruchomienia jej trzeba jeszcze sporo 

czasu i pracy. Były w Pieńsku jeszcze dwie inne huty, ale tak zniszczone, że na 

razie o ich odbudowie w ogóle się nie mówiło, bo byłby to chyba interes 

absolutnie beznadziejny oraz niezwykle kosztowny. Wśród całej plejady 

„Mandarynów” towarzyszących inż. A. Dobrzańskiemu znalazł się, 
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oczywiście, i inż. Willi Unterberg, który bywał w dalszym ciągu częstym 

gościem w Pieńsku, nie tyle w kombinacie szklarskim, co raczej w knajpce „U 

Koźmy” " na flakach. A ponieważ tak się złożyło, że i ta pierwsza jakby 

oficjalna wizyta u nas wypadła w czwartek („W czwartki - FLAKI” głosiła 

wywieszka i biła w oczy z nad bufetu u Kuźmy), oczywiście nie mogło przy 

takiej okazji zabraknąć Willego. 

Latem w 1948 roku mieliśmy gości prawie permanentnie 

codziennie, bez przerwy. Ale najmilszymi, sprawiającymi nam najwięcej 

zadowolenia i radości była wizyta moich rodziców, bo Irka, jak wiadomo, była 

już wtedy pełną sierotą. Cieszyłem się niezmiernie patrząc jak staruszkowie 

(czy to nie dziwne, ja, 88 letni o moich rodzicach, kiedy matka liczyła sobie 

zaledwie 60, a ojciec 64 lata, napisałem „Staruszkowie”. Ale tak było, tak 

wtedy uważałem, bo sam miałem już aż 40 lat). 

Rodzice moi byli oczywiście bardzo dumni ze mnie, chociaż tego 

starali się zbyt ostentacyjnie nie okazywać. Cieszyli się bezsprzecznie, bardzo, 

chociaż widać było, że czują się jakby trochę skrępowani  i onieśmieleni. Nie 

bardzo mogli uwierzyć faktom. Oni prości robotnicy, kiedyś w łódzkiej 

przędzalni, on „szpiner”, ona „flajerka”, a tu ich syn dyrektorem nie jednej, 

ale aż tylu fabryk od razu. Mieszka w takim pałacu, jakie kiedyś oni, jako 

młodzi ludzie oglądali w mieście Łodzi tylko przez szpary między sztachetami 
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płotów okalających pałace łódzkich fabrykantów. Jak tu wierzyć w takie 

bajki? Chodzili, oglądali, podziwiali i... nie dowierzali. Ciągle im się pałętało 

po głowach ludowe porzekadło: „Łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. 

Któregoś dnia Ojciec wspiął się wysoko, wysoko, aż na sam strych. Do dziś nie 

wiem, po co? I co go tam pociągnęło, co go do tego spowodowało? Tam 

zobaczył, zawieszoną u jednej z krokwi wiązania dachowego zajęczą czy też 

króliczą skórkę wypchaną sianem. Kto ją tam i kiedy zaniósł i powiesił nie 

wiem i nie mogłem tego dojść. W każdym razie nikt z nas nowych lokatorów. 

Prawdopodobnie skórka wisiała tam od lat, może nawet powiesił ją tam ktoś 

ze sztabu marszałka Rokossowskiego, który w tym pałacu kwaterował 

w czasie forsowania „Nysy” na wiosnę w 1945 roku. Podobno nieźle go 

wyszabrował, ale i to co pozostawił, też miało jeszcze niemałą wartość. 

Rokossowski odszedł, zajęcza skórka pozostała a mój Ojciec pod pewnymi 

względami miał swoje dziwne zasady a może i przesądy. Jak Żyd czy Hindus 

pewne rzeczy uważał za „Tabu”, nietykalne, takie święte krowy, inne zaś za 

„trefne”, nieczyste, niejadalne. I tak, nie jadał dziczyzny ani ryb słodko 

wodnych, z wyjątkiem karpia, jako ryby hodowlanej, z morskich zaś ryb tylko 

śledzie i to w każdej postaci, i wyjątkowo, mięso sztokfisza. Podejrzewam, że 

wchodziły tu może w grę jakieś mechanizmy atawistyczne. Kiedyś przecież 

łowiectwo i rybołówstwo na rzekach i jeziorach, czyli tak zwane słodkowodne 

były dla poddanych niedostępne. Stanowiły one regalia, czyli prawa 

i przywileje przysługujące wyłącznie głowom panującym, książętom, królom, 
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cesarzom. Wynikałoby z tego, że niestety w naszej rodzinie próżno by było 

doszukiwać się jakiejś głowy panującej, księcia czy króla, o cesarzu nawet nie 

śmiem wspominać. Wskazywałaby na to i jeszcze jedna cecha charakteru 

mego Ojca, to raczej żenująca plebejskie ulubione jego potrawy. Z zup 

najbardziej lubił „zalewajkę na żurku z mąki żytniej razowej, okraszoną 

smalcem ze stopionej z cebulą słoniny”, placki kartoflane smażone na 

lnianym (albo rzepakowym) oleju, chleb najlepiej wiejski, razowy, 

posmarowany smalcem ze skwarkami, również topionym w domu ze słoniny 

z przysmażaną cebulą. Cebula zresztą w różnych postaciach uznawana była 

przez niego za jedną z pierwszych przypraw obok soli i pieprzu, na przykład 

cebula była jego niejako odświętnym przysmakiem, drobno posiekana, 

najlepiej cukrówka, suto polana olejem lnianym lub rzepakowym, 

o charakterystycznym gorzkawym posmaku, lekko posolone i do tego wiejski, 

razowy chleb. 

Jednak zajęcza czy królicza skórka, wisząca no strychu na belce, nie 

dawała mu spokoju. Chyba obawiał się, abyśmy go czasem nie nakarmili 

przypadkiem jakąś dziczyzną. Zaczął się jakoś niespokojnie kręcić i wiercić, 

i wydzierać do domu, do Piotrkowa. Mama, która się wyśmienicie w Pieńsku 

czuła, mitygowała go, bo miała chęć jeszcze trochę dłużej w Pieńsku u syna 

pobyć. Ale na próżno. Ojciec nie dał się przekonać. Czuł się już skrępowany. 

Oświadczył krótko: 
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 Tu mi dobrze, nawet bardzo dobrze, ale najlepiej czuję się we 

własnym domu. Tam jestem sobie gospodarzem i czuje się 

najswobodniejszy w świecie. 

No i odjechali. Tak to zajęcza skórka wypłoszyła mi Ojca z chałupy. 

Na jesieni zjechały do Pieńska obydwie siostry Irki, Marta inaczej 

zwana „Puciunią” i Jula Gonerowa. Trafiły akurat na grzybowy rok i pierwszy 

wysyp grzybów. A Puciunia była ogromną amatorką nie tyle grzybów samych, 

ile ich zbierania. Wstawała o świcie codziennie rano i śpieszyła do 

pałacowego parku na grzyby, i po krótkim przeszukaniu parku, szczególnie 

pod stuletnimi dębami wracała z koszykiem pełnym dorodnych borowików. 

Operację tą powtarzała codziennie przez cały czas pobytu swego w Pieńsku 

i codziennie wracała z parku nie z pustymi rękami. I Marta i Jula zazdrościły 

Irce nie tyle może pałacu, ile raczej tego wspaniałego parku otaczającego 

pałac, a urządzonego w niewielkiej wprawdzie skali, ale za to w wielkim 

uproszczeniu i zminiaturyzowaniu królewskich parków w Sans Souci czy 

w Luwrze. Arkadyjskich i sielankowych, tu strumyk, tam mostek, ówdzie 

jakaś arka czy złomek kolumny. Wszystko to jest. I strumyk, i mostek, 

i sadzawka i nawet była i fontanna, tyle że za moich czasów nieczynna. 

Brakowało tylko marmurowych czy może gipsowych replik starożytnych rzeźb 

greckich bogów, bohaterów i nimf. 
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Pochłonięty rozgardiaszem tysiąca codziennych większych 

i mniejszych spraw związanych z administracją i odbudową, bądź co bądź, 

niemałego przedsiębiorstwa przemysłowego, nie miałem czasu i nie od razu 

zauważyłem niepokojącej zmiany zachodzącej w atmosferze politycznej 

naszego kraju. Nie zauważyłem, a właściwie nie przyłożyłem właściwej wagi 

różnym, pojawiającym się symptomom zwiastującym gromadzenie się nad 

naszymi głowami groźnych i niepokojących czarnych chmur. 

Zaczęło się już dość dawno od represji w stosunku do byłych 

żołnierzy Armii Krajowej. Od dawna już trwały wśród nich aresztowania, 

toczyły się tasiemcowe procesy, w których oskarżano ich o bandyckie napady 

i rabunki z bronią w ręku, o ludobójstwo, grabieże, rabunki i podpalanie wsi 

i osiedli, o bestialskie mordowanie członków PPR. Wśród wyższych oficerów 

Wojska Polskiego wykryto jakiś spisek. W związku z czym nastąpiły liczne 

aresztowania wśród oficerów i to wśród najwyższych szarż i zajmujących 

najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Aresztowani zostali m.in. generał 

Spychalski, generał Kuropieska, pułkownik Barbasiewicz. To nazwisko o tyle 

mnie zainteresowało, że przypadkowo poznałem go prze z Julę Gonerową, 

która razem z nim zasiadała w Komitecie Rodzicielskim szkoły podstawowej, 

do której uczęszczała Krysia, moja chrześnica i któreś z dzieci pułkownika 

Barbasiewicza. A spotkałem go i poznałem na kinderbalu urządzanym przez 

szkołę i przy aktywnej i materialnej pomocy Komitetu Rodzicielskiego, na 
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który zostałem przez Julę w imieniu Krysi, mojej chrześnicy zaproszony. 

Z przerażeniem teraz pocztą pantoflową, bo żadnych w tej sprawie 

oficjalnych komunikatów nie było, że pułkownik Barbasiewicz i dziesięciu 

innych wysokich oficerów Wojska Polskiego zostało przez sąd wojskowy 

osądzonych skazanych na śmierć i straconych. 

Jeszcze w ubiegłym roku na zjeździe partii we Wrocławiu, fetowany  

i czczony bez pamięci, ubóstwiany i noszony wprost na rękach, bożyszcze 

zebranych, Wiesław, Władysław Gomułka, sekretarz Partii robotniczej 

i Centralnego Komitetu tej Partii, premier i minister ds. Ziem Odzyskanych, 

podejrzany o prawicowe odchylenia i o rewizjonistyczne wypaczenia, 

znajduje się w areszcie domowym gdzieś na Dolnym Śląsku, w Kowarach czy 

też w Karpaczu. Wszystko to jakieś takie tajemnicze i groźne. Do wiadomości 

dochodzi drogą przecieków, plotek i pogłosek poufnych, nieoficjalnych, 

prasą. Prasą, bo radio jeszcze nie jest środkiem masowego przekazu z braku 

odbiorników radiowych na rynku. Ich produkcję przygotowują dopiero 

zakłady radiowe w Dzierżoniowie, będące jeszcze w odbudowie. Prasa 

o wszystkich tych wydarzeniach politycznych albo milczy, albo podaje 

lakoniczne i enigmatyczne wzmianki, które o niczym nie mówią i niczego nie 

wyjaśniają, przedstawiając sprawy w postaci sloganów propagandowych 

i haseł agitacyjnych. A tu za sprawami politycznymi, polowanie na 

czarownice rozpoczęło się i w dziedzinie gospodarczej. Na pierwszy ogień 
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poszedł przemysł papierniczy. Kilkunastu dyrektorom zakładów tego 

przemysłu i urzędom centralnym, wytoczono sprawy karne z Małego 

Kodeksu Karnego, tak zwanego „Małego KK”, wprowadzonego w życie 

niedawno, jako narzędzie do walki z kontrrewolucją i sabotażem 

gospodarczym. Charakterystyczny był tym, że poza tym, iż za 

niegospodarność i marnotrawienie grosza publicznego oraz sabotaż 

gospodarczy groziły wysokie kary, to nowością było to, że wprowadzał 

powszechne sądy doraźne (w tym i pokazowe) z karą śmierci, jako 

najwyższym wymiarem również za przestępstwa gospodarcze. Sprawa 

sądowa, mimo postępowania w trybie doraźnym, ciągnęła się wyjątkowo 

długo, a w wyniku jej zapadły wyroki dla kilku dyrektorów zakładów 

papierniczych po kilka do kilkunastu lat więzienia, a główny oskarżony 

skazany został na karę śmierci, dla przykładu. Wyrok został wykonany. 

Sprawą przemysłu papierniczego byłem o tyle zainteresowany, że mój 

najmłodszy brat, Antek, w tym czasie właśnie zaczął pracować w tym 

przemyśle. I zajmował w nim nie najpodlejsze stanowisko. Przez niego 

miałem okazję poznać bardzo ciekawy i unikalny już obiekt i zaznajomić się 

z archaiczną, chyba jeszcze średniowieczną papiernią w Dąbrowicy w pobliżu 

Trzcińska. Przyjechał kiedyś, jeszcze wtedy dyrektorowałem w Hucie Szkła 

Technicznego w Jeleniej Górze, na inspekcję do tej stareńkiej papierni, gdzie 

produkcja odbywała się jeszcze ręcznie, jak w średniowiecznej manufakturze. 

Był to prawdziwy skansen. Ulokowany nad brzegiem Bobru, w miejscu 
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w okolicy, gdzie prąd rzeki jest wystarczająco silny, aby obracać olbrzymie, 

drewniane, młyńskie koło, jedyne urządzenie siłowe napędzające ruch całej 

tej starożytnej manufaktury papierniczej. Urządzenia i receptury zupełnie 

jakby wyjęte z chińskich sztychów i ksiąg. Wytwarzano wyłącznie papier 

czerpany ręcznie na niewielkich sitach z mosiężnego drutu, jako surowca 

używano głównie lnianych lub konopnych paździerzy, odpadu pozostającego 

w pobliskich roszarniach lnu i konopi wokół Marciszowa. Dla polepszenia 

jakości papieru dodawano do nich w niewielkich ilościach bawełniane 

szmaty. Wszystko to gotowało się w niewielkich kotłach aż do konsystencji 

kleiku dla dzieci. I wygląd i konsystencję miało też podobną do kleiku, kiedy 

następowało wybielanie masy i homogenizacja. Czym masa była wybielana 

oczywiście nie wiem, bo to była jedna z wielu tajemnic fabrykacji takiego 

właśnie papieru i pilnie przestrzegano aby się nie dostała w ręce 

konkurentów, przez wiele pokoleń a może i wieków. Ostatecznie papka 

osiągała i wygląd i konsystencję rzadkiego kiełku zabielonego mlekiem. 

Wtedy papkę rozlewano na metalowe, z brązowych drutów wykonane sita, 

gdzie przez pewien czas poddawana była ustawicznym wstrząsom w celu 

wytrzęsienia z niej wody. Na wpół jeszcze wilgotną masę papierową 

podawano ostatecznemu wysuszeniu pod potężną rozgrzaną prasą. Spod 

prasy wychodziły już gotowe arkusze pięknego, białego papieru czerpanego, 

gotowego do sprzedaży w formacie A3 albo B3. Był to doskonały papier 

czerpany, ale i bardzo drogi, używany tylko do celów wyjątkowych, na ważne 
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dyplomy, na ważne historycznie akty państwowe, na złote księgi i inne księgi 

pamiątkowe wyjątkowego znaczenia historycznego. 

Urząd Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, któremu administracyjnie 

podlegał Pieńsk, nie chcąc pozostawać w tyle, w ogólnej pogoni za sensacją 

i w walce z „kontrrewolucją i sabotażem” również wzmógł swoją aktywność 

i prześcigał się w pogoni za wrogami rewolucji i sabotażystami. 

Nieoczekiwanie, Zjednoczenie Szklarskie w Jeleniej Górze odwołało 

kierownika dotychczasowego dyrektora ze stanowiska, bez podania przyczyn. 

Na jego miejsce przysłano jakiegoś nowego nieznanego, podobno hutnika 

szklarskiego z huty szkła szybowego ze Szczakowej, ale nie tafelnika. 

Aresztowano nagle pracownika rachuby w dyrekcji kombinatu huty, 

Heinricha Schrettera, Niemca doskonale biegle władającego językiem 

polskim w mowie i w piśmie. Jedynie jego akcent dość dziwny zdradzał go, że 

nie jest rodowitym Polakiem. Był doskonałym pracownikiem i prawą ręką 

kierownika rachuby, Czerniakiewicza, który jak twierdził, w czasie wojny na 

Kamczatce pracował przy wyrębie lasów, zapędzony tam wraz z setkami 

innych Polaków z terenów Polski włączonych po 1939 roku do ZSRR 

a położonych na wschód od rzeki Bug. Lubiłem patrzeć kiedy Schretter pisał 

na maszynie, pisał z taką szybkością jakby strzelał z niemieckiego, 

nowoczesnego karabinu maszynowego typu „Begmann” z szybkością 300 

strzałów na minutę. Schrettera oskarżono o przynależność do hitlerowskiej 
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organizacji „SS”. Podobno wykrywano ich bezbłędnie  i łatwo, gdyż mieli oni 

gdzieś na ciele wytatuowane swoje numery partyjne. Tak też ujawniono 

Franka Słodkiego, mistrza operatora automatu na hucie „Znicz B” u kapitana 

Kozłowskiego. Bardzo to kapitanowi skomplikowało organizację pracy na 

automatach. 

Aresztowania oczywiście wprowadzały zamieszanie, zakłócały 

normalny tok produkcji w uruchomionych już działach produkcyjnych, gdyż 

tak się jakoś dziwnie składało, że ci byli „SS-manani”, a nawet  i zwykli 

„Volksdeutsche”, bo i oni szli pod nóż, na swoich stanowiskach pracy byli 

przeważnie przodującymi pracownikami, tak pod względem kwalifikacji, 

zdyscyplinowania, obowiązkowości, pracowitości, a w związku z tym 

i wydajności. Ubytek każdego z nich był dla zakładu odczuwalną stratą, którą 

niejednokrotnie trudno było załatać. A zasięg aresztowań stawał się coraz 

szerszy. Jak powiedziałem, prócz SS-manów, aresztować zaczęto również 

i Volksdeutschów, co im właściwie zarzucano, nie wiem, chyba jednak nic 

groźnego, gdyż nie było widać, aby z tego powodu panowały jakieś 

nieporozumienia wśród nich. Ale SS-manami okazywały się niejednokrotnie 

najmniej o to podejrzewane postacie. Pracujący, symbolicznie, na etacie 

zastępcy kierownika kadr na Hucie Szkła Technicznego w Jeleniej Górze, 

Stanisław Orłowski (to imię, „Stanisław”, jako rdzennie polskie, ze względu na 

tradycyjnego kiedyś patrona Polski, św. Stanisława, uchodziło za najmniej 
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podejrzane, więc było najczęściej przyjmowane przez ściganych przestępców 

wojennych na lewych papierach). Orłowski zaś faktycznie był 

przewodniczącym zakładowej „jaczejki” PPR, później przemianowanej na 

POP – Podstawowa Organizacja Partyjna a przewodniczący został 

I sekretarzem. W ubiegłym roku Orłowski wybrany został jako delegat na 

Zjazd Partii PPR do Wrocławia. Taki zaciekły partyjniak, taki entuzjasta 

socjalizmu a nawet i komunizmu, narodowiec i patriota polski całą gębą, 

fanatycznie zakochany w swym uwielbianym bożyszczu, Wiesławie, okazał 

się jednak być SS-manem i to nie szeregowym. A i mój zastępca na 

stanowisku dyrektora Huty Szkła Technicznego, tytułujący się inżynierem, 

dyrektor Filinger, okazał się być funkcyjnym SS-manem w niemieckiej 

jednostce spadochronowej. Brygada „Fallschmirjägerów”, w których w czasie 

wojny służył i zdobywał Narvik w Norwegii i prawdopodobnie staczał boje 

z żołnierzami polskiej brygady karpackiej, która również w Narviku walczyła. 

Stamtąd Filinger przesyłał swojej narzeczonej, którą pozostawił w kraju, listy 

z frontu i swoje bojowe zdjęcia w mundurze spadochroniarza, ale 

i równocześnie z oznakami SS-mana. Po wojnie dziewczynę rzucił 

i prawdopodobnie zapomniał o niej. Związał się z inną, z którą żył „na kocią 

łapę”. Sprowadził ją na Hutę Szkła Technicznego. Tu zajęli na własny użytek 

całe pierwsze piętro budynku dyrekcji i hulali... hulali... Aż okoliczni 

mieszkańcy zaczęli słać listy ze skargami do Zjednoczenia Szklarskiego, do 

Rady Narodowej a nawet do Milicji Obywatelskiej, ale bez widocznego 
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skutku. O pobycie i wyczynach w jakiś sposób dowiedziała się była 

narzeczona, byłego „Fallschmirjägera” i próbowała nawiązać z nim zerwany 

kontakt. Kiedy zawiodły ją jednak próby pogodzenia się z niewiernym 

kochankiem, kiedy nie tylko, że nie chciał powrócić do niej, ale nawet nie 

chciał z nią rozmawiać, a straży przemysłowej zakazał wpuszczenia jej na 

teren zakładu, dziewczyna przekonała się, że ostatecznie jest zawiedziona, 

zlekceważona i odtrącona. W odwet za to, zainteresowała osobą dyrektora 

Filingera organa bezpieczeństwa, przekazując im zachowane fotografie i listy 

niewiernego, przesyłane w czasie wojny z frontu w Narwiku w Norwegii. 

Prawdziwe jednak trudności i kłopoty zjawiły się zupełnie z innej 

strony, chociaż były niejako pochodnymi głównej w tym czasie akcji, której 

kryptonim powinien brzmieć „Polowanie na czarownice”. Czyli jak ktoś ma 

ogromne i niezwalczone ambicje zostania bohaterem za wszelką cenę, a pod 

ręką nie ma wroga, z którym mógłby toczyć bohaterską walkę, to nic 

prostszego, przy odrobinie wyobraźni niż sobie wroga wymyślić. Tak łatwo 

można być politykiem, w przemyśle trzeba mieć znacznie więcej fantazji 

i sprytu. 

Najpierw jednak coś niecoś o technologii produkcji butelek 

szklanych do wódki, tak zwanych pospolicie monopolowych. Temat może 
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nieco nudnawy, ale niestety konieczny do zrozumienie całej sprawy, o której 

rzecz będzie. 

Butelki monopolowe produkuje się ze zwykłego szkła szybowego, 

sodowego, a więc z tego samego z jakiego ciągnie się tafle szyb okiennych, 

a wykonuje się je na dwa sposoby. 

1. Pierwszy sposób, archaiczny stosowany od wieków na 

wszystkich hutach szklarskich, jeszcze nawet w tych dawnych, leśnych, 

polegał na tym, że jako narzędzia do produkcji butelek, jak i wszystkich 

innych asortymentów szkła tzw. „dmuchanych” służyła piszczel, czyli 

metalowa rurka dostatecznie długa, zakończona ustnikiem, przez który 

mistrz szklarski dmuchał w bańkę szklaną, aby jej nadać pożądany kształt 

i zaopatrzone w odpowiedni uchwyt pozwalający hutnikowi w czasie 

dmuchania tę piszczel w rękach obracać wraz z bańką szklaną 

wydmuchiwaną w formie na butelkę czy inny przedmiot dmuchany oraz 

forma, w dawnych hutach w zasadzie drewniana, składająca się z dwóch 

symetrycznych połówek, które po zamknięciu formy, pozostawiają wolną 

przestrzeń, idealnie odpowiadają kształtem  i wielkością po wydmuchaniu, 

przedmiotowi, w naszym konkretnym przypadku, butelce monopolowej, do 

trzymania jej potrzebny był pomocnik. Rolę tę na starych hutach powierzano  

z zasady nieletnim chłopcom a nawet i dziewczętom. Hutnik mistrz odbierał 
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na warsztacie od pomocnika lub bańkarza piszczel, w końcu której bańkarz 

z nabranego na koniec piszczeli gorącego szkła przez odpowiednie 

wydmuchanie, uformował już odpowiedniej wielkości i zbliżonego do butelki 

kształtu, bańkę  z gorącego, plastycznego szkła i tę bańkę wraz z piszczelą 

oddaje majstrowi na warsztacie. Na ten sygnał, formierz (chłopiec czy 

dziewczynka) rozcinał obie połowy formy (zwykle drewniane) i czeka aż 

majster, który tymczasem wprowadza do otrzymanej od pomocnika bańki 

jakieś kosmetyczne poprawki, trochę szkło w piecu podgrzewa dla lepszej 

jego plastyczności i wreszcie wkłada plastyczną jeszcze bańkę szklaną do 

formy. Formierz ściśle zamyka formę i przytrzymuje. Majster zaś zamknięte 

w szczelnej formie bańkę z plastycznego, gorącego szkła przez ustnik piszczeli 

rozdmuchuje, obracając wraz z piszczelą rozdmuchiwaną bańkę, nadając jej 

wymuszony w formie, pożądany kształt i wielkość butelki. W czasie tej 

operacji, w formie szkło na butelce już stygnie na tyle, że traci właściwości 

plastyczne i staje się kruche jak szkło. Powierzchnia otrzymanej butelki, przez 

otwór otrzymany przez majstra w czasie dmuchania w formie zostaje ładnie 

wygładzona i nie pozostają na niej żadne ślady szczelin istniejących między 

połówkami formy. 

Po tym właśnie można poznać czy butelka była dmuchana 

normalnie, obrotowo czy też „cicho dmuchana”. 



 

163 

 

2. Ten zaś drugi sposób jest stosowany przy produkcji butelek 

na automacie czy półautomacie. Tam już nie ma obracanej piszczeli, tam 

formy są metalowe, o dużym współczynniku rozszerzalności cieplnej, 

wskutek tego szczeliny na złożeniach formy są dużo bardziej widoczne, 

a ponieważ bańka szkła w formie nie jest obracana, ślad złożenia połówek 

formy pozostaje na ściankach butelek w formie delikatnego, wydłużonego 

garbka, który ktoś dowcipnie nazwał „szwem”  i tak pozostało. 

I o ten „szew” rozgorzała cała wojna. Bo huta w Kaławsku robiła 

właśnie butelki na automatach, czyli „cicho dmuchane” a więc z tym szwem. 

Myślę, że nie od rzeczy będzie również coś niecoś wspomnieć  

o obrocie butelkami monopolowymi. Nie wiem na jakiej zasadzie i jak to było 

umocowane prawnie, czy był to tylko taki zwyczaj. Nie mam zamiaru wnikać 

w to głębiej, chociaż moim zdaniem, tkwiła w tym cała masa poplątanych 

interesów różnych osób. A stan faktyczny wyglądał tak: butelki do wysyłki, do 

klienta ładowano do wagonów kolejowych, krytych luzem, to znaczy bez 

jakiegokolwiek opakowania zabezpieczającego przed stłuczeniem. Zdając 

sobie jednak sprawę z tego, że ten sposób transportu naraża bezsprzecznie 

pewną część tych butelek na stłuczenie w czasie manipulowania wagonami 

w czasie jazdy pociągu i przetaczania wagonów na stacjach, na pokrycie 

ewentualnych strat powstałych z tego powodu, ustalono umownie, że huta 
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będzie do każdego załadowanego i fakturowanego 1000 sztuk butelek 

doładowywała 100 sztuk czyli 10% butelek nie ujawnionych w dokumencie 

przewozowym i nie fakturowanych. Innymi słowy do wagonu, w którym 

według listu przewozowego i faktury było załadowanych luzem 20.000 

butelek, faktycznie huta ładowała 22.000 sztuk. Jak się huta księgowo 

rozliczała z tych dodatkowych tysięcy sztuk, dodawanych gratisowo do 

każdego transportu, nie miałem możliwości się dowiedzieć ani sprawdzić. 

Myślę, że huta księgowała te butelki po prostu jako stłuczkę w koszty. 

Natomiast przed Monopolem otwierały się o ileż szersze  

i intratniejsze możliwości. Po pierwsze faktem jest, że praktycznie  

w transporcie tłukło się nie 10% a zaledwie 2-3 %. Do magazynu wpływała 

więc z każdego transportu pewna i to wcale niemała nadwyżka 

niefakturowanych butelek. Ale właściwie nie chodziło o butelki jako takie, to 

interes w gruncie rzeczy groszowy. Sto mniej czy więcej, to nie fortuna. Ale te 

nadwyżki niefakturowanych butelek nie figurują  w żadnych dokumentach 

magazynowych Monopolu. Jeśli więc magazyn ma gdzieś „zaoszczędzone” 

parę litrów „Jeleniogórskiej Perły” nic nie stoi na przeszkodzie, aby je 

zabutelkować w te butelki, nakleić etykietę, których na zakładzie nigdzie nie 

brakuje i puścić na rynek. A sto butelek (nie mówię o tysiącach) nawet 

najtańszej wódki mniej czy więcej, to już inny rząd wielkości. 
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Dotąd na hucie w Kaławsku dyrektorem był Orbach, jakoś stosunki  

z Monopolem w Jeleniej Górze układały się bez jakichkolwiek zgrzytów. Ale 

gdy Orbacha zabrano a na jego miejsce do huty na kierownika przyszedł jakiś 

nowy człowiek, podobno hutnik z huty szkła taflowego (szybowego) ze 

Szczakowej, Monopol w Jeleniej Górze zaczął wybrzydzać. Pierwszy zarzut 

był, że butelki z Kaławska są zbyt kruche i bardzo łatwo się tłuką i pękają bez 

dania racji. Wobec czego, jeśli huta chce, aby Monopol w dalszym ciągu brał 

z huty butelki, huta musi zwiększyć ilość butelek na ewentualną stłuczkę 

w transporcie z 10% do 20%. A gdy się spotkali ze stanowczym sprzeciwem 

ze strony kierownictwa huty, postanowili zerwać umowę, ale za powód 

wybrali zupełnie inną przyczynę. Zrozumiałe, że tamten ze stłuczką był zbyt 

„śliski”, aby z nim występować na forum publiczne. 

Wykorzystując sytuację, że rynek był już na tyle nasycony butelkami 

monopolowymi, a sami w magazynach u siebie mięli również pokaźne ich 

zapasy, bo sama huta w Kaławsku produkowała ich znaczne ilości, mogli 

sobie pozwolić na przerwy w dostawach, licząc ponadto na możliwość 

uzupełnienia ewentualnych deficytów butelek, butelkami ze skupu, który 

mimo, że płacił za butelki ceny względnie niskie, ale jeszcze na tyle 

atrakcyjne, że zbieraczom butelek opłacało się je zbierać i ewentualnie 

odstawiać do Monopolu. Zabezpieczywszy sobie w ten sposób tyły, Monopol 

w czasie negocjacji dalej stawiał twardo swój warunek, albo 20% gratis na 
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stłuczkę, albo rezygnujemy z butelek z huty w Kaławsku, „bo ciekną 

w szwach”. Tak to monopol huknął z grubej Berty. Butelki „ciekną w szwach” 

a to już pachnie sabotażem. To groźba w tym czasie psychozy, gdzie na 

każdym kroku węszyło się wroga i sabotażystę, groźba bardzo niebezpieczna. 

Nie pomogły wyjaśnienia i tłumaczenia największych autorytetów 

i fachowców szklarskich. Dla każdego profana, nie wtajemniczonego 

w arkana sztuki szklarskiej, dla każdego laika szklarskiego było rzeczą 

oczywistą i nie podlegającą dyskusji, że o ile butelka ma „szew” to oczywiście 

jest sklejana w jakiś sposób z dwóch połówek. A jeśli jest to robione niedbale 

i po partacku, to nic dziwnego, że zdarzają się butelki, które ciekną w szwach. 

Mimo różnych ekspertyz i wyjaśnień, Monopol nie dał się przekonać (bo 

przecież w istocie nie o to chodziło) i zerwał umowę. Odmówił przyjmowania 

butelek z huty w Kaławsku. Na placach składowych huty zaczęły się 

niepokojąco gromadzić układane w sągi nieodebrane z huty butelki. Sągi 

układane z butelek, jak mury obronne jakiejś twierdzy średniowiecznej coraz 

potężniejszym pierścieniem otaczały hutę w Kaławsku. Wydawało się, że już 

niedługo, a huta zniknie za ich osłoną. Sprawa zaczynała być naprawdę 

poważna i niebezpieczna. Oczywiście nie mogła nie wzbudzić 

zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, który i bez tego i tak 

węszył wszędzie sabotaż i kontrrewolucję. Wkrótce też aresztowano 

kierownika huty i wszczęto przeciwko niemu postępowanie pod zarzutem 

sabotażu. No bo jak to możliwe, aby huta produkowało cieknące w szwach 
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butelki monopolowe, toż to rzecz jak świat światem niespotykana. Sprawa 

stała się o tyle niepokojąca, że właśnie w tym czasie rozpoczęła się już 

sprawa karna przeciwko kierownikowi huty szkła w Iłowej, należącej do 

Dolnośląskiego Zjednoczenia Hut Szkła, o sabotaż. Mój dyrektor techniczny T. 

Brejna wezwany został na ten proces jako rzeczoznawca. Dochodzenie 

prowadzone przez UB w Zgorzelcu, wobec zeznań świadków, biegłych 

i rzeczoznawców okazało się wymysłem bujnej wyobraźni oficerów śledczych 

bezpieki i oczywiście oskarżenie o sabotaż odpadło. Ale zasadą było, że jeśli 

UB prowadzi dochodzenia czy postępowanie to musi mieć wynik pozytywny. 

Musi być wyrok. Jeśli więc sąd oddalił posądzenie o sabotaż, to skazał 

dyrektora z dodatkowego oskarżenia, że oddał do naprawy prywatnemu 

rzemieślnikowi i to w dodatku Niemcowi popsuty termoelement termometru 

optycznego, własność Państwowej Huty Szkła w Iłowej, a w dodatku na czas, 

gdy ten termoelement był w naprawie, od tego Niemca pożyczył element na 

zastępstwo zepsutego. UB w Zgorzelcu zapamiętało sobie wystąpienie Brejny 

jako rzeczoznawcy w tym procesie, które obaliło sztucznie skonstruowane 

oskarżanie dyrektora o sabotaż. Przy okazji tego procesu posłyszałem po raz 

pierwszy nazwisko „Piwko”. Piwko Edward. Z człowiekiem tym miałem się 

w niedługim czasie, w niedalekiej przyszłości spotkać i współpracować z nim 

przez ładnych parę lat. Tymczasem jednak nieoczekiwanie z dniem 1 

października 1948 roku zostałem oddelegowany do Centralnego Zarządu 
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Przemysłu Mineralnego w Warszawie przy Al. Niepodległości 186 albo 188 na 

stanowisko zastępcy dyrektora w Dyrekcji Szkła. 

Inżynier Domański, dotychczasowy dyrektor Dyrekcji Szkła w CZPM 

został oddelegowany do Moskwy w związku z jakimiś przetasowaniami 

kadrowymi związanymi z akcją zjednoczeniową PPR i PPS. Podobno mówili, 

że ma przejść do służby dyplomatycznej, czy coś podobnego. Różne były 

plany, różne spekulacje, różne prognozy i nadzieje, a wszystko wiązało się 

z przygotowaniami do wielkiego kongresu zjednoczeniowego partii 

robotniczych PPR i PPS przewidzianego na 15 grudnia 1948 roku. 

Na scenie politycznej jak widać panował ożywiony ruch. Jakoś tak 

wszystka zbiegło się w czasie, te polowania na czarownice, aresztowania, 

kolektywizacja wsi, procesy o sabotaże, kontrrewolucje, odchylenia 

prawicowe i w ogóle ni z gruszki ni z pietruszki moja delegacja, a raczej 

odkomenderowanie z dnia 1 października 1948 roku do Warszawy, do 

Centralnego Zarządu Przemysłu Szklarsko-Ceramicznego w Warszawie, Al. 

Niepodległości 186 (lub 188). 

Te zaszczyty i awanse wcale mnie nie cieszyły, ani nie imponowały 

mi. Wpędzały mnie raczej w zakłopotanie. Czułem się jak dostojnik ubrany 
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w zbyt obszerny chałat, który mi się ciągle szastał przy nogach, krępując je 

i grożąc ciągle spowodowaniem upadku. 

W Warszawie, owszem, nie powiem, przyjęto mnie z honorami 

i rewerencjami, należnymi wysokiej rangi czynnikowi. Na prowincji nie 

zdawałem sobie nawet sprawy jak grubą jestem szyszką. Jak wysoką muszę 

posiadać rangę w urzędniczej drabinie. Dopiero tu w Warszawie, gdzie skupia 

się cała elita, cały szczyt władzy mógłbym sobie to w pełni uświadomić, 

gdybym do tego przywiązywał należytą wagę. A ja się czułem tylko 

skrępowany. 

Jak mnie przyjmowano i za jakiego mnie uważano dygnitarza niech 

świadczy fakt, że ulokowano mnie w Hotelu Bristol. W hotelu, który po 

hotelu „Polonia” w Alejach Jerozolimskich, w którym zatrzymywali się 

dyplomaci obcych państw, zajmował następne z kolei miejsce pod względem 

reprezentacyjności i luksusu. Otrzymałem wspaniały apartament na I piętrze. 

W tym hotelu mieszkałem przez całe pół roku mego pobytu w Warszawie, to 

jest do końca 1949 roku. 

W związku ze zbliżającym się kongresem zjednoczeniowym PPR 

i PPS we wszystkich organizacjach podstawowych trwała już ożywiona akcja 

weryfikacyjna. Do Jeleniej Góry, a tym bardziej do Zgorzelca czy do Pieńska 

fala ta przed moim wyjazdem jeszcze nie dotarła. Ale tu w Warszawie 
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osiągnęła już swoje szczytowe stany wrzenia. Zebrania Organizacji 

Podstawowych, egzekutywy, dyskusje i wszelkiego rodzaju akcje 

weryfikacyjne, a przy okazji wykluczenie z partii członków niewygodnych 

z takich czy innych względów, trwało prawie permanentnie, po całych dniach 

a niekiedy i nocami. Jednym słowem, jak to określali niektórzy, w Partiach 

PPR i PPS trwały czystki. Ja niestety, a może na szczęście stałem z boku 

i obserwowałem to co się dzieje jako obojętny widz, postronny obserwator. 

Bo moja organizacja podstawowa, macierzysta była w Pieńsku. Chyba i do 

nich tam dotarła już ta fala czystki, ale oczywiście nie mogłam w niej brać 

czynnego udziału będąc w tym czasie na delegacji w Warszawie. Mogłem 

więc tylko jako gość uczestniczyć w zebraniach (jeśli oczywiście chciałem, 

przymusu nie było), obserwować, nawet zabierać głos w dyskusji, ale nie 

miałem prawa głosu, to znaczy kiedy się odbywało głosowanie nad jakąś 

kluczową kwestią, ja nie mogłem podnosić ręki. Praktycznie rzecz biorąc, na 

prawidłową pracę instytucji nie było zbyt wiele czasu. Ja, ponieważ nie byłem 

w te sprawy zaangażowany, ani nimi zbytnio zainteresowany, starałem się 

wykorzystywać swój wolny czas w różnych dorywczych, nieplanowych 

akcjach gospodarczych. 

Muszę tu na wstępie zaznaczyć, że w Warszawie, ku memu 

wielkiemu zaskoczeniu i niekłamanemu zdziwieniu, przyjmowany byłem jako 

fachowiec, a nawet specjalista szklarski wysokiej klasy. Nie wiem kto i na 
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jakiej podstawie wyrobił mi taką opinię eksperta szklarskiego. Bo pierwszy 

mój artykuł jaki napisałem na temat produkcji szklarskiej ukazał się w prasie 

fachowej, a mianowicie w miesięczniku „Przemysł Szklarski”, miesięcznik, 

w stopce: Redaguje Komitet Redakcyjny, Wydawca: Północne Zjednoczenie 

[?] Szklarskiego, Redakcja i Administracja: Piotrków, ul. Legionów 9, tel. 10-

33. w nr 2 w lutym 1949 r. Następne, w sierpniowym i w październikowym, 

numerach tego miesięcznika. A więc w Warszawie nie mogli ich jeszcze znać. 

Ale nawet gdyby się ukazały i rok wcześniej jestem przekonany, że może poza 

Dobrzańskim i Jabłkowskim nikt inny nie zainteresował by się nimi. Niemniej 

powołano mnie jako biegłego do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Pracę w Komitecie Normalizacyjnym wspominam z mieszanymi uczuciami. 

Zasiadało w nim towarzystwo złożone, wybrane z elity wysokiej klasy 

fachowców (wierzę, że znacznie lepszych ode mnie) i specjalistów ze 

wszystkich dziedzin produkcji przemysłowej. Ich zadaniem było w pierwszym 

rzędzie ustalenie norm i warunków dla wszystkich wyrobów przemysłowych 

ukazujących się na rynku w obrocie handlowym, wielkość tolerancji, 

odchyleń od normy, jakie już dyskwalifikują wyroby, jako przedmioty 

handlowe. W dziedzinie szkła i wyrobów szklanych występowały takie sławy 

i autorytety szklarskie jak, znany nam już inż. Aleksander Dobrzański, 

wszechstronny autorytet szklarski i historyk w dziedzinie sztuki, rękodzieła 

i przemysłu szklarskiego, inż. J. Jabłkowski z Warszawy, wybitny teoretyk 

w dziedzinie łączenia różnych gatunków szkła mechanicznie, inż. W. Nowotny 
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z Piotrkowa, specjalista w dziedzinie surowców szklarskich oraz bloków 

ogniotrwałych do budowy pieców i wanien szklarskich, a w szczególności 

bloków „Corhart”, inż. J. Peszel z Warszawy, specjalista w dziedzinie 

procesów wytwórczych i badania roli jednostki ludzkiej przy produkcji szkła, 

inż. J. Chmieleński z Wałbrzycha, pochłonięty wszechstronnymi badaniami 

nad stosowaną technologią w produkcji szkła; jeśli wyliczę tylko tych 

prawdziwych luminarzy przemysłu szklarskiego, z którymi się stykałem co 

tydzień na posiedzeniach sekcji szklarskiej Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. 

Jedną z pierwszych spraw, z jaką przyszło mi się zetknąć na tym polu 

działania, dziwnym zrządzeniem losu była doskonale mi skądinąd znana 

sprawa „ciekących w szwach” butelek monopolowych. Sprawa znana mi 

bezpośrednio i osobiście mnie bardzo interesująca. Sprawa trafiła do 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jako do najwyższej i ostatecznej 

instancji państwowej, miarodajnej w dziedzinie orzekania i opiniowania 

o jakości i zgodności z polską normą produkcyjną wyrobów przemysłowych. 

Sprawa do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego trafiła wniesiona 

równocześnie z dwóch stron, a mianowicie o miarodajne orzeczenie 

w sprawie cieknących butelek monopolowych z Kaławska prosiła Centrala 

Zbytu Porcelany, Fajansu i Wyrobów Szklanych w Łodzi, i Urząd 

Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, który już w tej sprawie wszczął postępowanie 
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wyjaśniające, a na wszelki wypadek, aby uniknąć, jak podali, matactwa 

kierownika huty w Kaławsku, profilaktycznie w areszcie śledczym 

w Zgorzelcu. 

Prośba ta spotkała się na posiedzeniu Komisji Szkła Komitetu 

Normalizacyjnego z ogólną konsternacją. Nikomu z obecnych rzeczoznawców 

jakoś nie mogło się pomieścić w głowie i nie trafiały żadne argumenty 

przytaczane przez rzecznika monopolu do przekonania, aby butelka 

monopolowa mogła mieć rzeczywisty szew, a tym bardziej aby ten szew 

przeciekał. Od tysięcy lat, jak długo znana jest na naszej planecie sztuka 

szklarska i sztuka wydmuchiwania wszelkiego rodzaju butelek, od egipskich 

do pachnideł począwszy aż do monopolowych, produkowanych na 

automatach, jeszcze się nic podobnego nie zdarzyło i praktycznie rzecz 

biorąc, zdarzyć się nie może, ani przedtem, ani teraz, ani nigdy. Bo co to jest 

butelka? Inż. J. Jabłkowski z Warszawy tak to wyjaśnił obrazowo: 

 Butelka jest to dziura oblana ze wszystkich stron szkłem, a więc nie 

ma miejsca ani na szew, ani tym bardziej na szew nieszczelny – itd. 

i w tym duchu. 
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Oczywiście cała Komisja jednomyślnie zgodziła się z tą argumentacją 

i w tym duchu została napisana opinia PKN i wysłana w odpowiedzi do UB 

w Zgorzelcu i do Centrali Zbytu Szkła w Łodzi. 

Po każdym posiedzeniu komisji PKN wychodząc z sali posiedzeń 

znajdującej się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Nowy Świat 

przechodziło się obok kasy PKN-u, gdzie miła pani kasjerka podsuwała listę 

do podpisu i wypłacała w żywej gotówce 500 zł tytułem strawnego za 

posiedzenie. Opuszczając zaś bramę budynku, w którym mieścił się PKN, 

skręcało się w prawo i po paru krokach idąc w kierunku Placu Trzech Krzyży, 

trafiło się na niewielki, ale bardzo sympatyczny bar rybny „Rybkol”, gdzie 

podawano ogromną porcję sandacza z pieczarkami i setką „cherry brandy” 

za jedne 200 zł. 

Zapraszany byłem jako spec i na inne imprezy i akcje w terenie. Oto 

mam na przykład dokument, który zawieruszył się w starych papierzyskach, 

zaadresowany do mnie i do jakiegoś pana Tadeusza Klimczaka, mniej więcej 

następującej treści:  
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„Główna Komisja do spraw Upaństwowienia przedsiębiorstw 

Frascati 2 C.U.P nr rep. TA 136/48. Warszawa, dn. 14 II 1948. Ob. Krasoń, 

z-ca dyr. Dyrekcji Szkła w C.Z.P. Mineralnego, W-wa, Al. Niepodległości 188. 

Biuro Głównej Komisji zawiadamia, że Obywatel został wskazany jako 

kandydat na biegłego w sprawie wyżej określonej, tzn. sprawa 

upaństwowienia przedsiębiorstwa Huta Szkła „Czechy” w Trąbkach, pow. 

Garwolin. Komisja prosi ob. o dokonanie oględzin przedsiębiorstwa 

i wydania opinii w celu ustalenia zdolności zatrudnienia przy istniejących 

w dniu 5 lutego 1946 r. urządzeniach. Pisemną opinię wraz z wykazem 

kosztów proszę przedstawić Głównej Komisji najpóźniej do dnia 22 lutego 

1949 roku. Dyrektor Biura, Podpis nieczytelny. 
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Oczywiście skwapliwie skorzystałem z nadarzającej się okazji i do 

Trąbek pojechałem, aby zgodnie z życzeniem Głównej Komisji, obejrzeć sobie 

hutę „Czechy”. I nie żałowałem. Huta „Czechy” to była prawdziwa perła 

muzealna. Huta tak starożytna, że o takich w Europie czyta się już tylko 

w starych kronikach lub powieściach historycznych z czasów średniowiecza, 

takich jak u nas na przykład Krzyżacy H. Sienkiewicza. Prawdziwy, oryginalny 

skansen, prawdziwej leśnej huty, jeszcze nie manufaktury, a już nie warsztatu 

chałupniczego. 

Prymitywizm w pełnym tego słowa znaczeniu. Siła napędowa 

uzyskiwana ze spiętrzonego stawidłami strumienia, spadając na zwykłe 

drewniane koło młyńskie obracała je; ruch koła przez układ transmisyjny 

wałów, kół i pasów transmisyjnych przenoszony był na urządzenia 

produkcyjne, takie jak np. „Stępory”, bardzo ciekawe i bardzo pomysłowe 

i również bardzo starożytne urządzenia produkcyjne w hucie szkła. Stępory 

służyły w zestawiarni do rozdrabniania surowców szklarskich używanych do 

zestawu mieszanki, takich jak kamień wapienny, kreda, soda czy inne 

surowce mineralne. Konstrukcja ich była bardzo prosta i pomysłowa. Do 

ogólnego układu ruchu, przy pomocy pasa transmisyjnego podłączone były 

drewniane pnie drzew, ogromne, ciężkie belki ustawione pionowo, każda 

z nich na dole miała stopy okute w grube, ciężkie, metalowe okucia. Belka 
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u góry była chwiejnie zawieszona na bolcu umocowanym koncentrycznie na 

kole, które obracając się w pewnym momencie, zahaczało za zaczep 

umieszczony na szczycie belki i podnosiło ją do góry. W punkcie szczytowym 

zaczep belki, jak kurek u strzelby przy strzale, ześlizgiwał się z bolca na koło  

i belka całym swym ciężarem spadała na dół miażdżąc ciężką okutą  w żelazo 

stopą wszystko co pod nią się znalazło. Takich belek  w zestawiarni 

w niektórych hutach tego rodzaju podobno potrafiło być  i sześć, a nawet 

i osiem. Jeśli wszystkie równocześnie pracowały, słyszało się to jakby oddział 

wojska w ciężkich, podkutych gwoździami żołnierskich butach stąpał po 

kamiennym bruku. Stępory stąpając w miejscu, pracowały tak jak tłuczki 

w moździerzu, kiedy gospodyni tłukła pieprz czy cynamon, tylko niejako 

w skali makro i przy użyciu do tłuczenia siły natury, to znaczy spiętrzonej 

wody leśnego strumienia. 

W tej samej hucie, podłączone do tego samego wału 

transmisyjnego, widziałem urządzenie do chałupniczego wytwarzania 

gwoździ, tak zwanych „hufnali” czyli „podkowiaków” po polsku, używanych 

przez kowali do podkuwania koni. W kuźni obok, kowal z kawałka żelaza 

wykuwał blachę o odpowiednim profilu powierzchni i kształcie. Tą blachę 

przy pomocy urządzenie zbudowanego na tej samej zasadzie co stępory 

z tym, że spód belki (jej stopa) zamiast żelaznego buta ma cienkie ostrze jak 

u gilotyny i jak u gilotyny spadającym pod własnym ciężarem, ale ruchem 
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rytmicznym, powtarzającym się okresowo. Pracownik otrzymaną z kuźni 

blachę podsuwał pod spadające ostrze, a to za każdym upadkiem odkrawało 

od kawałka blachy skrawek wielkością i kształtem odpowiadający „hufnali”, 

dalej potrzeba było już tylko niewielkiej poprawki kosmetycznej przy 

ukształtowaniu główki podkowiaka. 

Opalanie tej ciekawej, i myślę unikalnej huty nie różniło się chyba 

niczym od drzewnych, leśnych hut, które podobnie jak budnicy i smolarze, co 

to po lasach słodzą i z karpiny i innych opadów drzewa w prymitywnych jak 

mielesze i smolarnie gazownikach, pędzą smołę, terpentynę, dziegieć 

i spirytus drzewny, również wykorzystywała karpinę i inne odpady drzewne 

przez suchą destylację w prymitywnych, jak gazowniki smolarzy, gazownikach 

otrzymywali gaz do opalania pieca szklarskiego. Po przyjeździe do Warszawy 

w przepisanym terminie złożyłem w Komisji Głównej sprawozdanie moje na 

temat huty „Czechy”. A ponadto pozwoliłem sobie zaproponować, albo 

pozostawić hutę „Czechy” w takim stanie, w jakim się obecnie znajduje i dać 

jej status skansenu, niech sobie produkuje tam swoją „Aptekę”, to znaczy 

flaszeczki, flakoniki i butelki na lekarstwa, maści i kremy i z tego się 

utrzymuje, a PTTK niech organizuje wycieczki krajoznawcze w te strony, 

reklamując i propagując zwiedzenie huty „Czechy” jako swoistej osobliwości 

naszych czasów, proponując jej zwiedzanie (za godziwą opłatą przeznaczoną 

na konserwację i ewentualne remonty tak unikalnego i starożytnego 
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obiektu), albo zlikwidować produkcję i w obiekcie urządzić muzeum 

historyczne starożytnej sztuki szklarskiej. Dla ochrony archaicznego zabytku 

ustanowić kustosza na prawach jak w każdym innym muzeum. 

A oto inne sprawozdanie z nieco wcześniejszej podróży służbowej 

do innej huty i w innej sprawie. 
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*** 

Warszawa, dnia 22.1.1949 r. 

SPRAWOZDANIE 

z podróży służbowej w dniu 27 stycznia 1949 r. do huty w Orzeszu 

w sprawie budowy wanny Nr. 3. 

Zgodnie z poprzednimi zaleceniami, aby pogłębić wannę do 120 

postanowiono obniżyć dno nie naruszając palników 1 komór. Po wyrąbaniu 

szkła, dno okazało się w dobrym stanie, niektóre tylko kamienie były mocniej 

nadwyrężone. 

Po zdjęciu dna okazało się, że wanna wybudowana była w 1942 r.  

i spoczywa na płacie betonowym o średniej grubości 15cm. Podłoże pod płytą 

– gruz zalany cementem. 

Kanały chłodzące, dno wanny o wysokości 32 cm. wadliwie 

zbudowane odciągi, tak, że w rzeczywistości działanie ich było żadne. 

Szyny wsporne wiązań wanny nie są wbudowane w płytę, lecz 

w zależności od swej długości zamurowane na różnej wysokości od podstawy. 
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Dno wanny postanowiono obniżyć o 30 cm kosztem obniżenia 

wysokości kanałów chłodzących 82 na 62 cm. 

Obawa, że płyta może nie wytrzymać zwiększonego ciężaru  

w związku pogłębieniem wanny, jest nieuzasadniona, gdyż w/g opinii inż. 

Kamińskiego wytrzymałość takiej płyty waha się przy złym materiale 

i trudnych warunkach pracy 30-40 kg/cm
2
, tymczasem przy większej już 

pojemności wanny obciążenie na 1 cm
2
 płyty wynosić będzie 0,4 kg,  a więc 

procent bezpieczeństwa wynosi prawie 1.000% 

Postanowiono przebudować odciągi do kominów kanałów 

chłodzących, by chłodzenie dna wanny działało bez zarzutu. Szyny wsporne 

wanny postanowiono przebudować i wzmocnić. 

Podpisano: 

/St. KRASOŃ/ 

*** 
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Tak to zmaterializowała się w ostatecznym swym kształcie jedna  

z moich podróży służbowych. Jak na czynownika tak wysokiej rangi  w jakiej 

myślałem, że się znajduje, to ten rezultat wygląda dziś w moich oczach 

bardzo, nie powiem żałośnie, ale na pewno bardzo niepozornie. W Pieńsku 

tymczasem szarogęsił się Brejna. Podobno dochodziło już do pierwszych 

scysji między nim a Irką. Dziś już nie pamiętam o co właściwie chodziło, ale 

ta wzajemna niechęć Irki do Brejny i odwrotnie pogłębiała się, mimo, że 

dyrektor Brejna wyniósł się z pałacu do własnej, wykończonej już po 

remoncie willi. Było to skromniejsze, ale funkcjonalne no i własne. 

Również sprawa „Kaławska” i butelek monopolowych 

„przeciekających w szwach” zaczęła przyjmować wielce niepokojący obrót. 

Wprost dramatyczny. Z jednej strony narastało zagrożenie ze strony Urzędu 

Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, który wszczął już postępowanie wyjaśniające 

w stosunku do kierownika huty „Kaławsk” w Węglińcu oskarżając go 

o sabotaż, a więc o największą w tym czasie zbrodnię wobec Państwa 

Ludowego, za którą, według małego kodeksu karnego groziła kara śmierci, a z 

drugiej strony huta „Kaławsk” tonęła formalnie w powodzi butelek 

monopolowych, które ciągle i automatycznie produkowała, mimo, że według 

orzeczenia speców z monopolu spirytusowego w Jeleniej Górze „przeciekają 

w szwach”. Układane z ich tysięcy stosy, czy sterty otaczały ze wszech stron 
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hutę, niby mury obronne, jakiś średniowieczny zamek, zza których już samej 

huty prawie nie było można dostrzec. Najdziwniejsze w tym wszystkim było, 

że nikomu jakoś nie przyszło do głowy aby zażądać od magazynierów 

Monopolu, wnoszących oskarżenie o brakoróbstwo aby na dowód 

prawdziwości swych oskarżeń przynieśli i pokazali chociaż jedną tak 

„cieknącą w szwach” butelkę, jako „corpus delicti”. Nikt tak kwestii nie 

postawił, a Monopol też nie miał ani interesu aby tak sprawy postawić, ani 

też nie potrafiłby, choćby nawet chciał, takiej butelki znaleźć i dostarczyć, 

jako, że taka na świecie nie istniała. 

Któregoś dnia wpadł jak bomba do Dyrekcji Szkła energiczny młody 

człowiek i zaczął nerwowo dopytywać się o dyrektora. Kiedy go wreszcie 

skierowali do mnie, wali prosto z mostu bez owijania w bawełnę: 

 Jestem z Centrali Produktów Tłuszczowych – powiada – właśnie 

otrzymaliśmy większy transport oleju jadalnego – powiada. Myślę 

sobie, co mnie to obchodzi? – Ten olej jest w wielkich opakowaniach 

– powiada – w beczkach i cysternach. Statek właśnie przycumował 

w porcie i jak rozpoczął się rozładunek. – Ale co mnie do tego, 

myślę sobie – zbliżają się święta Bożego Narodzenia – zgadza się, 

myślę sobie – i chcielibyśmy ten olej rozprowadzić ludności, bo na 

pewno przydałby się do urządzenia wigilijnych potraw – ciągnie 

niestrudzenie a je myślę i pochwalam, zbożna myśl, tak obdarować 
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ludzi na święta, ale co ja tu mogę, jaka ma być moja rola w tym 

interesie? – mamy jednak kłopot – powiada przedstawiciel 

przemysłu tłuszczowego – Nie mamy butelek. – I tu szybko 

nadstawiłem uszu. A on ciągnie dalej. – Dotąd radziliśmy sobie 

biorąc butelki ze skupu. Ale teraz i w Centrali Surowców Wtórnych  

i Skupu również nie mają butelek, bo wszystkie wykupuje Monopol 

Spirytusowy. Przyszedłem tu prosić o pomoc. – A ja nie dając poznać 

po sobie, co czuję, ale w duchu myślę sobie, człowieku, chyba niebo 

zesłało cię do nas. Toż ty nawet nie zdajesz sobie sprawy jak 

doniosłą w skutkach i jak błogosławioną załatwiasz sprawę. 

A głośno, zachowując spokojną i chłodną twarz, mimo, że w piersi 

gwałtownie z radości skakało mi, jak zwariowane serce, powiadam 

do niego – A ileż tych butelek potrzebujecie? – Dużo – odpowiada – 

bardzo dużo. Ile? Milion, dwa miliony? – pytam – Mogą być dwa 

a nawet i więcej... Dobrze – powiadam – no to, postaram się wam 

pomóc. Musi pan natychmiast pojechać do Łodzi, do Centrali Zbytu 

Szkła i Ceramiki – podałem mu dokładny adres Centrali – tam 

odszuka pan pana Adamowicza i powołując się na mnie – tu znowu 

podałem mu swoje nazwisko i wykonywaną funkcję – i przekaże mu 

pan, że proszę go, aby poszedł wam jak najbardziej na rękę 

i postarał się sprzedać wam cały zapas butelek monopolowych 

posiadanych na składzie w hucie „Kaławsk” w Węglińcu. 
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Uprzedziłem go, że jeśli chce, aby to było szybko i sprawnie 

załatwione to z pismem od Adamowicza w Łodzi musi bezzwłocznie udać się 

do huty „Kaławsk” w Węglińcu i osobiście dopilnować ekspedycji tych 

butelek, a więc zamówienia wagonów na kolei, załadunku i ekspedycji 

wagonów i przyznam się, że chodziło mi o to, aby te nieszczęsne „cieknące 

butelki” jak najprędzej zniknęły z placu  w „Kaławsku”. Bałem się, że a nuż 

ten przemysł tłuszczowy, albo  i Monopol się rozmyśli? Ale chłopak po 

uzyskaniu ode mnie takiej zachęty jak z procy wyskoczył ode mnie z pokoju 

i pognał załatwiać swoją sprawę. I chyba załatwił ją jak najbardziej pomyślnie 

i dla siebie  i dla mnie, bo wyglądał na chłopaka rozgarniętego 

i energicznego. A ja usiadłem sobie przy biurku i z wielką radością myślałem 

sobie, że dla załatwienia jednej takiej sprawy czasem warto żyć na świecie. 

Do takich to bowiem, po moich rozmyślaniach doszedłem wniosków: po 

pierwsze, ludzie w Polsce na świąteczną wigilijną wieczerzę otrzymają 

doskonały tłuszcz do przyprawienia postnych potraw, po drugie, w procesie 

karnym o sabotaż przeciwko kierownikowi huty „Kaławsk” nie będzie „corpus 

delicti”, przedmiotu przestępstwa, a więc odpada i karna sprawa na temat 

„cieknących butelek” monopolowych, po trzecie, cwaniakom  

z jeleniogórskiego Monopolu namacalnie pokaże się, że są zwykłymi 

oszustami i hochsztaplerami a „cieknące w szwach butelki” wytworem ich 

wybujałej, chorej wyobraźni, po czwarte, mądralom, oficerom śledczym ze 

Zgorzeleckiego UB pokaże się, że zostali przez cwaniaczków 
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z jeleniogórskiego Monopolu wpuszczeni w maliny  i wystrychnięci na 

dudków a ich przeszło półroczna praca śledcza to było gonienie za własnym 

ogonem, i wreszcie po piąte, Centrala Przemysłu Tłuszczowego zapłaciła za 

butelki, a było ich około 3 milionów, po cenach rynkowych, a nie 

reglamentowanych, jakie płacił Monopol,  a więc po cenach prawie 

trzykrotnie wyższych. Z tego tytułu do banku na nasze konto „A2” wpłynęło 

ekstra kilkadziesiąt milionów złotych, ku niekłamanemu przerażeniu dyrekcji 

banku, który teraz od tych kwot na koncie „A” musiał płacić nam odsetki, 

wprawdzie nie były one wygórowane, ale zawsze... 

W Warszawie tymczasem rozwijała się powoli, ale stale walka na 

arenie politycznej. Ciągle wzrastało napięcie. Na razie rywalizacja ograniczała 

się jeszcze raczej do walki podjazdowej. Pojedynczy harcownicy na łamach 

prasy próbowali wzajemnie dobierać się sobie do skóry. Były to jednak nie 

groźne jeszcze wstępne galopy, poprzedzające główną batalię mającą się 

rozegrać w dniu 15 grudnia 1948 roku. W dniu Zjazdu Zjednoczeniowego 

partii robotniczych, PPR i PPS. 

Właściwie to nie bardzo się orientowałem, o co właściwie ta walka 

się toczy. Ogólnie wiadomo było, że o władzę, a w rzeczywistości to o stołki. 

Ale bliżej, szczegółowiej, naprawdę nie wiedziałem. Coś tam po kątach ludzie 



 

187 

 

szeptali, że Mikołajczyka, chłopskiego wicepremiera Amerykanie przemycili 

za granicę, jako bagaż dyplomatyczny. A ja nic, tylko urzędowałem. 

A stojąc z boku niezaangażowany, i z bliska przyglądając się tej walce 

poczułem się jak ci sienkiewiczowscy chłopi pod Grunwaldem, przypomniał 

mi się bowiem fragment sienkiewiczowskiego opisu bitwy pod Grunwaldem 

w jego powieści pt „Krzyżacy”: 

Na polu między Niemcami a armią królewską wznosiło się od strony 

Tannenburga kilka odwiecznych dębów, na które powłazili chłopi miejscowi, 

aby patrzeć na zapasy wojsk... 

Chłopi więc siedząc na konarach dębów jak w teatrze na galerii, 

przyglądali się widowisku „jak się pany biją”... Podobnie ja w Warszawie, 

siedząc z boku, z wysokości mojego dyrektorskiego stołka mogłem spokojnie 

obserwować widowisko, „bitwa na szczytach Władzy”... 

Oczywiście nie ma najmniejszego sensu bym opisywał dzieje tego 

sławnego, historycznego Zjazdu. Zajęli się tym, zajmowały przez lata 

i zajmują się ciągle jeszcze całe pokolenia zawodowych historyków krajowych 

i zagranicznych, różnych opcji i kierunków politycznych. Mnie interesowały 

bardziej przyziemne sprawy, dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny 
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i wszystkich najbliższych. Ja jeździłem daleko w sprawach upaństwowienia 

zakładów przemysłowych, a tymczasem inni upaństwowili „Kwasiarnię” Józka 

Gonery. Pracownicy jego natychmiast zorganizowali Radę Zakładową i Józek, 

aby moc żyć musiał iść do pracy. Dokończył przerwane wojną (bolszewicką 

w 1920 roku) studia chemiczne i poszedł, jako inżynier chemik do pracy do 

Wytwórni Płyt Gramofonowych „Polskie nagrania”. (Tu ciekawostka, w tym 

czasie dyrektorem tej wytwórni był Fogg, syn Mieczysława Fogga, słynnego 

piosenkarza warszawskiego). Kierownictwo zaś „Kwasiarni” przejęła Jula i syn 

Janusz. Do ich obowiązków w zasadzie należało prowadzenie kasy, 

uproszczonej księgowości i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Resztę 

załatwiał delegat Rady Zakładowej. 

Wysoko, wśród elit władzy, na szczycie, na scenie politycznej, po 

zakończeniu Zjazdu Zjednoczeniowego zaczęły się przepychanki, 

przetasowania, narady, konsultacje, negocjacje... 

Chodziło w głównej mierze, oczywiście, o podział stołków 

ministerialnych. Problem tym trudniejszy, że w skutek zlania się z sobą 

dwóch partii robotniczych, amatorów do dygnitarskich foteli przybyło 

w dwójnasób. Ponieważ w tej grze o stołki nie byłem absolutnie 

zainteresowany, wziąłem sobie na święta dwa tygodnie urlopu 

i przyjechałem do Jeleniej Góry, aby tu spędzić święta Bożego Narodzenia 
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i Nowy rok. W Jeleniej Górze zastałem już też Irkę z Jackiem, która uciekła 

z Pieńska, bo doszło między nią, a Brejną do otwartego konfliktu. 

Święta mimo wszystko przebiegały nam w miłym i naprawdę 

w świątecznym nastroju. Wprawdzie nie było św. Mikołaja ze świątecznymi 

upominkami, ale była choinka, opłatek, kolędy i doskonały nastrój. A na 

Sylwestra i na Nowy Rok, 1949, znalazła się butelka oryginalnego 

Zielonogórskiego szampana, z naszych polskich winnic z Zielonej Góry. Za 

butelkę tego, zresztą doskonałego musującego wina zapłaciłem równe 1000 

zł. Jak z tego widać, złoty mocno się już zdewaluował. Ale już Bank Polski 

pracował nad wymianą pieniędzy na nowe złote. Waloryzacja była 

planowana Jeszcze na rok 1949, w relacji 1 złoty nowy za 100 zł starych. 

Wyjątek miały stanowić złote przechowywane w „skarbcu z pończochy”, za 

które wymiana następować miała w relacji 1 zł nowy za 300 zł starych. 

Wartość starej złotówki w tym czasie można sobie uzmysłowić przyjmując, że 

paczka papierosów najpopularniejszych, bez ustników, 20 sztuk „Grunwald” 

lub „Górnik” kosztowała 100 zł, a ćwiartka masła 300 zł.  

Na Sylwestra byliśmy zaproszeni na imieniny pana domu do 

Piaseckich. Opuściliśmy jednak gościnne progi dosyć wcześnie, gdyż 

chcieliśmy być jeszcze przed północą w domu, aby Nowy Rok, 1949, powitać 

w ścisłym rodzinnym gronie. Tam podobno, huczna zabawa, mocno 
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podlewana alkoholem, trwała nieprzerwanie jeszcze prawie cały pierwszy 

dzień Nowego Roku. 

Na krótko wskoczyłem do Pieńska, aby tam jako tako uładzić 

stosunki. Dowiedziałem się przy okazji, że sławne „cieknące butelki”, które 

jak zmora trapiły dusze wielu ludzi przez całe miesiące już dawno szybko 

i cicho zniknęły bez śladu ze składowisk huty „Kaławsk” bez śladu, a ludzie 

już prawie o nich zupełnie zapomnieli. O blamażu nie zapomniało jednak UB 

w Zgorzelcu i powiedzieli, że mam u nich grubą krechę a ten gruby żart może 

mnie jeszcze kiedyś drogo kosztować. Pierwszym takim sygnałem 

zapowiadającym próby odgrywania z ich strony, było zainspirowanie na 

radzie Zakładowej Kombinatu o ubieganie się aby pałac zajmowany obecnie 

na mieszkania dla dyrektorów i pokoje gościnne dla przyjezdnych do dyrekcji 

urzędowych gości, będących na delegacjach służbowych, bo w rzeczywistości 

Pieńsk nie posiadał właściwie hotelu, przeznaczyć na żłobek i przedszkole dla 

dzieci pracowników Kombinatu. 

Sprawa ta nie była dla mnie zaskoczeniem. Od początku, od mojego 

przyjazdu do Pieńska, byłem przeświadczony, że wcześniej czy później sprawa 

pałacu wypłynie. Był to obiekt zbyt łakomy, a równocześnie na ówczesne 

stosunki i warunki społeczne zbyt luksusowy i kosztowny, aby mógł być 

przeznaczony dla użytku jednej osoby czy nawet rodziny, choćby samego 
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naczelnego dyrektora Kombinatu. Nie zależało mi na władaniu tym pałacem. 

Wręcz przeciwnie, przyklasnąłem pomysłowi, uważałem, że w ten sposób 

dyrekcja pozbywa się kłopotliwego obiektu, i postarałem się do niego 

przekonać i innych. Sam obiecałem wydatną pomoc w realizacji tego 

pomysłu. Obiecałem, że będę go popierać. Na razie Irka mogła pozostać 

w Jeleniej Górze, a ja wróciłem na mój warszawski stołek. Już w Warszawie 

dotarła do mnie wiadomość, że wkrótce po nowym roku zmarł Piasecki, 

w Sylwestra, podobno przeziębił się i nabawił się zapalenie płuc. I to była, 

mimo usilnych starań lekarzy, choroba śmiertelna. 

W Warszawie, po powrocie z urlopu, zastałem nastroje raczej 

morowe. Można by powiedzieć, nastroje utraconych złudzeń i nadziei. Wielu 

bowiem było powołanych, ale bardzo mało wybranych. Wielu nie tylko nie 

uzyskało oczekiwanego awansu, ale nawet musiało się pożegnać 

z piastowaniem dotychczas stanowisk. Między innymi rozczarowanymi 

znalazł się również inż Domański, dyrektor Huty Szkła, którego miałem 

zaszczyt przez te kilka miesięcy zastępować „na urzędzie”. Okazało się, że te 

cudownie zapowiadające się widoki służby dyplomatycznej, to też była tylko 

fatamorgana. Bez pośpiechu, ale z cichym zadowoleniem szykowałem się do 

powrotu na Dolny Śląsk. Równo trzy lata temu wyjeżdżałem z Warszawy jako 

zwiadowca, tylko na rekonesans, na przeszpiegi. Dzisiaj już powracam do 

Jeleniej Góry jak do domu rodzinnego. Bez żalu pozostawiam apartamenty 
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w hotelu „Bristol”, cotygodniowe konferencje w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym, sandacze z pieczarkami i setka Cherry Brandy w „Rybkolu”, 

wyjazdy na delegację w teren i zwiedzanie zabytkowych hut szklarskich, 

a tym bardziej bez żalu, mój obecny dyrektorski stołek, który się okazał dość 

iluzorycznym i nietrwałym, jak zresztą od samego początku o tym myślałem, 

zaszczytem czy honorem. 

A już z naprawdę wielką ulgą żegnam się z warszawską atmosferą, 

która się uczyniła jakaś ciężka, duszna, że naprawdę trudno jest w niej 

swobodnie oddychać. 

Na „prima aprilis” byłem już znowu w Jeleniej Górze i w Pieńsku.  

I od razu utonąłem w wirze codziennych, banalnych spraw. Czasem nawet 

błahych, nieważnych, czasami poważniejszych, ale zawsze jakiś bliższych, 

swojskich, zrozumiałych i logicznych w swej konieczności. Ot! Taki zwykły 

codzienny kierat kręcący się w kółko, ciągle wokół tej samej osi, której nawet 

można by sformułować zgodnie ze znanymi już nam hasłami 

propagandowymi, „Kominy muszą dymić” i „Produkcja musi rosnąć”. 

I produkcja rosła. Zakłady w Pieńsku zaczynały być znane w całej Polsce i nie 

tylko. Zaczęły odgrywać znaczącą rolę w polskim przemyśle, oczywiście 

przede wszystkim szklarskim. Zaczęła się zakładami w Pieńsku interesować 

i zagranica. Ze Związku Radzieckiego dostaliśmy zamówienie na wykonanie 1 
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miliona słoi do konserwowanych owoców. Niestety, słoje te znacznie różniły 

się kształtem i zamknięciem od tych jakie akurat produkowała huta „Znicz B” 

- słoje „Wecka”. Wobec czego trzeba było przygotować na te nowe słoje 

nowe oprzyrządowanie dla automatów produkcyjnych. A to wymagało 

wykonania, co najmniej po dziesięć kompletów form wraz z pomocniczymi 

dla nich urządzeniami. To zaś wymagało czasu i to nie małego. 

Tutaj niestety, będę musiał się cofnąć nieco w czasie i wrócić do 

Jeleniej Góry, na hutę Szkła Technicznego, gdzie w międzyczasie zaszły 

bardzo znaczne i istotne zmiany. Jak już wspomniałem, huta ta była opalana 

gazem uzyskiwanym z brykietów z węgla brunatnego w bardzo nowoczesnym 

gazogeneratorze. Wspomniałem tez o trudnościach, na jakie natrafiało 

zaopatrzenie huty na bieżąco w brykiety, sprowadzane koleją lub 

samochodami aż z Rębiszowa. 

W Dolnośląskim Zjednoczeniu Hut Szklarskich w Jeleniej Górze 

w tym czasie na stanowisko dyrektora technicznego przyszedł młody inżynier 

Schleiffer, specjalista, naukowiec w dziedzinie budownictwa  i techniki 

cieplnej w przemyśle szklarskim. Willi Unterberg awansował na doradcę 

technicznego dyrektora Zjednoczenia. 

Inż. Schleiffer, który wykładał na Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie „Technikę cieplną”, a więc m. in. budowę pieców szklarskich 
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i metody stosowane do ich opalania oraz przy wytopie szkła, zainteresował 

się gazogeneratorem na hucie technicznej, jako okazie najnowszej techniki, 

jaka pod tym względem była stosowana. Przy tym jednak dowiedział się też 

o kłopotach zaopatrywania huty w potrzebne brykiety. Po kilku krótkich, ale 

treściwych naradach i konsultacjach w Zjednoczeniu, postanowiono 

zlikwidować gazogenerator a przejść na opalanie huty gazem miejskim. 

Tańszym i znacznie dla obsługi huty wygodniejszym. A gazu dostateczne ilości 

zawsze gotów jest dostarczać Wałbrzych. Wydawało się, że Wałbrzych 

dysponował znacznymi ilościami gazu ziemnego, który chętnie odsprzedawał 

prawie w nieograniczonych ilościach chętnym. Z gazu tego korzystała już 

w gospodarstwach domowych ludność miasta Jelenia Góra, do której 

Wałbrzych rurociągami przesyłał tego gazu znaczne ilości. Oczywiście z tego 

gazu korzystały już i różne zakłady przemysłowe jak „Labofarma” czy 

„Jeleniogórska Wytwórnia Optyczna”. Postanowiono i wykonano. Po 

gazogeneratorze, składowisku brykietów, czyli tak zwanym „placu 

węglowym” huty pozostała piękna wolna przestrzeń, którą szpeciło dość 

znaczne bajorko utworzone przez smołę pogazową. Gazogenerator 

przetwarzając brykiety z węgla brunatnego na gaz, jako produkt uboczny 

wytwarzał również pewną ilość smoły pogazowej, która, jako nieużyteczna 

dla zakładu, uciążliwy i przykry odpad ściekała do znajdującego się obok 

zagłębienia, tworząc dość znaczne z czasem smołowe bajorko. Przy 

porządkowaniu teraz placu węglowego huty, postanowiono smołę z bajora 
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wypompować i przekazać do jakiegoś odpowiedniego zakładu chemicznego 

do ewentualnego wykorzystania, czy po prostu do fabryki papy bitumicznej, 

zagłębienie zaś po prostu zasypać i splantować. Przy wypompowywaniu 

smoły z bajora, na jego dnie odkryto drugą, kompletną maszynę Dannera do 

produkcji rurek szklanych, które Niemcy, opuszczając wiosną 1945 roku 

Jelenią Górę zatopili w smołowym bajorze. To odkrycie wpłynęło decydująco 

na kompletną restrukturyzację Huty Szkła Technicznego. Postanowiono 

mianowicie, całkowicie zlikwidować piec donicowy i dotychczasową 

produkcję szklaną, podobnie zlikwidować wanienkę dobudowaną do pieca, 

jako przystawka dla maszyny Dannera i wybudować jedną, porządną wannę 

szklarską, przelewową dla produkcji ciągłej rurek na obydwu maszynach 

Dannera i przystąpić do wyłącznej produkcji rurek szklanych, a w 

szczególności rur do lamp próżniowych, tak zwanych „świetlówek” 

z ogromnym impetem opanowujących w tym czasie rynki światowe. 

Realizacja tego programu postępowała w tempie błyskawicznym. 

Hutników szklarzy, mistrzów z Niemna, Czarnej Wody i Krosna 

chętnie zatrudniały huty położone w sąsiedztwie, jak huta „Julia” 

w Szklarskiej Porębie, a i znaczna ich część zatrudniła huta „Nysa” w Pieńsku, 

gdzie właśnie, na niedawno odbudowanym piecu sześciodonicowym 

przystąpiono do produkcji kloszów oświetleniowych ze szkła mlecznego, 

obciąganych szkłem kolorowym. 
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Nieocenionym wprost nabytkiem było zaangażowanie na kierownika 

Fabryki Form i Maszyn Szklarskich w Pieńsku inżyniera Tarkowskiego, 

któremu na Hucie Technicznej w Jeleniej Górze, przy okazji restrukturyzacji 

huty, zlikwidowano warsztat precyzyjnej manufaktury szklanej. 

W Pieńsku tymczasem też się coś niecoś zmieniło. Inż. Feist, który 

od czasu do czasu miał zwyczaj znikać na krócej czy dłużej, w końcu zniknął 

zupełnie i przepadł bez śladu i bez wieści. Hans, Niemiec, który faktycznie 

wykonywał obowiązki kierownika fabryki, której nominalnym kierownikiem 

był inż. Feist ciągle jeszcze, repatriował się do Niemiec. Powstało zagrożenie, 

że Fabryka Form i Maszyn Szklarskich w Pieńsku pozostanie bez kierownika. 

Było wprawdzie w fabryce kilku ludzi przyuczonych, Polaków, formierzy, 

odlewników czy topiarzy (szmelcerzów), ale tu potrzebny był fachowiec 

wszechstronny, znający się na wytopie surówki jak i na formowaniu 

odlewów, na samym odlewie żeliwa, jak i odlewaniu z żeliwa surowych form, 

no i wreszcie na ślusarskiej czy tokarskiej obróbce odlewów oraz posiadać 

umiejętności grawerskie. Takiego wszechstronnego fachowca nie tak łatwo 

znowu znaleźć i wtedy właśnie, jak na zawołanie, napatoczył się Tarkowski, 

znany mi już z Jeleniej Góry, prawdziwa złota rączka. Nie wiem jakie miał 

wykształcenie, ale niektórzy ludzie rodzą się już z pewnymi uzdolnieniami czy 

talentami. I Tarkowski był takim urodzonym artystą. Jako pierwsze zadanie 
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miał wykonać 10 kompletów form na słoje dla ZSRR według zamówienia 

i załączonego do zamówienia rysunku technicznego. 

Fabryka Form i Maszyn Szklarskich w czasie wojny produkowała 

czerepy, czyli jak kto woli „szklanki” żeliwne na pociski do moździerzy 

piechoty Stocksa, kaliber 81 mm. Skorup tych na placu przyfabrycznym, nie 

wykorzystanych w czasie wojny leżały całe stosy, tysiące sztuk. Doskonały 

surowiec, akurat materiał do przetopu na formy szklarskie. Tarkowski wziął 

się energicznie do roboty. 

Ale nieoczekiwanie z miejsca zjawiły się trudności i przeszkody. Po 

pierwsze, dokumentacja, jaką otrzymaliśmy wraz z zamówieniami okazała się 

niekompletna i niewystarczająca dla naszych automatów. Za dużo było w niej 

luk, niedomówień i nieścisłości, co groziło, że formy a w następstwie 

i końcowy produkt mogą nie odpowiadać wymaganiom jakościowym, ze 

względu na różnice wielkościowe niektórych parametrów detali lub też nie 

utrzymywania się w granicach tolerancji poszczególnych wielkości. A jakość 

stawiało się w naszym przedsiębiorstwie na bardzo wysokim piedestale, 

zwłaszcza zaś jakość wyrobów produkowanych na eksport. Normy jakościowe 

polskie były bardzo surowe. Wiem coś o tym i mogę autorytatywnie 

powiedzieć, bo przecież, bądź, co bądź, przez przeszło pół roku sam 

zasiadałem w komisji szkła tego Komitetu Normalizacyjnego. 
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Konieczne więc były wyjaśnienia, uzupełnienia i uściślenia pewnych 

danych jakościowych w dokumentacji technicznej, by się strzec przed 

wykonaniem formy wadliwej. Trzeba było brać pod uwagę, że wykonanie 

kompletu form dla automatu jest bardzo kosztowne, a przede wszystkim 

pochłania ogromnie dużo drogocennego czasu. Zaczęła się biurokratyczna 

karuzela korespondencji do naszej centrali, centrali do zleceniodawcy, 

zleceniodawcy do naszej centrali, a nasza centrala do nas i z powrotem, i tak 

wkoło, pisma, aneksy, załączniki, ale wszystko to nie wnosiło nic nowego, 

konkretnego z tego, o co nam w istocie chodziło. 

Samo szkło jakościowo było doskonałe. Mieliśmy pod tym względem 

już dość duże doświadczenie produkując szkła do lamp naftowych dla kolei 

czy tez słoje „Wecka”. Szkło na te wyroby musiało bowiem być bezbarwne, 

przezroczyste i bardzo czyste, posiadać bardzo niski współczynnik 

rozszerzalności termicznej aby klejone klosze nie pękały przy nagrzewaniu od 

płomienia lampy, a „Wecki” w autoklawach podczas ich pasteryzacji. 

Szef produkcji, Zenon Krauze, był na tyle doświadczonym 

fachowcem szklarskim, aby potrafić przyprawić w swojej pracowni 

alchemicznej odpowiednio składniki szkła, tak aby optymalnie odpowiadały 

tym parametrom jakościowym. On już nie posiadał tajemniczego woreczka 

z czarodziejskimi, kolorowymi kamykami, zawierającymi w sobie utajnioną 
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wiedzę o istocie masy szklanej.  W przypadku wątpliwości uciekał się raczej 

do literatury fachowej. Jeżeli nie było takiej w tej materii w języku polskim, 

co się zdarzało bardzo często ze względu na ubóstwo takiej literatury 

polskiej, sięgał po fachowe książki niemieckie, czy nawet rosyjskie (notabene, 

najczęściej tłumaczenia z niemieckiego). W ogóle korowody z dokumentacją 

przedłużały się tak, że Rosjanie zaniepokoili się i zaczęli podejrzewać, że nie 

mamy zamiaru tego ich zlecenia zrealizować, a te zastrzeżenia, co do 

dokumentacji to tylko pretekst do ich zwodzenia. A im widocznie bardzo 

zależało na realizacji tego kontraktu i to w możliwie krótkim terminie, bo 

zamiast bawić się w bezpłodną biurokratyczną korespondencje, przysłali do 

nas swego pełnomocnika, przedstawiciela, technika i propagandzistę. Ten po 

krótkiej, ale treściwej konferencji w dyrekcji kombinatu, a potem z szefem 

produkcji, kierownikiem Fabryki Form i Maszyn Szklarskich, poprosił mnie, 

żeby zebrać hutników huty „Znicz B”, którzy przygotowywali się już do 

produkcji ich słojów i przeprowadził małą propagandową „Agitkę” w duchu: 

 Na południu Związku Radzieckiego mamy ogromny urodzaj różnych 

owoców południowych, których nieraz przez całe życie na oczy nie 

widzą ludzie radzieccy, żyjący i pracujący na dalekiej północy 

Związku, górnicy, metalowcy, stoczniowcy, a co najważniejsze to 

tysiące dzieci. A przecież można by z korzyścią nadmiar owoców 
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z południa kraju przesłać dla dzieci i robotników na północy. Ale do 

tego potrzebne są pilnie opakowania, słoje, których wy nie bardzo 

chcecie robić. Jednak mam nadzieję, że po wyjaśnieniach, jakie 

przeprowadzono z dyrekcją kombinatu, kierownikiem Fabryki Form 

i Maszyn Szklarskich oraz załogami tych zakładów i Huty „Znicz B” 

produkcja tych słoi nie napotka już więcej na żadne przeszkody. 

Nie napotkała, bo wszystkie ewentualne wątpliwości w materii 

jakości były na wspomnianych konferencjach a priori usunięte. Sprawa dla 

nas była o tyle łatwa i prosta, że właściwie dla tego rodzaju wyrobów nie 

posiadamy żadnych ogólnych warunków technicznych, które określałyby 

gatunek wyrobu. W praktyce klasyfikacja opiera się o „widzimisię” sortiera 

czy kontrolera. Co przy niedostatecznych kwalifikacjach tych ostatnich może 

doprowadzić do niemiłych następstw. Aby ich uniknąć, kontrola jest bardzo 

często przeczulona na punkcie braków i asekurancka, albo też nadgorliwa, po 

co ryzykować i narażać się na nieprzyjemności, jeśli przypadkiem odbiorca 

w dostawie odkryje braki, wadliwe wyroby i zareklamuje? 

W swej praktyce jako dyrektor naczelny kombinatu, wielokrotnie 

zetknąłem się z objawami przeczulenia, czy nadgorliwości pracowników 

kontroli jakości, sortierów, kontrolerów, a nawet często i nadzoru 

technicznego czy szefa produkcji. Nikt, jak się okazuje, nie był wolny od 
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pewnego asekuranctwa. Było to oczywiście wynikiem braku określonych 

kryteriów oceny, warunków odbioru, oznaczonych norm i parametrów 

jakościowych. 

Banalny tego przykład miałem jeszcze raz na spotkaniu z Rosjanami. 

Jednostka Armii Radzieckiej stacjonująca w Legnicy, zamówiła 1000 sztuk 

szkieł reflektorowych do samochodów. Według nadesłanej dokumentacji. 

Składał się na nią szkicowy rysunek reflektora samochodowego odbity na 

papierze światłoczułym. Tarkowski, gdy otrzymał tę dokumentację, załamał 

ręce. Nie wiedział jak do tego podejść. Przypadkowo miał u siebie gotową 

formę na tego rodzaju szkła, nawet o podobnych parametrach, jeśli chodzi 

o zasadnicze wymiary, ale jak mówią, diabeł siedzi w szczegółach. Właśnie 

w tych szczegółach istniało  wiele różnic. Wprawdzie miały one charakter 

raczej dekoracyjny i kosmetyczny, ale jednak były. A nasz klient, nasz pan. 

wtedy znów zaczęła się kołomyjka z korespondencją, z prośbami 

o wyjaśnienie, uzupełnienie i uściślenie dokumentacji. Ale Czerwonoarmiejcy 

z Legnicy nie chcieli się bawić w papierowe, biurokratyczne wyjaśnianie 

sprawy. Pewnego słonecznego dnia szumnie i tłumnie zajechali przed bramę 

dyrekcji Kombinatu w kilka samochodów. Zaroił się podjazd przed „Nysą” od 

przedstawicieli Czerwonej Armii. Za chwilę mój gabinet wypełnił się 

czerwienią wyłogów i lampasów i zabłysnął złotem bijącym z oficerskich 

gwiazdek, epoletów i orderów na bohaterskich piersiach. Delegacja pod 
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dowództwem chyba pułkownika, a może nawet generała majora bo miał 

czerwone wyłogi na płaszczu, czego u oficerów  o szarżach poniżej generała 

chyba się nie praktykuje. A więc delegacja składająca się poza dowódcą, 

jeszcze z kilku oficerów starszych (majorów, kapitanów) przyjechała 

w sprawie wyjaśnienia produkcji szkieł do reflektorów samochodowych. Jak 

wynikało już z pierwszych słów rozpoczętej rozmowy, którą zainicjowali, a jak 

ja podejrzewałem już przy okazji słoi na „Znicze” byli oni w stosunku do nas 

nieufni, nie wierzyli, że to tylko warunki obiektywne stoją na przeszkodzie  

w realizacji ich zamówienia. Byli przekonani, że powoduje nami raczej 

niechęć do Związku Radzieckiego i do jego armii. Na dowód wyciągnął „iz 

karmana”, zawinięte w gazetę własne szkło reflektorowe fasowne  w armii, 

produkcji radzieckiej, mające służyć nam za wzór. I powiada: 

 ot co? Co tu dochodzić, szkło jak szkło, popatrzcie jakie ma być... 

Popatrzyłem na nie, popatrzył i szef produkcji Krauze i wstyd nam 

się zrobiło, że aż tak beznadziejnie jesteśmy naiwni, może nawet i głupi. Szkła 

pokazanego przez pułkownika, żadna z brakarek, żaden z sortierów za skarby 

świata nie przepuściłby, jako dobrego do magazynu. Jako materiał do 

ewentualnych negocjacji czy dyskusji Krauze miał przygotowane kilka 

egzemplarzy takich szkieł naszej produkcji przeznaczonych na rynek 

wewnętrzny, krajowy, których baliśmy się zaoferować na eksport. Ale na 
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widok okazanego, oryginalnego szkła ruskiego, już bez żadnych obiekcji 

i żenady wyłożył je na stół do oceny delegatów radzieckiej armii. Z kolei teraz 

pan pułkownik spiekł raka kiedy na nie spojrzał. Nie odezwał się już więcej 

ani słowem. Szybko i byle jak zawinął swoje szkło z powrotem w gazetę 

i rzucił je adiutantowi, a kiedy tamten złapał je w powietrzu tu pokazał 

palcem na jedno z naszych szkieł rozłożonych na stole i powiedział tylko: 

 Takie róbcie! 

i prawie bez pożegnania, jakby mu się nagle zaczęło bardzo śpieszyć, 

prawie w popłochu opuścił moje biuro. 

Okazało się, że tak Tarkowski jak i nasze biuro konstrukcyjne i nasza 

kontrola jakości bawili się w scholastyczne rozczepianie włosa na czworo, 

zamiast podchodzić do sprawy racjonalistycznie i merytorycznie. Ważna 

bowiem była funkcjonalność szkła a nie jego wygrawerowany ozdoby deseń 

na szkle. 

Te i inne doświadczenia skłoniły mnie do zabrania głosu na ten 

temat publicznie i popełnić niewielki artykuł pt.: „Kilka uwag na temat norm 

jakościowych” („Przemysł Szklarski”, rok 1949 nr 10-11, październik-listopad), 

który dla przypomnienia staram się powtórzyć. 
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*** 

W związku ze zwiększonymi wymaganiami rynku, zakłady rozpoczęły 

akcję podnoszenia jakości produkcji przez wprowadzenie komórek kontroli 

jakości, premiowania za jakość, oraz zróżnicowania cen sprzedaży 

w zależności od gatunku wyrobu. 

Lecz w wielu wypadkach przeoczono rzecz zasadniczą, od której 

winna się była rozpocząć cała akcja, tj. sprecyzowanie warunków 

technicznych, którym winien odpowiadać pierwszy i ewentualnie drugi  

i trzeci gatunek wyrobu. 

Taki stan istnieje np. w dziedzinie szkła oświetleniowego. Dla tego 

rodzaju wyrobów nie posiadamy żadnych ogólnych warunków technicznych, 

które określałyby gatunek wyrobu. W praktyce klasyfikacja opiera się na 

„widzimisię” sortiera czy kontrolera, co przy niedostatecznych kwalifikacjach 

tych ostatnich, może doprowadzić do niemiłych następstw. 

Sądzę, że należałoby w tej dziedzinie przystąpić do ustalenia 

pewnych norm odbioru. W ten sposób ułatwi się pracę komórek kontroli 

jakości, da się bezsporne podstawy do premiowania za jakość i zróżnicowania 

cen sprzedażnych, oraz w przyszłości zanikanie konfliktów z magazynierami 
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central zbytu na tych zakładach, na których magazyny zostały lub zostaną 

przejęte przez te centrale. 

Chcę tutaj poddać Towarzyszom Szklarzom pod rozwagę i dyskusję, 

szkicowy projekt norm dla szkła oświetleniowego, w nadziei, że koledzy 

rozwiną go i uzupełnią, względnie skorygują. Jak każdy produkt rąk ludzkich, 

tak i szkła do lamp naftowych czy szkła do armatur elektrycznych (kula, klosz, 

daszki), wychodzi z rąk majstra w stanie mniej lub bardziej niedoskonałym, 

posiada pewną ilość błędów i wad. Ilość  i rodzaj błędów decydują o jakości 

czyli o gatunku wyrobu. W zasadzie wadliwe błędy można by podzielić na 

dwie klasy: 

1. klasa I – błędy, które dyskwalifikują całkowicie przydatność 

wyrobów; 

2. klasa II – błędy wyglądu zewnętrznego, które nie 

dyskwalifikują przydatności, a jedynie szpecą i przez to obniżają jego wartość 

obiegową. 

 Błędy wyglądu zewnętrznego – do klasy I błędów będą należały 

takie, jak np. kamienie i złe wymiary. 
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Kamienie wszelkie, zwłaszcza pochodzenia szamotowego, nie tylko 

szpecą szkło, ale po krótszym lub dłuższym czasie powodują jego pękanie. 

Stąd wniosek, że wyroby szklane zawierające kamienie należy uznać za 

zdyskwalifikowane i odrzucić do stłuczki (po uprzednim wybiciu kamienia). 

Szkła oświetleniowe po opuszczeniu huty nie prowadzą dalej 

samodzielnego bytu tak jak szklanka czy wazon, lecz dopiero w połączeniu 

z armaturą stanowią całość. W związku z tym muszą być dostosowane swymi 

wymiarami do wymiarów armatur znajdujących się na rynku. Stąd wynika 

drugi warunek odbioru technicznego o kardynalnym znaczeniu, wymiary 

szkła oświetleniowego, zwłaszcza wymiary otworów, uchwytów i gwintów, 

muszą bezwzględnie odpowiadać, w ramach dopuszczalnych tolerancji, 

określonym normom. Normy zaś, jak i tolerancje winny być ustalone przez 

powołane do tego czynniki centralne (P.K.N.) przy współudziale producentów, 

tak szkieł jak i armatur. 

Szkła, których wymiary wykraczają poza dozwolone granice 

tolerancji, należy uznać za zdyskwalifikowane całkowicie i odrzucić do 

stłuczki. 

 Błędy wyglądu zewnętrznego – należą tu pęcherze, pianka, 

planiki, planiki rdzy, nici, fale, zbyt grube lub cienkie ścianki i wreszcie, przy 

szkle mlecznym  i obciąganym, szkło przeświecające.  
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Wszystkie te błędy nie dyskwalifikują przydatności wyrobów, mogą 

one zupełnie dobrze wykonać swe zadanie, jeśli im nie stawiamy ponadto 

wymagań estetycznych. 

W wielu jednak wypadkach szkło, nawet mimo jednej lub nawet 

kilku wymienionych wyżej wad, może nie stracić nic ze swej wartości 

dekoracyjnej i może być zaliczone do pierwszego gatunku, np. plamka lub 

pęcherz w górnej części kuli, a więc niewidoczna przy normalnym jej 

zawieszeniu, drobna plamka w szkłach deseniowych, cicho dmuchanych, 

również niewidoczna, nie powinna powodować obniżenia klasy jakości 

i wartości wyrobów. 

Moim zdaniem, klasyfikacja szkieł oświetleniowych winna odbywać 

się w sposób następujący: 

1. szkła wykonane bezbłędnie 

2. szkła posiadające błędy niewidoczne 

3. szkła posiadające błędy  

Nieszpecące należy zaliczać do gatunku pierwszego. 
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Szkła posiadające błędy mało widoczne i błędy szpecące tylko 

nieznacznie, do drugiego gatunku. 

Wszystkie zaś szkła, których nie można zaliczyć do gatunku 

pierwszego ani do drugiego, ale które posiadają całkowitą wartość użytkową 

- do gatunku trzeciego. 

Zresztą w tej sprawie winno zabrać głos Biuro Nadzoru Estetyki 

Produkcji, jako najbardziej kompetentne. Jeśli chodzi o szkło produkcji 

masowej o charakterze czysto utylitarnym jak szkła ochronne do oświetlenia 

pomieszczeń gospodarczych i przemysłowych, należałoby zastosować podział 

na dwa gatunki: 

1. gatunek drugi – szkła wykonane bezbłędnie, z błędami 

mało widocznymi 

2. gatunek trzeci – wszystkie inne szkła, których nie można 

zaliczyć do gatunku drugiego, a które posiadają swą wartość użytkową. 

Na podstawie tych ramowych warunków, które są właściwie 

ogólnymi wytycznymi, a które, być może, w dyskusji zostaną bardziej 

sprecyzowane, komórki kontroli jakości winny dla każdego asortymentu 

określić bardziej szczegółowe warunki technicznego odbioru. 
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Warunki te zatwierdzone przez Inspektorat Kontroli Jakości  

w Dyrekcji Szkła, stałyby się wiążącymi dla wytwórców, dystrybutorów jak 

i odbiorców.  

*** 

Ten codzienny kierat, o którym wspominałem już, czy może raczej 

karuzela, obracał się wokół nie tylko spraw tak poważnych jak 

międzynarodowe kontakty handlowe, nieporozumienia jakościowe i sprawy 

wzajemnego zaufania, wyjaśnianie nieporozumień z przedstawicielami 

bohaterskiej Armii Czerwonej, te ważne i poważne sprawy przeplatały inne 

mniej ważne, błahe a częstokroć śmieszne w swej istocie. Na przykład, na 

hucie „Nysa”, przy której znajdowały się biura dyrekcji kombinatu, jak to 

powszechnie w tym czasie było praktykowane w całej Polsce, istniała tzw. 

„Straż Przemysłowa”. Z czymś podobnym pierwszy raz spotkałem się 

wracając do kraju z niewoli niemieckiej w grudniu 1945 roku. Nosiła wtedy ta 

instytucja nazwę „SOK”, Straż Ochrony Kolei. Były to uzbrojone oddziały 

o charakterze policyjnym, (jakby policja prywatna) powołane do zwalczania 

różnych dywersantów i, jak sama nazwa wskazuje, ochrony i bezpieczeństwa 

na kolei. 
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Podobnie w zakładach przemysłowych powołano wszędzie straże 

przemysłowe, których zadaniem miała być ochrona zakładów pracy przed 

zakusami wszelkiego rodzaju dywersantami i sabotażystami na dobro 

publiczne. Na hucie „Nysa” został również powołany taki oddział uzbrojony 

Straży Przemysłowej pod dowództwem komendanta o nazwisku Podsiadło. 

Kilkunastu młodych, zdrowych nygusów nudziło się na tej służbie jak mopsy. 

A nie mając co zrobić z czasem, tylko po zakładzie przepatrywali kąty 

i zakamarki i tylko wypatrywali co by tu można było zwędzić i zamienić na 

wódkę. Kradzieże różnych rzeczy, mniejszej czy większej wartości, były na 

hucie na porządku dziennym, a sprawcy, mimo czujnej służby licznych 

strażników straży przemysłowej nigdy nie zostali schwytani, ani wykryci. 

Kiedyś jednak wydarzyło się coś nieprawdopodobnego i trudnego do 

uwierzenia. Wypadło tak, że równocześnie obaj z dyrektorem technicznym, 

Brejną musieliśmy wyjechać na jakieś dłuższe, bo prawie trzydniowe 

nasiadówki, gdzieś w terenie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba aż do 

Polanicy Zdroju. Wróciliśmy z delegacji w niedzielę, nad ranem. Po 

całonocnej podróży powrotnej z delegacji należał nam się wolny dzień na 

odpoczynek. Ale, niestety, nie mogliśmy z tego skorzystać, bo w poniedziałek 

raniutko, skoro świt dyżurny służbowy strażnik ze straży przemysłowej już nas 

pobudził i z dumą zameldował każdemu z nas oddzielnie, że do wartowni 

Straży Przemysłowej na „Nysie” dokonano włamania i rozpruto znajdującą 

się tam kasę pancerną. Dochodzenie w tej sprawie już prowadzi bezpieka ze 
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Zgorzelca. Kasa była stara, brak było do niej kluczy, poza tym miała zamek 

cyfrowy, więc nie chcąc jej niszczyć nie otwieraliśmy jej, tym bardziej, że 

z przeprowadzonych wywiadów wiedzieliśmy, że nie możemy się spodziewać 

w niej niczego ciekawego ani wartościowego, bo przed wojną i w czasie 

wojny służyła rachubie i mogły się tam w niej znajdować najwyżej jakieś listy 

płac i ewentualnie kasetka z podręczną, niewielką sumą gotówki w markach 

niemieckich, które w tym czasie nie miały już żadnej wartości. 

Niemniej sprawą zajęło się UB. Komendant Podsiadło zniknął 

z horyzontu. Afera ta wyczerpała moją cierpliwość. Skorzystałem z okazji 

i rozwiązałem Straż Przemysłową (wbrew obawom, nie napotkałem na 

sprzeciw z żadnej z zainteresowanych, moich i straży przemysłowej, władz). 

Tajemnicze, niewykrywalne kradzieże na zakładzie z miejsca się 

skończyły, jak ręką odjął. Na miejsce zwolnionych strażników straży 

przemysłowej zatrudniłem tylko czterech dozorców cywilnych uzbrojonych 

jedynie w „laski”. Trzech z nich to byli starzy, wysłużeni hutnicy szklarscy 

w wieku już emerytalnym i czwarty, Bigoś, wprawdzie jeszcze młodzieniec 

w sile wieku, ale o słabej głowie. Opowiadano o nim, że ma wróble pod 

strzechą. Ale był to chłopak uczynny, grzeczny pracowity, pilny, 

odpowiedzialny i po uszy zakochany w pani dyrektorowej. Aby się jej 

przypodobać, jako kawaler szarmancki, przynosił i składał u jej stóp 
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najdziwniejsze podarki i prezenty. Kiedyś przyniósł ogromny wiklinowy kosz 

z pokrzywami pełen ogromnych żywych raków. A kiedy te zaczęły się 

z pokrzyw i z kosza rozłazić po kuchni, pani dyrektorowa przerażona narobiła 

wrzasku i na próżno usiłowała wspiąć się na kuchenny stół. Na szczęście na 

krzyk pani dyrektorowej nadbiegła Brejnowa, pozbierała z podłogi pełzające 

po kuchni raki z powrotem do kosza i zabrała do siebie. Bigoś był okropnie 

rozczarowany i zmartwiony. Nie przypuszczał, że pani dyrektorowa, taka 

skądinąd energiczna kobieta, boi się raków. A to przecież wszyscy uważają za 

przysmak. Szyjka rakowa to nawet tak karmelki się kiedyś nazywały, za 

którymi przepadały dzieci. A zupę rakową, to podają nawet na hrabiowskich 

stołach. Aby naprawić ten nieudany występ z rakami, ponieważ wiedział, że 

pani dyrektorowa lubi zwierzęta, bo nawet swoją kotkę ulubioną przywiozła 

ze sobą z Jeleniej Góry, a i on sam przepadał za zwierzętami, pewnego dnia 

przyprowadził dla pani dyrektorowej wspaniałego, młodego szczeniaka, rasy 

podobno owczarka alzackiego. Podobno psy taj rasy odznaczają się wielką 

inteligencją. Ale po tym szczeniaku nie było tego widać. Był chyba głupi jak 

przysłowiowy but. Już nie pamiętam jakie ten Azor nosił imię, ale z kotką 

pani dyrektorowej zawarł natychmiast zażyłą przyjaźń i to nie 

bezinteresowną. Kotka przynosiła mu w darze różne łupy zdobyte na 

polowaniach a ten łakomie i łapczywie nie pożerał, ale połykał je nie zadając 

sobie nawet trudu pogryźć, prawie w całości. Tak na przykład połknął martwą 

jaskółkę przyniesioną mu przez kotkę. Innym razem połknął w całości 
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przyniesionego przez kotkę kreta. Aż któregoś dnia kotka przyniosła mu żywą 

żabę, ropuchę, widocznie jak zwykle kotki przynoszą do zabawy 

podrastającym kociakom żywe, tylko trochę umęczone myszy, kotka chciała 

aby i Azor się widocznie tą żywą żabą pobawił, a on swoim zwyczajem 

połknął ją żywcem jednym haustem. A żaba była żywa i zaczęła mu tam we 

wnętrznościach wyprawiać jakieś brewerie, a nawet głośno rechotać. Nie 

mógł sobie pies znaleźć miejsca. Czuł i niepokoił się, że coś jest tu z tą żabą 

nie w porządku. Stracił, on taki nienasycony żarłok, apetyt i zawsze taki 

energiczny stał się jakiś osowiały i nieruchawy. Chyba trzeciego dnia 

spostrzegliśmy, że idąc zatacza się jak pijany. Nie utrzymywał równowagi. 

Zauważyliśmy, że oślepł. Biedny Bigoś musiał zabrać swój dar z powrotem, 

ażeby go gdzieś w lesie zastrzelić. Żeby się zrehabilitować, Bigoś przyniósł 

parę pięknych, białych, angorskich królików. Ale pani dyrektorowa niedługo 

cieszyła się nimi. Którejś nocy do klatki królików włamał się jakiś leśny 

drapieżnik, kuna czy tchórz i króliki pomordował. Za to okociła się kotka pani 

dyrektorowej. Wybrała na poród według nie tylko jej, ale w ogóle 

najodpowiedniejsze miejsce, na adamaszkowej kapie przykrywającej świeżo 

posłane małżeńskie łoże. Akurat w tym czasie byli u nas w Pieńsku z wizytą 

Piaseccy. Pan Sylwester jak to zobaczył zapałał od razu ogromną chęcią 

potopienia natychmiast nowo narodzonych kociąt. Kategorycznie sprzeciwiły 

się temu jednak solidarnie obie kobity i Irka i Piasecka. Zaczęły się spory 

i przepychanki. Ostatecznie, krakowskim targiem, zgodzono się, że Piasecki 
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utopi sobie dwa kociaki, do wyboru, a pozostałe dwa pozostawi się kociej 

mamie. 

Kiedy Piasecki zabrał dwa swoje kocięta i wychodził z nimi, kotka 

w pierwszej chwili chciała biec za nim, ale już przy drzwiach obejrzała się na 

pozostawione na łóżku dwa pozostałe kociaki i wróciła do nich. A kiedy 

wyszliśmy, pozostawiając ją razem z kociętami na łóżku, tak je zmyślnie 

potrafiła ukryć, że przez długi czas na próżno próbowaliśmy je odnaleźć. 

Odkryliśmy to dopiero przypadkowo. Ukryła je w dolnej, zamkniętej 

szufladzie szafy ubraniowej, stojącej w tej sypialni. W zamkniętej szufladzie, 

do której wydawało się nie ma dostępu.  A jednak. 

Szafa ubraniowa, jak każda szafa miała drzwi (frontowe), a drzwi 

miały zamek, na który można było tę szafę zamykać na klucz, oczywiście pod 

warunkiem, że miało się klucz od zamka. Ale właśnie w tym tkwił cały 

szkopuł, że do zamka szafy nikt nie miał klucza. A drzwi niezamknięte na 

klucz, kotka bez trudu potrafiła sobie łapką otworzyć. To Jeszcze nie koniec. 

W szafie było drewniane dno, odgradzające górną część szafy od dolnej 

szuflady. I w tym tkwił cały dowcip, po mistrzowsku wykorzystany przez 

kotkę. To dno szafy było uszkodzone na tyle, że przez powstałą szczelinę 

kotka mogła się przecisnąć do poniżej położonej szuflady i tam ukryć swoje 
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kocięta przed okiem człowieka, jak się okazuje, mogącego czasami być 

niebezpiecznym dla małych kociąt. 

Ale zostawmy te sprawy błahe, mało ważne i raczej prywatne, 

osobiste, a wróćmy do zagadnień poważnych, problemowych  o charakterze 

publicznym, często międzynarodowym, jak na przykład sprawa eksportu 

i związane z nim zagadnienia jakości produkcji i normy techniczne odbioru 

jakościowego. 

Właśnie bowiem otrzymaliśmy zamówienie-kontrakt na dostawę 

nieograniczonej ilości kloszów ochronnych do lamp kopalnianych. Klosze 

zwykłe, ze szkła przezroczystego, wkręcane jako ochrona żarówki w oprawki 

lamp w korytarzach, ubikacjach i chodnikach kopalnianych. Klosze te były już 

robione u Putzlera, bo istnieją ich rysunki w katalogach reklamowych, 

a nawet i formy żelazne w magazynie form, bo były one na cicho dmuchane 

na półautomatach ze względu na posiadany gwint do wkręcania w oprawkę. 

Robota, wydawałoby się prosta, łatwa i wprost idealna dla huty w Kaławsku, 

która musiała już zaprzestać produkcji cicho dmuchanych butelek 

monopolowych i przerzucić się na inny asortyment. 

Teraz, kiedy kapitan Kozłowski zmieniał na „Zniczu B” asortyment 

i przechodził z „Wecków” na produkcję słojów radzieckich na południowe 
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owoce, „Kaławsk” będzie musiał, aby nie stać, robić „Wecki” na 

półautomatach. Nie wiem jak będzie to wyglądało. A klosze ochronne 

pasowałyby w sam raz dla „Kaławska”, tylko, że jest jeden szkopuł. „Kaławsk” 

nie posiada hutnika - szklarza o odpowiednich kwalifikacjach. A próby 

robione przez najlepszych, posiadanych w „Kaławsku” hutników, wypadały 

mizernie i żałośnie w świetle wymagań jakościowych, jakie postawiła temu 

wyrobowi, nasza komórka kontroli i odbioru jakościowego. Wyniki prób były 

nie tylko żałosne ale i zawstydzające, na każde wydmuchane 100 sztuk kloszy, 

jeśli kontrola i brakarze wybrali 15 sztuk, to był to już naprawdę sukces 

hutnika, nadto, że równocześnie brakarki wyrzuciły do beczki ze stłuczką 85 

sztuk zabrakowanych jako złe czy wadliwe. To była niepowetowana strata 

i hutnika i zakładu wytwórczego, interes wyglądał niewesoło. Zbyt kosztowna 

produkcja. A na oko biorąc, taki klosz bez specjalnych wymagań, powinien 

kosztować grosze. Przy naszej zaś wydajności cena jego musiałaby być 

wielokrotnie wyższa. Klient może zrezygnować z zamówienia. A z drugiej 

strony, szkoda takiego pięknego kontraktu, zapewniającego pracę na hucie 

na całe lata i eksport opłacalny za dewizy. Biuro szefa produkcji pracowało 

głowami nad poprawą jakości i wydajności, bo właściwie chodziło tylko 

o usunięcie z wyrobu jednej, powtarzającej się w prawie każdej sztuce 

wyrobu wady. W warunkach technicznego odbioru jakościowego 

przekazanych na stanowiska kontroli sortierom i brakarkom na hucie, obok 

jakości szkła, że ma być czyste, bezbarwne i przezroczyste, były jeszcze dwa 
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inne parametry, jeden określający dokładnie rodzaj i wymiary gwintu, i drugi, 

również grubość ścianki powinna być równomierna. 

I właśnie ten drugi warunek nas zabijał. Przy dmuchaniu ręcznym na 

cicho dmuchanym półautomacie, hutnik na nabierak (na pręt) musi nabrać 

na nabel bardzo dobrze wyważoną ilość szkła, aby przy wydmuchiwaniu całą 

ilość rozprowadzić równomiernie na ścianki wyrobu. Ale takiej sztuki 

dokonać potrafią tylko nieliczni wytrawni praktycy szklarscy. A i to nie 

zawsze. I im bardzo często zdarza się, że nabrana kropla szkła na nabel jest 

nieco większa i po wydmuchaniu w formie, nadmiar szkła osadza się 

w najniższym punkcie wyrobu (np. na dnie szklanki) w postaci tak zwanego 

„eis-u” po hucku, a po polsku „lodu” czyli grubszej warstwy szkła (w 

szklankach) w postaci „grubego dna”, kontrola, zgodnie z warunkami odbioru 

jakościowego, wszystkie takie sztuki, z „eis-m” odrzuca jako braki do beczki 

ze stłuczką. Patrzyłem na to marnotrawstwo z bólem serca i nie mogłem się 

z tym pogodzić. Spróbowałem z tym walczyć, i chociaż część z tego uratować 

i może sprzedać po zniżonej cenie na kraj jako drugi gatunek. A cały czas 

byłem przekonany, że ten „eis” w kloszu ochronnym absolutnie nie 

dyskwalifikuje kloszy co do jego funkcji użytkowej. Zabroniłem więc 

wybrakowane klosze z powodu „eis-u” wyrzucać do stłuczki i normalnie 

pakować jako drugi gatunek. 
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Wtedy w magazynie gotowych wyrobów, obok skąpej kupki kloszy 

ochronnych zakwalifikowanych jako pierwszy gatunek, zaczął się szybko 

spiętrzać i niepomiernie rosnąć stos kloszy drugiego gatunku, z którymi 

notabene, nie bardzo wiedziałem co możemy zrobić. 

Myśmy się tu certowali na temat grubości ścianek, „els-u” czy nabla, 

a czas leciał. Nasze marudzenie z wysyłką tych bądź, co bądź prostych 

i łatwych na pozór w produkcji szkieł, musiało się Duńczykom chyba wydać 

nieco podejrzane, gdyż nieoczekiwanie i całkiem niespodziewanie zjawił się 

u nas w dyrekcji ich przedstawiciel. Z wielkim niepokojem i zaaferowaniem 

zaczął się wypytywać o stan zaawansowania ich zamówienia i o przyczyny tak 

znacznego opóźniania realizacji, choćby nawet pierwszej transzy. Nie ukrywał 

swojego zaniepokojenia i tego, że te klosze są im bardzo i pilnie potrzebne. 

Starałem się jak mogłem wyjaśnić mu i usprawiedliwić przyczyny 

obiektywne, wskazując oględnie na różne trudności, na jakie niestety, 

natrafiamy. Ale był on, strasznie niewiernym Tomaszem, niby słuchał, niby 

patrzył, a minę miał taką, jakby chciał powiedzieć „bujać – to my, ale nie 

nas”. Po prostu uważał, że cała ta moja do niego tyrada to zwykłe mydlenie 

oczu. Słowa usprawiedliwiania mu nie wystarczały. On wierzył moim słowom, 

wierzył w nasze dobre chęci, ale uparł się, że musi się naocznie przekonać jak 

to wygląda w terenie, na warsztacie, w magazynie wyrobów gotowych i w 

ekspedycji. Co było z uparciuchem robić? Musiałem się zabawić w „cicerone” 
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i oprowadzić go po wszystkich zakamarkach zakładu nie dostępnych dla ludzi 

z poza zakładu. Zaprowadziłem go na Hutę, gdzie akurat na szczęście jakiś 

hutnik na półautomacie wydmuchiwał te klosze, co z zadowoleniem przyjął 

duński gość i to go trochę podbudowało i natchnęło optymizmem. Wreszcie 

doszliśmy do magazynu wyrobów gotowych. Weszliśmy do ogromnej hali 

magazynowej, pod którą zwykle kolej podstawiała wagony pod załadunek 

towaru. W jednej z jej kątów leżała skromna kupka, niespełna 15 tysięcy, 

popakowanych w tekturę falistą, w rolki po 5 sztuk każda, przedmiotów 

naszego zainteresowania. Niestety, jeszcze za mało, aby wypełnić chociaż 

jeden wagon kolejowy. Zacząłem „ab ovo” tłumaczyć i usprawiedliwiać się 

jakie to mamy trudności itd., itp. A Duńczyk słuchał, potakiwał głową, 

a równocześnie łypał okiem, gdzie po przeciwnej stronie magazynu, pod 

ścianą magazynu, piętrzył się stos takich samych rolek w tekturze falistej, 

sięgający aż po sam strop magazynu. Duńczyk niby dalej grzecznie 

wysłuchiwał mojej tyrady i moich wywodów a równocześnie podchodził do 

tamtego stosu. I wreszcie powiada: 

 A to co? - wskazując na te brakowe klosze i postawił mnie w kropce. 

No, bo co miałem mu powiedzieć? 

Miałem mu powiedzieć, że to takie same klosze, tylko wybrakowane  

i nie chcemy ich wysyłać za granicę, aby nie popsuć Polsce dobrego imienia, 
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że mamy chęć najwyżej puścić je na rynek wewnętrzny po zniżonej cenie 

jako drugi gatunek? A czułem, że on zaczął już nas podejrzewać, że mamy 

jakąś inną firmę umówioną i być może nawet zawarty z nią kontrakt czy 

wstępną umowę na korzystniejszych warunkach i chcemy tej konkurencyjnej 

firmie sprzedawać gros naszej produkcji, i jowialnie z tej beczki teraz on 

zaczął „gadkę”. 

Znalazłem się w głupim położeniu, ale przyparty do muru, musiałem 

wreszcie coś mu powiedzieć, tym bardziej, że facet, aby mnie wreszcie 

przygwoździć i pokazać mi, że on wie, iż mu mydlę oczy, wziął ze stosu 

pierwszą z brzegu rolką, rozwinął ją i z uśmiechem triumfu pokazuje mi 

rozwinięte z opakowania klosze  

 No i co? - ano właśnie, co? 

Wtedy mu pokazuję w każdej sztuce ten ogromny, przeklęty „eis”,  

a on patrzy na niego jak wół na malowane wrota, wybałuszył oczy  i widzę, że 

nic nie rozumie o co mi chodzi. Więc mu tłumaczę jak umiem, jak dziecku, że 

to jest „eis” i kontrola jakości tego nie wypuści w świat. Wreszcie zrozumiał 

i zaczął się śmiać, śmiać serdecznie, do rozpuku, formalnie pękał ze śmiechu, 

aż się biedak z tego śmiechu popłakał. A kiedy wreszcie ochłonął nieco i otarł 

cieknące mu z oczu łzy, powiada: 
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 Quetsch! 

Zezłościł mnie. Więc mówię mu: 

 Chcesz to wziąć, proszę bardzo, bierz to wszystko, i to zaraz! 

A on na to jak na lato: 

 Biorę wszystko – powiada. Dobrze! 

Całe szczęście, przez cały czas rozmowy naszej nie wyrwało mi się  

z ust ani jedno niepotrzebne słowo o drugim gatunku, czy o niższej cenie. 

Duńczyk zapłacił za wszystko pełną cenę jak za pierwszy gatunek, a było tego 

ponad 150 tysięcy. Ledwo się zmieściło w pięciu wagonach. 

Jeszcze tego samego dnia zamówił w ekspedycji kolejowej wagony, 

a następnego osobiście pilnował, aby załadowano je do ostatniej sztuki. Po 

odprawieniu wagonów, wieczorem, do mnie nie miał śmiałości, ale 

kierownika magazynu i wszystkich pracowników magazynowych, nawet tych 

robotników, którzy ładowali wagony, zaprosił na suto zakrapianą kolację do 

Kuźmy. 
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A i ja tego dnia byłem bardzo zadowolony. Po pierwsze, pozbyłem 

się za dobre pieniądze zmory, która przez długie tygodnie zatruwała mi życie 

i spędzała sen z powiek. Po drugie, przekonałem moją własną kontrolę 

jakości i odbioru technicznego, że ich warunki jakościowe są niewiele warte 

i narażają zakład na niepotrzebne straty, wymagają więc rewizji, weryfikacji 

i koniecznych korekt, i po trzecie, wobec tych nowych warunków odbioru 

miałem na dłuższy czas zapewniony przyjemną i opłacalną pracę dla załogi 

Huty „Kaławsk” w Węglińcu. 

Okazało się jednak, że nie dane mi było spokojnie odpocząć  

i swobodną piersią pooddychać świeżym, jeszcze nie skażonym ani dymem 

z kominów fabrycznych, ani spalinami samochodów powietrzem i cieszyć się 

przyrodą beztrosko w nad-górzańskich puszczach. Samochody w tym czasie 

były jeszcze w naszych rękach przedmiotami dość rzadkimi, ale to one 

właśnie były prekursorami wszystkich późniejszych różnych afer, i tej 

z przeciekającymi jak dziecięce pieluszki butelek monopolowych, i tej 

z włamaniem do kasy pancernej na wartowni Straży Przemysłowej i tej z tym 

piekielnym „eis-sem” w kloszach obronnych dla duńskiego kupca. 

Wyskoczyła jak „Filip z Konopi” nagle i nieoczekiwanie. A zaczęła się 

uroczyście i manifestacyjnie. 
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Nie wiem kto był jej inicjatorem, ale przypuszczam, że sam pan 

Dąbrowski, kierownik transportu w kombinacie. Sam był inicjatorem, 

reżyserem i wykonawcą. Na stanie kombinatu, a właściwie to Huty „Nysa”, 

znajdowało się nominalnie kilka samochodów ciężarowych i osobowych. Ale 

wszystko to były stare graty, pamiętające być może jeszcze Keisera Wilhelma 

II, a na pewno prezydenta Hindenburga i Führera Hitlera, no i jakieś przeżycia 

wojenne. Wszystkie były na tyle stare i wysłużone, że z zamkniętymi oczami 

można było podpisać wyrok skazujący je na kasację. Jedyna „Dekawka”, którą 

opiekował się Lebek, jako - tako nadawała się do użytku. Ale było to 

wyłączną zasługą i niekwestionowaną troską Lebka. Ale pan Dąbrowski miał 

gest i fantazję. W kilka dni po moim przybyciu do Pieńska i objęciu urzędu 

dyrektora naczelnego Kombinatu, przed pojazd przed biurem i pod oknami 

mojego gabinetu podjechała i następnie przedefilowała przy ogłuszających 

dźwiękach trąbek i klaksonów kawalkada aut osobowych i samochodów 

ciężarowych. 

Byłem zaskoczony i oszołomiony, gdy pan Dąbrowski zameldował 

mi, że to jest prawie w komplecie tabor transportu Kombinatu. Nigdy nie 

przypuszczałem, że Kombinat ma aż tak bogaty transport. Samych bodaj 

kierowców musiało być kilkunastu, a ja byłem przekonany, iż poza 

Dąbrowskim, który twierdził, że posiada prawo jazdy, w co nie wierzyłem, 

patrząc na jego manewry z pojazdami, jedynym kierowcą z prawdziwego 
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zdarzenia jest Lebek i jedynym samochodem „na chodzie” jest „Dekawka”, 

którą mnie czasem Lebek woził. Wtedy zrodziło się we mnie pytanie, po co to 

wszystko? Przecież dla tych martwych zakładów w Pieńsku żaden transport 

samochodowy nie jest absolutnie potrzebny. Po prostu nie miał co i dokąd 

wozić. Może na wszelki wypadek jakiś niewielki wóz ciężarowy i ta osobowa 

„Dekawka”. Zwróciłem się z tymi moimi wątpliwościami do ówczesnego 

urzędującego jeszcze dyrektora ds. administracyjnych z czasów jeszcze 

urzędowania dyrektora Mancewicza, Dyrektora Bolesława Bronikowskiego, 

któremu transport podlegał, o wyjaśnianie tej sprawy. Ale pan Bronikowski 

odesłał mnie do Dąbrowskiego, bo on sam już się tymi sprawami nie 

zajmował, ponieważ został odwołany razem z dyrektorem Mancewiczem. 

W kilka dni potem zjawia się u mnie z delegacją do podpisu pan 

Dąbrowski, bo właśnie dostaliśmy przydział, dwa komplety opon do 

samochodów ciężarowych „GMC”. Mocno zdziwiony, bo ani nie mieliśmy 

takich samochodów, ani nie występowaliśmy o przydział opon do 

samochodów, chyba, że może jeszcze dyrektor Mancewicz. Na moje pytania 

i uwagi pan Dąbrowski powiada: 

 To prawda, ale oni tzn. Centrala Zaopatrzenia Transportu innych 

opon nie mają, trzeba brać jakie są, a potem można będzie z kimś 

wymienić na inne, nadające się do naszych samochodów. 
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I pojechali do Wrocławia odbierać te opony. Dwa komplety do 

samochodów „GMC”, to znaczy dwa razy po sześć na koła plus jedna 

zapasowa razem, suma-summarum sztuk czternaście. Wziął więc Dąbrowski 

po te opony samochód ciężarowy wraz z kierowcą. Odbierali te opony jakoś 

wyjątkowo długo. Odległość z Pieńska do Wrocławia to około 160 km, 

zupełnie dobrze można pokonać tam i z powrotem w ciągu jednego dnia, 

jako, że szosa jest asfaltowa i zupełnie dobra. A jakby tam robili jakieś 

ceregiele w Centrali, co w świetle ich pisma było mało prawdopodobne, dwie 

doby były aż nadto wystarczające, aby już byli z powrotem. A tu minęły już 

trzy dni a ich nie ma i nie ma od nich żadnej wiadomości ani złej, ani dobrej. 

Zaczęliśmy się o nich niepokoić. Wreszcie piątego dnia, przywieźli 

Dąbrowskiego, bez opon, ale za to już prawie trzeźwego. Zaczął opowiadać, 

że w powrotnej drodze, na autostradzie w pobliżu Bolesławca napadli na 

nich jacyś uzbrojeni bandyci, musieli to chyba być z organizacji „Wehrwolfa”, 

bo mówili jakby po niemiecku i zabrali im wszystkie opony. Oczywiście gadka 

była szyta zbyt grubymi nićmi i trzeba by głupiego, żeby w nią uwierzył. 

Dąbrowskim, z urzędu zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa w Zgorzelcu. 

A jak było naprawdę, opowiedział kierowca ciężarówki, który z nim jeździł do 

Wrocławia. Po odebraniu opon z magazynu Centrali, Dąbrowski od ręki 

sprzedał je jakiemuś prywaciarzowi, a otrzymane pieniądze przepili 

w „Ratuszowej” we Wrocławiu. A bał się wcześniej wracać, bo po pijanemu 
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Dąbrowski się awanturował, a on bał się po pijanemu prowadzić samochód. 

Dąbrowskiego wzięło pod swoją opiekę UB i tyle go widziałem. 

Ale to nie był koniec historii Dąbrowskiego. W jakiś, może rok czasu 

później, albo nawet jeszcze później, chyba po moim powrocie z delegacji 

z Warszawy, a więc już w październiku 1949 roku, na moim biurku znalazły 

się dwa pisma, chyba nie antydatowane, ale noszące jednak daty już 

historyczne. Jedno, to wcześniejsze, nosi datę Iłowa, dnia 26 listopada 1947 r. 

Adresowane jest Do Zjednoczonych Zakładów Hutniczych w Pieńsku, na ręce 

naczelnego Dyrektora ob. Krasonia.  I brzmi: 
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Będąc w Iłowej przed dwoma miesiącami b. Dyrektor adm-handlowy 

waszych Zakładów, ob. Bronikowski Bolesław oraz Kierownik Transportu, ob. 

Dąbrowski, wzięli za moim poręczeniem akumulator do samochodu, na sumę 

5.000.  

Rachunek powyższy do tej pory nie został uregulowany przez Was, 

co zmusiło mnie do wypłacenia w/wspomnianej sumy. 

Kilkakrotnie zwracałem się o zwrot pieniędzy, jednakże nie odnosiło 

to skutku. Dlatego tez proszę uprzejmie o zrealizowanie tegoż, nie chcąc być 

za swoją grzeczność pokrzywdzonym.  

Dyrektor Filipow. 
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Dyrektor Filipow pisze przed dwoma miesiącami, a więc wkrótce po 

moim przybyciu do Pieńska. Od od razu skojarzyło mi się to z paradną rewią 

samochodową, jaką pod oknami mojego gabinetu zorganizował wtedy 

Dąbrowski. Okazuje się, że na wyłudzonych od innych zakładów 

akumulatorach. Drugi list z datą 23 grudnia 1947 r., jest już prywatnie pisany 

do mnie z prośbą o interwencję i pozytywne załatwienie tej sprawy, tj. krótko 

mówiąc o zapłacenie tych 5.000 zł za akumulator. Z żalem oba te listy 

musiałem odłożyć niezałatwione „ad acta”, gdyż już w tym czasie, kiedy 

dyrektor pisał pierwszy z nich w Pieńsku nie było już ani dyrektora B. 

Bronikowskiego (o czym dyr. Filipow niechybnie wiedział, bo w swoim liście 

pisze wyraźnie, b. dyrektor Bronikowski) ani też kierownika transportu, 

Dąbrowskiego, który po zaproszeniu go przez UB do Zgorzelca w Pieńsku już 

się więcej nie pokazał. A ja osobiście szczegółów sprawy nie znałem. 

A ponadto oba pisma adresowane osobiście do mnie, na moje ręce, 

odbywały tak długo, bo przeszło rok, drogę na moje biurko, że przestały być 

aktualne, stały się już dokumentami archiwalnymi, a że nie były 

antydatowane, nie ulegało żadnej wątpliwości, stąd wniosek, gdzieś, ktoś 

celowo je przetrzymywał. Kto? I w jakim celu? To już pozostanie wieczną 

tajemnicą. 
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Jako dyrektor dość znacznych zakładów przy ogromnym w tym 

czasie ruchu ludności w Polsce, przy wielkiej, związanej z tym fluktuacją kadr, 

a zwłaszcza płynności pracowników niewykwalifikowanych, miałem bardzo 

często spotkania z ludźmi poszukującymi pracy, a muszę przyznać, że do 

takich i kadrowiec i dyrekcja podchodzili z dużą nieufnością i ostrożnością. 

Przyjęcie na „próbę”, na dwa tygodnie było przyjętą regułą. Człowiek w tym 

czasie, kiedy zakłady przemysłowe formalnie toczyły boje o każdą ludzką 

duszę dobrego pracownika, chodzący samopas bez pracy, już tylko z tego 

tytułu bywał podejrzany. Pewnego ponurego, dżdżystego dnia, o pogodzie, 

jak mówią „kiedy psa żal na dwór wypuścić”, do mojego gabinetu wszedł 

zaszargany  w zabłoconym obuwiu, nieczyszczonym chyba od lat starych 

kapciach, zamoczonych i zachlapanych błotem, wystrzępionych nogawkach 

spodni, w powycieranych szczególnie na klapach i łokciach i poplamionym 

lichym paletku, mój stary znajomy i sąsiad z domu na ul. Przeskok w Jeleniej 

Górze. Niegdyś urzędnik magistracki, który na Przeskoku miał zwyczaj zawsze 

w południe w porze obiadowej, spacerować pod drzwiami mojego 

mieszkania z pełnym nocnikiem, póki nie potrząsnąłem nim tak energicznie, 

że jeszcze tego samego dnia uważał za rozsądne natychmiast z Przeskoku 

spłynąć. Teraz wsunął się do mego gabinetu. Nie poznał mnie gdyż 

siedziałam za biurkiem tyłem do okna, nie mógł więc idąc od drzwi widzieć 

rysów mojej twarzy, bo była w cieniu na tle jasnego okna, widział tylko 

ciemną sylwetkę. Miał w rękach czapkę, zaczął przedkładać swoją prośbę 
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o pracę, ale w chwili gdy się odezwałem, poznał mnie po głosie, za to sam 

natychmiast stracił nie tylko głos ale i kontenans. Przerwał swą mowę w pół 

słowa i tyłem wycofał się do drzwi. Tak to czasem los lubi płatać figle 

i zadrwić z człowieka. 

Kiedyś znowu do mego gabinetu zawitał elegancki młodzieniec, 

szarmancko się ukłonił od progu i już od drzwi, zbliżając się do mojego biurka 

kwieciście i płynnie zaczął wykładać swoją kwestię, że jest mianowicie, 

kwalifikowanym technikiem elektrykiem od prądów o wysokim i niskim 

napięciu. Zaczął mi wtedy wyjaśniać różnicę między tymi prądami, 

zahaczając o linie wysokiego napięcie na wysokich masztach ze stalowych 

kątowników ale nie lekceważąc również niskich napięć stosowanych 

w telefonach. Zalewał mnie powodzią różnych technicznych nazw i terminów 

o oporach i przekrojach, o przewodach  i przewodnikach, o omach i hercach, 

o woltach i watach, o kilohercach  i megawatach a nawet o gigawatach. 

Słuchałem, słuchałem, a kiedy już zaczęły mi się sennie zamykać oczy, 

posłałem go do głównego elektryka, to jest, jeżeli dobrze pamiętam 

Szymańskiego, bo tych Szymańskich  w kombinacie pracowało kilku i kilka. 

Nawet nie wiedziałem, że to nazwisko jest takie w Polsce popularne. A kiedyś 

Szymański, główny elektryk wspominał mi, że przydałby mu się jakiś elektryk 

do pomocy. Niech go więc weźmie na dwa tygodnie na próbę. Niech go 

przeegzaminuje, może się przyda. 
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W ciągu niespełna trzech dni mleko się rozlało. Ktoś tam podpatrzył 

naszego przemiłego, młodego „elektryka” jak na firmowym papierze 

kombinatu, na biurowej maszynie kombinatu wystukiwał pracowicie, w pocie 

czoła, różne zaświadczenia i referencje w imieniu dyrekcji kombinatu 

Szklarskiego w Pieńsku, z wielkim zadowoleniem i uznaniem stwierdzał swoją 

wieloletnią, nienaganną i bardzo owocną pracę na odpowiedzialnym 

stanowisku kierownika wydziału elektrycznego. O swej pracy wyrażał się, 

oczywiście, w samych superlatywach. Aby zaś nas nie trudzić i nie zawracać 

nam głowy drobiazgami, sam osobiście i własnoręcznie położył na nich 

podpisy pod naszymi pieczątkami, dyrektora naczelnego Krasonia, dyrektora 

technicznego Brejny i kierownika kadr Habera. Chciał nam wywinąć 

wspaniałą woltę. Ale mu nie wyszło, nie mogliśmy mu nawet podziękować za 

jego trud, chociaż te jego referencje i zaświadczenia wyglądały, mimo jego 

niewątpliwego trudu i starania przy ich wykonywaniu, dość żałośnie. I chyba 

tylko ktoś bardzo naiwny dałby się na nie nabrać. Ktoś go jednak zdradził, 

a on w porę poczuł pismo nosem i zniknął z horyzontu. Bez podziękowania. 

Jedynie UB w Zgorzelcu zapałało ogromną chęcią porozmawiania z nim 

i pilnie go poszukuje. 

W tej mojej megalomanii ciągle piszę i opisuję tylko o sobie 

i o sprawach, które wyłącznie i bezpośrednio mnie dotyczą. Ten zaimek „JA” 

odmieniam na wszystkie sposoby liczby i przypadki, jakbym tylko sam jeden 
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w tym czasie był w Pieńsku, „Władca i Samodzierżca”. A przecież obok mnie 

dyrektora, władzę dyrektorską dzielili jeszcze inni. Przede wszystkim mój 

zastępca do spraw technicznych, dyrektor Tadeusz Brejna, o którym gdzieś 

przy okazji już wspominałem. Wspominałem też o panu Filipkowskim, który 

po odejściu dyrektora B. Bronikowskiego objął po nim stanowisko dyrektora 

do spraw administracyjnych. I o nim też gdzieś wspomniałem, że był to 

przedwojenny generał WP, wiceminister - kwatermistrz w ostatnim przed 

wojną rządzie RP. Wspomniałem również i o kapitanie - pancerniaku 

Kozłowskim, kierowniku Huty „Znicz B”. Ale zdaję sobie z tego doskonale 

sprawę, że to wszystko były tylko takie okazjonalne wzmianki, jakby na 

marginesie. Jeśli czas i siły pozwolą, może jeszcze wrócę do tych wszystkich 

ciekawych i wspaniałych postaci w swej istocie, ale zawsze w stosunku do 

moich wspomnień jednak drugoplanowych. Niezależnie od nich, mieliśmy, 

pomijając władze powiatowe w Zgorzelcu wraz z Urzędem Bezpieczeństwa, 

władzę gminną. Tutaj mam pewne wątpliwości. Był gminny Komitet PPR (po 

15 grudnia 1948 r. PZPR), którego I Sekretarzem był H. Sługocki. Wypadałoby 

z tego, iż Pieńsk był gminą, ale nigdy o żadnym wójcie, czy sołtysie nie 

słyszałem i w Pieńsku się z taką osobą nigdy nie spotkałem, (mam 

podejrzenie, że to ja byłem tym wójtem, ale o tym nie wiedziałem bo mi 

o tym nikt nie powiedział). Ale pomijając władze zewnętrzne, na samym 

zakładzie mieliśmy dwie władze wewnętrzne, równorzędne w pewnych 

decyzjach z dyrekcją zakładu. Był to Komitet Zakładowy PPR (od 15 grudnia 
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1948 roku PZPR), którego  I sekretarzem był J. Lisiak, szef Zaopatrzenia, oraz 

Rada Zakładowa  w składzie, przewodniczący Pażenczewski; członkowie, 

Wieczorek i B. Stemplewski. Komitet Zakładowy PPR czuwał nad 

prawidłowym podejściem ideologicznym do zagadnień gospodarczych. Rada 

Zakładowa zaś czuwała nad zagadnieniami społecznymi, socjalnymi, 

kulturalnymi i oświatowymi. Propagowała, organizowała wycieczki 

krajoznawcze i rekreacyjne, w okresie zaś grzybobrania wycieczki do jednej 

z okolicznych puszcz na grzyby. W karnawale urządzała wieczorki taneczne 

i spotkania towarzyskie, seanse filmowe przy współudziale kina objazdowego 

i przedstawienia teatralne. W tych ostatnich pierwsze skrzypce grał obywatel 

Tomczyk. Był on jedynym inspiratorem, organizatorem, reżyserem 

i przeważnie również głównym aktorem  i wykonawcą przeróżnych fars 

i skeczów. 

Mieliśmy na Zakładzie starszą pracownicę Helenę Pasik, która 

pracowała w kontroli technicznej jako brakarka, na Hucie „Nysa”. Zacna 

matrona na emeryturze, nie chciała samotna w domu siedzieć, wolała 

jeszcze pracować. A jeśli chodzi o emeryturę, to była ona żałośnie niska  

i naprawdę śmiechu warta. W domu poza tym czuła się zbyt samotna 

i niepotrzebna, wolała więc pracować i dzień spędzać pracowicie 

w towarzystwie licznych towarzyszek brakarek, kobiet na ogół pogodnych, 

towarzyskich i wesołych. Była wspaniałą brakarką, pracowała na kontroli 
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jakości w odróżnieniu od innych, przez cały pracowity dzień nie ruszając się 

ze swego stołka na stanowisku brakarki. Prócz bowiem podeszłego wieku 

cierpiała na dość rzadką, ale niezwykle dokuczliwą dolegliwość, 

słoniowaciznę, lub słoniowatość, lekarze nazywają to „elefantiazą”. Oznacza 

się ta choroba u niej przerostem nóg, które przybrały monstrualne rozmiary 

uniemożliwiające prawie, a w każdym razie ogromnie utrudniające 

poruszania się, a przede wszystkim, oczywiście chodzenie. Pani Helena nie 

traciła jednak pogody ducha, dolegliwość swoją znosiła cierpliwie jako 

dopust boży. Nie była cierpiętnicą. Wśród koleżanek cieszyła się dużym 

autorytetem. 

Kiedyś, nie wiem czy przypadkiem, czy może nadeszły jakieś nowe 

wytyczne w teczce korespondencji dla mnie na biurku, znalazłem kopię 

sprawozdania rocznego Rady Zakładowej do Wojewódzkiego Oddziału 

Związku Zawodowego Chemików we Wrocławiu. Specjalnie mnie te sprawy 

związkowe w tym czasie nie interesowały i przyznaję krytycznie, że pod tym 

względem miałem ogromne zaniedbania i zaległości. Zwykle nad tym 

sprawozdaniem przeszedłbym lekko do porządku dziennego, tym bardziej, że 

sprawozdanie nie było dla mnie pisane, ja dostałem tylko odpis do 

wiadomości, do rozdzielnika, gdyby nie rzuciło mi się w oczy, przypadkiem, 

nazwisko Heleny Pasik. Zaciekawiony, co pani Helena Pasik, bądź, co bądź 

dama wiekowa, a w dodatku narzekająca na niesprawne nogi, czyni w Radzie 
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Zakładowej, jako aktywistka. Z któregoś tego sprawozdania dowiedziałem 

się, ku mojemu największemu zaskoczeniu, że Rada Zakładowa, a w 

szczególności pan Tomczyk jako organizator w minionym roku przeprowadziła 

liczne imprezy kulturalne oświatowe i rekreacyjno-wypoczynkowe. Nie będę 

ich wszystkich wyliczał, bo były zbyt mnogie i trudne do zapamiętania, ale 

niektóre z nich wspomnę, bo sądzę, że warto. A więc dowiedziałem się, że 

Zakładowy Klub Sportowy „HUTNIK”, w którego zarządzie zasiadają panowie, 

Samek, Kabacki, Białas, Szymański i Szołkowski, posiada własną drużynę piłki 

nożnej, która w sezonie rozegrała liczne spotkania oficjalne i towarzyskie na 

szczeblu gminnym i powiatowym ze zmiennym szczęściem, na własnym 

boisku i na wyjeździe, i tu zastanowiło mnie jak wielkie mam w tej dziedzinie 

zaniedbania i jak ogromna jest moja ignorancja. Klub Sportowy „Hutnik” 

może i jest, przynajmniej na papierze w sprawozdaniach, ale żeby miał 

własną drużynę piłkarską? W to trudno mi było uwierzyć jak i w te rozegrane 

mecze. Na żadnym z nich przecież nie byłem, chociaż jako honorowy prezes 

klubu powinienem na każdy mecz otrzymać zaproszenie. Tak samo nie 

wiedziałem, że Klub posiada własne boisko, a właściwie to nawet cały 

stadion sportowy. Gdzie on był zlokalizowany? Coś okropnego, żeby 

honorowy prezes klubu, takich rzeczy nie wiedział. Co za okropny wstyd 

i blamaż. Czytam sprawozdanie dalej. Wśród innych imprez wymienione są 

również zawody sportowe w lekkiej atletyce w którąś niedzielę na stadionie 

Klubu Sportowego „Hutnik”. Wśród wielu wymienionych w sprawozdaniu 
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dyscyplin zainteresował mnie bieg pań na 100 metrów. Wśród innych 

nazwisk występujących w tym biegu zawodniczek, znalazłem również, ku 

mojemu najwyższemu zdumieniu i nazwisko pani Heleny Pasik. Pani Pasik, 

taka leciwa dama, sprinterką? I to z takimi nogami? To omyłka czy może 

istnieje druga, nieznana mi Helena Pasik, tak młoda i sprawna, że może 

startować w biegu sprinterskim? Proszę sekretarkę o sprowadzenie 

Tomczyka, autora sprawozdania, ale jest akurat nieobecny, wyjechał 

w delegację. Pytam więc sekretarkę: 

 Czy to jest błąd, czy istnieje może druga Helena Pasik? 

 To dla kawału tak Tomczyk kazał napisać – odpowiada sekretarka. 

Nie było żadnych zawodów, nie było żadnych rekordów. Ale muszą 

być wyniki i ociągnięcia, bo inaczej nie byłoby dla rady Zakładowej żadnych 

dotacji z Oddziału Związku. 

Tak to wyglądały różne nurty toczącego się wokół nas życia! 

Nurt urzędowy w imię racji stanu państwa, mający na celu rozwój 

gospodarki, wzrost bogactwa i potęgi państwa, i dobrobytu obywateli oraz 

ich spokoju, i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego to zjazdy, 
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narady, plany, konferencje, wytyczne, i wszelkie inne zabiegi w tym 

i legislacyjne. 

Nurt oficjalny prywatny, osobisty to szkoły i oświata, życie 

towarzyskie, uroczystości rodzinne, śluby, chrzciny i pogrzeby i inne 

uroczystości kościelne i religijne, święta państwowe i kościelne przyjęcia 

imieninowe i urodzinowe, rozrywki kulturalne (kino, teatr, biblioteka). 

Wreszcie nurt intymny, prywatny, życie rodzinne w najściślejszym 

gronie, w wyniku którego pojawiają się najczęściej nowe osobniki rodzaju 

ludzkiego. 

A dalej? 

To już znowu, nurt oficjalny instytucji stojących na straży 

bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu, spokoju i praworządności, to policja 

i wymiar sprawiedliwości (prokuratorzy i sądy). Niektórzy nazywają to 

aparatem ucisku, ale do tego dochodzi jeszcze element tajny tego aparatu 

ucisku. To służby bezpieczeństwa, popularnie zwane „UB”. Aparat służący do 

zwalczania przeciwników istniejącego w państwie ustroju  i porządku 

prawnego, inaczej myślących niż każe oficjalna linia partii  i służący również, 

jako narzędzie wymuszania, zastraszania i terroru dla elementów 

opozycyjnych. 
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Instytucja dość dziwaczna, ale wszechmocna i w historii zapisana 

niechlubnymi zgłoskami. Kiedy bowiem w najbliższej i dalszej okolicy nie było 

żadnego rzeczywistego wroga ustroju, żadnego dywersanta, żadnego 

sabotażysty, aby być użytecznym, aby się „wykazać”, wrogów się wymyślało. 

Kiedy ostatni Niemcy zostali już repatriowani do Reichu, pozostali w Polsce 

sami Polacy, przynajmniej w przygniatającej większości patrioci, różniący się 

między sobą tym, że mieli różne wizje przyszłej Polski i, że różnymi drogami 

dążyli do tej wymarzonej, wyśnionej polskiej Ojczyzny. Wolnej, niepodległej, 

suwerennej. Jedni, którym marzyła się Polska od morza do morza, nowe 

przedmurze chrześcijaństwa i zachodniej europejskiej kultury, szli do niej 

w walkach krwawiąc obficie przez „Koczkidan” we Francji, Narvik 

w Norwegii, gdzieś pod północnym kołem podbiegunowym, przez Tobruk 

w upalnej Afryce, Monte Cassino na półwyspie Apenińskim, Bredę 

w Holandii. A inni, którzy śnili o Polsce, matce - Ojczyźnie wolnej, 

sprawiedliwej, bez ucisku i wyzysku szli borem lasem przez obóz w Sielcach 

nad Oką, prze Lenino, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Berlin. A gdy doszli, zakasali 

rękawy, wzięli się do roboty, by odbudować ją z gruzów i przywrócić do 

dawnej, wymarzonej świetności. Ale jak niegdyś w starożytności, w czasach 

biblijnych Babilończykom pomieszały się języki i nie mogli ukończyć 

rozpoczętego dzieła, tak tym powracającym z tułaczki po szerokim świecie do 

wolnej Polski, pomieszały się wizje i pojęcia przyszłości z rzeczywistością. 

A gdy jedni z nich zdobyli przewagę siłową nad innymi, o odmiennych 
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poglądach, zorganizowali policję  i teraz już w majestacie prawa organizowali, 

jak w średniowieczu, istne polowania na „Czarownice”, na swoich 

przeciwników rzeczywistych czy tylko urojonych. W historii dziejów tych 

pamiętnych lat tak się dziwnie  i nieszczęśliwie złożyło, że chłopcy polscy 

urodzeni w latach 1920 i 1922 którzy w roku 1939 i 1940 osiągali już wiek 

przedpoborowy, przez Rumunię, Węgry, Jugosławię i Włochy uciekali do 

Francji, do polskiego wojska organizowanego przez generała Sikorskiego na 

francuskiej ziemi. Ale ci, którzy urodzili się później, w roku 1924 i później 

i wiek przedpoborowy osiągali w latach 1940 i później nie mieli już dokąd 

uciekać do polskiego wojska, bo już cała Europa i część północnej Afryki od 

Narviku w Norwegii do Casablanki i Trypolisu w Afryce i od Brestu na 

półwyspie Normandia aż po Wołgę w Rosji, wszystko było pod okupacją 

państw Osi. Z konieczności więc szukali ujścia swych patriotycznych uczuć na 

miejscu, gdzie kto mógł, jak mu los  i okoliczności podyktowały. Jedni więc, ci 

najliczniejsi reprezentowani często już jako podchorążowie, ze służbą 

wojskową zapoznani tworzyli zorganizowane oddziały Armii Krajowej (AK), 

popierane przez polskie rządy na emigracji w Londynie. Inni, bliżej ziem 

żyjący, tworzyli Bataliony Chłopskie usiłujące wskrzeszać kościuszkowskie 

tradycje, albo Gwardię Ludową na kształt kosynierów Głowackiego. Były też 

i drużyny Bartoszowe również odwołujące się do dawnych chłopskich tradycji 

bojowych. I byli jeszcze inni o różnych nastawieniach ideologicznych, którzy 

tworzyli oddziały „WiN” (Wolność i Niepodległość) lub „NSZ” (Narodowe Siły 
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Zbrojne). Oddziały i organizacje były różne. Nawet motywacje ich 

ideologiczne, bywało, że znacznie się między sobą różniły, ale cel był 

niezłomnie jeden dla wszystkich, walka z okupantem. 

Kiedy już się znaleźli w tej ukochanej, wymarzonej Polsce  

i przystąpili do jej odbudowy, jak ongiś Babilończykom pomieszały się języki, 

im pomieszały się wizje i pojęcia przyszłości z obecną rzeczywistością 

i niedawną, a może raczej zadawnioną bolesną przeszłością. Przestali się 

rozumieć między sobą. 

Każdy uważał, że tylko on wyłącznie ma rację, że tylko on wie 

najlepiej, co jest dobre a co złe. Że tylko jego recepta jest jedynie skuteczna 

na wszystkie dolegliwości, jest prawdziwym „panaceum”  w przeciwności do 

wszystkich innych proponowanych. Zaczęły się sprzeczki, scysje, kłótnie, 

konflikty aż doszło wreszcie do rękoczynów  i konfliktów, w których zamiast 

rzeczowych argumentów zaczęły grać rolę ambicje i emocje, pięści, pałki, 

wreszcie bagnety i strzały. I wtedy do akcji wkroczyły zorganizowane służby 

bezpieczeństwa publicznego. 

U nas, na najdalej na zachód wysuniętej rubieży, po oczyszczeniu 

terenu z Niemców i Volksdeutschów, Urząd Bezpieczeństwa był w pewnej 

mierze w tym „polowaniu na czarownice” upośledzony. Na tych terenach, 
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poza „Werhwolfem”, żadnych innych organizacji tajnych czy „podziemnych” 

nigdy nie było, ani nie notowano. Nie ma Niemców, nie ma i podziemia. Nie 

tak jak na innych terenach polskich, na Podbeskidziu, w Górach 

świętokrzyskich, w Bieszczadach, a szczególnie w województwach centralnej 

Polski, no i oczywiście w samej Warszawie, gdzie tradycje organizacji 

„leśnych” – „Jędrusiów” i podziemnych były jeszcze ciągle niezwykle żywe 

i bogate, a idee oporu obcej władzy jednak jeszcze nie wygasły. I bardzo 

znaczna część rycerskiej młodzieży, zwłaszcza z AK, mimo ogłoszenia amnestii 

i wezwań rządu warszawskiego nie ujawniła się, UB zbierało bogate żniwo. 

Ciągle trwały nowe aresztowania, ciągle toczyły się procesy o przynależność 

do „rozbójniczych band” (AK, NSZ, WiN) o napady z bronią w ręku 

mordowanie ludności cywilnej a szczególnie członków PPR i rabunki mienia. 

Ofiarą tego polowania „na czarownice” padł również syn naszego dyrektora 

administracyjnego, Filipkowskiego. Był on podchorążym, pewnego dnia 

dyrektor Filipkowski zmarł nagle w pracy przy biurku. Jak nas potem 

poinformowała jego żona - wdowa, Janina Filipkowska, musiał się w jakiś 

sposób dowiedzieć, że syn jego właśnie został skazany za udział w AK na 10 

lat więzienia. I widocznie serce ojca nie wytrzymało. Zajęliśmy się jego 

pogrzebem, to jest przygotowaniem odpowiedniej, metalowej trumny, 

odpowiadające przepisom kolejowym, bo żona postanowiła zwłoki dyrektora 

Filipkowskiego przewieźć do Warszawy, by go tutaj pochować. 
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Na początku maja 1950 roku otrzymałem list od pani Janiny 

Filipkowskiej z podziękowaniem za – serdeczne i piękne pożegnanie mego 

męża – pisze między innymi pani Janina Filipkowska. 

Fala terroru, zastraszania i pościgu za wrogami ludu zataczała coraz 

szersze kręgi i uderzała w coraz to inne warstwy społeczne. Prasa opisywała 

sławne, spektakularne procesy, w których jako oskarżeni występowali 

przedstawiciele najróżniejszych warstw społecznych, gospodarczych 

i politycznych, oskarżani na podstawie małego kodeksu karnego 

o przestępstwa przeciwko państwu, i narodowi, za które groziły najsurowsze 

kary, do kary śmierci włącznie. 

Atmosfera w Polsce zagęszczała się, coraz trudniej było swobodnie 

oddychać. Na tle tych olbrzymich sukcesów służb bezpieczeństwa w Polsce, 

Urząd Bezpieczeństwa w Zgorzelcu nie mógł pochwalić się dotąd żadnym 

znaczącym sukcesem. Przeciwnie, do tej pory kilka razy naraził się na blamaż. 

Pierwsza kompromitacja była z oskarżeniem dyrektora Huty, gdzie 

wobec świadectwa dyrektora Brejny jako eksperta, oskarżenie upadło, jako 

bezpodstawne. Następna kompromitacja, już w szerszym zakresie i krajowym 

zasięgu, była z „przeciekającymi butelkami monopolowymi”, które wbrew 

wszelkim uzasadnieniom Monopolu w Jeleniej Górze i UB w Zgorzelcu, 
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okazały się doskonałe dla Zjednoczenia Przemysłu Tłuszczowego, który 

zakupił je hurtem i całą ilość posiadaną przez Hutę „Kaławsk” na składzie, 

płacąc dobrą cenę, nie reglamentowaną, ale pełną cenę wolnorynkową, tj. 

prawie trzykrotnie wyższą i w ten sposób sprzątnął sprzed nosa UB „corpus 

delicti” ich oskarżenia, a oskarżycieli wystawiając na dudków. Fakt, że to ja 

byłem głównym konstruktorem tego blamażu UB, przyczyniając się do 

sprzedaży spornych butelek do Gdańska na olej wigilijny, nie dało się 

oczywiście ukryć i UB mi tego nie zapomniało. 

Ostatnio, Centralny Zarząd przemysłu Szklarsko-ceramicznego 

w Warszawie w uznaniu zasług w rozwoju gospodarczym Kombinatu 

w Pieńsku, oraz doskonałych wyników finansowych, w formie wyróżnienia 

przydzielił dyrekcji Kombinatu talon na nowy samochód osobowy z importu. 

Nie chodziło tu, oczywiście o samochód, Chevroleta czyli tzw. „Demokratkę”, 

którymi rozjeżdżali się prominenci ze sfer rządowych i co najwyżej jeszcze 

pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich partii, tylko o skromną czeską 

Škodę, ale zawsze to nowy elegancki samochód, zupełnie dobrze się 

reprezentujący i w aktualnych warunkach podnoszący prestiż jeżdżącego nim 

pasażera. Nie to, co jakaś tam przedpotopowa „Dekawka”. Zawsze to 

elegancki samochód, nowy i to z importu. Polskie samochody, Warszawa, 

projektowane na wzór „Demokratek” były dopiero w planach wraz z całą 

fabryką na Żeraniu. 
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Sprowadzając tę Škodę do Pieńska, nie wiedziałem jaki garb wziąłem 

sobie na plecy. Wracaliśmy tym nowym samochodem po jego odbiorze 

z Motozbytu we Wrocławiu w piękny, pogodny dzień. Prowadził, oczywiście, 

Lebek, mój nadworny kierowca, ja osobiście jeszcze prawa jazdy nie 

posiadałem. Rok musiał być wyjątkowo „grzybowy”, bo na niewielkim tylko 

odcinku drogi, gdzieś między Strzelnem a Pieńskiem, na samym poboczu 

drogi nakosiliśmy tyle grzybów, przeważnie maślaków, ile się mogło zmieścić 

na tylnym siedzeniu nowej Škody. Grzyby, wszystkie jak leci, zostawiłem 

Lebkowi, bo raz, że nie przepadałem za grzybami. Zbierać tak, lubiłem od 

młodości. Już, jako chłopaka ojciec, który był również wielkim grzybiarzem, 

zawsze zabierał mnie z sobą do lasu, gdy wybierał się na grzyby. Ale jako 

potrawę, traktowałem grzyby zawsze, jako tylko przystawkę, lub 

marynowane, jako zakąskę do „Czystej”. A poza tym w tym czasie, gdy Irki już 

w Pieńsku nie było. Ze względu na wytworzoną atmosferę w dyrekcji, oraz 

w związku z coraz częstszym i bardziej natarczywym żądaniem przekazaniem 

pałacu na żłobek i przedszkole, Brejna przeniósł się już do swojej willi, Irka 

wraz z chłopcami wróciła do Jeleniej Góry, do swojego mieszkania na 

Wzgórzu Partyzantów, a ja zająłem pokój gościnny w Hotelu robotniczym 

„Hutnik”. I tylko raz na tydzień dojeżdżałem pociągiem do Jeleniej Góry. 

Z otrzymanej Škody prawie nie korzystałem. Miała ona amatorów bez liku. 

Narobiłem sobie tylko nowych wrogów. Odtąd, jak zapisał, zawsze pierwszym 

telefonem do mnie natychmiast po przyjściu do biura, był telefon albo 
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z Komitetu Powiatowego PZPR w Zgorzelcu, albo z UB z żądaniem 

podstawienia Škody na wskazaną godzinę pod budynek Komitetu 

w Zgorzelcu dla tego czy innego sekretarza partii albo oficera śledczego 

Urzędu Bezpieczeństwa, którzy zawsze mieli pilne i wagi państwowej wyjazdy 

w teren. A gdy raz i drugi samochodu z przyczyn obiektywnych podstawić nie 

mogłem, kwasów i narzekań było co niemiara, a poza tym z tego właśnie 

powodu narobiłem sobie i w Komitecie i w UB kupę wrogów i grubą krechę. 

Ostatecznie, aby mieć z tym spokój zrezygnowałem z korzystania ze Škody, 

a kiedy już koniecznie musiałem gdzieś jechać samochodem, brałem Lebka 

i jego „Dekawkę”, która ciągle jeszcze jakoś służyła. Urzędowanie w Pieńsku, 

tak czy inaczej, stawało się dla mnie coraz bardziej uciążliwe. 

Przeniesienie się z pałacu do hotelu robotniczego miało tę dobrą 

stronę, że zostałem odcięty od telefonu. Teraz więc po zakończeniu 

urzędowania w biurze nie byłem już telefonicznie osiągalny, bo pokój  

w hotelu robotniczym nie miał telefonu. 

I nagle znalazłem dla siebie mnóstwo wolnego czasu do dyspozycji, 

od trzeciej aż do późnej nocy, który przeznaczyłem na dokształcanie się 

(zupełnie zbyteczne) i pracę twórczą (chyba tylko dla własnej satysfakcji). 

Zacząłem nawet pisać rozprawy popularno-naukowe, z których niektóre 

nawet ukazały się w druku w miesięczniku „Przemysł Szklarski”. Dziś, kiedy 
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czytam te moje ówczesne wypociny, sam sobie się dziwię skąd ja wtedy 

byłem taki mądry, skąd się dowiedziałem, że gdzieś w południowej 

Grenlandii występuje minerał znany pod nazwą „Kryolit” używany w technice 

szklarskiej do mącenia szkieł oświetleniowych obok szpatu i „Chiolitu”, 

zwanego śniegową skałą. Albo, że w Turyngii, w okręgu Lausza złoża piasku 

dawały podstawowy surowiec do produkcji szkła o dużej miękkości, dającej 

możliwości bardzo szybkiej pracy na palniku, nadającego się doskonale do 

produkcji ozdób choinkowych. Można by powiedzieć, nie ma tego złego, co 

by na dobre nie wyszło, ale dziś mogę się wątpiąco zapytać, po co mi to było 

potrzebne? 

Nadchodziły lata 50, które miały przejść do historii Polski jako okres 

kultu jednostki, okres „stalinizmu” czyli klasycznych rządów autokratycznych, 

apogeum represji i terroru. Rozgłośnym echem rozlegały się po całym kraju 

triumfalne głosy, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Partii i służby 

bezpieczeństwa w sukcesach osiąganych w walce z reakcją, defetyzmem, 

rewizjonizmem, dywersją gospodarczą, sabotażem i czym tam jeszcze. 

Tylko Komitet Powiatowy w Zgorzelcu i Urząd Bezpieczeństwa, które 

zresztą wspólnie dęli w tę samą dudkę, nie mogli się pochwalić żadnym 

znaczącym sukcesem spektakularnym w tej dziedzinie. Ale nie rezygnowali, 

mobilizowali się, zbierali się w sobie, skupiali się i sprężali się wewnętrznie, 
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szykowali się do skoku. A miał to być skok o jakim marzyli i jakim wszem 

i wobec grozili, nie byle jaki, miał wstrząsnąć nie tylko Pieńskiem, nie tylko 

powiatem zgorzeleckim i jeleniogórskim, ale co najmniej całym Dolnym 

Śląskiem, jeśli nawet nie całą Polską. Miał to być więc wielki proces 

pokazowy o sabotaż i kontrrewolucję, w którym posypią się nie byle jakie 

wyroki, gdzie wyrok śmierci nie będzie wyjątkiem. Tymczasem zbierali siły 

i prowadzili małą wojnę podjazdową i dywersję, a może i próbowali 

i prowokacji. Pewnego dnia zjawia się u mnie w biurze oficer bezpieki i z 

głupia frant zapytuje mnie czy posiadam broń. A gdy mu zaprzeczyłem 

i stwierdziłem, że broni nie posiadam (a za posiadanie broni oczywiście 

groziły wysokie kary) powiada 

 Jak to, przecież u was w sypialni, w szafie przechowujecie 

pistolet. 

I wtedy przypomniałem sobie, że istotnie w szufladzie, w której 

kotka ukryła swoje kocięta przed agresją Piaseckiego znajdował się stary 

rewolwer bębenkowy, chyba jeszcze amerykański colt, pamiętający czasy 

wojny secesyjnej, a może nawet wielkiej wędrówki na Zachód, uszkodzony, 

bez spustu i kurka, okaz bez wątpienia muzealny, nieużyteczny. 

Zlekceważyłem jego wizytę, ale on traktował ją poważnie. Rewolwer zabrał. 

A z mojej strony trzeba było to przyjąć jako ostrzeżenie. A my naiwni, wierząc 
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w moc legitymacji partyjnej, i wielokroć powtarzanych przy różnych okazjach 

i na różne tony zapewnieniach i słowach poparcia, nie bardzo na te różne 

znaki i objawy, jak twarde słowa i żądania przewodniczącego Rady 

Zakładowej, Pażenczewskiego. Jego wystąpienia w dyrekcji, napawały nas 

zdumieniem, kiedy ten łagodny hutnik szklarski, ojciec licznej gromady 

dzieciaków, jowialny i pogodny, stawał się na raz twardym i nieustępliwym 

jak głaz i wygłaszał mowy, dezyderaty i wnioski, że dziw brał. A działo się to 

zawsze po uprzedniej jego wizycie w komitecie, gminnym czy powiatowym, 

albo kogoś z komitetu w Radzie Zakładowej. Nie trudno się było domyśleć, że 

każdorazowo przechodził on krótki kurs instruktażowy czy seans 

indoktrynacji. Wspomniałem już, że wtedy znana była instytucja „księży 

patriotów”. Taki ksiądz, chyba zakonnik, franciszkanin, bo chodził nie 

w sutannie a w ciemnobrązowym habicie przepasanym grubym białym 

sznurem, którego wolne końce, zakończone kutasami, zwieszały mu się 

z boku. Z inicjatywy tego księdza-zakonnika w czynie społecznym ludność 

Pieńska, a więc przeważnie pracownicy Kombinatu i ich rodziny, niejako 

spontanicznie zaczęli odbudowywać postrzelany w czasie wojny kościół. 

O materiały na odbudowę i remont nie było trudno, cegieł, dachówek 

a nawet drzewa ciesielskiego można było znaleźć do woli w ruinach, 

zburzonych w czasie wojny, domów miasteczka. A ludzi do pracy społecznej 

przy odbudowie kościoła nie trzeba było specjalnie zachęcać, chętnych nie 

brakowało. To też szybko i sprawnie postępowała odbudowa kościoła. 
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Wkrótce odbudowaną więźbę dachową pokryto czerwoną dachówką, 

naprawiono drzwi i okna, w okna wstawiono szyby i od biedy mogły się już 

w skromnym wnętrzu, ale pod dachem, odbywać nabożeństwa. Nikt 

początkowo nie zwracał na to uwagi (przynajmniej nam tak się wydawało). Ja 

ze swej strony,  w sprawę odbudowy kościoła nie angażowałem się, ale też 

nie robiłem nic przeciwko. Byłem absolutnie obojętny i neutralny, bo ja 

byłem z innej parafii. Moja parafia była w Jeleniej Górze. 

Po moim powrocie z półrocznej delegacji z Warszawy, w Pieńsku na 

pierwszy rzut oka wydawało mi się, że prawie nic się nie zmieniło radykalnie. 

Zaszły jedynie zmiany widoczne, że tak powiem, ewolucyjne, wynikające 

z normalnego toku funkcjonowania zakładu. Życie na pozór, w pewnej mierze 

się ustabilizowało. Każdy już odnalazł swoje właściwe miejsce w tej 

społeczności, na tym miejscu usadowił się wygodnie i umocnił, pracował 

i wykonywał swoje zadania, według swych najlepszych możliwości. I życie 

toczyło się dalej spokojnym, utartym już torem. Ze zdziwieniem, ale i z 

pewnym rodzajem satysfakcji zauważyłem, że ta prawie półroczna moja 

nieobecność w Pieńsku i w Kombinacie, pozornie nie wpłynęła ujemnie na 

normalny tok pracy Kombinatu, a nawet nie potrafiła przyhamować jego 

rozwoju. Zadałem sobie wtedy pytanie, czy rzeczywiście jestem tu potrzebny, 

jako ten nadrzędny nadzorca, kiedy i beze mnie życie w Pieńsku toczy się bez 

zakłóceń? 
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A jednak... 

Nie wiem czy był to wpływ ogólnej atmosfery, panującej wtedy  

w całym kraju. Czy też w czasie mojej nieobecności zaszły jakieś wydarzenia, 

fakty, czy działania, które wpłynęły ujemnie na atmosferę panującą 

w Kombinacie i w mieście. Coś jednak, jakieś niepokoje czy troski nurtowały 

społeczność w Pieńsku. Ale nie mogłem dociec co? Oczywiście nie 

taktowałem poważnie scysji Irki z Brejną. Brejna był w ostatnim czasie często 

w wilczym humorze i podekscytowany, ale kładłem to na karb jego kłopotów 

domowych. Bo z jednej strony córka najstarsza, Lilka właśnie zdała egzamin 

maturalny w gimnazjum w Krośnie i przyjechała do rodziców do Pieńska 

i rozgląda się za mężem i to skutecznie, bo zainteresował się nią starszy 

z braci Wardziukiewiczów, starszy księgowy w wydziale rachunkowym 

u Czerniakiewicza. Przed Tadziem Brejną stanęło więc zadanie do wykonania, 

przygotować posag dla Lilki i mieszkanie dla młodej pary. Musiał również 

pamiętać, aby umieścić gdzieś w szkole średniej, średnią swą córkę, Alusię. 

Napisałem średnią, wcale nie przez pomyłkę, średnia, bo właśnie pani 

Brejnowa powiła trzecią córkę, młodszą od Alusi. I tu przed panem 

dyrektorem Brejną stanął poważny problem, jak noworodka ochrzcić, aby nie 

zwrócić na siebie jako członka partii marksistowskiej o ideologii 

materialistycznej, tym postępowaniem fideistycznym uwagi. Tak, mógł być 

nieco przewrażliwiony. Ale i Irka, jakby zazdroszcząc Brejnowej, sama 
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również postanowiła się odmłodzić i zostać młodą matką. Ten stan przed 

macierzyński w zupełności tłumaczył i usprawiedliwiał jej w tym czasie 

nadmierną wrażliwość, pobudliwość i skłonność do scysji. Dlatego też 

wyjechała z Pieńska, aby unikać niepotrzebnych zadrażnień. A i czas już było, 

aby i Jacek poszedł do jakiejś poważnej szkoły. Ja zostałem sam w Pieńsku i w 

pokoju hotelowym nudziłem się widząc, że życie w Pieńsku, 

a w szczególności w Kombinacie toczy się równo jak po stole, pod wpływem 

raz nabytego pędu. 

Jak powiedziałem, z nudów zwróciłem się do nauki, ale już wtedy 

zdawałem sobie sprawę, że ta cała moja nauka psu na budę się nie zda. Jest 

to właściwie młócenie słomy i trudno się z niej spodziewać jakiegoś pożytku. 

Poza tym, te cotygodniowe dojazdy do domu z przesiadywaniem po nocach 

godzinami w Zebrzydowej, w poczekalni dworcowej, na przesiadkę do 

pociągu jeleniogórskiego stawały się coraz uciążliwsze i przykrzejsze, 

obrzydzały mi życie i tak już niewesołe. A gdy w Nowy Rok 1950 zjawił się 

w domu nowy gość, Andrzej, siła przyciągania z Pieńska do Jeleniej Góry 

stała się tak potężna, że postanowiłem rzucić to zaszczytne i odpowiedzialne 

stanowisko. I tu natrafiłem na stanowczy i zdecydowany sprzeciw wszystkich 

władz, które tylko miały jakieś prawo w mojej sprawie coś powiedzieć. Kiedy 

nie pomagały moje prywatne prośby i odwoływanie się do ich rozsądku 

i sumienia, uważałem za stosowne, jako po prostu do tego zmuszony, 
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wystąpić oficjalnie i zgłosić zgodnie z obowiązującym prawem moją 

rezygnację z zajmowanego stanowiska, następującym pismem: 
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Pieńsk, dnia 2.III.1950 r. 

Do Dyrektora Naczelnego Centralnego Zarządu Przemysłu Szklarsko-

Ceramicznego 

w WARSZAWIE 

Al. Niepodległości 186 

 

Niniejszym zgłaszam moją rezygnację z zajmowanego stanowiska 

Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa „Zjednoczone Zakłady Szklarskie 

w Pieńsku” i proszę o zwolnienie mnie w terminie możliwie jak najkrótszym. 

Motywy: 

Wobec wytworzonych stosunków na tutejszym terenie nie widzę 

możliwości pozytywnej i owocnej pracy. Komitet Powiatowy KPZR nie darzy 

unie zaufaniem, gdyż przed wojną byłem urzędnikiem, wobec tego 

pochodzenie moje jest reakcyjnym. Wg. opinii KP PZPR, jestem zbyt wielkim 
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biurokratą i oderwałem się od mas. W takich warunkach trudno oczekiwać 

by praca układała się harmonijnie. 

Jeśli chodzi o Związki Zawodowe, a szczególnie o Zarząd Oddziału 

w Żarach, to z ich strony żadnej pomocy nie otrzymaliśmy w naszych bądź co 

bądź ciężkich warunkach pracy i pomocy tej spodziewać się nie możemy. 

Wręcz przeciwnie. Przedstawiciele Oddziału Związku robią wszystko, 

aby nam pracę utrudnić, a życie obrzydzić. Zamiast zainteresować się 

produkcją, wykonywaniem planów produkcyjnych, sprawami socjalnymi, 

współzawodnictwa pracy, przedstawiciele Oddziału Związku przyjeżdżający 

służbowo do Pieńska przy wódce, często w towarzystwie największych 

szumowin występują, jako obrońcy klasy robotniczej wobec reakcjonistów, 

wrogów ludu pracującego, dyrektorów Krasonia i Brejny. 

Pochodzę z klasy robotniczej, ojciec mój, emeryt kolejowy, dawniej 

szpiner u Scheiblera w Łodzi w paszporcie, ma jeszcze do dziś napisane 

pochodzenie „Krestianskoje”. Zawsze czułem się nieodrodnym synem klasy 

robotniczej, dziś w oczach tej klasy wyrosłem na wroga ludu, na reakcjonistę, 

dzięki temu, że zostałem dyrektorem i dzięki robocie, być może tych, którym 

właśnie zależy by tutaj, na rubieży Polski powstał bałagan i chaos, których 

być może kole w oczy, że Zakłady Pieńskie, mimo ich kreciej roboty, pracują, 

rozwijają się i stały się dziś przedsiębiorstwem rentowym. 
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Niestety dłuższy okres pracy w takiej atmosferze jest niemożliwy. 

Wiem, że w tych warunkach nie będę w stanie wykonać zadań 

związanych z zajmowanym przeze mnie obecnie stanowiskiem, tak jak mi to 

nakazuje dobro państwa i mój obywatelski obowiązek, dlatego proszę 

o zwolnienie mnie z zajmowanego stanowiska. 

Mam nadzieję, że prośba moja zostanie załatwiona przychylnie, za 

co z góry dziękuję. 

Krasoń Stanisław 



 

256 

 

Treść powyższego listu dość dosadnie maluje stosunki, nastroje, 

uwarunkowania wzajemne i oczywiście panującą atmosferę w dość 

szczelnym pieńskim światku. O wielu rzeczach w ciągu minionych lat już 

zdążyłem zapomnieć i dopiero czytanie kopii tego listu przypomniało mi 

niektóre fakty. List ten na przykład przypomniał mi między innymi, że Oddział 

naszego Związku Zawodowego mieścił się w Żarach, a nie we Wrocławiu, 

o czym byłem najmocniej przekonany. Ale działacze Oddziału Związku 

Zawodowego w Żarach tak mało byli widoczni w terenie, że taka pomyłka 

jest zupełnie usprawiedliwiona, jeśli się weźmie pod uwagę i to, iż jeśli nawet 

któryś z nich i zabłądził do Pieńska to z zasady urzędowanie swoje zaczynał 

i kończył u Kuźmy, na wizytację zakładu zwykle brakowało już czasu. Było go 

zwykłe tyle, aby zdążyć w kadrach na delegacji odnotować obecność, by 

potem nie było trudności z rozliczeniem delegacji i diet. A tak dla ścisłości 

i porządku muszę powiedzieć, że przytoczony wyżej list nie był pierwszym, 

tak ad hoc wymyślonym moim wyskokiem. Praca w Pieńsku nie podobała mi 

się od początku, a jeśli siedziałem tam i pracowałem, to tylko z poczucia 

obywatelskiego obowiązku. A jak się męczyłem przy tym, to obrazuje inny, 

wcześniejszy list do dyrektora Naczelnego Centralnego Zarządu noszący datę 

29 lipca 1949 rok. A oto jego treść: 
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Do Dyrektora Naczelnego Centr. Zarządu Przemysłu Mineraln. 

w Warszawie 

Al. Niepodległości nr 186 

Minęło dwa lata od czasu, gdy na mocy decyzji Centralnego 

Zarządu objąłem stanowisko dyrektora naczelnego Zjednoczonych Zakładów 

Szklarskich w Pieńsku. 

Jak wyglądały w ówczesnym czasie warunki pracy i sama praca 

Zakładów nie będę powtarzał, gdyż są one Panu Dyrektorowi doskonale 

znane. Ten ogólny, fatalny stan powstał na skutek braku kadr 

wykwalifikowanych ludzi w działach technicznych jak i w administracji. 

W nadziei, że przy obiecanej pomocy tak Centralnego Zarządu jak 

i czynnika społecznego uda nam się uzupełnić kadry personelu koniecznymi 

fachowcami, przyjęliśmy na siebie ciężki obowiązek zorganizowania pracy, 

zaprowadzenia ładu i uzdrowienia stosunków w Zjednoczonych Zakładach 

Szklarskich ww Pieńsku. 
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Niestety, mimo usilnej, dwuletniej pracy, z nałożonego na nas 

obowiązku musimy się wywiązać tylko częściowo i to w części 

nieproporcjonalnie nikłej w stosunku do włożonego wysiłku. 

Przyczyny niewykonania nałożonego nam zadania należy szukać, 

moim zdaniem, w głównej mierze w dalszym ciągu w braku kadr. 

W ciągu minionych dwuch lat, mimo usilnych starań czynionych 

przez C.Z.P. Min. aby nam pomóc, sprawa kadr w Pieńsku nie została 

załatwiona i zostaliśmy z Brejną na naszym posterunku dalej osamotnieni. 

A przecież w ciągu tych dwu lat tyle się zmieniło, wartość produkcji z 1,4 mil. 

złotych miesięcznie w pierwszym półroczu 1947 roku, wzrosła do 24 mil. 

miesięcznie w 1949 r., a więc siedmiokrotnie, w tym samym stosunku wzrósł 

zbyt, osiągając na pierwsze półrocze 1949 r. kwotę 142 mil. zł. Równolegle 

z tym następują zmiany w ogólnej gospodarce państwowej, zmierzające do jej 

uregulowania i zracjonalizowania, urastają wymagania planowania, 

sprawozdawczości, kontroli, stawiane tak przez nasze władze centralne, jak 

i banki, urzędy skarbowe itp. 

Wymagania te stawiają przed personelem administracyjnym 

zadania, którym nie jest w stanie podołać samodzielnie, szybko i poprawnie 

pracownik wysunięty, nawet pełen najlepszych chęci i zapału do pracy, ale 

bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktyki a tacy właśnie 

pracownicy stanowią znaczną większość, dość szczupłych zresztą kadr tak 
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personelu technicznego, jak i administracyjnego. Biorąc pod uwagę ogólny 

brak pracowników kwalifikowanych specjalnie ciężkie  i odstraszające 

warunki bytu na naszych oddalonych od większych ośrodków ludzkich 

i zniszczonych rubieżach, nie wysokie i mało przyciągające w stosunku do 

innych gałęzi przemysłu, zwłaszcza administracji warunki wynagrodzenia, 

oraz dotychczasowe dwuletnie doświadczenie nie widzę możliwości 

uzupełnienia w najbliższej przyszłości kadr pracowniczych wartościowym 

elementem fachowym i równocześnie nie wyobrażam sobie ciągłego rozwoju 

Zakładów oraz przy stałym wzroście wymagań formalnych, dalszej 

zorganizowanej, planowej pracy w oparciu o pojedyncze jedynie osoby. 

W każdym razie nie czuję się na siłach, bym na dłuższą metę w tych 

warunkach mógł podołać rosnącym ciągle zadaniom, tym bardziej, że 

dwuletni pobyt w Pieńsku nadszarpnął mocno moje zdrowie, tak fizyczne jak 

i psychiczne. 

Przeto proszę Dyrektora o zwolnienie mnie z zajmowanego 

stanowiska i z pracy w przemyśle szklarskim. 

Mam nadzieję, że wymienione wyżej motywy będą dostateczne do 

przychylnego załatwienia mej prośby i z dniem 31 października 1949 r. 

stosunek służbowy zostanie ze mą rozwiązany. Z wysokim poważaniem 

Krasoń Stanisław 

Pieńsk, dnia 29 lipca 1949 r. 
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W odpowiedzi na to pismo otrzymałem antydatowaną, bo noszącą 

datę 30.III.1949 r. oficjalną nominację, podpisaną przez samego ministra 

Przemysłu i Handlu, Hilarego Minca na dyrektora Naczelnego 

Przedsiębiorstwa pod nazwą: Zjednoczone Zakłady Hutniczo-Szklarskie 

w Pieńsku. 

Niestety, ta nominacja, chociaż nawet nieco podniosła na duchu 

i pozwoliła się łudzić, że tam na górze, doceniają naszą pracę tu, na dole 

i starają się nam jakoś pomóc, podnosząc nas przynajmniej na duchu, ale nie 

rozwiązała piętrzących się problemów i to problemów nie natury 

technicznej, gospodarczej czy finansowej. Te problemy to były problemy 

natury totalitarnej, gdzie decydujący głos miały tajne służby, gdzie minister 

Bezpieczeństwa Publicznego, Stanisław Radkiewicz drżał ze strachu przed 

wszechwładnym szefem aparatu bezpieczeństwa, Jakubem Bermanem. 

W takiej sytuacji pozostawało mi tylko czekać cierpliwie  

i molestować wszędzie gdzie tylko można o to zwolnienie ze służby  

i przygotowywać następny list z prośbą o dymisję. A w międzyczasie nie 

przejmować się, zwłaszcza pracą na zakładzie, więcej czasu poświęcać 

rodzinie i sprawom domowym i prowadzić nareszcie jakąś planową wojnę 

domową z moim gospodarzem, panem C. Kępskim. 
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Mój gospodarz i właściciel domu, w którym mieszkałem w Jeleniej 

Górze, pan C. Kępski, inspektor finansów Banku Inwestycyjnego w Jeleniej 

Górze zawsze podpisywał się czytelnie, „C. Kępski”. Imię więc pozostawało 

dla mnie zagadką. I przez długi czas nie mogłem znaleźć w kalendarzu 

imienia na literę „C”, dość egzotycznego, które by można było 

z powodzeniem podporządkować jego osobie. Może pod wpływem lektury 

„Przedwiośnia” Żeromskiego, uczepiłem się imienia „Cezary”, imienia 

bohatera tej książki i kojarzyć imię Cezarego Baryki z literą „C” w podpisie 

pana C. Kępskiego, ale przez cały czas, jakoś instynktownie nie mogłem się 

z tym pogodzić, z tego imienia dla Kępskiego nic byłem zadowolony, nie 

pasowało mi do pana Kępskiego. Wreszcie prawdziwe jego imię wyczytałem 

na jago klepsydrze, Cyryl Kępski. No właśnie! To było to, odpowiednio 

archaiczne, można powiedzieć „staroświeckie”, kojarzące się z abecadłem, 

alfabetem, „cyrylicą”, pisarzem, buchalterem, w sam raz wymarzone i jak ulał 

pasujące i do osoby i do charakteru pana C. Kępskiego. Szkoda tylko, że to 

imię poznałem tak późno, ale nie zaważyło to specjalnie na naszych 

wzajemnych stosunkach, lokatora i kamienicznika. A te stosunki były dość 

ożywione, a to z racji uwarunkowań, w jakich obaj się znaleźliśmy. 

Oczywiście, stosunki oficjalne, urzędowe między mną, jako dyrektorem 

zakładów w pewnym sensie finansowych za pośrednictwem Banku 

Inwestycyjnego, oddział w Jeleniej Górze a nim, jako inspektorem, 

urzędnikiem tego banku, z urzędu nadzorującym prawidłowość 
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gospodarowania tym funduszem, układały się jak najpoprawniej, zresztą 

czuwał nad tym bezpośrednio dr Stanisław Bialikiewicz, dyrektor oddziału 

tego banku w Jeleniej Górze. 

Wesołe i urozmaicone były nasze stosunki również osobiste, ale 

niejako w wymiarze „mikro”, na płaszczyźnie prywatno-prawnej; 

kamienicznik (właściciel lokalu) a najemca (lokator). Te stosunki były 

regulowane przepisami jakiejś ustawy o najmie lokali. Bliżej jej nie znałem, 

ale jedno wiedziałem, że gospodarz kamienicznik, nie może mnie 

z mieszkania eksmitować bez ważnych, uzasadnionych powodów i tylko na 

mocy wyroku sadowego, ani też podwyższać samowolnie komornego, te 

rzeczy również były regulowane jakąś ustawą o ochronie lokatorów.  

A wysokość czynszu (komornego), jaki wyznaczył mi Wydział kwaterunkowy 

Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze w chwili przydzielenia mi 

mieszkania wynosiła 5 zł (słownie, pięć złotych) miesięcznie, a w tym czasie 

już, paczka papierosów „Górnik” lub „Grunwald” kosztowała 100 zł (starych 

złotych). Pan Kępski, jako właściciel domu czuł się z tego powodu straszenie 

pokrzywdzonym, stale też narzekał i konsekwentnie i uparcie różnymi 

sztuczkami i starał się tę kwotę podwyższać. A to doliczał za wywóz śmieci, 

a to za usługi kominiarskie, kiedy przez cały czas kominiarza nie można było 

znaleźć  w całej Jeleniej Górze, a to za sprzątanie ulicy, za wodę, za gaz, 

zawsze znalazł coś nowego, za co mógł ściągnąć opłatę. Jak długo 
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w mieszkaniu mieszkał Tadek Szmidt, a ja z rodziną przebywałem w Pieńsku, 

Tadek wszystkie rachunki przechowywał i następnie przedstawiał mnie do 

refundacji. Tych rachunków nazbierało się sporo, kiedy więc wreszcie znów 

wróciłem na stałe do Jeleniej Góry a pan Kępski przeszedł na emeryturę, 

kiedyś przy okazji, zacząłem się bliżej przypatrywać tym rachunkom 

i wyławiać z nich wszystkie kwoty, przez pana Kępskiego, według mnie, 

bezprawnie pobrane. Były to kwoty śmieszne, ale ostatecznie wytargowałem 

od pana Kępskiego tyle, że wystarczyło na pokrycie komornego na jedenaście 

miesięcy z góry. A pan C. Kępski mógł u siebie w domu rozwinąć całe biuro 

obliczeniowe i prawne, aby dochodzić słuszności moich pretensji i reklamacji. 

Miał zabawę na kilka tygodni. 

Wierny swemu postanowieniu, nie przejmować się, spokojnie 

zgodnie z tym postępowałem. Cierpliwie czekałem aż władze wreszcie 

zdecydują się na udzielenie mi dymisji, pewny, że praca w Kombinacie i tak 

spokojnie potoczy się siłą inercji po właściwym torze. Pilnie i konsekwentnie 

wykorzystywałem wszelkie należne mi bieżące i zaległe urlopy, wszystkie dni 

świąteczne, wolne od pracy wykorzystywałem na wyjazdy do domu, do 

Jeleniej Góry, pozostawiając całe gospodarstwo w Pieńsku na łasce 

opatrzności i opiece dyrektora Brejny. Nie było mnie przez pół roku, 

mówiłem sobie, świat się nie zawalił, to i nie zawali się jak mnie nie będzie 

dzień czy dwa. W maju wypadły „Zielone Święta – Chłopskie Święta” 
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uroczyście świętowane przez polską Wieś. Ale i w mieście Zjednoczone 

Stronnictwo Ludowe urządzało swoje masówki i pochody, przy licznym 

udziale kleru katolickiego. Oczywiście, obydwa dni świąteczne spędziłem 

w Jeleniej Górze z rodziną. Pogoda była wspaniała. Wiosna w całej pełni, cała 

w zieleni i kwiatach. Na szczęście za miesiąc, w drugiej połowie czerwce 

nadchodziło święto „Bożego Ciała”. Jak zwykle wypadało ono w czwartek. 

Ten dzień świąteczny od najbliższej niedzieli, dzieli tylko właściwie jeden 

dzień roboczy, piątek, bo sobota to już też prawie święto. Postarałem się, 

abym w ten roboczy piątek międzyświąteczny miał do załatwienia w Jeleniej 

Górze w Zjednoczeniu Szklarskim i w Banku Inwestycyjnym pilne, nie 

cierpiące zwłoki, sprawy wagi państwowej. A z Lebkien się umówiłem, że 

w poniedziałek podjedzie po mnie do Jeleniej Góry swoją „Dekawką”. Škodę 

już dawno spisałem na straty, pozostawiłem na żer panom z UB i Komitetu 

Partii. Miałem z tego taką pociechę, że się odtąd ciągle z tego powodu gryźli 

między sobą. Świąteczne i poświąteczne dni minęły we wspaniałym, 

prawdziwie świątecznym, uroczystym i błogim nastroju, aż żal było, że już 

minęły. W poniedziałek rano Lebek już trąbił pod domem ze swojej 

„Dekawki”. Czas było jechać, jednak nie tak od razu. Po przywitaniu, Lebek 

podał mi kopertę, a w niej znalazłem czek do zrealizowania w Banku 

Inwestycyjnym na ileś tam milionów złotych, potrzebnych na wypłatę 

poborów załodze. To Wardziukiewicz tak ustroił. Podjechaliśmy pod Bank. 

Z realizacją czeku nie było żadnych kłopotów czy trudności. Ale włosy zaczęły 
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mi się jeżyć pod czapką, kiedy bankowy kasjer zaczął układać w stosy na 

ladzie przede mną paczki banknotów, ciągle przynoszonych z zaplecza. Stosy 

rosły przede mną a mnie rosła czapka na głowie. To aż tyle tego. Jak ja to 

zabiorę? Nie byłem absolutnie przygotowany na taki numer. Nie mam ani 

żadnej walizy ani worka. Kasjer tylko się ironicznie uśmiecha i rozkłada ręce. 

Jedyne czym mi może służyć to stara gazeta. Ale gazeta nie bardzo się do 

tego nadaje. Jest stanowczo za mała i za słaba. Przy pakowaniu rozłazi się 

w rękach. Ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak 

mawiał Lebek – Krukowski. Powoli, ostrożnie, z trudnością ruszam z tym 

nieszczęsnym ładunkiem. Aby do samochodu. Jakoś wreszcie udało się 

szczęśliwie i ruszyliśmy w drogę do Pieńska. Prawie całą drogę tematem 

naszej rozmowy były te miliony złotych, które wieźliśmy z sobą. Ciągle nie 

mogło mi się pomieścić w głowie, że tego było tyle. Jednak jakoś dotarliśmy 

do Pieńska szczęśliwie i bez najmniejszych kłopotów na drodze, ale ogromnie 

mi ulżyło, kiedy wreszcie przekazałem te dziwne paczki banknotów kasjerowi 

kombinacie. Duże pieniądze, zwłaszcza kiedy należą do kogoś innego a nie do 

nas, są naprawdę nie tylko kłopotliwe ale i uciążliwe. 

W Pieńsku tymczasem zastałem nastrój jak z poczekalni u dentysty, 

pełen niepokoju i podniecenia. Już w drodze do Pieńska Lebek coś mi tam 

wspominał, że Brejnę wzywano w piątek do Komitetu do Zgorzelca 

i trzymano go tam do późnej nocy. Podobno przez cały czas siedział i czekał 
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na korytarzu. Lebek, który go do Zgorzelca odwoził i czekał z samochodem na 

niego, by go z powrotem przywieźć do Pieńska, niecierpliwił się i od czasu do 

czasu zaglądał do środka i widział go jak siedział w korytarzu. Nie znając 

procedury ani obyczajów jakie panują w Komitetach Partii, przyjąłem to za 

normalne postępowanie proceduralne w stosunku do członków partii 

wzywanych na rozmowy na Egzekutywę, nie zwróciłem na to specjalnej 

uwagi. Tym bardziej, że przez całą drogę jak najbardziej byłem 

zaabsorbowany i podekscytowany tymi milionami złotych polskich, jakie 

wieźliśmy z banku do Pieńska. Jednak jeszcze tego samego dnia i we wtorek 

dnia następnego, temat „wezwania Brejny na Egzekutywę do Komitetu” nie 

schodził z ust, więcej, obok niego pojawił się jeszcze inny, powiedzmy, 

pokrewny. Temat dotyczący czwartkowego święta. Nasz ksiądz-zakonnik, 

„ksiądz Patriota” korzystając z pięknej pogody, ogromnych postępów 

w odbudowie kościoła i tradycji związanej z obchodami święta „Bożego 

Ciała”, umyślił sobie dla uczczenia tych wszystkich szczęśliwych i pomyślnych 

przemian, urządzić nabożeństwo z całą pompą i przepychem, z dzwonami, 

orkiestrą, chorągwiami i feretronami i procesją po ulicach miasta. W procesji 

między innymi wzięły udział dziewczęta. Te młodsze i całkiem małe ubrane 

w białe lub błękitne sukienki, z wiankami kwiatów na głowach, a na piersiach 

przed sobą miały zawieszone na szyjach na wstążeczkach umajone wiklinowe 

koszyczki wypełnione płatkami różnych barwnych kwiatów. Poprzedzając 

baldachim rozpięty nad celebrantem z monstrancją, którego drążki 



 

267 

 

i celebranta pod łokcie podtrzymywali najczcigodniejsi obywatele miasta, 

coraz to odwracały się twarzą do baldachimu, czerpały z koszyczków ma 

piersiach garście kwiatowych płatków i rozsiewały przed stopami celebranta. 

Wśród nich znajdowała się również Alusia, córka młodsza dyrektora Brejny. 

A i starsza, Lilka brała czynny udział w procesji, ale jako starsza, a nawet już 

dorosła, ubrana w błękitną sukienkę wraz z innymi, podobnymi jej, niosły 

feretrony z jakąś świętą dziewicą i odciągały długie błękitne szarfy 

podtrzymujące feretron w pozycji pionowej. 

I właśnie obecność tych dwóch dziewcząt, córek dyrektora Brejny 

w procesji „Bożego Ciała” nie wiadomo dlaczego, stała się ewenementem 

wzbudzającym dziwne, powszechne zainteresowanie i będące tematem 

powszechnych, jakby poufnych, prowadzonych szeptem i tylko między swymi 

zaufanymi, rozmów. A przecież udział dziewcząt na procesjach kościelnych, 

religijnych jest wydarzeniem normalnym, powszechnie i tradycyjnie 

praktykowanym w kościołach w całej Polsce i w niejedno święto kościelne 

obchodzone uroczyście. Skąd naraz tutaj stało się to sensacją? Czułem, że 

dzieje się tak nie bez kozery. Wyczułem tu niewidzialną rękę tajnych służb 

i ogniwo w łańcuchu przygotowań i do obiecywanego już prawie jawnie 

i głośno „pokazowego procesu”. Przygnębiający nastrój czuło się w Pieńsku 

przez skórę na każdym kroku. Ludzie stali się w stosunku do siebie nieufni, 

podejrzliwi i zaczęli się nawzajem unikać. Zniknęła gdzieś dawna 
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bezpośredniość, beztroska serdeczność. Szeptana propaganda siała ziarna 

niepokoju, zatroskanie, podejrzliwości i obawy. Życie stało się ponure 

i nieznośne. 

I dziś, studiując te stare szpargały i przypominając sobie dawne 

czasy, uważam, iż zupełnie słusznie chciałem z tego zatęchłego piekiełka 

uciekać. Nie byłem na tyle ambitny, aby walczyć o, według mnie, dość 

wątpliwej jakościowo i prestiżowo stanowisko dyrektora naczelnego 

pieńskiego kombinatu szklarskiego. A może tylko byłem zbyt wygodnicki 

i leniwy. I nie lubiłem szumu i szarpaniny. Wolałem spokój i wbrew 

powszechnym tendencjom, że ludzie na ogół biją się i walczą o zdobycie 

takich czy innych stołków, ja zacząłem walczyć o zabranie mnie z tego na 

pozór wysokiego stołka, bo na moje pismo o zwolnienie mnie ze stanowiska 

dyrektora, z tamtej strony zaległa martwa cisza. Nie pomagały żadne 

przypomnienia ani ponaglania. Rozmowy, negocjacje, naprawdę to 

targowanie się i handryczenie o moje zwolnienie trwały przeszło rok. 

W swoim piśmie pierwszym już 29 lipca 1949 roku do Dyrektora Naczelnego 

CZPM w Warszawie, składając swoją rezygnację, prosiłem o zwolnienie mnie 

z zajmowanego stanowiska i z pracy w przemyśle szklarskim. Prosiłem, by 

stosunek służbowy ze mną został rozwiązany do 31 października 1949 roku. 

Niestety, cierpliwość moja wystawiona została na ciężką próbę. Po 

nieskończenie licznych, różnego rodzaju ponagleniach i „urgensach”, wreszcie 



 

269 

 

w połowie listopada 1950 roku zostałem odwołany ze stanowiska dyrektora 

naczelnego Zjednoczonych Hut Szklarskich w Pieńsku. A równocześnie 

otrzymałem nominację: 
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JELENIOGÓRSKIE ZJEDNOCZONE ZAKŁADY SZKLARSKIE 

Do Ob. Krasonia Stanisława 

w Szklarskiej Porębie 

NOMINACJA 

Dyrekcja Jeleniogórskich Zjednoczonych Zakładów Szklarskich  

w Jeleniej Górze, mająca za podstawę pismo C.Z.P.S. i C. z dnia 24  X 1950 

r., znak NP/1003096/50 powierza Obywatelowi pełnienie obowiązków Dyr. 

Adm.-Finans. W Hucie Szkła „Julia” w Szklarskiej Porębie z dniem 10 X 50 

r. aż do odwołania. 

Powyższe nosi charakter tymczasowy aż do czasu wydania 

nominacji przez właściwego Ministra. 

Szef działu Personalnego 

/Dajczer Jerzy/ 

Dyr. Admin.- Finansowy 



 

271 

 

/Garczyński Stanisław/ 

Jak widać sprawę załatwiono połowicznie, kompromisowo. 

Wprawdzie z Pieńska mnie odwołano, ale z pracy nie zwolniono, 

przeniesiono wprawdzie bliżej domu, bliżej i Jeleniej Góry, bo do Szklarskiej 

Poręby, ale za to na niższe w hierarchii urzędniczej stanowisko. Ale i tak 

byłem raczej zadowolony z takiego obrotu rzeczy. Bo ze Szklarskiej Poręby 

miałem całkiem możliwe połączenie kolejowe, tylko, że pociągi jeszcze ciągle 

dojeżdżały do dworca Jelenia Góra – Zachodnia i dojeżdżać do Szklarskiej 

Poręby musiałem z dworca Zachodniego. Ale mimo wszystko do Szklarskiej 

Poręby pociągiem jechałem tylko kilkanaście minut, a z dworca Zachodniego 

do domu przebiegałem w niecałe 20 minut. I każdego dnie mogłem być 

z rodziną, a każdej nocy mogłem spać we własnym, małżeńskim łożu. 

Przeglądając tę korespondencję, to tak naprawdę trudno się 

zorientować komu wreszcie ja jako dyrektor naczelny Kombinatu Szklarskiego 

w Pieńsku służbowo podlegałem. Czy Ministerstwu Przemysłu i Handlu, czy 

dyrektorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Mineralnego, czy wreszcie 

Jeleniogórskim Zjednoczonym Zakładom Szklarskim. Przypuszczam, że żadna 

z tych szanownych instytucji nie chciała przyłożyć ręki do mojej dymisji. I tam 

widocznie przez długi czas stosowano „spychtechnikę”. Skrupiło się 

ostatecznie na najniższym szczeblu drabiny organizacyjnej. Ale i oni załatwili 
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to połowicznie i prowizorycznie przesyłając od siebie tylko tymczasową 

nominację, pismo odwołujące mnie, gdzieś po drodze się pogubiło. 

Nie powiem żeby Szklarska Poręba przyjęła mnie entuzjastycznie. 

Raczej zimno i obojętnie. Bez widocznej niechęci czy wrogości, ale obojętnie, 

jak intruza, którego się znosi i toleruje, ale uważa za niepotrzebnego. Bywają 

niekiedy takie nastroje, wiszące gdzieś  w powietrzu, przenikające atmosferę, 

które czuje się przez skórę, jako nieprzychylne, ale o których się nie wie ani 

się człowiek nie domyśla, że nie jest przez otoczenie akceptowany, że jest 

ciągle traktowany jako „obcy”. 

Tak właśnie czułem się w Hucie Kryształowej „Julia” (kiedyś 

„Józefina”) w Szklarskiej Porębie. „Huta Kryształowa”. Ta nazwa kojarzy mi się 

ze słyszanymi kiedyś w dzieciństwie bajkami „O Kryształowej Górze”, na 

której śpi zaklęta przez złą czarownicę piękna królewna,  a waleczni 

i bohaterscy rycerze na próżno usiłują tę górę sforsować  i uwolnić piękną 

królewnę z zaczarowanej śpiączki, to znowu z innej bajki „O zaczarowanej 

Grocie”, gdzie śpi hufiec zaczarowanych rycerzy zakutych w stalowe zbroje 

w oczekiwaniu na sygnał złotej trąbki, wzywającej ich na gigantyczny bój 

o wyzwolenie i wolność. 

Nic z tego! Huta w żadnym razie nie przypominała kryształu. Tak jak 

wiadomo „kryształ górski” jest to bezbarwny minerał przezroczysty, odmiana 
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kwarcu, stosowany w jubilerstwie do wyrobów przedmiotów ozdobnych. 

Była ona raczej staroświecką budowlą tradycyjną, przypominającą dawne 

średniowieczne huty leśne i wiele ich cech tradycyjnie dotąd, mimo 

ogromnego postępu czasu i postępu w technice w ogóle, a w technice 

szklarskiej w szczególności, dotąd zachowała. Już sam budynek, na pierwszy 

rzut oka, kiedy się do niej podchodziło przypominał raczej nieco okazalszą 

wiejska chatę, której dwuspadowy dach pokryty gontem sięgał niemal ziemi 

gdyż ze starości głęboko w ziemię zapadły się ściany budowli. Wrażenie to 

potęguje jeszcze fakt, że podchodząc do niej od strony Szklarskiej Poręby 

w kierunku Jakuszyc, ku granicy czeskiej szło się drogą wiodącą wysoko po 

zboczu, a huta leży z boku, głęboko w dolinie. Gdyby nie nieco wyższy 

murowany komin, trudno byłoby domyśleć się, że mamy tam obiekt 

przemysłowy. Huta w Szklarskiej Porębie nosiła nazwę kryształowej, gdyż 

była w tych stronach producentem szkła kryształowego. 

Szkło kryształowe (kryształ) - szkło krzemowo-ołowiowe o dużym 

współczynniku załamania światła, dużej gęstości. Służy do wyrobu 

przedmiotów dekoracyjnych i tzw. „kryształów”. Zdobi się je przez 

szlifowanie, polerowanie i rytowanie. Posiada charakterystyczny, jaskrawy 

połysk. Szkło kryształowe było przypadkowym, a raczej wymuszonym 

koniecznością wynalazkiem średniowiecznych szklarzy angielskich. A. 
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Dobrzański w cytowanej już wyżej broszurze „Zarys dziejów szklarstwa” pisze 

na ten temat: 

W tym okresie (XII w.) rozwija się w Anglii wyrób szkła ołowiowego.  

I w tym wypadku sprawdza się twierdzenie, że najlepszym nauczycielem jest 

konieczność. Wspominaliśmy już, że piece szklarskie, od zamierzchłych 

czasów prawie w swej konstrukcji niezmienne, opalane były drzewem i to 

suszonym, by oczywiście osiągnąć możliwie wysoką temperaturę. Rusztów 

nie znano, drzewo spalało się wprost na posadzce paleniska, Anglia nigdy nie 

obfitowała w drzewo, natomiast posiadała wyborowy węgiel kamienny. Brak 

drzewa zmusił do zastosowania węgla i w szklarstwie, a to znów 

spowodowało duży postęp w konstrukcji pieców, do spalania bowiem węgla 

niezbędne są ruszty. Dym jednak węglowy utrudniał, jeśli nie uniemożliwiał, 

wytopienie czystego szkła i jego wyrób. Starano się temu zapobiec przez 

wprowadzenie krytych donic, w których znów dotychczasowe zestawy nie 

chciały się należycie przetapiać. W poszukiwaniu dobrych topników 

przypomniano sobie o tlenku ołowiu i osiągnięto nie tylko zamierzony cel, ale 

otrzymano nowy rodzaj, wprawdzie kosztownego, lecz pięknego szkła. 

Największą bodaj zasługą mistrzów weneckich było wykorzystanie w pełni 

charakterystycznej właściwości szkła, jego przydatności do kształtowania 

w stanie gorącym. Mistrzowie weneccy byli mistrzami kształtu i, jak już 

wspomnieliśmy, zdobili swoje szkło przeważnie na gorąco przez wtapiania 
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kolorowych nici szklanych. Stosowali oni też, choć dyskretnie, malowania 

emaliami, w czym prawdopodobnie wzorowali się na wyrobach Maurów. 

W Czechach, gdzie znajdowano w większych ilościach kryształ naturalny 

i inne kamienie półszlachetne, rozwinięte było ich szlifowanie i rżnięcie. 

W końcu XVI stulecia w Pradze Czeskiej próbowano rżnąć desenie na szkle, 

a że podówczas już umiano wytapiać czysto białe, tak zwane kredowe szkło, 

technika ta tam się szybko rozwinęła i przez długi czas Czesi w niej 

przodowali. 

W XVII stuleciu szklarstwo weneckie coraz bardziej upada. Jego 

mistrzowie nie są w stanie wytworzyć nic nowego, na miejsce Wenecji 

wstępują Czechy, które w tym stuleciu opanowują rynki. Kończy się moda na 

szkło weneckie, zaczyna na „czeskie kryształy”, których szlify i grawera są 

czymś nowym w porównaniu do filigranu weneckiego. 

Łatwo się domyśleć, że z Czech idea produkowania szkła 

kryształowego przeniknęła do pobliskiej Szklarskiej Poręby. Toż przecież 

Jablonec nad Nysą (bo jest i Jablonec nad Izerą) centrum czeskiego 

przemysłu szklarskiego, którego produkty w postaci „kryształów czeskich”, 

„biżuterii jabloneckiej” i innych czeskich szkiełek zalewały świat, leży 

zaledwie parę kroków od Jakuszyc, od granicy z Polską i od Szklarskiej Poręby. 
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Biżuteria jablonecka, produkowana z czeskiego szkła kryształowego, 

szlifowana na wzór diamentów w Hadze czy Amsterdamie, doskonale 

naśladuje i imituje oryginalne wyroby diamentowe, ma równie ogniste 

blaski, „brilliant”, jak oryginalne haskie brylanty i tylko znawcy potrafią 

bezbłędnie odróżnić oryginalny diament od imitacji z „czeskiego szkiełka”. 

Nic więc dziwnego, że czeskie kryształy stawały się często przedmiotem 

fałszerstw o światowej sławie, gdzie chodziło o handel precjozami w postaci 

różnych diademów, naszyjników czy kolii brylantowych milionowych 

wartości, gdzie zamiast oryginalnych wyrobów brylantowych nabywca 

dostawał cudownie piękne imitacje  z czeskiego kryształu. 

Podstawową produkcją huty kryształowej w Szklarskiej Porębie było, 

oczywiście, szkło kryształowe, czyli ciężkie szkło krzemowo-ołowiowe, 

w optyce znane pod nazwą „fintu”. Szkło silnie rozczepiające światło. 

Produkcja tego szkła była podstawowa, ale nie ona przyniosła powodzenie 

i rozgłos światowy „Józefinie”. Z wytopionej w donicach szklarskich masy 

szklanej, mistrzowie szklarscy formowali surowe wyroby różnych kształtów, 

wazony, puchary, patery, karafki, popielnice, itp. Po przesortowaniu 

i odrzuceniu sztuk wadliwych (brakowych) reszta, jako dobre, przechodzi do 

następnej fazy produkcji, do szlifierni, gdzie wyroby te zostaną w najwyższym 

stopniu uszlachetnione. Dział mieszczący się pod tym samym dachem 

i stanowiący integralną część zakładu. W dziale tym zatrudnionych jest 
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kilkaset osób obu płci, odznaczających się tym, że wszyscy bez wyjątku mają 

złote ręce. Jedni - szlifierze, surowym kształtom otrzymanych z huty 

przedmiotom, nadają przez szlifowanie i polerowanie szlachetną linię 

budowy i ognisty połysk a inni, kuglerzy czy grawerzy - rytownicy nakładają 

na niektóre, wybrane sztuki, ryty w szkle, szlachetny, ozdobny rysunek czy 

ornament. Z ich rąk dopiero wychodzą szlachetne przedmioty, ozdobne 

„kryształy”, które zachwycają oko, wzbudzają pożądanie, a szczęśliwego 

nabywcę napawają dumą i satysfakcją. 

Szlifiernia przy hucie nie jest jednak w stanie przerobić całej 

produkcji swego szkła w szlachetne wyroby - kryształy. W związku z tym 

wokół huty powstał cały ogromny krąg satelitarnych warsztatów szlifierskich 

prowadzonych przez prywatnych właścicieli, szlifierzy  i kuglerów 

(rytowników) w systemie zbliżonym do chałupniczego, ale nie zupełnie 

chałupniczym, bo huta nie jest dla nich nakładcą, ale tylko sprzedaje po cenie 

nieco wyższej od ceny stłuczki, przeważnie te sztuki, które w kontroli jakości 

zostały wyselekcjonowane jako sztuki wadliwe czy nawet brakowe. 

Właściciele prywatnych warsztatów szlifierskich kupując te sztuki, oczywiście 

dobierają do każdej z nich taki szlif i taki grawer, aby dostrzeżoną wadę szkła 

czy wadę formy ukryć w rysunku grawiury czy w samym szlifie kształtu. 

Szkopuł polega na tym, że na hucie nadaje się kształt wyrobowi pod z góry 

narzucony szlif (zarejestrowany w prospektach i katalogach huty), i grawer 
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prywatny zaś szlifierz - chałupnik dobiera odpowiedni szlif i grawer do 

kształtu wyrobu i do występującej w nim wady. Oczywiście można tak robić 

z pojedynczymi sztukami. Tam, gdzie chodzi sprawa o komplety z kilku, 

a czasem nawet kilkunastu różnych sztuk, całe serwisy, sposób ten niestety 

zawodzi. A mimo to, wokół Szklarskiej Poręby, a nawet wokół całej Jeleniej 

Góry namnożyło się dziesiątki takich chałupniczych warsztatów szlifierskich, 

zaopatrujących w kryształy na pozór wcale nie gorsze od fabrycznych, 

wszystkie jarmarki, odpusty i targi. 

Szklarska Poręba ulokowała się długim łańcuchem mniejszych 

osiedli, Szklarska Poręba dolna, Szklarska Poręba średnia i Szklarska Poręba 

górna, wzdłuż doliny Kamieńczyka, dopływu Kwisy. Huty kryształowej „Julia 

2” szukać należy nieco na zachód od ostatnich zabudowań Szklarskiej Poręby 

Górnej, bliżej przełęczy w Jakuszycach. Wokół Szklarskiej Poręby rozciągają 

się wspaniałe puszcze obejmujące ogromne obszary w dorzeczach rzek Izery 

i Kwisy. Zbocza doliny Kamieńczyka, obfitującego w liczne wodospady 

i „siklawy” porasta stary mieszany drzewostan, gdzie buki, klony i wiązy 

występują na równi ze świerkami, cisami i modrzewiami. W pogodny 

jesienny dzień, wędrówka wzdłuż Kamieńczyka, bystrego, górskiego potoku 

o licznych, mniejszych i większych wodospadach i siklawach wśród feerii 

złotych i zielonych barw jesiennych lasów wspinających się po stromych 

ścianach wąwozu, zachwyca wspaniałością widoków. Cały ten obszar 
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w dorzeczu Izery i Kwisy stanowi obecnie Karkonoski Park Narodowy, jedną 

z niewielu zresztą atrakcji, obok wodospadów Kamieńczyka, są rzadkie 

w Europie okazy antylop górskich, Muflony. Obcy przybysze, sprowadzeni 

kiedyś przez kaprys, chyba z Alp Szwajcarskich, zadomowiły się doskonale 

i stanowią atrakcję dla turystów. Ale trzeba mieć dużo szczęścia i dobre oczy, 

aby je w górach wypatrzeć. Gorzej przedstawiała się sprawa z ptactwem, 

takim jak cietrzewie i głuszce. W Karkonoszach brak jest skał wapiennych 

i ptactwo ma trudności ze znalezieniem materiału na budowę skorupek jaj. 

Stąd pogłowie ptactwa w karkonoskich lasach jest dość skąpe, a szczególnie, 

jeśli chodzi o kurowate. Natomiast inne, bardziej lotne, jakoś dają sobie 

z tym problemem radę. 

Nie za bardzo miałem czas rozglądać się za osobliwościami terenu 

i różnymi atrakcjami, bo po pierwsze pora była zimowa i wszystko było już 

pod śniegiem, a po drugie, po ciemku rano jechałem do pracy i po ciemku 

też, wieczorem, wracałem po pracy do Jeleniej Góry, do domu. A w niedzielę 

wolałem spędzać dzień w domu w Jeleniej Górze, gdzie mogłem cieszyć się 

Andrzejem, który dobiegał już właśnie roku i wytrwale próbował się 

usamodzielnić i stanąć na własnych nogach. Któregoś wieczoru zaczął 

stawiać pierwsze samodzielne kroki. Po raz pierwszy próbował przebiec 

przestrzeń między matką a mną, siedzącymi w dwóch krańcach pokoju, 

samodzielnie na własnych nóżkach, w których odkrył już wartość i znaczenie. 
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A gdy mu się próba powiodła, zaczął ją niezmordowanie powtarzać i za 

każdym udanym przebiegiem cieszył i śmiał się głośno, i hałaśliwie, i znowu 

próbował od początku, i znowu, i coraz lepiej i sprawniej mu to szło. Zabawa 

była wspaniała, a radości i śmiechu pełen dom. Kiedy tak trwała w pełnym 

toku, ktoś energicznie zapukał do drzwi mieszkania. Do pokoju weszło dwu 

sztywnych panów w szarych płaszczach, kapeluszach a la „Al Kapone” 

(sławny amerykański gangster lat 30-tych, z okresu prohibicji), w butach 

z cholewami, w modnych w tych czasach oficerkach, z wysokimi włoskimi 

napiętkami, i pan C. Kępski, gospodarz domu, w charakterze świadka. 

Przedstawili się, a jakże, i przystąpili do „rutynowej czynności”, to znaczy do 

rewizji. 

Czego szukali? Co spodziewali się znaleźć? Nie wiem. Patrząc na nich 

i ich robotę odnosiłem wrażenie, że i oni sami też nie wiedzą. W każdym razie 

nie przykładali się za bardzo do tej swojej rutynowej czynności. Raczej ją 

pozorowali tylko. Nie tak jak to pokazują niekiedy na kryminalnych filmach, 

albo na filmach z czasów okupacji niemieckiej w Polsce, kiedy to gestapowcy 

w czasie rewizji wyrzucali z szaf garderobę, bieliznę, książki i papiery, pruli 

poduszki i pierzyny, rozsypując z nich pierze po całym mieszkaniu, a każdą 

znalezioną książkę skrupulatnie kartkowali, aby ją potem rzucić niedbale na 

podłogę. Cichutko, grzecznie, bez krzyku, bez hałasu, by wreszcie powiedzieć: 
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 Proszę się ubrać, pan pójdzie z nami! 

Odprowadzili mnie do Powiatowej Komendy MO na ul. Armii 

Czerwonej w Jeleniej Górze i zamknęli w celi zbiorowej w podziemiu. Bez 

żadnych specjalnych ceregieli. Bez zabierania sznurowadeł z butów czy paska 

od spodni, jak to czasem pokazują na filmach kryminalnych. Początkowo 

sądziłem, że to tylko ja cieszę się tu takimi specjalnymi względami, ale 

później przekonałem się, że to raczej taki obyczaj każe, aby tych szykan nie 

stosować do aresztantów politycznych. W celi siedziało już dwóch milczących 

osobników. Ponieważ w celi było prawie ciemno, ich obecność przejawiała 

się w postaci cieni. Po pewnym czasie z impetem wrzucono do celi jeszcze 

jednego, czwartego lokatora, który nie był milczącym cieniem. Wręcz 

przeciwnie. Objawił się, jako awanturniczy, pełen werwy i podniecony, chyba 

w dodatku wypitym, i to nie jednym kieliszkiem alkoholu, podobno 

dziennikarz. Tak przynajmniej można było wnioskować z jego różnego 

rodzaju okrzyków i pogróżek pod adresem taszczących go milicjantów i milicji 

w ogóle i strażników  w celi. Tyle jednak wskórał swym awanturowaniem się, 

że pod sufitem aresztu zapalono niewielką, chyba tylko 15-świecową 

żaróweczkę, aby dozorca przez judasza (w każdym areszcie w drzwiach jest 

umieszczony taki) mógł zobaczyć coś niecoś w tej celi. Oczywiście wtedy i ja 

mogłem się też przyjrzeć temu nowemu osobnikowi. To, że był napity nie 

ulegało wątpliwości, wskazywały na to jego zachowanie i groźby, jakie rzucał 
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pod adresem milicjantów i dozorcy aresztu. Te groźby wskazywały również na 

to, że miał liczne i zażyłe koneksje z możnymi tego świata, ale chyba 

w opozycji, bo jego groźby ani na milicjantach, ani na strażnikach nie robiły 

żadnego wrażenia. Jedni i drudzy obchodzili się z nim jak ze zwykłym 

łachudrą. Facet snobował się na Amerykanina, wskazywałby na to jego strój. 

W oczy rzucał się przede wszystkim jaskrawo-barwny o gryzących, 

agresywnych kolorach krawat i jego trzewiki ze świńskiej skóry na grubej 

podeszwie z białej porowatej gumy. Ostatni krzyk amerykańskiej mody, „buty 

na słoninie”. A i reszta stroju była również „ekstra modna”. Następnego dnia 

od rana zaczął się dalszy ciąg rutynowych czynności w Komendzie Milicji 

w Jeleniej Górze, a więc ustalenie i spisanie personaliów, fotografie w trzech 

pozach różnych, przód, profil prawy, profil lewy, odciski (daktyloskopijne) 

palców prawej ręki, lewej ręki i jeszcze przed trzecią działalność w Jeleniej 

Górze była zakończona. Wkrótce zjawił się Milicjant-konwojent. Grzecznie 

zapytał mnie czy ma mnie skuć? Ale zrezygnowałem z kajdanek. On się 

nawet ucieszył, bo powiada, że skuty aresztowany sprawia pewne trudności 

w poruszaniu się po ulicach miasta. Zmierzchało już, gdy opuszczaliśmy 

gościnne progi Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze. 

Udawaliśmy się na dworzec Jelenia Góra - Zachodnia, skąd mieliśmy 

odjechać do Zgorzelca, do tamtejszego Urzędu Bezpieczeństwa jako 

właściwego terytorialnie, do miejsca popełnienia przestępstwa. Po drodze 

mijaliśmy sklep (już dziś nie pamiętam czy to było na ulicy Daszyńskiego czy 
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też na ul. Jedności Robotniczej. Zresztą, nieważne, grunt, że było po drodze 

na dworzec zachodni) Miała tu, przy tej ulicy swój sklep spożywczy córka 

starsza Piaseckiej, Irka. W sklepie Irki nie zastałem, urzędował jej mąż, 

którego zresztą zobaczyłem wtedy po raz pierwszy w życiu, jemu też 

zostawiłem wiadomość o stanie rzeczy i poprosiłem o przekazanie jej, mojej 

żonie Irenie. 

I to był, że tak powiem, ostatni bezpośredni kontakt ze światem 

zewnętrznym, od którego miałem być izolowanym w podziemiach 

zgorzeleckiej bezpieki przez długie miesiące. Odtąd na świat patrzyłem przez 

niewielkie okienko piwniczne umieszczone tuż nad powierzchnią ziemi, 

zaopatrzone w kratę, zresztą zupełnie w tym okienku zbyteczną, gdyż jego 

prześwit był tak niewielki, że nawet siedmioletni, szczupły chłopak nie 

potrafiłby się przez niego przecisnąć. Ale podobno jak mawiają Austriacy 

„Sicher ist sicher”. Nazajutrz od samego rana mogłem podziwiać krajobraz 

rozciągający się z tego okienka jakby z punktu obserwacyjnego strzelca 

spoglądającego na świat z okopu tuż sponad powierzchni ziemi, leżąc. 

Krajobraz nie był zbyt rozległy. Było to jakieś podwórze, a może nawet dwa 

podwórza przedzielone jakby niskim wałem ziemnym wysokości kilkunastu 

centymetrów, a może tylko tamto podwórze, należące do innego bloku 

mieszkalnego było obniżone o te kilkanaście centymetrów. Dość, że gdy 

podchodziły do tego niby wału kury, wałęsające się po tamtym podwórzu, to 
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były skryte przede mną, przed moim wzrokiem i widziałem tylko ich 

poruszające się łebki, jeśli która z nich głowę podniosła. Pierwszego jednak 

dnia żadnych jeszcze kur na podwórzu nie widziałem. Cała przestrzeń przed 

piwnicznym okienkiem, cala okolica, domy, drzewa i podwórza pokrywała 

gruba warstwa puchowego, białego śniegu. Nad podwórzem, wokół 

ogołoconych z liści, za to zaśnieżonych drzew polatywały i kołowały stadem 

krzykliwe kawki, wrony i gawrony. Przekrzykiwały się nawzajem swymi 

zgrzytliwymi i skrzypiącymi wrzaskami i pokrakiwaniami. To zrywały się 

z ziemi i podrywały znowu i polatywały i kołowały w górze obsiadając 

zaśnieżone gałęzie okolicznych drzew, to znowu kłóciły się nad śmietnikami. 

Trwało to długo i stawało się nudne, aż gdzieś na górze, nad nami  

z okna rozległ się strzał z broni małokalibrowej. Jeden z ptaków zakołysał się 

niespokojnie, zatrzepotał nerwowo skrzydłami, wrzasnął rozdzierającym 

krzykiem i wreszcie bezładnie z opuszczonymi skrzydłami runął na ziemię. 

Reszta spłoszonych ptaków zerwała, ale  z wrzaskiem w popłochu, podniosła 

niesamowity rwetes i gwałt. Poczęła nerwowo krążyć nad zabitym, 

pokrzykując niespokojnie i narzekając by wreszcie odlecieć gdzieś na inne 

podwórza, na inne śmietniki. 

Areszt śledczy w zgorzeleckiej bezpiece zajmował całe 

podpiwniczenie budynku. Wzdłuż korytarza, całą stronę od podwórza 
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zajmowały cele aresztu. Było ich chyba sześć. Drzwi z judaszami wychodziły 

na wspólny korytarz. Okienka, jak to już wspomniałem wychodziły na 

podwórze. Na jednym i drugim końcu korytarza znajdowały się pojedyncze 

cele specjalne, usytuowane jakby prostopadle do pozostałych. Cele te nie 

miały żadnego wyposażenia, nawet okienek. Nic, tylko żelazne drzwi, 

betonowe ściany i podłoga. Były ciemne, zimne i mokre, gdyż często 

polewano w nich umieszczonych aresztantów, aby ich doprowadzić do 

przytomności, gdy mdleli w czasie przesłuchania. Były to „Karcery” (Karcer – 

cela karna w więzieniu, pozbawiona okien  i pryczy. Mały Słownik Języka 

Polskiego, PWN, 1994 r.). Kiedy aresztowany był na tyle twardy, że oficer 

śledczy nie mógł z nieco wydusić pożądanego zeznania, za upór skazywał go 

na ileś tam dni karceru. Czasem zachodziła potrzeba nawet tę surową karę 

zaostrzyć. Tym już zajmował się śledczy Skiba. Chłopisko jak piec kaflowy, 

prawie dwa metry wzrostu, bary jak u niedźwiedzia, pięści jak dwukilowe 

bochny chleba. Kiedy on dodatkowo zajął się więźniem w karcerze, prawie 

z reguły potrzeba było kilka wiader zimnej wody do polewania delikwenta, 

aby go doprowadzić do przytomności. Po interwencji Skiby w karcerze, 

aresztowany na ogół przyznawał się do wszystkiego, co tylko śledczy zażądał. 

Cela, w której się znajdowałem była w zasadzie obliczana na sześć 

osób, sześciu aresztantów, bo tyle było w niej zainstalowanych prycz. Prycze 

to stare znajome. Takie same, w jakich przez wiele setek dni i tygodni 
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spędzało się noce w Itzehoe, Sandbostel, Lubece, i Woldenbergu. Chciałoby 

się powiedzieć, takie same, a może nawet te same, ale nie. Te tutaj były tylko 

parterowe. Piętrowe nie zmieściłyby się ani przez stalowe drzwi, ani pod 

niskim, piwniczym stropem. Ale poza tym, konstrukcja, model niemiecki. 

Nowością w celi przynajmniej dla mnie dotąd jeszcze niespotykaną to był 

kibel i pochodne od niego słowo „kiblowanie”. 

Przekonałem się wkrótce, że dni w areszcie są w zasadzie wolne od 

zajęć. Przesłuchiwania rozpoczynają się zwykle późnym wieczorem, kiedy 

porządni ludzie już dawno śpią snem sprawiedliwego. 
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OKOWY 

Gdy późną nocą cisza i spokój ogarnie strudzoną ziemię, budzą się upiory. 

Gdzieś tam na górze oficerowie śledczy rozpoczynają pracę. Strażnik 

aresztu, stróż, dozorca albo po prostu „klawisz” wędruje teraz z któregoś tam 

piętra do piwnicy, i z aresztu doprowadza do pana śledczego żądanego przez 

niego aresztanta. Taka jest tu w tej chwili jego rola. Ciągła wędrówka tam i z 

powrotem. Z góry, z tego czy innego piętra do podziemia i z powrotem na 

górę. 

Dowiedziałem się już na pierwszym przesłuchaniu, że nie jestem 

w piwnicy ani sam, ani też pierwszy z dyrekcji Kombinatu. Wyprzedzili mnie 

już T. Brejna, mój zastępca do spraw technicznych oraz Zenon Krauze, szef 

produkcji w Kombinacie. Do mnie, jak mnie zapewnia porucznik UB, 

Paczyński, szef, prowadzący całą sprawę dyrekcji Kombinatu pieńskiego, nie 

mają nic, zatrzymali mnie tylko, dlatego żeby uniknąć matactwa, bo, jak mi 

oświadczył pan porucznik, obawiali się, że gdy wytoczą sprawę tylko samemu 

Brejnie, ja będę go bronił i utrudniał im pracę śledczą. Więc, aby uniknąć 

matactwa woleli mnie również zamknąć i izolować. Śledztwo zresztą jest 

zupełnie niepotrzebne, bo oni wszystko i tak już wiedzą, mają dowody 
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w aktach, które od dawna zbierali, wszystko jest napisane czarno na białym 

oraz mają godnych, sprawdzonych świadków. A te przesłuchania to tylko 

zwykła formalność, aby były protokoły przesłuchań potwierdzające oczywiste 

zresztą fakty i wydarzania. Tylko dla formalności. 

Trochę inaczej sprawa wygląda w wersji pana Czartyckiego, oficera 

śledczego prowadzącego moją sprawę osobiście. Ma on przede wszystkim 

ogromny żal i pretensje do nieboszczyka dyrektora administracyjno-

finansowego, generała Filipkowskiego o to, że umarł. Powiada: 

 Myśmy tak pięknie wszystko przygotowali. Cała dyrekcja Kombinatu, 

cala trójka w komplecie dyrektorów, naczelny, administracyjno-

finansowy i techniczny sabotażystami. Elementy reakcyjne, 

destrukcyjne, wrogie Polsce Ludowej. Jakiż byłby to wspaniały, 

widowiskowy proces pokazowy. Cała Polska mogłaby to podziwiać. 

Dobrze byście musieli się bronić i dobrych sobie dobrać adwokatów, 

aby się wybronić od stryczka. A ta świnia bierze i umiera i psuje cały 

tak wspaniale przygotowany plan. 

 Ale mi za to zapłacicie! 

 Wy, mi za to zapłacicie! 
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 Choćby za to, że na koszt firmy kazaliście mu zrobić metalową 

trumnę. Z fabrycznego materiału i przez fabrycznych rzemieślników. 

 Choćby za to, że urządziliście mu pogrzeb z honorami. Myślicie 

może, że my o tym nie wiemy. Mylicie się. My wszystko wiemy. 

 Albo ta wasza sztuczka z butelkami w Kaławsku. Myślicie może, że 

nie wiemy, że to wy w tym palce maczaliście, aby nas ośmieszyć, 

wystawić na dudków, na głupich Jasiów, których łatwo wystawia się 

do wiatru. A my wszystko wiemy i pamiętamy, i za wszystko 

zapłacimy z nawiązką. Towarzysze partyjni. 

 A córki Brejny księdzu pod nogi na procesji kwiaty rzucały, nabożne 

feretrony dźwigają. Dwulicowce, i panu Bogu świeczkę i diabłu 

ogarek. 

 Samochodami to byście się rozbijali. Nową Škodę musieliście sobie 

sprawić, żeby było w czym paradować i zadawać szyku. Ale jak 

Czartycki prosił o podstawienie Škody, to Škody nie było. A kto w niej 

paradował i nadawał szyku. 

 My wszystko wiemy, wszystko pamiętamy i za wszystko zapłacimy 

rzetelną cenę. To całe śledztwo, to właściwie jest taki „pic na 
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muchy”, zupełnie niepotrzebne ceregiele, bo my na wszystko mamy 

dowody i świadków. Ale przeprowadzamy je, bo tak chcą przepisy, 

aby więc formalnie być w porządku. Bądźcie spokojni, już my 

potrafimy dobrać się wam do skóry. Już my to potrafimy. 

Takie to perspektywy roztaczał przed mymi oczyma pan śledczy 

Czartycki. Wszystko wiedzą, wszystko pamiętają, na wszystko mają dowody 

i wiarygodnych świadków. Wszystko pamiętają i za wszystko zapłacą, i to 

z nawiązką. A więc na ogólnej fali polowań na czarownice i „oni” zamierzają 

upiec swoją pieczeń i wziąć odwet za dotychczasowe swoje blamaże i porażki 

w służbie, jakie ich dotąd spotkały. Jakbyśmy to my byli ich autorami a nie 

głupota ich własna i indolencja. 

Teoretycznie śledztwo prowadziła prokuratura Powiatowa 

w Zgorzelcu, ale to tylko teorie. Faktycznie i teoretycznie, rejonowo właściwy 

prokurator wydaje czy podpisuje tzw. „sankcje” i przekazuje je oficerom 

śledczym. Te „sankcje”, to jest to po prostu zarządzone przez prokuratora 

prewencyjne aresztowanie. Areszt prewencyjny to pozbawienie oskarżonego 

wolności przed ogłoszeniem wyroku. Pozwala to śledczemu mieć 

oskarżonego stale pod ręką i swobodnie, w dowolnej porze dnia i nocy, bez 

pośpiechu prowadzić śledztwo, czyli przesłuchiwać podejrzanego. Prokurator 

powiatowy dawał regulaminowo sankcje na trzy miesiące. W ciągu tych 
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trzech miesięcy Urząd Śledczy powinien zakończyć dochodzenie i sporządzić 

akt oskarżenia dla sądu. Jeśli jednak Urząd śledczy natrafił na specjalne 

trudności lub przeszkody, na jego wniosek, prokurator mógł sankcje 

przedłużyć o kolejne trzy miesiące. W tym czasie, gdy Bezpiece chodziło nie 

tylko o to, aby oskarżonych czy podejrzanych przesłuchać i o to, aby ich 

specjalnie szykanować obrzydzić życie, bo przecież i sami oficerowie śledczy 

wiedzieli, że te wszystkie oskarżenia, to są zwykłe szykany, że chodzi o to aby 

gościowi czy gościom „dokopać”, te przedłużania sankcji bez końca stały się 

regułą. Prokurator formalnie miał niby nadzór nad pracą oficerów 

śledczych, kontrolował postępy i sprawdzał przebieg śledztwa. Jednak oficer 

śledczy nie musiał się specjalnie wysilać, aby przekonać prokuratora, że 

śledztwo posuwa się strasznie powoli ze względu na nieprzewidziane 

trudności, i że konieczne jest dalsze przedłużenie sankcji, bo nie będą gotowi 

na czas z aktem oskarżenia. Już kilka miesięcy trwały moje przesłuchania, ale 

starałem się trzymać twardo i wcale nie miałem zamiaru ułatwiać śledczemu 

jego pracy. Miałem czas. W śledztwie zwracałem uwagę na każde słowo 

zamieszczane w protokole. A śledczy Czartycki miał dość dziwny zwyczaj, 

przetłumaczenia moich zeznań na swój własny język, tak jakbym ja mówił nie 

po polsku, ale w jakimś obcym języku, przez co zmieniał przeważnie zupełnie 

sens mojej wypowiedzi. Oczywiście nie mogłem się zgadzać na tego rodzaju 

manipulacje i żądałem każdorazowo kategorycznie umieszczenia w protokole 

mojej wypowiedzi w takiej formie, w jakiej ją wypowiedziałem. Z tego 
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powodu dochodziło między nami do ciągłych konfliktów scysji i dyskusji. 

A jeżeli śledczy upierał się przy swojej wersji zapisu w protokole, po prostu 

nie podpisywałem protokołu przesłuchania, czym doprowadzałem do białej 

gorączki. 

 Co wy się tak upieracie i czepiacie słów – mówił – to przecież 

wszystko jedno, i tak musi być wyrok skazujący. A jeśli nawet by was 

sąd uniewinnił, to zawsze znajdzie się tysiące różnych powodów, za 

które będzie można was w ciągu 24 godzin znowu zamknąć. 

I miał rację. Trzymali w śledztwie niektórych całe lata, a jeśli już 

musieli zwolnić baz aktu oskarżenia i bez wyroku, to tylko przeważnie wtedy, 

gdy oskarżonemu pozostałe jeszcze tylko tyle siły, aby opuścić o własnych 

siłach gmach Urzędu i ujść na odległość kilkuset metrów od niego i tam, 

gdzieś na poboczu drogi lub w przydrożnym rowie umrzeć. 

Jak powiedziałem, w tym czasie prokuratorem Powiatowym 

w Zgorzelcu nadzorującym (a teoretycznie prowadzącym) śledztwo był 

prokurator Sojka. Kiedyś, przypadkiem, mimo woli, podsłuchałem jak śledczy 

Czartycki molestował go o dalsze sankcje, skarżąc się na trudności 

w śledztwie i na mój nieustępliwy upór. 
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 Wolałbym - mówił - prowadzić śledztwo przeciwko dziesięciu zbirom 

czy żulikom niż przeciw temu nadętemu inteligentowi. 

Prokurator Sojka nie doczekał końca mojego śledztwa. 

W międzyczasie zgorzelecka bezpieka przeżywała szok. Zatchnęła się 

nadmiarem spraw, jakie na nią w tym czasie spadły. Tak energicznie zabrali 

się do roboty, że prawie równocześnie zgarnęli z całego powiatu wszystkich 

w jakiś sposób aktywnych światków Jehowy. W czasie imprezy 1-majowej, 

przed akademią w auli gimnazjum w Zgorzelcu, ktoś zamalował Stalinowi na 

wywieszonym w niej portrecie twarz czerwoną farbą. Bezpieka podejrzewała 

o ten wrogi czyn młodzież szkoły i zgarnęła do aresztu wszystkich 

z najstarszych klas (tzn. maturalnych) wśród nich znalazło się kilkoro dzieci 

hutników z Pieńska. Wreszcie, ponadto wśród emigrantów, Greków, 

Jugosłowian czy Macedończyków powstały jakieś niesnaski, scysje, konflikty 

i oskarżenia, którymi również zainteresowało się zgorzeleckie UB. I do 

naszego podziemia dopełnili nową partię aresztantów. W celi zrobiło się 

ciasno. Tego nawału tak różnorakiej pracy nie mógł przeżyć pan prokurator 

Sojka i pewnego dnia czy nocy, nie kończąc rozpoczętych licznych spraw, 

powiesił się w swym mieszkaniu, w łazience na pasku od spodni. Krążąca po 

mieście szeptana plotka, mówiła, że ktoś mu w tym pomógł. Ale to była tylko 

nieoficjalna plotka. Po tym wypadku oficerowie śledczy stali się jacyś dziwnie 
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nerwowi i starali się szybko pozbyć prowadzonych przez siebie spraw. Ale 

okazało się że, to nie jest takie bardzo proste. Jedno jest jednak w tym 

ciekawe, zmienił się ton, charakter i waga spraw. Teraz już nie chodziło 

o wytoczenie procesu pokazowego z perspektywą kary śmierci dla 

przynajmniej jednego z oskarżonych. Teraz rozpoczęła się walka o 

skonstruowanie takiego aktu oskarżenia, aby uzyskać, byle jaki wyrok 

skazujący, by znowu nie narazić UB na zbłaźnienie się. W ten sposób nasza 

sprawa się przeciągała. A to znowu zaczęło niepokoić Górę. Zrodziło się jakieś 

dziwne zainteresowanie tą sprawą. Zaczęły się zjeżdżać coraz to jakieś 

komisje, inspekcje z różnych instytucji i urzędów. 

Nie będę tu tych wizyt i inspekcji dygnitarzy opisywał, bo już 

z wielkim talentem zrobił to Hašek w swej nieśmiertelnej powieści, 

„Przygody dobrego wojaka Szwejka” i chętnym polecam tę niezwykłą 

komedię. A jeśli chodzi o rodzimych chudopachołków na tronie, to aby sobie 

wyobrazić ich zachowanie w takich warunkach mamy dwa sposoby, pierwszy, 

zachowanie prominentów Szwejka podnieść do dowolnej n-tej potęgi albo 

przeczytać kilka publicznych wystąpień idealnego przedstawiciela tej klasy 

parweniuszy, jaki był w Polsce i który, niestety, nawet przez pięć lat był z woli 

narodu, głową państwa, pierwszym wybranym w wolnych wyborach 

powszechnych. Im częstsze stawały się wizyty i inspekcje, im wyższa była 
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ranga w hierarchii urzędniczej wizytujących i inspektorów, tym bardziej 

załamywał się i kruszył, tak, zdawało się niezłomny ład pracy śledczej. 

Spędziłem w tym miejscu dziwnego odosobnienia kawał czasu, bo 

prawie osiem miesięcy. Osiem miesięcy wykreślone z życiorysu, wydawałoby 

się. Może dlatego teraz przedłuża się mój wiek daleko ponad średnią 

statystyczną, aby zrekompensować te lata spędzone za kolczastymi drutami 

obozów jenieckich. A wtedy mówiliśmy sobie, że gdy wyjdziemy na wolność 

i wrócimy do kraju, musimy żyć intensywniej, aby nadrobić stracone lata 

w niewoli. Musimy co najmniej żyć podwójnie, gdy wszyscy inni piją jedno 

piwo i jedną wódkę, my musimy wypić po dwa piwa, po dwie wódki. I muszę 

obiektywnie stwierdzić, że tej ustalonej jeszcze w obozie maksymy 

trzymaliśmy się początkowo, bezpośrednio po opuszczeniu obozów. 

Zjadaliśmy co najmniej podwójny obiad, pili podwójnie a niekiedy 

i wielokrotne wódki, piwa właściwie nie piłem, bo nie przepadałem za nim. 

Raz tylko przydarzyło mi się, że wypiłem całą skrzynkę Radebergera, a i to do 

spółki z żoną. Z czasem o tej maksymie obozowej zapomnieliśmy i zaczęliśmy 

żyć, każdy na swój styl, według własnych upodobań. O jednym jednak 

w obozie mówiliśmy, a mianowicie, że za każdy dzień stracony w obozie 

będziemy żyli dwa dni dłużej na wolności. A ta zasada jako jedyna wydaje się 

ciągle ważna. Bo chociaż straciłem już łączność z Woldenberczykami, jednego 

z nich, sąsiada obozowego, wtedy kapitana - Kuropieskę, obecnie 
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emerytowanego generała broni, mam ciągle na oku i obserwuję go uważnie. 

Dziś Senior naszego pokolenia, już w zeszłym roku obchodził jubileusz 90 

tych urodzin. Widać, że i on zgodnie z przyjętą zasadą, bierze rekompensatę 

za stracone lata w obozie. Przemilczę oczywiście o sobie. 

Ale piszę te rzeczy, aby złagodzić swój pogląd, co do tego, że 

miesiące spędzone w podziemiach zgorzeleckiej bezpieki zostały wykreślone 

z mojego życiorysu. Chyba jednak nie tak zupełnie. 

Okupowałem pryczę w tej celi relatywnie dość długo. W stosunku 

do innych, krótkoterminowych lokatorów, nawet bardzo długo. Tylko nieliczni 

zatrzymywali się dłużej. I dla tych stałem się, jak w starożytnej Helladzie, za 

czasów Homera mityczni Aojdosi, co to przez wieki byli nosicielami legend 

i opowieści o czynach bohaterów. Czas w mrocznej, półciemnej celi 

w bezczynności wlókł się beznadziejnie nudnie, zwłaszcza dla tych, których 

śledztwo się przewlekało. Kiedy więc nuda stawała się przygniatająca 

wchodziłem w rolę takiego właśnie mitycznego Aojdosa, pieśniarza-bajarza 

i zaczynałem snuć opowieść bez końca. Opowieść rzekę. Natchnienie 

zaczerpnąłem ze znanej opowieści, „Spadkobiercy z Szanghaju”, która 

podobno powstała gdzieś na dalekiej północy, za kołem polarnym, na statku 

uwięzionym przez lody i krę na bezkresnych, lodowych polach 

podbiegunowych. Wtedy jeden z marynarzy z dnia na dzień, dzień po dniu 
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zaczął opowiadać, improwizować i zapisywać opowieść bez końca, jakby 

w odcinkach, o skarbie pozostawionym w Szanghaju i o testamencie, który 

wskazywał jak i kto może stać się spadkobiercą tego skarbu. Ja, podobnie, 

kiedy nuda stawała się ciężka i dokuczliwa, próbowałem rozwiać, 

opowiadając dzieje wymyślonych podróżników, śmiałków, wędrujących po 

zakazanych a nieznanych rubieżach świata. To wraz z poszukiwaczami złóż 

ropy naftowej przemierzaliśmy bezkresne obszary puszcz dorzecza Amazonki, 

a w końcu przyłapani w porze deszczowej przez „Gapo”, ogromny przybór 

wód Amazonki i powódź, która pogrążyła pod wodą tysiące kilometrów 

kwadratowych dziewiczej puszczy brazylijskiej. A potem w poszukiwaniu 

kolejnego ogniwa logicznego łańcucha, potrzebnego do rozwiązania zagadki 

tajemniczego testamentu, znaleźliśmy się w Klondcke, nad Yukonem, gdzie 

razem z innymi poszukiwaczami płukaliśmy złoto z rzeki, wędrowaliśmy przez 

bezkresne, śnieżne pustkowie i powożąc psami zaprzęgowymi, polowaliśmy 

na karibu, słuchaliśmy w księżycowe, białe noce wycia polarnych wilków 

i ścigaliśmy nieuchwytny cień człowieka umykającego przed nami 

i unoszącego poszukiwany klucz zagadki, aby po pewnym czasie wylądować 

na przeciwległym krawcu kuli ziemskiej, na surowej, owianej wichrami, 

legendarnej, opiewanej przez żeglarzy „Ziemi Ognistej” i tak dzień po dniu, 

czy noc po nocy (w piwnicy nieraz trudno było nawet odróżnić dzień od nocy, 

jako, że nikt z nas nie dysponował zegarkiem). Tymczasem tylko bajanie 
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i bajarz się nie zmieniali. Zmieniali się za to lokatorzy. I to dość często. Jedni 

odchodzili, a na ich miejsce przychodzili inni. 

Pewnej nocy ktoś zapukał w metalowe drzwi naszej celi, tak jakoś 

inaczej, delikatnie, a po chwili w otworze „judasza”, ukazało się błyszczące, 

spoglądające oko. Moje oczy spotkały się „oko w oko” z tym okiem 

wpatrzonym we mnie i rozległ się cichy, prawie dziecinny głos: 

 O!!! Pan Dyrektor. 

Podbiegli natychmiast inni do drzwi i zaczęli wypytywać co i jak. Za 

drzwiami stała naga, jak ją pan Bóg stworzył, Helenka, maturzystka 

gimnazjum zgorzeleckiego, córka jednej z pracownic, brakarki na hucie Nysa. 

Od niej dowiedzieliśmy się o incydencie w auli szkoły z czerwoną farbą 

i twarzą Stalina, który stał się przyczyną, że młodzież szkolna od kilku dni 

siedzi w areszcie. Ją, Helenkę, za karę za krnąbrność, skazano na karcer. 

Siedzi w nim nago, bo zabrano jej ubranie i bieliznę, sama na mokrej, 

betonowej posadzce. Udało się jej otworzyć drzwi karceru i tak sobie 

wędruje po korytarzu nago, jak w rzymskiej łaźni, puka po kolei do drzwi cel, 

zagląda przez judasza i szuka szklonych kolegów i znajomych. 
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*** 

Świadkowie Jehowy, to sekta religijna, nawiedzeni fanatycy religijni. 

Podobno przeszczepieni na nasz grunt z Ameryki. Trudno zrozumieć na czym 

polega oryginalność ich filozofii religijnej, bo nie można z nimi normalnie 

rozmawiać. Język ich to zbiór gotowych formułek, sloganów, haseł 

i wersetów Biblii wyuczonych na pamięć i recytowanych jakby grała płyta 

gramofonowa. Absolutny brak własnych samodzielnych myśli, ocen 

wydarzeń i własnego spojrzenia na otaczający świat. Istotną i rzeczywistą ich 

cechą jest pacyfizm, a w związku z tym dogmatyczny zakaz brania broni do 

ręki. Ten zakaz religijny zebrania w konsekwencji mężczyznom, świadkom 

Jehowy odbywania służby wojskowej. Za uchylanie się zaś od służby 

wojskowej w prawodawstwie polskim grozi kara do trzech lat więzienia. 

W tym czasie właśnie, świadkowie Jehowy zamierzali zorganizować sobie 

w Polsce jakiś wyjątkowo okazały i uroczysty i niezmiernie ważny Kongres 

religijny. Zapowiedziany był udział w nim licznych przedstawicieli wysokich 

hierarchów tej sekty z różnych krajów świata, a przede wszystkim delegacji ze 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która zapowiadana była, jako 

wyjątkowo liczna i dostojna i bogata (bo tak nawiasem mówiąc, mamoną 

Świadkowie Jehowy nie pogardzają). Nie wiem jak wyglądała ta akcja 

w reszcie Polski, ale na terenie powiatu zgorzeleckiego, UB potrafiło 
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skutecznie zjazd religijny sparaliżować. Trudno mi dociekać co było 

pretekstem, a co istotną przyczyną tej szykany, że jednak kongresową 

działalność sekty sparaliżowano, mimo, że sekta, jak mi wiadomo, należy do 

związków wyznaniowych konstytucyjnie uznanych i tolerowanych w Polsce. 

Ale mam wrażenie, że była to szykana zamierzona, jako odwet, tylko trudno 

mi powiedzieć za co. 

Zresztą ten ich areszt w UB nie trwał długo, prawie zaraz nazajutrz 

zwolniono z niego wszystkie kobiety i dzieci a następnie, w krótkim czasie 

mężczyzn, z których zatrzymano do śledztwa tylko mężczyzn w wieku, 

których obejmowała ustawa o obowiązkowej służbie wojskowej, jako 

podejrzanych (nie bezpodstawnie) o uchylanie się od służby wojskowej. Ale 

i ich nie trwało długo, część więc zwolniono po kilkunastu dniach, 

a pozostałych, dla których sporządzono akty oskarżenia, przekazano wraz 

z tymi aktami do terytorialnie właściwych sądów i więzień karnych. 

Miejsce Świadków Jehowy w mojej celi zajęli „Grecy”. Grecy to 

termin w tym przypadku trochę enigmatyczny. 

Niestety, ale tu potrzeba trochę wyjaśnień historycznych. Boję się, 

że nie będę dość ścisły w tych wyjaśnieniach, więc skrupulatnie pod tym 

względem proszę o nie wydziwianie, ale o zajrzenie do dobrego, 

popularnego podręcznika historii. Mnie raczej chodzi o ogólne koleje losu, 
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który zapędził do Zgorzelca emigrantów politycznych, którzy teoretycznie 

mieli trzy legalne ojczyzny, a chronić swą głowę musieli na emigracji 

w obcym, choć w gościnnym kraju, Polsce, która niczego zresztą im nie 

żałowała (nawet aresztu śledczego). Mieli, więc pracę, w naszym kombinacie 

szklarskim pracowało ich kilku, fachowców z branży budowlanej, w tym 

jeden, nawet prawdziwy inżynier. Jak się okazało, nie pożałowała im również 

aresztu śledczego, bo właśnie do mojej celi trafił jeden z nich. Jak się okazało, 

nauczyciel, człowiek inteligentny, wykształcony, władający językiem greckim, 

ale i serbskim, rosyjskim a i po trochu czeskim, polskim w takim stopniu, że 

mogłem z nim zupełnie dobrze się porozumieć, żeby nie powiedzieć, 

swobodnie rozmawiać. A że czasu na rozmowy nam nie brakowało, 

przerwałem swoją opowieść-rzekę i ciągnąłem za język nauczyciela „Greka”. 

Jak powiedziałem słowo „Grek”, jakim określano powszechnie w Zgorzelcu 

emigrantów z Bałkanów, jest dość enigmatyczne. W okresie wojny, jak 

w całej Europie, tak i na półwyspie Bałkańskim trwały ciągłe ruchy 

migracyjne ludności, powodowane ciągłymi zmianami na szczytach władzy. 

Ruchy te nie ustały i po zakończeniu wojny. Były powodowane podziałem 

powojennym Europy i Bałkanów, nie zawsze zgodnym z etnicznymi dążeniami 

zamieszkałej tu ludności, niejednokrotnie nawet zrobione wbrew, 

wydawałoby się, oczywistym i naturalnym oczekiwaniom. Mój nauczyciel był 

żywym, klasycznym przykładem tych oczekiwań i dążeń. Był 

Macedończykiem urodzonym w Skopie, potomkiem i dziedzicem tradycji 
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sławnych, macedońskich, potężnych królów i władców Filipa i Aleksandra, 

królów, którzy, a zwłaszcza ten drugi, Aleksander Macedoński, podbili cały 

ówczesny, historyczny świat. Oni, potomkowie tamtych władców, 

budowniczych monarchii macedońskiej, marzyli, że po wojnie powstanie, 

samodzielne, suwerenne państwo Macedońskie w historycznych granicach. 

Tymczasem, nic takiego się nie stało. Macedonię podzielono między Grecję 

i Jugosławię. Rozpoczęły się ruchy wyzwoleńcze w oparciu o organizacje 

polityczne lewicowe, rewolucyjne. Kiedy jednak do Grecji wróciły rządy 

monarchistyczne i zaczęły się restrykcje, prześladowania a wreszcie i ściganie 

niepodległościowych rewolucjonistów, szukali oni schronienia w Jugosławii, 

licząc na to, że pod egidą Jugosławii uda się zjednoczyć i restytuować 

republikę macedońską. Ale kiedy znów Tito poróżnił się na śmierć i życie ze 

Stalinem i reżimem komunistycznym, rewolucjonistom 

niepodległościowcom, którzy opierali się na organizacjach lewicowych, 

komunistycznych, stało się w Jugosławii za ciasno, bo i tu zaczęto ich uważać 

za dywersantów i sabotażystów. Musieli, więc szukać schronienia w innych 

państwach prokomunistycznych, jakim między innymi była Polska. I tak nasz 

nauczyciel, urodzony w Skopie, był Macedończykiem, ale część Macedonii 

była integralną częścią królestwa Grecji, a więc mógł śmiało mówić, że jest 

Grekiem. Inna część Macedonii z kolei, wchodziła w skład Jugosławii, a więc 

również mógł śmiało uważać się za Jugosłowianina. Polacy w Zgorzelcu, 

którzy ze szkoły wynieśli wiedzę, że w starożytności, za czasów Filipa 
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i Aleksandra Macedońskiego, Macedonia zaliczana była do państw 

starożytnej Grecji, wszystkich tych emigrantów bałkańskich objęli jednym 

mianem, „Grecy”, i tak pozostało. 

Kiedy wreszcie doszliśmy do wspólnego jednoznacznego wniosku, 

Macedonia czy nie Macedonia, ale historycznie rzecz biorąc jest „Grekiem” 

i dziedzicem dawnej kultury helleńskiej zacząłem go molestować żeby mi 

opowiedział to i owo, wszystko, co wiedział o Homerze, Arystofanesie, 

Ajschylosie, Eurypidesie... i w ogóle o literaturze greckiej, klasycznej, mitach 

i historii. I tu mnie spotkał zawód i rozczarowanie. Okazało się, że pan 

nauczyciel, do czego się sam przyznał niewiele słyszał o Homerze a jeszcze 

mniej o innych klasykach greckich, ani też żadnych z ich dzieł nie czytał 

w oryginale, gdyż jak mi wyjaśnił współczesny język grecki jest zupełnie 

niepodobny do języka Homera czy Arystofanesa, tak jak współczesny język 

włoski niczym nie przypomina języka Cezara, Seneki czy Petroniusza. Dla 

niego język oryginalny Iliady czy Odysei jest językiem obcym, nieznanym. 

Myślę, że w Polsce maturzysta kończący liceum ogólnokształcące wie 

o starożytnej Grecji o całe niebo więcej niż mój nauczyciel „Grek”. 

Dodatkową karą, jaką musi znosić więzień w miejscu odosobnienia, 

a którą sam sobie zadaje, a może raczej jaka dodatkowa go trapi, zwłaszcza 

palącego, poza normalnym stanem gnębiącym go z powodu sprawy, 
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wydarzenia czy wypadku wskutek, którego znalazł się niespodziewanie 

w areszcie jest łaknienie papierosa. Nałóg palenia daje się wtedy specjalnie 

we znaki. Ta tęsknota za dymkiem z papierosa wywołuje różne reakcje, 

pochodne o różnych skutkach. Z jednej strony myśl, zapaliłbym sobie, 

odrywa uwagę od nękającej troski o sprawach, które sprowadziły go do celi, 

a skierowuje na poszukiwanie sposobu zaspokojenia narkotycznego głodu 

tytoniowego, wprowadza pewną rozmaitość w myśleniu, rozrywkę. I tu 

ciekawa rzecz, więźniowie wynaleźli liczne sposoby, aby jednak ten głód 

papierosowy jakoś zaspokoić. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że na ogół, 

szczególnie w aresztach śledczych posiadanie przez więźniów papierosów 

tytoniu, zapałek i zapalniczek jest w zasadzie zabronione. Posiadane, zostają 

więźniowi na wstępie, przed odesłaniem „pod celę” odebrane i złożone 

w jego depozycie razem z innymi przedmiotami jak gotówka, zegarek, 

portmonetka i portfel, biżuteria (obrączka, pierścionki), pasek od spodni czy 

szelki, sznurowadła od butów i innymi posiadanymi przez aresztowanego 

drobiazgami. A jednak więźniowie potrafią jakoś te wszystkie przepisy 

i zakazy przechytrzyć i w najdziwniejszy nieraz sposób osiągnąć zamierzony 

cel, to jest zapalić „pod celą” tak pożądanego papierosa. 

Sprawa przemycania papierosów czy tytoniu pod celę w areszcie 

śledczym, nie przedstawia zbytnich trudności. Aresztowani przebywają 

w nim we własnych ubraniach, więc przed odejściem „pod celę” przezornie 
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papierosy czy tytoń starają się przed strażnikiem ukryć w butach, 

w skarpetkach. Tytoń zaś wsypują luzem do kieszeni marynarek czy spodni, 

licząc, że strażnik nie będzie przeprowadzał zbyt skrupulatnej rewizji 

osobistej i w ten sposób przynoszą tytoń pod celę. To też zwykle 

z nadejściem nowych aresztantów, pod celą panuje radość, bo będą świeże 

dymki. 

Czasami, ci bogatsi i bardziej zadomowieni w areszcie bywalcy 

wchodzą w „sitwę” ze strażnikami i za pośrednictwem strażników po prostu 

kupują papierosy a następnie każdą paczkę dzielą pół na pół, pół dla 

aresztanta, który za nią zapłacił, a pół dla strażnika, który ją kupił i przyniósł 

pod celę. Gorzej jest z zapałkami, nie mówiąc już o zapalniczkach. Ale 

okazuje się, że i pod tym względem pomysłowość ludzka nie ma granic. 

W ubraniu, w marynarce czy w palcie, krawcy, przeważnie dla lepszego 

fasonu, niektóre partie tego stroju futrują, wypychają watoliną. Watolina zaś 

to przecież nic innego jak gorszego gatunku bawełna, łatwopalna celuloza. 

W strzępek (bawełny) watoliny, wyskubanej z palta czy marynarki, więzień 

zawija zeskrobany z jakiegokolwiek żelaznego przedmiotu znajdującego się 

w celi, choćby z kraty w oknie czy zamka we drzwiach, odrobinę rdzy, nie 

więcej niż jest siarki na łebku zapałki. Tę odrobinę rdzy zawija dokładnie 

i ściśle w watolinę tworząc niewielki wałeczek. Ten wałeczek magluje między 

dwoma deskami wyjętymi z pryczy. Po kilku sekundach maglowania, tak jak 
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to kiedyś robiły gospodynie maglując przy pomocy domowej maglownicy 

upraną bieliznę przed jej prasowaniem, strzępek watoliny zaczyna się tlić. 

Teraz wystarczy tylko nieco podmuchać, aby rozdmuchać żar do takiej 

wielkości, że bez trudu można od niego przypalić papierosa. Okazuje się, że 

nawet w areszcie przyciśnięty koniecznością, więzień może zostać wynalazcą, 

wynaleźć ogień i zostać Prometeuszem. 

Tak to mniej więcej upływał nam czas, w tej małej, bardzo 

niestabilnej społeczności, pod piwnicznym sklepieniem zgorzeleckiej 

bezpieki. Śledztwo nie można powiedzieć żeby się „toczyło”, bardziej pasuje 

tu powiedzenie, że „ślimaczyło” się, bo i powiedzieć, że było to żółwie tempo 

to też za dużo. A na świecie, na zewnątrz, poza naszym piwnicznym 

okienkiem życie niezależnie od wszystkiego właśnie toczyło się swoim 

trybem i zmieniało krajobraz we właściwym sobie tempie, śniegi już dawno 

stopniały odsłaniając gołą ziemię, która pilnie próbowała pokryć się świeżą 

zieloną runią. Wrony i gawrony też gdzieś odleciały i nie słychać już wrzawy 

i hałasów, jakie zimą czyniły wadząc się w swych bojach nad śmietnikami. 

Jedynie jeszcze od czasu do czasu odezwie się gdzieś pojedyncza kawka, 

głosem jak krótki skrzyp nienaoliwionych zawiasów u drzwi. 

Za to na podwórzach pojawiły się dwa stadka kur. Na tym większym 

podwórzu, podchodzącym aż do samego okienka naszej celi, gospodarzy 
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stadko może ośmiu, może dziesięciu, może i więcej, bo trudno policzyć 

będące w ciągłym ruchu kury, wielkie, czerwonej rasy indyjskiej, karmazyny, 

a już specjalnie porywał wzrok ich przewodnika, właściwie ich władca i pan 

potężny kogut, Kałakut. Wielki, nadęty z ogromnym czerwonym grzebieniem 

załamującym się i opadającym mu na oczy, jak czerwona czapka krasnala 

oraz potężnymi i zwisającymi jak u indyka koralami. Już nic nie powiem 

o barwnym, niebieskawym odcieniu szyi ani o wspaniałym, barwnym 

pióropuszu ogona, którego nie powstydziłby się nawet najbardziej wybredny 

oficer włoskich bersalierów. Chodził dumny i pyszny po podwórzu jak jakiś 

karmazynowy magnat czy inny możnowładca, purpurat pośród stada 

oddanych mu i poddanych kur. A tuż za granicą podwórza, za tym 

wspomnianym już przeze mnie wałem, jak za płotem granicznym, rozciągało 

się inne, drugie podwórze. Wyglądało jakby było nieco obniżone w stosunku 

do togo pierwszego. Tam było królestwo innego stadka kur. Ale tamte były 

inne, inna zupełnie rasa. Białe, drobniejszej budowy ciała i bardziej ruchliwe. 

A przewodził im kogut prawdziwe chuchro, chudo podskubane, takie 

prawdziwe włoskie ladaco, po prostu leghorn. Wszędzie go było pełno, ciągle 

tylko łypał oczami zza tego wału jak zza płotu, na nasze podwórze, gdzie 

beztrosko szwendały i wałęsały się karmazynowe kokoszki hinduskie. Strzelał 

ślepiami na te sąsiadki, ale i na ich pana i władcę, potężnego 

karmazynowego koguta kałakuta. A kiedy wypatrzył odpowiedni moment, 

przeskakiwał jednym skokiem graniczny wał i w trzech następnych skokach 
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dopadał pierwszą z brzegu jaka mu się nawinęła kokoszka, nim się zdążyła 

opatrzeć już ją miał. Ta nie miała nawet czasu zorientować się, co się dzieje 

ani tym bardziej przedsięwziąć jakieś środki obronne, zresztą nawet nie 

próbowała, ledwo zdążyła przysiąść, kiedy „Włoch” był już gotów i w 

podskokach wracał na swoje podwórko. A kokoszka zdezorientowana 

podnosiła się, strząsała i wygładzała potargane i zmierzwione piórka i coś 

tam pod nosem do siebie gdakała. Zdawało się, że mniej więcej w tym 

sensie: „Szatan, nie kogut. Zbój jakiś. Złodziejskie nasienie”, ale tkwił w tym 

raczej podziw niż narzekanie czy nagana. Ot! Taki Eros na podwórzu. 
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*** 

Któregoś dnia mój śledczy, Czartycki, oznajmił mi z dumą 

i nieukrywaną satysfakcją, że właśnie kończy śledztwo. 

Była to fantastyczna praca – powiada – można powiedzieć, że 

Syzyfowa, przez niepotrzebny upór i nieustępliwość podejrzanego. 

Ale ma to już za sobą. A teraz odeśle tylko akta śledztwa i akt 

oskarżenia prokuratorowi, a sam z dziećmi wybiera się na zasłużony 

i uczciwie zapracowany urlop. 

 Przy takim upale jaki obecnie panuje – powiada – to chyba wybierze 

się nad morze. Woda teraz w Bałtyku ciepła jak w wannie. Ot! – 

powiada – człowiek sobie poleży na plaży, pogrzebie się w piasku, 

popluszcze się w słonych wodach polskiego morza i odpowiednio 

wypocznie. 

Nie wstrząsnęły mną te rewelacyjne, jak się zdawało Czartyckiemu, 

wynurzenia mojego śledczego, ani nie wzbudziły we mnie uczuć rozżalenia 

czy zazdrości. Przyjąłem je ze stoickim spokojem. Nauczyłem się już nie 

przejmować byle czym. 
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Chociaż zdawałem sobie sprawę, że ta mowa śledczego to jednak 

zwiastuje na pewno jedno, że czeka mnie jakaś zmiana i aktywizacja mojej 

sprawy. Jakoż w kilka dni później, jak zwykle wieczorem, bo wszystkie tego 

rodzaju akcje czy operacje UB starało się przeprowadzać pod osłoną nocy, 

przewieziono mnie do więzienia do Jeleniej Góry. Trochę mnie to zdziwiło, bo 

byłem przeświadczony, że rozprawa odbędzie się w sądzie powiatowym 

w Zgorzelcu, chociaż jak zapowiadali oficjele ze zgorzeleckiego UB, miała się 

odbyć nawet w samym Pieńsku, na sesji wyjazdowej, aby cała ludność 

Pieńska, a zwłaszcza pracownicy Kombinatu Hut Szklarskich mogli naocznie 

przekonać się jakie to w dyrekcji Kombinatu siedzieli gagatki. 

Ale wiedziałem, że idea „procesu pokazowego”, który miał 

wstrząsnąć, jeśli nie światem, to przynajmniej zgorzeleckim powiatem, bladła 

w miarę jak przedłużało się śledztwo, a rozwiała się zupełnie wraz 

z odejściem zimy. Teraz też wiedziałam, że UB, aby uratować twarz i uniknąć 

kolejnego blamażu walczy już tylko o wyrok skazujący, może dlatego też na 

miejsce rozprawy wybrano sąd w dalekiej Jeleniej Górze, z dala od 

społeczności Pieńska, teraz już uciążliwej i nieprzychylnej poczynaniom UB, 

zwłaszcza po ostatnich aferach ze Świadkami Jehowy, Grekami, a przede 

wszystkim z dziećmi ze zgorzeleckiego liceum. 
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Pretekstem, jak się okazało, przeniesienia sprawy do Jeleniej Góry, 

było, że sprawa kwalifikuje się dla sądu wojewódzkiego, a w Jeleniej Górze 

rezydował delegat Wrocławskiego Sądu Wojewódzkiego, prokurator Śliwa. 

Znalazłem się więc znowu w Jeleniej Górze, tym razem jednak pod 

przymusem narzędzi ucisku, jako więzień więzienia karnego, po 

zakończonym już śledztwie w oczekiwaniu na rozprawę sądową. Lato było już 

w całej pełni, celę dostałem dwuosobową na najwyższym piętrze, chyba było 

to czwarte piętro. Okno wychodziło na południe, ale mogłem przez nie 

patrzeć tylko w górę i oglądać niebo i przepływające po nim chmury, bo 

resztę widoków dokładnie i skutecznie zasłaniał blaszany, nieprzezroczysty 

kosz, przymocowany na zewnątrz za oknem do muru. Jeszcze przed 

rozprawą, moja żona, Irka, postarała się i uzyskała widzenie ze mną. Przykre 

było to spotkanie po kilku miesiącach niewidzenia się. Ale trzymała się 

dobrze, nie rozpaczała, nie załamywała się, wierzyła we mnie. Była pełna 

optymizmu, energii i otuchy. Bardzo podniosło mnie to spotkanie na duchu. 

O tym, że przez cały czas myślała i pamiętała o mnie, że czyniła różne zabiegi 

i wysiłki nie wątpiłem ani przez chwilę, ale nie wiedziałem, aż do chwili 

otrzymania od niej na Wielkanoc paczki żywnościowej, w której rzecz 

niebywała w tym czasie, znalazł się nawet grejpfrut utwierdziła w 

przekonaniu, że ona tam w domu przeżywa to mocno, pamięta o mnie i nie 
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zasypia gruszek w popiele. Robi wszystko, co może, aby mi pomóc. Ten 

grejpfrut zadziwił nie tylko mnie, który znałem środki i możliwości nabycia 

w tym czasie takich południowych owoców, w czasie, kiedy cytryna była 

trudnym do osiągnięcia rarytasem, ale i moich współwięźniów, a nawet 

z zazdrością patrzącego na to mojego śledczego, Czartyckiego. Że go to 

jednak ubodło, dał znać już przy najbliższym potem naszym spotkaniu, kiedy 

zamiast normalnego, rutynowego przesłuchania mnie i spisywania protokołu, 

zaczął snuć baśniowe opowiadanie, jak to on, bądź, co bądź ważny urzędnik 

państwowy, może sobie pozwolić nie tytko od wielkiego święta, ale nawet, 

gdyby tylko zechciał, co dzień kupić swoim dzieciom pomarańcz. Pomyślałem 

sobie: „mów sobie do lampy”. 

Jak w Zgorzelcu, w areszcie śledczym, tak i w Jeleniej Górze, gdzie 

również do rozprawy w sądzie obowiązywał mnie status więźnia śledczego, 

pozbawiony byłem codziennego spaceru, W mojej więc celi o pogodzie 

mogłem snuć tylko domysły z obserwacji nieba. Czyste błękitne niebo, 

wiadomo, pogoda słoneczna. Chmurne niebo, deszcz, same za siebie mówiły 

na temat pogody. 

Po kilku dniach wyczekiwania wraz ze strażnikiem-klawiszem, do 

mojej celi przyszedł więzień-fryzjer. Ostrzygł mnie i ogolił, następnie 

wyczyścił i wywoskował do glancu buty za jedne Bóg zapłać. Następnego 
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dnia od rana byłem pod stałym nadzorem klawisza, myłem się, ubierałem, 

jadłem śniadanie ciągle w jego towarzystwie. Od niego też dowiedziałem się, 

że na ten dzień wyznaczono moją rozprawę. Parę minut przed dziesiątą 

podziemnym przejściem, łączącym więzienie z salami rozpraw w gmachu 

sądu przeprowadzono mnie do sali rozpraw w sądzie. Była to chyba 

największa z sal sądu w Jeleniej Górze. W ławach dla podsądnych zastałem 

już Tadzia Brejnę, mego pechowego zastępcę do spraw technicznych, a przed 

nim w ławie obrońców obu naszych adwokatów, Kaszubskiego, który bronił 

jego, i Krasowskiego, obrońcę mojego. Tutaj dowiedziałem się, że głównym 

oskarżonym jest Brejna, a ja zostałem dołączony do niego tylko jako 

współoskarżony o umożliwienie mu, czy nie zapobieżenie popełnienia 

przestępstwa przez głównego oskarżonego, Brejnę. Sprawę Zenona Krauzego, 

szefa produkcji Kombinatu, wyłączono z naszej sprawy do oddzielnego 

rozpatrzenia. Do dziś dnia nie wiem, jaki tamta sprawa miała przebieg i jak 

się zakończyła. Wiem natomiast, że Krauze jeszcze potem parę lat pracował 

w hucie szklanej w Sosnowcu i wkrótce potem zmarł. 

Sala sądowa była już prawie wypełniona. Pozostały tylko wolne 

jeszcze ławy zarezerwowane dla świadków. Osobliwością tej rozprawy było 

to, że wszyscy świadkowie byli wezwani przez prokuratora. Byli to 

świadkowie oskarżenia. Obrona nie zgłosiła żadnego świadka. Oskarżeni nie 

mieli ani jednego świadka, ani jednego, zdawało się, życzliwego człowieka, 
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który by przemówił choć parę życzliwych słów na ich obronę. W ten sposób 

cała obrona spoczęła na barkach samych oskarżonych i na ich obrońcach, 

mecenasie Kaszubskim, obrońcy T. Brejny i mecenasie Krasowskim, moim 

obrońcy. Do czasu zjawienia się na sali Wysokiego Sądu, świadkowie w tej 

sprawie byli zatrzymani na korytarzu pod drzwiami sali rozpraw. Dopiero, gdy 

sędzia ogłosił: 

 Otwieram posiedzenie w sprawie Tadeusza Brejny i Stanisława 

Krasonia, oskarżonych... itd., itp.? 

Wreszcie zwrócił się do woźnego: 

 Poprosić świadków celem ich zaprzysiężenia. 

Woźny sądowy otworzył drzwi sali i zaczęli napływać tłumnie, 

powoli świadkowie, przeważnie pracownicy Zakładów Szklarskich w Pieńsku, 

albo mieszkańcy Pieńska w jakiś sposób z tymi zakładami związani. Byli też 

przedstawiciele Banku z panem Cyrylem Kępskim na czele, przedstawiciele 

„Minexu”, „Varimexu”, Centrali Zbytu z Łodzi, ale moją uwagę zwróciła 

i przykuła znana mi postać staruszki, Heleny Pasik, brakarki z Huty „Nysa”, 

która na swych schorowanych, słoniowatych nogach z trudem przepychała 

się prosto do naszej ławy oskarżonych. A kiedy wreszcie udało się jej dotrzeć 
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do nas złapała mnie oburącz za rękę, zaczęła ją gorąco całować i oblewać 

obficie gorącymi łzami, wołając: 

 Kochany, najdroższy panie dyrektorze, co te dranie, łobuzy z panem 

wyczyniają... 

Itd, i dalej w tym duchu i w tym tonie. I wysoki Sąd i cała 

wypełniona po brzegi sala sądowa, zamarła w bezruchu z wrażenia na ten 

widok. Konsternacja niesłychana i... kompletna. Wszyscy osłupieli. Pierwszy 

z osłupienia ocknął się porucznik Paczyński, siedzący w głębi w ostatniej 

ławie dla publiczności, szef wydziału śledczego Urzędu Bezpieczeństwa 

w Zgorzelcu, główny architekt i wydawało mu się że również genialny reżyser 

tego całego żałosnego widowiska. Przecież pani Helena Pasik jest świadkiem 

oskarżenia, jego świadkiem, przez niego wytypowana, wybrana 

i desygnowana na świadka oskarżenia. A tu taka introdukcja. 

Woźny! – krzyknął na woźnego sądowego, pomijając sędziego, który 

był tu władnym rozkazywać gospodarzem – wyprowadzić ją z sali! 

Ale zdążył też już ochłonąć ze zdumienia przewodniczący sądu i 

zabrać głos: 

 Proszę świadka odejść na miejsce i nie zakłócać pracy sądu. 
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Równocześnie dwoje pracowników huty „Nysa”, kolegów 

i towarzyszy pracy, ujęło płaczącą rzewnymi łzami panią Helenę pod ręce 

i odciągnęło ode mnie i odprowadziło na miejsce dla świadków. Długo jaszcza 

trwał szum na sali wśród publiczności, którego, mimo usiłowań, sędzia nie 

mógł uciszyć. Wreszcie zdenerwowany zagroził, że każe opróżnić salę 

z publiczności jeśli nie będzie spokoju, i wtedy dopiero sala jakoś się 

uspokoiła i uciszyła. A jeśli było coś jeszcze słychać, to tylko dyskretne szepty. 

Te żywe i ostentacyjnie okazywane wyrazy gorącego i serdecznego uczucia 

i sympatii wprawiły w osłupienie nie tylko Wysoki Sąd i zmasowaną 

publiczność w sali, ale i mnie samego zadziwiły i zaskoczyły i rozrzewniły. 

Nigdy nie sądziłem, że potrafię sobie zaskarbić wśród moich pracowników 

w Kombinacie pieńskim, a w szczególności na Hucie „Nysa” tyle gorącej 

sympatii i życzliwości. Te objawy ogromnie podniosły mnie na duchu i odtąd 

przestałem myśleć (i nie tylko ja) o zakończeniu mojej działalności w Pieńsku, 

jako o klęsce. Już wtedy zacząłem przypuszczać, że był to jednak swego 

rodzaju sukces. 

Samo zaprzysiężenie świadków było zupełnie odmienne niż to się 

widzi na kryminalnych filmach, gdzie świadkowie są zaprzysięgani 

pojedynczo, indywidualnie, na Biblię, czy na „krzyż”, czy na jakiś inny 

przedmiot kultu religijnego, w zależności od tego jakiego wyznania jest 

zaprzysięgany świadek. Tu nic z tego nie ma. Żadnych „krzyżów”, „Biblii” czy 
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„Talmudu”, wszystko jest zrównane, bez żadnych symboli religijnych. A i sama 

rota przyrzeczenia (nie przysięgi), jest bardzo uproszczona, nie ma w niej 

żadnych preambuł, inwokacji czy zaklęć w rodzaju „W Imię Boga 

wszechmocnego, w Trójcy świętej Jedynego...”, czy „Tak mi dopomóż Bóg 

Wszechmocny, w Trójcy Świętej Jedyny i święta Męko Jego...” 

Sędzia ustawił świadków w jeden rząd, kazał im podnieść prawą 

rękę do góry i wysłuchać roty przyrzeczenia, którą im odczytał, a której 

istotną treścią było, że świadek będzie mówił „prawdę, tylko prawdę i całą 

prawdę” i zakończył sakramentalnymi „Przyrzekam”. Świadkowie powtórzyli 

za nim głośno „Przyrzekam” i zaprzysiężenie świadków skończono. 

Po zaprzysiężeniu świadkowie znowu musieli opuścić salę sądową 

i na korytarzu, za drzwiami oczekiwać na wezwanie woźnego. Zgodnie 

z procedurą, po usunięciu świadków z sali sądowej głos powinien zabrać 

oskarżyciel publiczny, czyli prokurator i odczytać czy wygłosić oskarżenie 

podsądnym, aby dokładnie wiedzieli w czym i jak zawinili, w jaki sposób 

złamali czy obrazili prawo i działali bezprawnie, albo nawet przeciw prawu 

i w konsekwencji o co Państwo jako takie ma do nich uzasadnione (albo nie) 

pretensje. 
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Ale na próżno Wysoki Sąd oczekiwał na głos z ławy oskarżycielskiej. 

Nikt w todze z czerwonymi wyłogami nie podniósł się i nie stanął przed 

podium. Ława oskarżyciela publicznego ziała pustką. Cicha i głucha. 

 Co się stało? Gdzie jest pan prokurator? Dlaczego nie stawił się na 

rozprawę? – rzucał w przestrzeń pytania zdenerwowany 

przewodniczący sądu. 

Do kogo je adresował? Kto miał mu na nie odpowiedzieć? Czy może 

my podsądni? A może nasi obrońcy? A może wreszcie publiczność nabrana 

w sali rozpraw? Przecież to właśnie tutaj, był w tym gmachu i na tej sali 

najwyższym i jedynym przedstawicielem władzy odpowiedzialnym za 

porządek i przestrzeganie procedury sądowej. Nikt też nie kwapił się, ani nie 

próbował nawet odpowiadać. Nawet porucznik Paczyński czujnym okiem 

śledzący uważnie i z napięciem przebieg rozprawy z ostatniego rzędu ław dla 

publiczności, który może jedyny znał przyczyny nieobecności prokuratora, 

chociaż nerwowo kręcił się i wiercił na swoim miejscu, nie odważył się zabrać 

głosu. Natomiast nachylił się nad uchem sędziego przewodniczącego jego 

sekretarz, który przygotowywał się do protokołowania rozprawy i coś tam na 

ucho sędziemu szeptem klarował. Po tej konsultacji sędzia powziął decyzję. 

Z powodów niezależnych, obiektywnych, pan prokurator nie mógł przybyć na 

rozprawę, ani też nikogo przysłać na zastępstwo, wobec tego sąd postanowił 
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zrezygnować na razie z odczytania aktu oskarżenia, gdyż podsądni znają go, 

gdyż został im doręczony w celu zapoznania się z nim z ramienia prokuratury. 

Ale wtedy myśmy energicznie zaprotestowali i nasi obrońcy również. Zgodnie 

bowiem z procedurą sądową powinniśmy, jako oskarżeni otrzymać ileś tam 

dni przed dniem wyznaczonym na rozprawę, akt oskarżenia (nie kopię ani 

odpis, ale oryginalny, imienny akt oskarżenia) taki sam jaki do wiadomości 

otrzymuje wysoki Sąd i prokuratura. Ale właśnie ani takiego, ani żadnego 

aktu oskarżenia żaden z nas nie otrzymał. Jedynie kopię tego jaki otrzymał 

przewodniczący Sądu, przez zespół adwokacki otrzymali nasi obrońcy. 

Wypadało więc rozprawę odroczyć na pewien czas, bo był potrzebny 

oskarżonym na szczegółowe zapoznanie się z aktem oskarżenia. 

Równocześnie sędzia zobowiązał sekretariat sądu, aby natychmiast wymógł 

w prokuraturze bezzwłoczne doręczenie oskarżonym (to znaczy Brejnie 

i mnie) rzeczonych aktów oskarżenia. 

Ten jednak sposób rozwiązania zaistniałego problemu, nie bardzo 

odpowiadał tak nam, oskarżonym, bo przez to przewlekała się sprawa 

o dalsze tygodnie, ani też Wysokiemu Sądowi, który po jakimś czasie 

musiałby na nowo organizować całą imprezę angażując w nią znowu liczną 

rzeszę świadków, odrywając ich od pracy. 
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Wytworzyła się sytuacja sprzyjająca negocjacjom i kompromisom. 

Sędzia, aby niepotrzebnie, jak uważał, nie tracić czasu i nie przedłużać 

sprawy, podjął się sam odczytać akt oskarżonym tekst aktu oskarżenia 

przekazany mu w imieniu prokuratury powiatowej przez Powiatowy Urząd 

Śledczy w Zgorzelcu. Liczył zapewne na to, że w międzyczasie prokurator 

Śliwa, który, jak przypuszczał, znając go, a przecież wszyscy ci panowie 

z palestry znają się między sobą jak łyse konie, doskonale, że pan prokurator 

musiał gdzieś wczoraj porządnie zapić się i po prostu zaspał, a więc, choć 

spóźniony i prawdopodobnie na kacu, jednak na rozprawę przyjdzie. Ale nie 

przyszedł. 

Dalej więc, przy dalszej milczącej zgodzie obrony zaczął 

przesłuchiwać świadków. Na pierwszy ogień poszli robotnicy i robotnice, 

pracownicy Kombinatu Szklarskiego. Ich zeznania w rzeczywistości nie 

wniosły nic konkretnego, istotnego dla sprawy. W konfrontacji z zeznaniami 

i wyjaśnieniami świadków oskarżenia, wypisane w akcie oskarżania i fakty 

w nim wymienione jako bezprzykładnie wyolbrzymione, rozdmuchane do 

monstrualnych rozmiarów, chociaż w rzeczywistości były mało albo prawie 

nic nie znaczącymi powszechnymi, codziennymi nieraz wydarzeniami 

życiowymi. Kiedy przyszła kolej zeznawać na panią Helenę Pasik, sekretarz 

sądu zakomunikował Przewodniczącemu sądu, że „Oskarżenie” wycofało 

tego świadka. Sędzia trochę się zdziwił, uśmiechnął, ale spokojnie przeszedł 
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nad tym do porządku dziennego. To wycofanie świadka było dość znamienne 

po tym incydencie, jaki się wydarzył na samym wstępie rozprawy ze 

świadkiem, Heleną Pasik. Ciekawe też było, kto się krył pod pojęciem 

„Oskarżenie”, gdy jak dotąd ani prokuratora, ani nikogo z jego kancelarii na 

rozprawie nie było. Sądzę jednak, że rolę szarej eminencji w tym procesie 

marionetek odgrywał ze swej ławy na szarym końcu, w kącie sali porucznik 

Paczyński, szef wydziału śledczego UB w Zgorzelcu. On trzymał koniec nici 

w swym ręku i próbował nimi zza kulis sterować grą na scenie tak by nie 

utknąć na mieliźnie. Ale wydaje mi się, że nie bardzo mu się to udawało. Nie 

wiem i nie mogę się zdecydować na jednoznaczną opinię czy w tej farsie 

reżyser, czy aktorzy, czy wszyscy razem byli „do kitu”. Sztuka się nie kleiła. 

Przykładem wyrafinowanej konstrukcji i sztucznego tworzenia 

przykładów przekroczenia prawa i budowania na tym oskarżenia może być 

zeznanie J. Lisiaka. J. Lisiak, I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR, był 

szefem wydziału Zaopatrzenia Kombinatu w Pieńsku. W sądzie stawał jako 

koronny świadek oskarżenia i świadczył o braku gospodarności, trwonieniu 

fabrycznych pieniędzy, beztroski i niedbały stosunek do mienia społecznego. 

Gdyby nawet te zarzuty w całej rozciągłości były zgodne z prawdą, 

myślę, że trudno byłoby przyjąć je jako podstawę do wytoczenia procesu 

o sabotaż, dywersję gospodarczą. Nie jestem prawnikiem (chociaż w niewoli 
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uczciwie wysłuchałem kompletnych, dwuletnich wykładów z zakresu 

akademickiego kursu nauczania prawa) ale tak na zdrowy rozum te 

„przestępstwa” moim zdaniem można by zakwalifikować spokojnie jako 

wykroczenia urzędnicze i wytoczyć najwyżej sprawę dyscyplinarną winnemu. 

A o co konkretnie chodziło? Zakłady Pieńsku były w ciągłej, permanentnej 

odbudowie. Przy robotach budowlano-montażowych robotnicy, szczególnie 

spawacze używali znaczne ilości gazów technicznych, tlenu, acetylenu do 

robót spawalniczych. Gazy techniczne na zamówienie dostarczała do huty 

Centrala Gazów technicznych we własnych, butlach stalowych, przez nich 

atestowanych ze względu na konieczną wytrzymałość na wysokie ciśnienie. 

Trzeba tu od razu zaznaczyć, że wszystkie butle do gazów technicznych, na 

mocy jakiegoś specjalnego dekretu Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

stanowiły wyłączną własność Centrali Gazów Technicznych. Ta zaś Centrala, 

aby sobie zapewnić jak największy możliwy obrót tymi posiadanymi butlami, 

a równocześnie zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi przetrzymywaniami 

u odbiorców pustych butli po zużyciu z nich gazów, ograniczyła czas 

użytkowania butli na 30 dni od dnia dostarczenia. Za każdy dzień 

przetrzymania ponad wyznaczone 30 dni liczyła sobie karę umowną, 

konwencjonalną i to w wysokości nie takiej znów bagatelnej. Jeśli zakład 

w ciągu miesiąca zużywał 20 butli różnych gazów technicznych, to za 

przetrzymanie pustych (a czasami i pełnych) poza wyznaczony termin, 

narastały kary w wysokości przekraczającej niejednokrotnie wartość samych 
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gazów w nich zawartych. Kiedy więc nadchodził dzień zwrotu butli, a gaz 

w nich nie był jeszcze zużyty i wyczerpany, opłacało się, żeby pozostał jeszcze 

w butlach a nie po prostu wypuszczać w powietrze przez otworzenie butli, 

byle zwrócić puste butle Centrali. Odpowiedzialnym za terminowe 

dostarczanie na hutę gazów technicznych i terminowy zwrot opróżnionych 

butli po gazach technicznych Centrali Gazów technicznych był wydział 

zaopatrzenia Kombinatu, którego kierownikiem i szefem był właśnie świadek, 

J. Lisiak. Kiedy więc świadek J. Lisiak obszernie i wyczerpująco przedstawił 

całą historię manipulacji z butlami po gazach technicznych w Kombinacie, 

oraz, że wskutek zaniedbań, niedopilnowania terminów zwrotu butli, 

Kombinat musiał niejednokrotnie płacić krociowe kary konwencjonalne 

Centrali Gazów Technicznych za przetrzymywanie pustych butli, sędzia, 

zapewne, aby się upewnić czy dobrze słyszał zapytał. 

 A więc za prawidłową gospodarkę butelkami gazowymi był 

odpowiedzialny... – Lisiak dokończył – Kierownik Zaopatrzenia. 

 A tym kierownikiem był świadek? Tak – potwierdził bez namysłu 

zdetonowany świadek Lisiak. 

I wtedy sędzia rzucił wzrokiem w kierunku ławy prokuratora, ale 

w dalszym ciągu świeciła głęboką pustką, więc wtedy poszukał dalej 

wzrokiem, w głębi sali, aż odkrył kryjącego się w dalekim kącie szefa 
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wydziału śledczego UB w Zgorzelcu, porucznika Paczyńskiego i powiedział, 

niby do Lisiaka, ale patrzył na Paczyńskiego: 

 To dlaczego za to zaniedbanie oskarżony jest dyrektor kombinatu, 

kiedy odpowiedzialny jest szef wydziału Zaopatrzenia, czyli świadek? 

I świadek swoją winą nie boi się obarczać swego dyrektora? 

Zbliżał się czas przerwy obiadowej, a żaden przedstawiciel 

oskarżenia jakoś nie pojawił się na sali rozpraw. Ława prokuratora 

bezwstydnie nadal świeciła pustką. Sędzia Przewodniczący coraz bardziej 

przejawiał oznaki zniecierpliwienie i zdenerwowania. Wreszcie wyraził 

życzenie na odłożenie dalszych części rozprawy na kilka dni. Obrona skłonna 

była nie protestować, ale w takim razie prosili o zmianę lub uchylenie aresztu 

prewencyjnego jako środka zapobiegawczego przeciwko „matactwom”, gdyż 

śledztwo zostało już zakończone, a z przebiegu dotychczasowego procesu 

widać, że jest problematyczne istnienie takiego zagrożenie, które by 

wymagało aż tak surowego środka zapobiegawczego. W związku z tym, 

obrona prosi o uchylenie aresztu i zezwolenie oskarżonym odpowiadać 

w dalszym ciągu procesu już z wolnej stopy. 
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Na to, poderwał się ze swojej ławki w kącie sali, porucznik 

Paczyński, jak ukłuty szydłem w czułe miejsce. Sędzia spojrzał w jego stronę 

i powiada: 

 Sąd udaje się na naradę – i opuścił salę. 

W czasie przerwy, za kulisami i na korytarzu sądu rozegrały się 

rodzajowe sceny. Co się działo za kulisami, świadkowie tych scen byli na tyle 

dyskretni, że nic z nich nie wyjawili, trzeba się więc było tylko domyślać co 

się tam przydarzyło. Natomiast scenę na korytarzu sądu mogło swobodnie 

obserwować liczne grono publiczności, które na czas przerwy opuściło salę 

rozpraw, by na korytarzu wyprostować nogi, zapalić papierosa i na gorąco 

skomentować wydarzenia i wymienić na nie poglądy i oceny. I tu 

najgłośniejsza ta wymiana poglądów zachodziła i była najbardziej 

dynamiczna między porucznikiem Paczyńskim a J. Lisiakiem, koronnym 

świadkiem oskarżenia kreowanego do tej roli właśnie przez porucznika 

Paczyńskiego. Właściwie to trudno tę scenę nazwać „wymianą poglądów”, 

był to raczej monolog, niekończąca się tyrada przekleństw i wymysłów, jakimi 

rozżarty do białości Paczyński okładał swego świadka koronnego, Lisiaka. 

Epitety w rodzaju, ty barania głowo, głąbie kapuściany, cymbale, itd. nie były 

wcale najcięższymi w tej litanii recytowanej przez rozwścieczonego 

porucznika bezpieki. 
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Temu wylewowi żółci przysłuchiwała się też z dużym 

zainteresowaniem i ciekawością, stojąc z boku, moja żona Irena. A później, 

przy najbliższej okazji opisała mi tę scenę szczegółowo. Paczyński miał 

uzasadnioną pretensję do Lisiaka, że mu rozłożył sprawę, że nie zeznawał 

według instrukcji, tak jak go uczono, ale po swojemu i w ten sposób, z niego, 

Paczyńskiego osobiście i Urząd Bezpieczeństwa w Zgorzelcu zrobił na idiotów. 

Narada trwała stosunkowo krótko. A po powrocie na salę rozpraw, 

sędzia oznajmił co następuje: 

 Sprawa w dniu dzisiejszym zostaje przerwana i będzie wznowiona w 

terminie późniejszym przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu. Sąd 

bowiem w Jeleniej Górze, jako powiatowy nie jest kompetencyjnie 

właściwym dla tej sprawy. Z tego też względu Sąd Powiatowy 

w Jeleniej Górze nie może spełnić prośby obrony i uchylić aresztu 

prewencyjnego podsądnym jako niekompetentny. O dalszym 

postępowaniu w tej sprawie obrona i oskarżeni zostaną 

powiadomieni pisemnie we właściwym czasie. 

Złamanego szeląga nie dałbym w zakład, że maczał w tym palce 

Paczyński, uciekając przed kompromitacją do Wrocławia w nieznające go 
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środowisko. Sędzia zaś szybko skorzystał z okazji, aby się wyłgać z niemiłej 

mu albo niewygodnej, czy może przykrej sprawy. 

W ten sposób Paczyński, próżno ratując honor swój i dobre imię 

swojej instytucji tj. Urzędu Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, przed blamażem, 

wrobił nas na dalsze tygodnie przebywania w areszcie i oczekiwania na 

sprawę i wyrok. Ciągle jeszcze mając status aresztantów w śledztwie, 

zostaliśmy, jako pozostający w areszcie prewencyjnym przewiezieni do 

Więzienia Karnego we Wrocławiu na ul. Kleczkowską. Stare to więzienie, 

cieszące się długą już historią i tradycją. Mury solidne, jak w jakiejś fortecy, 

prawie metrowej grubości a kraty w oknach mogłyby śmiało 

i z powodzeniom występować w roli zapór przeciwczołgowych. Podłoga 

drewniana, dębowa. Nie żadna klapka czy posadzka, ale potężne, dębowe 

schody o długości przez całą długość celi, a szerokość co najmniej pól metra 

każda. Podłoga, która nie widziała wody od wieków. Dąb nie znosi wody, od 

wody czarnieje. Czystość więc w celi więźniowie muszą utrzymywać 

w sposób specjalny, nietypowy. Codziennie rano więźniowie starannie 

zamiatali miękką szczotką, następnie wycierali dokładnie irchową albo 

zamszową szatką i wreszcie pucowali do glancu szklaną butelką. Najlepiej 

nadawała się do tego ciężka butelka po szampanie, tzw. „szampanka”. Ale 

w ostateczności mogły być również i butelki po piwie. Tymi butelkami tak 
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długo szlifowali dębowe deski podłogi aż ta osiągnęła idealny glanc, po 

naszemu, wysoki połysk. 

Więzienie na Kleczkowskiej ma swoją tradycyjną sławę i te swoją 

dawną, sławną tradycję dalej utrzymuje. Ciągle jest tu w użyciu cela śmierci 

i połączone tajnym przejściem z nią pomieszczenie z szubienicą. Za Niemców, 

podobno skazańców „urodzonych” ścinano toporem. Za naszych czasów, 

demokratycznych, ten arystokratyczny przywilej skasowano, pozostawiając 

jedynie szubienicę, jako stary, tradycyjny już w Polsce pod tym względem 

obyczaj. Skasowano natomiast, tradycyjną również i w przedwojennej Polsce 

funkcję kata. A sławnego, przedwojennego kata, Maciejewskiego, zastępuje 

w razie potrzeby jeden z „klawiszy”, otrzymując za to, za każdą wykonaną 

egzekucję specjalne wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej. Czy 

dostawał również tradycyjnie, jak poprzednio kiedyś Maciejewski do każdej 

egzekucji, parę białych, łosiowych rękawiczek, nie mogłem się dowiedzieć. 

Dostałem się jako jedenasty pod celę zbiorową, przejściową, 

w której już siedziało dziesięciu innych „aresztantów prewencyjnych”, takich 

jak ja, w oczekiwania na wyjście ich spraw i na wyroki. Z tej celi są dwa 

wyjścia, jedno do prawdziwej celi, na czas zgodny z otrzymanym wyrokiem, 

albo na wolność, jeśli szczęśliwie wyrok jest uniewinniający. Brejnę, 

oczywiście, umieszczono w innej celi, aby między nami nie dopuścić do 
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jakiejś zmowy czy porozumienia, czy ja wiem zresztą czego się tak strasznie 

obawiano. Jest pełnia upalnego lata, pierwsza połowa sierpnia 1951 roku. 
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NA KLECZKOWSKIEJ 

Okna „przejściówki” wychodziły na dziedziniec wewnętrzny 

i chociaż były okratowane, jak wszystko w więzieniu, były prawie naturalnej 

wielkości i nieosłonięte typowymi dla więzień blaszanymi koszami. Mogliśmy 

więc swobodnie przez okna obserwować ruch i życie toczące się na 

wewnętrznym dziedzińcu więzienia. Gdzieś, tam daleko, po przeciwległej 

stronie dziedzińca, na parterze musiały się znajdować chyba jakieś pralnie, 

bo z okien budynku buchały stale kłęby pary, a przez drzwi i obok nich stale 

się przewijały jakieś damskie postacie poubierane w więzienne pasiaki. 

Chociaż okna naszej celi przejściowej były na oścież otwarte, sierpniowe 

słońce, mające wolny dostęp do celi przez cały prawie dzień, tak ją 

nagrzewało, że było w niej gorąco, parno i duszno jak w chlebowym piecu. 

Niektórzy więźniowie czuli się w celi tak swobodnie, jak na plaży dla 

nudystów i chodzili po celi zupełnie nago, nawet niektórzy próbowali się 

opalać. A jeden szczególnie, o torsie greckiego herosa, Herkulesa czy 

Apollina, chodził i puszył się tym co miał istotnie, jak na pokaz, swoimi 

genitaliami. Sienkiewiczowski Chilon Chilonides na pewno powiedziałby 

patrząc na niego: „Mózgu za mało nawet by napełnić łupinę włoskiego 

orzecha”. Na tej „przejściówce” panował zrozumiały ruch, fluktuacja. Jedni 
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odchodzili, inni przychodzili, przychodzili świeży z miasta po wyroki, 

a odchodzili zaś, albo „na sprawę” albo „do odsiadki”. Wtedy strażnik kazał 

zabierać z sobą chleb, bo tylko kiedy więzień odchodził po wyroku na 

wolność, strażnik upominał: „a chleb możesz zostawić”. Bo istnieje wśród 

więźniów taki przesąd, że gdy z celi zabierze z sobą chleb, albo łyżkę, to 

wkrótce wróci znowu pod celę. Strażnik więc mówiąc więźniowi, że chleb 

może zabrać dawał mu do zrozumienia, że wychodzi na wolność. 

Ale byli i tacy, którym strażnik, zabierając ich z celi, nic nie 

prorokował. A przychodzili różni. Złodzieje, co podróżnym na dworcach 

„podwędzali” bagaże, alfonsi za awantury i pobicia prostytutek, malwersanci 

sklepowi. A znalazł się nawet i prosty wiejski chłopak, wyglądający na 

zapóźnionego w rozwoju, oskarżony o ojcobójstwo. Twierdził, że nie chciał, 

ale tak jakoś to wyszło. Ja swoją osobą też wzbudzałem niemałą sensację czy 

swego rodzaju osobliwość. 

Wzięto mnie z domu w końcu listopada czy na początku grudnia. 

W każdym razie w czasie pełnej zimy. Odpowiednio więc do panującej wtedy 

pory roku byłem ubrany w zimowy strój, trzewiki z cholewkami, barankową 

czapkę i zimowe palto na watolinie z karakułowym kołnierzem. A teraz, kiedy 

mnie przewieziono z Jeleniej Góry do Wrocławia, musiałem w tym zimowym 

stroju, w palcie z karakułowym kołnierzem i barankowej czapce paradować 
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po ulicach Wrocławia z Dworca Głównego na Kleczkowską. Nic więc 

dziwnego, że spotykałem się przez całą drogę ze zdziwionymi i zaskoczonymi 

spojrzeniami mijanych przechodniów. A i tu, na Kleczkowskiej, wśród tej 

młodzieży paradującej nago po celi, ja w swoim zimowym palcie musiałem 

wyglądać anachronicznie i wzbudzać swego rodzaju sensację. 

Na szczęście nie trwało to zbyt długo. Widać, że sąd we Wrocławiu 

postanowił szybko rozprawić się z tą nieprzyjemną sprawą. Formalnie nie 

wznawiano więc naszego procesu od nowa, od początku, a potraktowano go 

jako dalszy ciąg przerwanego i odłożonego w Jeleniej Górze. W ten sposób 

oszczędzono dużo krzątaniny biurokratycznej wobec procedury formalnej, 

uznano więc również i zaliczono wszystkie złożone wtedy w Jeleniej Górze 

zeznania świadków. Tak, że w sumie pozostało jedynie przesłuchanie kilku 

świadków urzędowych, przedstawicieli Banku, „Varimexu”, „Minexu" i innych 

Centrali Handlowych współpracujących z Kombinatem w Pieńsku. Zeznania 

tych świadków były prawie jednobrzmiące i nie wnosiły do sprawy żadnych 

elementów nowych, ani nadzwyczajnych. Współpraca z dyrekcją Kombinatu 

pieńskiego, według ich zeznań, z tymi instytucjami układała się harmonijnie, 

bez żadnych zgrzytów czy zakłóceń. Przedstawiciele ci utrzymywali nawet, że 

wzorowo. Dobrze by było według nich, gdyby ze wszystkimi zakładami 

przemysłowymi na Dolnym Śląsku współpraca zawsze układała się tak 

wzorowo. Jednym słowem, znowu pokazał się farsowy charakter oskarżenia, 
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tylko tym razem pokazany jakby w skróconej wersji. A, że to był istotnie 

dalszy ciąg tamtej farsy podkreślało tu i to, że sprawę dalej prowadził ten 

sam sędzia co i w Jeleniej Górze, któremu, jak widać nie udało się wyłgać od 

tej sprawy, i tu nieobecność oskarżyciela publicznego, i tu ława prokuratora 

świeciła pustką. Sędzia z dużą rutyną, uwinął się z tą końcówką sprawy dość 

szybko i gładko i nadszedł czas na przemówienia stron. I znowu brak jest 

oskarżyciela. Sędzia zaczął wychodzić z siebie. Nie kryjąc już swego 

zdenerwowania, wysłał protokolanta-sekretarza, odrywając go od protokołu, 

do prokuratury (musiała widocznie znajdować się gdzieś w pobliżu, może 

nawet w tym samym gmachu, co i Sąd) i kazał mu przywlec za uszy 

prokuratora na rozprawę. Po kilku minutach oczekiwania wrócił sekretarz 

prowadząc za sobą jakąś młodziutką dziewczynę, w zastępstwie pana 

prokuratora. 

W całym tym procesie tak szumnie zapowiadanym początkowo 

przez Urząd Bezpieczeństwa w Zgorzelcu, udział oficjalnego prokuratora 

ograniczył się do minutowej obecności jakiejś pracownicy prokuratury 

wojewódzkiej we Wrocławiu, a może tyko maszynistki czy sekretarki, która 

wypowiedziała tylko dwa sakramentalne słowa uświęcone wielowiekową 

tradycją Sądów Grodzkich, na których w sprawach, tak zwanych 

„pyskówkach”, przodownik policji reprezentujący oskarżyciela publicznego 

wypowiadał ta same dwa sakramentalne słowa, popieram oskarżenie! 
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Wyrok wbrew oczekiwaniom licznie zgromadzonej w sali sądowej 

publiczności, był skazujący. Osiem miesięcy więzienia, z zaliczeniem aresztu 

prewencyjnego. 

Sędzia ogromnie był zaskoczony i niemile zdziwiony, gdy na 

ogłoszony wyrok publiczność zareagowała głośnymi gwizdami, śmiechem, 

drwinami, a nawet niewybrednymi, złośliwymi i uszczypliwymi uwagami pod 

adresem Sądu, sądów i sprawiedliwości w ogóle. 

 A przecież – tłumaczył się Sędzia – wymierzyłem wyrok najmniejszy, 

taki jednak, aby się mieścił w wymiarze odcierpianego już aresztu 

prewencyjnego. 

Praktycznie więc oskarżeni są już wolni i służba więzienna ma już 

polecenie wystawienia natychmiast odpowiednich dokumentów 

zwalniających. Nasi obrońcy nie komentowali wyroku. Zapowiedzieli jedynie 

apelacje. Mecenas Krasowski, mój obrońca, zapytany przeze mnie, co sądzi 

o całej tej sprawie, uchylił się od merytorycznej oceny, a zagadnienie 

skomentował lapidarnie: 

 Sędzia to dobry człowiek, ale spolegliwy. 
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Ja osobiście przyjąłem wyrok spokojnie. Bez entuzjazmu, oczywiście, 

ale i bez rozczarowania. Ciągle miałem w pamięci pogróżki, wcale nie 

gołosłowne, śledczego Czartyckiego: 

Gdyby nawet Sąd was uniewinnił zawsze się znajdzie w ciągu 24 

godzin tysiąc pretekstów, aby was na nowo zamknąć. 

Według mnie walka z taką przemocą była beznadziejna a ja nie 

czułem się na siłach. 

Otrzymane w sądzie we Wrocławiu pismo zwalniające mnie 

z aresztu, ku memu zdziwieniu nosiło sygnaturę więzienia w Jeleniej Górze, 

a więc było wystawione w Jeleniej Górze. Utwierdziło to we mnie 

przekonanie, że istniały jeszcze jakieś inne czynniki zakulisowe, nieoficjalne, 

które tym całym procesem z niezrozumiałych dla mnie względów z dala 

sterowały. 

Tak, czy inaczej, ten „kryminalny epizod”, który kosztował mnie 

prawie rok życia, uważam za „definitywnie” zakończony. Podkreślam tę 

kartkę mojego życiorysu i nie chcę, ani nie mam zamiaru kiedykolwiek do niej 

wracać. 
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ZNÓW W SOKOLIM GNIEŹDZIE 

Po prawie rocznej nieobecności marnotrawny tata wraca do domu 

i tu jest witany nie jak przestępca po odbyciu kary więzienia, ale jak 

męczennik, może nie jak bohater, ale na pewno, jako taki na pół bohater. 

Nowin do wymiany jest bez liku. Będzie, co wspominać lata całe. Będą o tym 

mówić dorośli, kiedy w przyszłości synowie będą to powtarzać wielokrotnie 

swoim synom, a i wnukowie kiedyś będą pytać: „Jak to tam było z tymi 

represjami w czasach stalinowskich, z tymi polowaniami na czarownice 

i bezkarną samowolą Bezpieki?” 

A teraz Andrzej, który, kiedy mnie zabierano z domu, nie mając 

jeszcze roku, próbował pierwszych swych w życiu samodzielnych kroków, 

teraz nie odstępuje mnie ani na chwilę, chociaż już żwawo biega, teraz tuli 

się do moich kolan i słucha, co mówię, nie tylko uszami, ale całym sobą. 

Chłonie wprost wszystko, co mówię, jakby się bał stracić choćby jedno 

słówko. A ciotki go chwalą, że niezwykle dobrze się rozwija, a „Świerszczyka” 

wprawdzie samodzielnie jeszcze nie czyta, ale doskonale się orientuje 

i pamięta, co, gdzie w nim jest napisane, i przy kolejnym czytaniu, 

natychmiast poprawia, gdyby lektor próbował coś w lekturze przeinaczyć. 

A ciotka Basia boczy się i zaklina, że Andrzej zna się już na zegarze. I dał tego 
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dowód publicznie w sądzie, kiedy była tam z nim, bo myślała, że uda jej się 

uzyskać widzenia ze mną w czasie rozprawy, nie wiedziała, że dzieciom 

w sądzie na salę wstęp jest wzbroniony. Wtedy to podobno popisał się 

odczytując na sądowym ściennym zegarze prawidłową godzinę, ku 

podziwowi publiczności zebranej na sądowym korytarzu. Jak powiedziałem, 

będzie, co opowiadać i wspominać przez wiek cały. 

Ale na razie jako bezrobotny, świeżo zwolniony więzień, muszę coś 

robić, ale robię to nie tylko z musu, ale i z ochoty, żeby w ogóle coś robić, 

obejrzeć za jakąś pracą zarobkową by zapracować na utrzymanie rodziny. 

Dawni moi przełożeni i zwierzchnicy, którzy w czasie mojego śledztwa 

i procesu położyli po sobie uszy i siedzieli cicho jak trusie, teraz się też nie 

popisali. Kiedy się zgłosiłem do dyrekcji szkła, przyjęli mnie dość 

enigmatycznie, daleko od entuzjazmu, którego się zresztą nie spodziewałem, 

ale grzecznie. Zaoferowali nawet jakieś stanowisko w hucie szkła 

w Ożarowie, nie precyzując bliżej, w którym Ożarowie. Czy chodziło 

o Ożarów ten w Lubuskiem, który zdobył sobie imię tym, że w czasie wojny 

bolszewickiej polskie oddziały odniosły tam w walce znaczniejszy sukces, czy 

też o Ożarów Mazowiecki, chociaż położony znacznie bliżej Warszawy, ale też 

wygwizdów, większa wiocha. Nie precyzowali, bo od razu zastrzegli, że 

z mieszkaniem to na pewno będą niemałe kłopoty. Z mieszkaniami, nie tylko 

w Warszawie są ogromne trudności, więc mieszkania nie gwarantują. To mi 
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wystarczyło. Sprawa mieszkania dylemat rozstrzygnęła. A Jelenia Góra bądź, 

co bądź, miasto powiatowe, kulturalne, teatr, muzeum, cztery kinoteatry, 

centrum ruchu turystycznego w całych Karkonoszach, ale co było może 

najważniejsze w tym wszystkim i właściwie decydująco zaważyło na naszej 

decyzji, to wspaniałe liceum ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego dla 

chłopaków. Tuż pod okiem, na rzut kamieniem. Nawet nie wiedziałem, że już 

tak głęboko zapuściliśmy korzenie w tutejszą glebę. A i krąg naszych 

znajomych i przyjaciół uzyskanych w tak niedługim czasie okazał się o wiele 

znaczniejszy niż przypuszczałem. Po głębokich i wyczerpujących analizach 

i konsultacjach z moją drugą, tą lepszą połową, doszliśmy zgodnie do 

wspólnego wniosku, że najlepiej będzie jednak pozostać w Jeleniej Górze. 

Szalę przeważyło Liceum im. S. Żeromskiego i liczne znajomości, jakie Irka 

zdążyła już pozawierać tak z członkami Rady Pedagogicznej jak i z Komitetu 

Rodzicielskiego tego liceum. 

Pozostał więc jedynie do rozwiązania problem pracy zarobkowej, 

problem mojego zatrudnienia. Ale były to przecież te szczęśliwe czasy 

w Polsce, kiedy nieznane było pojęcie „bezrobotny”. Wtedy nie pracował, kto 

pracować nie chciał, kto się świadomie od pracy uchylał. Wtedy praca „do 

wyboru, do koloru” czekała na każdego, kto tylko chciał się jej podjąć. 

Pracowali więc wszyscy, pełnosprawni w wieku produkcyjnym, pracowali na 
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pół, albo i na ćwierć etatu emeryci i renciści, pracowali niepełnosprawni 

w zakładach pracy strzeżonej, a nawet gospodynie domowe w chwilach 

wolnych od zajęć domowych pracowały w systemie chałupniczym. 

Niedługo więc musiałem się rozglądać za pracą. Prawie zaraz 

zostałem zaangażowany na stanowisko kierownika Oddziału Admin.-Gosp. 

W Jeleniogórskich Zakładach Terenowego Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w Jeleniej Górze przy placu prezydenta Bieruta 6. 

Jak już to gdzieś kiedyś wspomniałem, Dolny Śląsk, a jeleniogórskie 

w szczególności, był bogato wyposażony w małe i średnie warsztaty 

rzemieślnicze i zakłady przemysłowe. W mieście i po całym otaczającym je 

obszarze, rozsiane było tysiące szlifierni kryształów, wytwórni ceramiki 

użytkowej i ozdobnej, fabryczek i wytwórni luster i lusterek, wytwórni naczyń 

ceramicznych, kamionkowych, porcelitowych i porcelanowych, kopalni 

piasków szlachetnych (szklarskich), cegielni, wytwórni cegły licówki, 

dachówek, płytek glazurowanych. Trudno wszystko wyliczać. Wszystkie te 

warsztaty, fabryczki, wytwórnie, szlifiernie z chwilą opuszczenia tych terenów 

przez Niemców, zgodnie z prawami wojny i prawem kaduka, jako mienie 

opuszczone czy porzucone, niczyje, przeszły na własność skarbu państwa 

polskiego. Minister ds. Ziem Odzyskanych, wtedy jeszcze W. Gomułka 

Wiesław, powierzył to opuszczone mienie opiece specjalnie w tym celu 
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utworzonej Instytucji pod nazwą Jeleniogórskie Zakłady Terenowe Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z siedzibą w Jeleniej Górze przy placu przez. 

Bieruta 6. 

Opieka ta była bardzo iluzoryczna. W ogólnym powojennym 

bałaganie i rozgardiaszu, powszechnym braku poszanowania cudzej 

własności, panoszącym się bezkarnie szabrze, mimo zamykania, 

zabezpieczania tych obiektów przed rabusiami, mimo plombowania 

i pieczętowania drzwi i okien siedmioma nieraz pieczęciami, wartości 

„mienia opuszczonego” powierzone opiece Jeleniogórskim Zakładom 

Przemysłu terenowego, topniały jak wiosenne śniegi. Najpierw padły łupem 

złodziei najbardziej łakome i najłatwiejsze do szabru skórzane pasy 

transmisyjne z urządzeń i maszyn produkcyjnych. Zaraz potem przyszła kolej 

na części maszyn i urządzeń, oraz armaturę wykonanych z metali 

nieżelaznych czy półszlachetnych jak nikiel, miedź, mosiądz, cyna a nawet 

ołów. Wreszcie przyszła również kolej i na części maszyn konstrukcyjnych 

wykonane ze zwykłej stali. Temu rozkładaniu nie było końca i szanowny pan 

Kirschenstein, dyrektor Naczelny Jeleniogórskich Zakładów Terenowych, na 

próżno załamywał ręce. Nie mógł temu zapobiec. Bo o odpowiedzialnego 

dozorcę, zwłaszcza nieuzbrojonego, było o wiele trudniej niż nawet 

o dyrektora. Nikt w ogólnie panującym jeszcze rozgardiaszu nie miał ochoty 

narażać się szumowinom, nie wiadomo ostatecznie w czyim interesie. Bo już 
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wtedy wiadomo było, że przemysł, handel, usługi i inne dziedziny życia 

gospodarczego, będą scentralizowane i upaństwowione. Kiedy się stało 

wreszcie popularne hasło: „cały naród odbudowuje swoją Stolicę!” w Jeleniej 

Górze przypomniano sobie, że w ewidencji Jeleniogórskich Zakładów 

Terenowych Przemysłu Materiałów Budowlanych figurują dwie nowoczesne, 

doskonale wyposażone cegielnie. Aby zobaczyć ich wysokie kominy, 

wystarczyło tramwajem z placu Bieruta pojechać dwa przystanki w kierunku 

Cieplic. Kominy stały, nawet piece do wypalania cegły ocalały prawie całe. 

Ale poza tym pozostały tylko żałosne szczątki. Zostały wiaty suszarni, bo były 

drewniane i kryte zwykłymi dranicami czy łatami. A w tym czasie drzewa było 

wszędzie pod dostatkiem, więc nie było atrakcyjne aby je szabrować. Ale 

dachówka z dachu nad piecami zniknęła w znacznej części. Zniknęła znaczna 

część wózków i szyn kolejki fabrycznej. Ocalały tylko te, które potonęły 

w gliniankach. Zbyt wiele trudu i zachodu wymagałoby wydobycie ich 

stamtąd. To nie robota dla szabrownika, pracującego, bądź, co bądź z reguły 

pod osłoną nocy i przeważnie z duszą na ramieniu. 

Ostatecznie wobec wielkiego zadania odbudowy stolicy 

i ogromnego głodu wszelkich materiałów budowlanych, postanowiono 

reanimować jeleniogórskie cegielnie. Miejsce dozorcy przejął fachowiec 

ceramik, dyrektor. A w niedługim czasie potrafił sobie skompletować biuro 

dyrekcji i dobrać załogę cegielni i rozpoczął remont. Ale z byłych dwóch, 
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pięknych, nowoczesnych cegielni udało się skompletować z wielkimi 

trudnościami tylko jedną i to niezbyt wydajną, bo o zdolności produkcyjnej 

około 1 miliona sztuk cegieł rocznie. 

W tym to właśnie okresie „nastałem” do Jeleniogórskich Zakładów 

Terenowych, dla których akurat właśnie rozpoczął się czas likwidacji. Już 

część zakładów i przedsiębiorstw terenowych, doszczętnie zdewastowanych, 

zlikwidowano, a nadające się jeszcze do reaktywowania, próbowano 

uruchomić, włączając je równocześnie do właściwych terytorialnie 

Zjednoczeń branżowych. Tak, że los tej instytucji Terenowej był już właściwie 

przesądzony. Nie czekałem na jej likwidację. Wyprzedzając nadejście 

spodziewanych wypadków zwróciłem się dnia 15.12.1951 r.: 
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Do dyrekcji 

Jeleniogórskich Zakładów Terenowego 

Przemysłu Materiałów Budowlanych 

w/m 

pl. przez. Bieruta 6 

Ponieważ dotychczasowe warunki płacy związane ze stanowiskiem 

jakie zajmuję, nie odpowiadają mi, więc korzystając z przysługującego mi 

ustawowo prawa, jako zaangażowanego na okres próbny uprzejmie 

informuję Dyrekcji, że rezygnuję z dalszej pracy i proszę o zwolnienie mnie 

z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 1951 r. i równocześnie proszę 

o wyznaczenie następcy, któremu bym mógł przekazać agendy Oddziału Adm. 

Gospodarczego. 

Kierownik Oddz. Adm. Gosp. 

/S. Krasoń/ 
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Rzecz jasna moje postępowanie w tym przypadku nie było takie 

spontaniczne, nieprzemyślane, jak by się mogło wydawać. Wręcz przeciwnie, 

było ono głęboko przemyślane i przekonsultowane, z wagi na możliwe 

następstwa, jakie może za sobą pociągnąć. A głównym czynnikiem 

i animatorem tego był pan Kwaśniewski, były dyrektor administracyjno-

gospodarczy w Jeleniogórskich Zakładach Terenowych, którego miejsce 

właśnie zająłem, gdy odchodził do „Celwiskozy”. 

„CELWISKOZA” – BUDOWA STULECIA! 

W południowo-zachodniej części Jeleniej Góry, na rzece Kamiennej, 

Niemcy pozostawili niewielką fabryczkę, raczej manufakturę chemiczną, 

w której pod koniec wojny zaczęli wytwarzać sztuczne włókno na 

spadochrony. Trudno dziś dociec u kogo zrodziła się w głowie ta myśl, aby 

w ośrodku wspaniałego obszaru turystyczno-wypoczynkowego wybudować 

tego potwornego kolosa, który miał na długie dziesiątki lat zatruć okolice 

w promieniu dziesiątków kilometrów, zdewastować lasy i wody, zatruć 

smrodliwymi wyziewami atmosferę, zagrozić zdrowiu i życiu ludziom, 

zwierzętom i roślinom, sprowadzić na ten piękny zakątek Polski, niegdyś 

będący „prawdziwą perłą w koronie” straszliwą klęskę ekologiczną. Być 

może, już Niemcy, zmuszeni koniecznościami wojennymi zamierzali 
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rozbudować tę niewielką fabryczkę znad Kamiennej w potężny zakład 

przemysłowy na miarę potrzeb wojennych i opracowali już odpowiednie 

plany, ale zbyt szybkie i niefortunne dla nich zakończenie wojny, zamiary te 

przekreśliło. Ale, być może plany te gdzieś tam zostały; dostały się w ręce 

postrzelonych zapaleńców budowy i rozbudowy Polski i bez sumiennej, 

wnikliwej i kompleksowej analizy skutków przedsięwzięcia, włączono je do 

planu sześcioletniego rozbudowy kraju. A może był samorodny, 

nieprzemyślany do końca pomysł naszych rodzimych twórców entuzjastów... 

Może? 

W każdym razie, ten gigantyczny plan budowy zakładów 

celulozowo-papierniczych, krótko zwanych „Celulozą” zaczęto z mozołem 

realizować, gdzieś w połowie 1951 roku. 

Inwestorem tego przedsięwzięcia były oczywiście „Zakłady 

Celulozowo-Wiskozowe” (w budowie), krótko zwane „Celwiskozą”, albo 

„Fabryką Sztucznego Włókna”. Na razie siedzibą dyrekcji fabryki (w budowie) 

był jeden ze starych budynków fabryki poniemieckiej. Właściwa, nowa 

siedziba dyrekcji przedsiębiorstwa była w planie budowy, jako jeden 

z obiektów priorytetowych. 

Na razie w skład tej instytucji w budowie, obok członków dyrekcji 

i maszynistek, wchodziła grupa inżynierów budowlanych różnych 



 

346 

 

specjalności, którzy jako „inspektorzy nadzoru” sprawowali na budowie 

z ramienia Inwestora nadzór techniczny, dokonywali pomiarów wykonanych 

robót, sporządzali protokoły odbioru wykonanych fragmentów robót, oni też 

sprawdzali i podpisywali faktury za wykonane fragmenty robót budowlanych. 

Przedsiębiorstwo „Zakłady Celulozowo-Wiskozowe” w Jeleniej 

Górze podległy Centralnemu Zarządowi Przemysłu Chemicznego. Ale to nie 

istotne. Nie będziemy się tym zajmowali. Ważniejsze jest dla nas 

wykonawstwo. Generalnym zaś wykonawcą tej inwestycji było „Wrocławskie 

Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane nr 2”. Odcinek Budowlany nr 2 

„Celwiskoza” w Jeleniej Górze był samodzielnym przedsiębiorstwem 

budującym te obiekty a podlegającym Zjednoczeniu nr 2 we Wrocławiu. Ten 

zakład pracy dla odmiany podlegał Ministerstwu Budownictwa 

Przemysłowego. 

Siedzibą Kierownictwa Odcinka Budowlanego nr 2 „Celwiskoza” był 

świeżo zbudowany barak z elementów drewnianych, na „gołym polu” 

zwanym teraz na co dzień „placem budowy”. Kierownikiem Odcinka był inż. 

Prenier, jego zastępcą technicznym inż. Jerzy Salowski. A właśnie b. dyrektor 

z Przedsiębiorstwa Terenowego, pan Kwaśniewski został zaangażowany na 

stanowisko zastępcy kierownika ds. Administracji i Zaopatrzenia. Dyrektor 

Kwaśniewski, który na nowym stanowisku znalazł się w sytuacji bez żadnego 
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pracownika do pomocy i sam sobie musiał organizować własne biuro, na 

które przydzielono mu na pomieszczenie prawie pół baraku, po prostu 

namówił mnie abym się do niego przeniósł. Złotych gór nie obiecywał, ale 

gwarantował znacznie lepsze warunki finansowe. Wiadomo przecież – mówił 

– że w budownictwie tak samo dobrze jak i w górnictwie. 

Tak po prawdzie, to specjalnie wyboru nie miałem, a warunki 

proponowane mi były obiecujące, więc się zdecydowałem. Powierzył mi 

stanowisko zastępcy kierownika działu zatrudnienia. Nie działu kadr, bo tym 

zajmowało się biuro personalne i był specjalny kadrowiec, pan Wiktor 

Dajewski. Moim bezpośrednim przełożonym był kierownik działu 

Zatrudnienia, ob. Kołodziej. Odcinek budowlany nr 2 zatrudniał własnych 

robotników fachowców, różnych specjalności, kilkuset. Ile tak naprawdę, to 

nikt dokładnie nie wiedział, bo fluktuacja ich była ogromna. To właśnie moim 

zadaniem miało być ujęcie tej masy ludzi w jakieś ramy ewidencyjne, 

ustalenie ich przynależności organizacyjnej i wiedzieć dokładnie, na bieżąco, 

ilu aktualnie było w pracy murarzy, brygad, zbrojarzy, osób, betoniarzy, cieśli, 

itd. 

Każda brygada musiała mieć wyznaczonego majstra-brygadiera 

odpowiedzialnego za pracę brygady tak pod względem ilościowym jak 

i jakościowym. Z uwagi na wielką ruchliwość i płynność tego elementu, 
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roboty z utrzymaniem w porządku w ciągle aktualnej ewidencji tych ludzi, 

oraz śledzenia ich przemieszczania się było połączone z niemałym trudem. 

Codzienne raporty mojego wydziału przesyłane do rachuby w połączeniu 

z raportami kadr, służyły m. in. za podstawę do obliczania wysokości 

zarobków i sporządzania listy płac. 

Zaraz po Nowym Roku 1952 znalazłem się na placu budowy. 

W atmosferze panowała odwilż. Prawie wiosenna pogoda. Na placu budowy 

nogi grzęzły w rzadkim, kleistym błocie prawie po kolana. A różnego rodzaju 

pojazdy mechaniczne, samochody ciężarowe, spychacze, koparki, dźwigi 

samobieżne w dalszym ciągu miesiły kołami to rzadkie błoto. Bez gumiaków 

o wyjściu z baraku nie można było nawet marzyć. Tak zwany teren placu 

budowy przedstawiał jedno wielkie bajoro błota. 

Obraz takiego krajobrazu placu budowy i poruszania się po nim 

budowlańców w pewnej mierze zilustrowali filmowcy w filmie 

„Czterdziestolatek?”, gdzie przedstawiono różne perypetie kierownika 

budowy, inż. Karwowskiego i jego „Alter Ego” majstra Maliniaka. Oczywiście, 

te rzeczy w rzeczywistości, na prawdziwym placu budowy trochę inaczej 

wyglądają. Mniej poetycznie i widowiskowo, inaczej też przeżywa się je niż 

w kinie siedząc w wygodnym fotelu i patrząc na ekran. 
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Poza robotnikami budowlanymi, Odcinek miał również tak zwane 

oddziały samodzielne, nie budowlane, tak zwanej produkcji pomocniczej, 

mechaniczno-remontowe, bazy transportowe, itp. Pracownicy tych 

oddziałów oczywiście również figurowali w mojej ewidencji, a często 

musiałem ich także rozliczać z prac usługowych, wykonywanych przez nich na 

rzecz budowlańców. Piszę mojej bo faktycznie była moja, chociaż 

kierownikiem działu, formalnie był ob. Kołodziej. Ale niedługo. Bo jeszcze 

wiosna nie zdążyła na dobre nadejść, kiedy wraz ze skowronkami 

najwcześniejszymi zwiastunami wiosny przelatującymi na północ. Dyr. 

Kwaśniewski również pociągnął na północ, do Warszawy, podobno na bardzo 

eksponowane stanowiska rangi ministerialnej. Na jego opuszczone 

stanowisko z-cy Kierownika SOP-2 do spraw Administracji i Zaopatrzenia 

awansował ob. Kołodziej. W ten sposób otworzył się dla mnie wakat na 

kierownika działu zatrudnienia. 

Zakres prac budowano-montażowych stale się rozwijał i to znacznie, 

a zatrudnienie niepokojąco pęczniało, oprócz bowiem robót czysto 

budowlanych zjawiły się roboty montażowe, dla których obiekty budowlane 

wznoszone przez budowlańców były bazą do robót instalacyjnych 

i montażowych, zjawili się jako podwykonawcy: zakłady takie jak 

„Elektromontaż” i „Energomontaż", Zakłady wodno-kanalizacyjne, które 

ściśle współpracowały z Odcinkiem Budowlanym nr 2 „Celwiskoza”, ale 
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służbowo i administracyjnie były od nas niezależne. Pominę tu firmy i roboty 

instalacyjne maszyn i urządzeń produkcyjnych. Bo była to już zupełnie inna 

sfera działania, inni ludzie, inne organizacje, to już była „Wielka Chemia”. 

Ale wracając do mojego awansu. Na opróżnione przeze mnie, w 

dziale zatrudnienia, miejsce przyszedł z urzędu zatrudnienia skierowany do 

nas młody, bo zaledwie 30 letni pan Tadeusz Guziak. Jak się okazało lotnik-

pilot, latający na „Spitfire'ach” nad Niemcami. Nie mógł wprawdzie 

poszczycić się większymi osiągnięciami w walkach powietrznych, ale to nie 

z własnej winy. Urodził się bowiem nieco za późno, bo dopiero w 1922 roku. 

Polskę opuścił więc w 1939 roku, jeszcze jako 17 letni chłopiec, by przez 

Węgry, Turcję trafić do Palestyny i do Egiptu a stamtąd do Anglii i Kanady do 

szkoły orląt. Jako wyszkolony pilot w stopniu podporucznika w 1944 r. trafia 

do 301 dywizjonu lotnictwa myśliwskiego, kiedy już właściwie skończyła się 

bitwa powietrzna o Anglię, w Europie na kontynencie też nie było już 

właściwie z kim walczyć. A znany polski As myśliwski, Stanisław Skalski, (który 

notabene żyje jeszcze w zdrowiu jako emerytowany generał pilot, dobrze się 

czuje i aktywnie uczestniczy w życiu politycznym kraju jako lider jednej 

z małych, ekskluzywnych prawicowych partii politycznych), ze swoim 

„Cyrklem Skalskiego” przeniósł się do Afryki aby tam dokonywać cudów 

brawury i waleczności. Tadzio więc na swoim „Spitfire'rze” musiał się 

zadowolić lotami nad Niemcy, na „wymiatanie”, czyli na śmiertelne 
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„polowania” – „Safari” na pociągi (lokomotywy, parowozy), samochody 

i pojazdy poruszające się po drogach bitych, kanałach i rzekach. Tak pan 

porucznik - pilot Tadeusz Guziak, chłopak z Podhala, spod samych Tatr, hasał 

sobie pod niemieckim niebem, urządzając sobie bezlitosne „Safari” na 

poruszające się pojazdy mechaniczne aż do kapitulacji hitlerowskich 

Niemiec. A gdy nadeszła już pełna wiosna 1945 r., wiosna już powojenna, 

Tadzio wraz z kolegami z dywizjonu urządzał sobie wycieczki z Anglii na 

kontynent krajoznawczo-wypoczynkowe po terenach znanych mu doskonale 

tylko „z lotu ptaka”, na których jako myśliwiec tropił zwierzynę. W jednej 

z takich wycieczek krajoznawczych trafili do ośrodka rehabilitacyjnego, 

wypoczynkowego, w którym wypoczywały i dochodziły do siebie byłe 

więźniarki obozu koncentracyjnego w „Ravensbrück”. Tam poznał Krysię, 

dziewczynę z Warszawy, która przypadła mu do serca. I odtąd wizyty 

w ośrodku zaczęły się powtarzać i to ze wzrastającą częstotliwością. Aż 

któregoś dnia zdecydował się zabrać piękną Krysię z ośrodka i zaprowadzić 

do ołtarza. 

Przeżyli jeszcze długie miodowe miesiące, które jednak „minęły 

szybko jak sen jaki złoty”. Przyszła demobilizacja. Tadzio na pożegnanie 

dostał awans na kapitana i oznakę pamiątkową dywizjonu 301. Według 

jednak pragmatyki królewskiej armii angielskiej, pozostał mu jednak nadal 

tytuł i stopień „wingleadera”, to jest dowódcy skrzydła, stopień 
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odpowiadający polskiemu porucznikowi. I przed młodymi stanęło pytanie, co 

teraz? Co dalej? A ponieważ Krysia była przy nadziei, postanowili wracać do 

Ojczyzny. A Ojczyzna w tym czasie kryła już dla nich liczne niespodzianki, 

niekoniecznie przyjemne. Tadka w Komendzie wojskowej przyjęto 

i zweryfikowano, jako wojskowego obcej (wrogiej) armii. Przede wszystkim 

nie uznali mu jego szarży, jego stopnia kapitana, jako nadany przez 

nieuprawnionych do tego dowódców. Nie mogli jednak uznać stopnia 

angielskiego, jako nadanego mu przez dowództwo Królewskiej Mości, więc 

w ich ewidencji pozostał, jako oficer armii angielskiej w stopniu, 

„wingleader”, wielce w tym czasie podejrzany. O innych niespodziankach nie 

warto nawet wspominać, gdyż były one w powszechnym użyciu i stosowano 

do wszystkich - a znane było powszechnie przez ogół Polaków jako 

„Polowanie na Czarownice”. Teraz losy przywiodły Tadzia na plac budowy 

„Celwiskozy” i w konsekwencji do mojego działu zatrudnienia, jako 

młodszego mojego współpracownika. Młodszego oczywiście wiekiem 

i stanowiskiem urzędniczym. Ale Tadzio mógł sobie ten mankament 

rekompensować starszym stopniem wojskowym. Tylko, że był to już czas 

powojenny, czas pokoju, radosnej twórczości, budowy i rozbudowy kraju. 

Więc tamte stopnie starszeństwa można było śmiało odłożyć do lamusa 

Historii. 
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W praktyce te wszystkie tytuły nie miały właściwie żadnego 

istotniejszego znaczenia. Ważne było co, kto potrafi zrobić. I dobrze zrobić. 

Fuszerzy nie popasali też długo w jednym miejscu. Stąd ogromna płynność 

kadr, która nie omijała również i kadry pracowników umysłowych. Nawet 

elita urzędnicza zmieniała się szybko i często. Najlepszym dowodem 

i przykładem tego był mój szybki awans. Na początku roku 1952, dokładnie 2 

stycznia, stanąłem do pracy jako referent w dziale zatrudniania, którego 

kierownikiem był ob. Kołodziej, a już wkrótce, bo w tydzień po moich 

imieninach tego roku otrzymałem pismo następującej treści: 
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Jelenia Góra, dn. 14.05.1952 r. 

Wrocławskie 

Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane nr 2 

Odcinek Budowlany nr 2 „Celwizkoza” 

w Jeleniej Górze 

Oddział kadr 

Krasoń Stanisław 

na miejscu 

W związku z wezwaniem ob. Kołodzieja na ćwiczenia wojskowe z 

dniem 14 maja 1952 r. powierzamy Obywatelowi pełnienie obowiązków Z-cy 

Kierownika SOB-2 do Spraw Administracji i Zaopatrzenia do odwołania. 

Dotychczasowe agendy należy przekazać ob. Guziakowi Tadeuszowi 

– st. ref. S. Zatrudnienia SOB-2 
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Zakładowa organizacja Związkowa 

W.P.Z.B.N. NR 2 

w Jeleniej Górze 

Al. Wojska Polskiego 44 

Wrocławskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane nr 2 

Odcinek Budowlany nr 2 „Celwiskoza” 

w Jeleniej Górze 

Kierownik OB - „Celwiskoza” 

/podpis nieczytelny/ 
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Od razu muszę zaznaczyć, że stan tymczasowy, wytworzony tym 

pismem, zgodnie z tradycyjnym porzekadłem, że najtrwalsze są prowizorki, 

przetrwał do końca. Ob. Kołodziej wrócił wprawdzie po wojsku na 

„Celwiskozę”, ale przeszedł na kierownika Działu gospodarczego Dyrekcji 

Zakładów „Celulozowo-Wiskozowych” A o nas, tzn. Tadku i mnie, 

zapomniano i nie odwołano z zajmowanych tymczasowych stanowisk i tak 

tkwiliśmy na nich prawie aż do samego zakończenia budowy wiskozowego 

Kombinatu. Gdybyśmy sami nie zadbali o to by podziękować za pracę 

w związku i innymi być może, nie korzystniejszymi ofertami, ale zawsze 

atrakcyjniejszymi i chyba bardziej, perspektywicznie, stabilnymi, tkwilibyśmy 

na nich do dziś dnia. Ale na razie to jeszcze daleka przyszłość. 

Tymczasem urzędowaliśmy, a budowlańcy budowali. I „rosły mury 

hen pod chmury” lecz zdarzały się im różne ciekawe, a niespodziewane 

historie. Jednym z obiektów priorytetowych, budowanych w tempie 

pośpiesznym była bocznica kolejowa dla Kombinatu, potrzebna pilnie, bo 

z każdym dniem rosło natężenie ruchu kolejowego adresowanego do 

„Zakładów Celulozowo-Wiskozowych” (w budowie). Codziennie pod 

adresem fabryki sztucznych włókien przychodziły przesyłki wagonowe 

z zaopatrzeniem, surowcami, materiałami budowlanymi i, już na gwałt, 

goniąc plan, maszyny i urządzenia produkcyjne. Jeśli doliczyć do tego 
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transport dostarczający zaopatrzenie materiałowe firm takich jak nasz 

„Odcinek Budowlany nr 2 CELWISKOZA”, oraz podwykonawców różne 

elektromontaże, zrozumiemy naglą pilność tej budowy. Tory kolejowe 

bocznicy, czyli jak to nazywali „żeberko”, zwrotnice i rozjazdy, budowały 

specjalistyczne brygady robót budownictwa kolejowego. Robota poszła im 

szybko i gładko jak z płatka, bez żadnych sensacji i zakłóceń. Tak, że wkrótce 

lokomotywa parowa mogła manewrować swobodnie po całym terenie placu 

budowy. Powstała potrzeba wybudowania dla lokomotywy manewrowej 

odpowiedniej remizy-zajezdni, miejsca postoju oraz remontu parowozu. 

Dokumentacja była w komplecie i nic nie stało na przeszkodzie żeby 

natychmiast przystąpić do budowy. Wykonanie powierzono inżynierowi 

Maciejewskiemu, zwanemu popularnie „Sołtysem”, jako kierownikowi 

obiektu. Roboty murarskie wykonywała brygada murarzy mistrza Gawlety, 

majstra poważnego i „na poziomie”. Budynek był zresztą prosty jak chłopska 

stodoła, cztery ściany i dach, kryty blachą. Ot taka sobie solidniejsza 

murowana szopa. A kiedy już budynek był gotów i przyszło do odbioru, 

zebrała się cała szanowna Komisja Kolaudacyjna, składająca się z poważnych 

i szacunku godnych fachowców, przedstawicieli tak inwestora, jak 

i wykonawcy stanęli wszyscy przed jakąś tajemniczą zagadką. Robota była 

wykonana niby bez zarzutu, budynek w swym kształcie i wymiarach był 

zgodny z dokumentacją jednak coś było nie tak. Albo mu coś brakowało albo 

też miał czegoś za dużo. Coś tu jednak musiało być sknocone. Ale co? Odbiór 
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odbywał się w porze południowej przy jasnym, słonecznym świetle. Tym 

bardziej kontrast między jasnym, słonecznym dniem na zewnątrz 

a mrocznym wnętrzem remizy, rzucał się w oczy. Wreszcie ktoś rzucił pytanie:  

 Dlaczego w tej remizie jest tak ciemno? – I wtedy od razu padła 

odpowiedź – bo remiza nie ma okien. 

A jak w dokumentacji? A w dokumentacji cała boczna, południowa 

ściana to były prawie same okna. Od okapu dachu aż do poziomu około 

półtora metra nad ziemią. W zapale i pośpiechu pracy i majster Gawleta 

i kierownik budowy inż. Maciejewski zbyt powierzchownie potraktowali 

dokumentację, bo trudno przypuszczać by inżynier Maciejewski nie umiał 

czytać rysunków technicznych. Chociaż w tym czasie, kiedy panowało 

powszechnie jaszcze hasło, że „nie matura, lecz chęć szczera zrobią z Ciebie 

inżyniera”, z tymi tytułami inżynierów bywało rozmaicie. Okna 

prawdopodobnie przeoczyli właśnie dlatego, że było ich za dużo, prawie całą 

ścianę tworzyły same okna. 

Wydarzenie to przypomina stare opowiadanie ludowe 

o Siedmiogrodzie, którego mieszkańcy byli tak głupi, że głupota ich stała się 

przysłowiowa (coś na kształt warszawskiego Grójca), i sąsiedzi zamiast mówić 

„Siedmiogród”, mówili „Ciemnogród”. 
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Zdarzyło się, że miasto, choć tak znaczne, nie posiadało ratusza, 

chociaż miało wybraną już Radę Miejską. Złośliwi twierdzili, że „byli to 

najgłupsi z najgłupszych”. Rada bardzo ubolewała z powodu braku ratusza 

i czuła się niedowartościowana, musząc obradować po kątach niegodnych jej 

rangi. Czuła się urażona w swej dumie. Pewnego więc dnia na specjalnej 

sesji, „rada w radę”, Rada postanowiła, po burzliwej dyskusji, „Wybudujemy 

okazały ratusz, godny prześwietnej Rady i mieszkańców Siedmio-ciemno-

grodu. Zabrali się więc wszyscy solidarnie do roboty entuzjastycznie, nie 

szczędząc trudu, potu i „pomysłów”, i robota ruszyła z kopyta. Przy takim 

zapale, entuzjazmie pracy jaki ich ogarnął, nic dziwnego, że w rekordowym 

czasie na rynku miasta stanął wspaniały ratusz. Wiodły do jego bram 

ogromne, siedmiostopniowe, marmurowe schody, były wspaniałe, kute 

w brązie odrzwia i również kute w brązie dwuskrzydłowe, zdobione 

ornamentem, obrazującym sławetne dzieje miasta, drzwi wejściowe, była 

okazała wieża zegarowa z zegarem wskazującym godziny i minuty, 

i wybijający godziny i kwadranse. A po ozdobnej galeryjce pod zegarem 

chodził strażak z błyszczącą złotą trąbką i co godzina wygrywał na niej miejski 

hejnał. Gdy już wszystko było gotowe, zapięte na ostatni guzik, wyznaczono 

dzień i godzinę na uroczystą inaugurację urzędowania Rady w nowym 

ratuszu. W ten cudownie piękny dla miasta i słoneczny, jasny dzień, ludność 

miasta ogarnięta zrozumiałą euforią zgromadziła się tłumnie na rynku przed 

nowym ratuszem. Orkiestra strażacka raźno przygrywała, albo też intonowała 
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poważne Hymny „na cześć!”. Burmistrz i Rajcy „trzasnęli” mowy. Wreszcie 

najzacniejsi prominenci przecięli wspólnymi siłami trójkolorową wstęgę, 

orkiestra zagrała „Tusz” i otwarto podwoje do nowego ratusza. A wnętrze 

nowego ratusza wionęło na zebranych przed otwartymi wierzejami 

dostojników ciemną pustką!. Wnętrze nowego ratusza okazało się ciemne jak 

noc, mimo, że cały świat tonął w powodzi słonecznego południowego 

światła. 

Co jest? Stanęli rajcy i sam burmistrz zadziwieni dziwnym 

zjawiskiem. Dlaczego wewnątrz nowego Ratusza jest ciemno? Zachodzili 

w głowę. Zaczęły się dyskusje i dociekania. Wreszcie ktoś zrobił epokowe 

odkrycie, nowy Ratusz nie ma okien. Ha! Trudno! Wtedy burmistrz zwrócił 

się do mieszkańców miasta z apelem, aby każdy przyniósł z domu, co kto 

może, przetak, sito do przesiewania mąki, kosz wiklinowy, a w ostateczności 

zwykły jutowy worek. i wszyscy razem solidarnie niech łapią na rynku miasta 

światło słoneczne i noszą do środka Ratusza, do wnętrza, aby ja dostatecznie 

oświetlić. Tak też zrobili. Ale bezskutecznie. Wnętrze nowego Ratusza 

pozostało ciemne jak noc bezksiężycowa i dlatego sąsiedzi nazywali ich 

zamiast „Siedmiogrodzianie”, złośliwie „Ciemnogrodzianie”. 

Niedaleko od naszego baraku biurowego, na przeciw okien był 

betonowy zbiornik z wodą o powierzchni mniej więcej około 10x10 m i 2 m
2 
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szeroki. Widocznie w czasie wojny Niemcy przygotowali go jako zapasowy 

zbiornik wody przeciwpożarowej na wypadek bombardowania lotniczego. 

Zauważyliśmy, że nad tym zbiornikiem stale przesiaduje robotnik  lepiej 

znany robotnik z tego, że za kołnierz nie wylewa. Ale na to żeby pić, trzeba 

jednak mieć za co. A on jak widać do pracy się nie palił, wolał siedzieć nad 

basenem. Intrygował on zresztą nie tylko nas. W końcu zainteresował się 

nim, jego bezpośredni przełożony. Okazało się, że chłop w tym zbiorniku nie 

do wiary, na zwykłą szpilkę, łapał ryby. I to z powodzeniem. W basenie było 

zatrzęsienie pstrągów. Tyle, że potrafił on na gołą zwykłą szpilkę krawiecką 

tyle ich nałowić, że mu zawsze na te pół litra wystarczyło. Wieść o pstrągach 

w basenie rozniosła się po całym placu budowy lotem błyskawicy i obiegła 

nawet w dalszy szeroki świat. Wszyscy zachodzili w głowę, skąd tu w basenie 

odizolowanym od rzek i innych większych zbiorników wodnych, w głębi lądu, 

w sztucznym basenie z wodą stojącą, ta szlachetna, wrażliwa na warunki 

życiowe ryba z bystrych, górskich potoków znalazła się i żyje i jak można 

przypuszczać, nawet się rozmnaża. Wskazuje na to jej mnogość w basenie. 

 Nic tylko musiały przynieść tu ikrę dzikie kaczki na łapkach - 

stwierdzają autorytatywnie „znawcy” w tej materii. 

Może. Różne były hipotezy. 
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Straż przeciwpożarowa Zakładów Celulozowo-Wiskozowych, która 

dotąd prócz gry w karty, w „Skata”, żadnej innej aktywności nie przejawiała, 

stała się nagle niezwykle ożywiona, aktywna i pełna troski o wysoki stopień 

sprawności fizycznej i techniczno-zawodowej. W tym celu zaczęła 

energicznie ćwiczyć swe sekcje i zespoły w sprawności strażackiej, by ją 

usprawnić i podnieść na możliwie jak najwyższy poziom. Takiego przy tym 

nabrała wigoru i animuszu, że kiedyś z rozpędu w czasie ćwiczeń 

z motopompą w ciągu godziny wypompowała wszystką wodę ze 

wspomnianego basenu przeciwpożarowego. I dla biednego wędkarza 

skończyły się połowy pstrągów i codzienne pół litra. 

Tak się jakoś ułożyły stosunki, że praca w naszym dziale toczyła się 

normalnym, biurokratycznym trybem bez zgrzytów, niespodzianek i sensacji. 

Czego nie można powiedzieć o pionie technicznym, ściśle wykonawczym. 

Nasz wydział żył i pracował jakby w izolacji. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co 

tam się dzieje. Wiedzieliśmy tylko, że bałagan jest niesamowity. Ale nie 

wdawaliśmy się w szczegóły. A że musiało się tam dziać nie najlepiej, dawały 

o tym znać coraz częściej zjeżdżające na budowę różne kontrole. Tak 

z ramienia inwestora jak i generalnego wykonawcy. O tym, że musiały zajść 

jakieś zakłócenia w wykonawstwie świadczyły nadchodzące coraz częściej 

transporty różnych elementów konstrukcji urządzeń i maszyn produkcyjnych, 

których nie było gdzie podziać z braku dostatecznej powierzchni 
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magazynowej. Nie można było ich zamontować na przewidzianych w dla nich 

planach miejscach w halach produkcyjnych, gdyż hale te z powodu 

opóźnienia robót budowlanych nie były jeszcze wykończone, a niekiedy 

nawet nierozpoczęte. W wyniku czego te elementy maszyn i urządzeń 

produkcyjnych musiały być składowane pod gołym niebem, na rampie 

magazynowej, gdzie narażone były na wpływy i działanie warunków 

atmosferycznych i inne nieprzewidziane przypadki. 

Kwestia musiała się widocznie w końcu stać na tyle paląca, że 

władze na najwyższym szczeblu poczuły się zobowiązane delegować do 

Jeleniej Góry na budowę „Celwiskozy” specjalnego pełnomocnika dwóch 

ministrów, Przemysłu Chemicznego, i Budownictwa Przemysłowego 

z zadaniem uporządkowania wszystkich spraw na terenie budowy Zakładów 

Celulozowo-Wiskozowych. Miał do tego odpowiednie pełnomocnictwa obu 

tych dwu ministrów. 

Pełnomocnik siedział (to oczywiście eufemizm) przez ponad pół 

roku, nie „siedział” a orał jak głupi wkładając w swą pracę całą swoją energię 

i posiadaną wiedzę i doświadczenie. Już po kilku dniach, kiedy się na miejscu 

zorientował o panujących tu stosunkach, to określił je krótko: 

 Stajnia Augiasza to przy tym była pestką. 
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Bałagan tu okropny i pełno nie do rozwiązania zagadek. Co krok 

napotyka się tak zwane „roboty zanikające”. Gdzieś tu z jakichś powodów 

brygada wykonała wykop, dokonano jego pomiarów, wystawiono i zapłacono 

fakturę, ale wykopu próżno by szukać. Nie ma go. To właśnie jest „robota 

zanikająca”. Bo w jakiś czas potem przyszła ta sama, albo też inna brygada 

i wykop zasypała, splantowała, a nawet może i posiała trawę, dokonano 

obmiaru, wystawiono fakturę i zapłacono za nią. A roboty i wykopu szukaj 

teraz wiatru w polu. W takich przypadkach, niestety, trzeba się pogodzić 

i przyjąć zeznania zainteresowanych ludzi, jako wiarygodne. 

Czy prawdziwe, to inna sprawa. Ale po co sobie łamać głowę 

rzeczami mniej czy więcej wiarygodnymi? Kiedy jest cała mnogość 

nieprawdopodobnych i zdecydowanie niewiarygodnych. Oto według 

protokołów obmiarów i zapłaconych faktur zaliczkowych, powinien stać już, 

podciągnięty pod dach, okazały gmach rębalni a tymczasem w określonym 

miejscu placu budowy rośnie sobie spokojnie trawka. Nie zostały nawet 

wypalikowane zarysy gabarytów, w których mają być wykonane wykopy pod 

fundamenty tego gmachu. 

Podobne fakty, wcale nie sporadyczne, napotyka biedny pan 

pełnomocnik Wisłocki na każdym kroku swej mrówczej pracy. Nie dziwię mu 

się, że mu w takich razach ręce bezsilnie opadają i ogarnia go czarna rozpacz. 
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Choć chciałbym coś znaleźć na pociechę i osłodę dla pana inżyniera 

Wisłockiego, na próżno grzebię w pamięci, nic takiego, niestety, nie znajduję. 

Za to natrętnie pchają się pod pióro wydarzenia raczej przykre, może nawet 

wstrząsające w swej brutalności i bezmyślności. A wynikające, jako pochodne 

z istniejącego na placu budowy uniwersalnego bałaganu. 

Jak już wspomniałem na rampie magazynowej składowane są 

elementy konstrukcji urządzeń mechanicznych i produkcyjnych oraz maszyny 

produkcyjne dla Zakładów Celulozowo-Wiskozowych, które, według 

harmonogramów budowy powinny być już instalowane i montowane 

w odpowiednich halach produkcyjnych. Cóż kiedy te Hale produkcyjnych nie 

ma, nie dochodzę przyczyny dlaczego, bo nie potrafię, trudzi się nad tym od 

kilku miesięcy pełnomocnik dwóch ministrów, pan inż. Wisłocki. Zobaczymy 

z jakim skutkiem. Ale fakt pozostaje faktem, że hale produkcyjne są jeszcze 

daleko w lesie, a maszyny produkcyjne gniją tymczasem, składowane pod 

gołym niebem, na rampie wyładowczej magazynu bez żadnej opieki i są po 

trochu rozkradane. Nie całkowicie, a właśnie po trochu, po kawałeczku. 

Znaczna część tych maszyn i urządzeń produkcyjnych ze względów 

technologicznych, aby była odporna na działanie kwasów, jest wykonana 

z metali nieżelaznych, w znacznej części z ołowiu. Ołów, jak wiadomo, jest 

metalem dość ciężkim ale i bardzo łatwo kowalnym. Metalem niemal 

plastycznym. I ma ogromne zastosowanie w różnych dziedzinach produkcji, 
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a zwłaszcza w chemii. Jest więc na rynku metalem poszukiwanym na równi 

z innymi metalami nieżelaznymi, jak miedź, nikiel, cyna, cynk i chrom. Trudno 

więc byłoby się spodziewać, że leżące na rampie magazynowej bez opieki 

maszyny, elementy urządzeń i instalacji produkcyjnych wykonanych z ołowiu 

nie zwrócą na siebie oczu amatorów chętnych łatwego zarobku. Niedużego, 

ot, tylko tyle, aby starczyło na litr, a niekiedy nawet na pół litra 

„Jeleniogórskiej Perły”, zwłaszcza, że tuż za bramą, otworzyło swe podwoje 

przedsiębiorstwo zajmujące się skupem „odpadów użytkowych”. Złom 

wszelkiego rodzaju metali stanowił główny przedmiot obrotu tego 

przedsiębiorstwa. A największą częścią tego złomu, od pewnego czasu stał 

się złom ołowiany. Nie było żadną sztuką, ani zbyt wielkim ryzykiem czy 

trudem odłamać od maszyny czy innego urządzenia kawałek ołowianej rury, 

czy jakiś zawór czy kran, zasuwę, sklepać to na dość grubą blachę, nadać jej 

mniej więcej kształt rycerskiego ryngrafu czy półpancerza, ołów jest na to 

wystarczająco plastyczny, wsunąć pod marynarkę czy sweter na piersiach 

i można było spokojnie przejść bez trudu przez portiernię bez obawy rewizji. 

Tuż za bramą za ten kawałek ołowiu otrzymywało się tyle, że starczyło na pół, 

a czasem i nawet na litra. A że przy tym została okaleczona a czasem nawet 

zniszczona maszyna czy jakieś urządzanie wartości krociowej, nikogo z tego 

powodu głowa nie bolała. Przedsiębiorstwo skupu odpadów użytkowych 

prosperowało w najlepsze, polowa załogi od rana chodziła już na „rauszu”. 
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A maszynami i urządzeniami na rampie magazynowej nikt się specjalnie (z 

tych co powinni) nie interesował. 

I mimo licznej straży przemysłowej, a może właśnie dlatego, bo na 

temat skuteczności działania straży przemysłowej, miałem własne 

doświadczenia i opinie jeszcze z Pieńska, była to banda nygusów. Toż oni 

sami mieli zawsze najwięcej okazji i możliwości do upłynnienia tego ołowiu. 

Naiwnością byłoby mniemać, że z tych okazji nie korzystali. 

Można więc śmiało powiedzieć, że mimo kontroli na portierni, 

mimo (a może dzięki) licznej straży przemysłowej części ołowiane maszyn 

i urządzeń produkcyjnych ze składowiska na rampie magazynowej 

wysublimowały w końcu bez śladu. Jak się z tego rozliczyły odpowiednio 

działy organizacyjne, odpowiedzialne za tan dział gospodarki 

w przedsiębiorstwie, nie wiem. Zresztą nie była to byle sprawa. 

W istocie tak się zagłębiłem w arkana tej niesamowitej sprawy, 

która mnie ani specjalnie nic dotyczyła, ani też specjalnie nie musiała 

obchodzić, bo przecież powinienem sobie powiedzieć, że w tych sprawach 

„niech się tam woły boskie bodą”, my zajmijmy się nieco więcej sprawami 

obchodzącymi nas bardziej bezpośrednio! 
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Przede wszystkim, powrót do Jeleniej Góry wpłynął jakoś kojąco na 

nasze samopoczucie. Nie tylko moje, ale i całej rodziny. Poczuliśmy się znowu 

u „siebie”, w „domu”. Spokojni, bezpieczni i szczęśliwi. Irka kontynuowała 

swoje kontakty towarzyskie, stosunki społeczne, a ja już zdążyłem również 

nawiązać znajomości i stosunki przyjacielskie z których niektóre okazały się 

trwałe i przetrwały „aż do śmierci”. Między innymi taką była znajomość, 

bardzo bliska i przyjacielska, z Mietkiem Wnukowskim. Znajomość oczywiście 

z „Celwiskozy”, ale jakoś tak przylgnęliśmy do siebie, mimo, że on, po 

ukończeniu podchorążówki technicznej szczycił się tytułem inżyniera i na 

„Celwiskozie” pracował w dziale głównego mechanika, nie wiem w jaki 

sposób zbliżyliśmy się do siebie. Chyba przez Tadka. Miecio był również 

kapitanem i to przedwojennym, w broni pancernej. W czasie wojny, we 

wrześniu 1939 roku dowodził pociągiem pancernym operującym na linii 

Kobyłka – Tłuszcz – Małkinia, aż do dnia, kiedy Niemcy dokonali całkowitego 

oblężenia Warszawy podeszli do niej od wschodu, on nie miał już gdzie i jak 

się poruszać. Wtedy powziął bolesną dla każdego dowódcy w takich 

wypadkach decyzję, trzeba skapitulować. A żeby zaś taki piękny sprzęt, 

w postaci wspaniałego i bohaterskiego pociągu pamiętającego zwycięskie 

boje nad rzeką Zbrucz i pod Dubieną w 1920 roku dostał się nieuszkodzony 

w ręce wroga, oczywiście, nie mógł dopuścić. Wydał wtedy rozkaz, aby 

pociąg ustawić na moście kolejowym na rzece Liwcu pod Łochowem 

i wysadzić w powietrze razem z mostem. Za jednym zamachem zniszczył 
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pociąg i wysadził most kolejowy w powietrze. Wojenna propaganda 

niemiecka potem wielokrotnie publikowała w różnych czasopismach 

i ulotkach propagandowych zdjęcia tego wsadzonego w powietrze mostu 

i pociągu pancernego przypisując to jako sukces swej niezrównanej, 

skutecznej Luftwaffe. Szczególnie przypadły sobie do serca Irka i Cesia, żona 

Mietka. Cesia była córką też nie byle kogo, tylko samego pana Ritza, 

właściciela znanej warszawskiej knajpy na Krakowskim Przedmieściu, 

usytuowanej naprzeciwko kościoła św. Krzyża. Figura Pana Jezusa ustawiona 

na schodach przed wejściem do kościoła (stoi tak zresztą do dziś) jakby 

wskazywała palcem tę knajpę. Nie wiadomo tylko czy z groźbą, czy też 

z zachętą. Cesia wyniosła z domu zamiłowania kulinarne, a Irka też lubiła 

gotować i pitrasić, więc zawsze łatwo znajdowały ciekawe tematy do 

rozmowy i dyskusji. Z czasem nawet rozwinęło się między nimi coś w rodzaju 

współzawodnictwa na tle kulinarnym. Sądzę, że ta skłonność do 

współzawodnictwa kulinarnego jest cechą wrodzoną, jeśli nie wszystkich 

kobiet, to przynajmniej ich przytłaczającej większości. Łatwo się uczą i mają 

dziwny dar, z tysięcy najrozmaitszych recept i kulinarnych rad, potrafią 

wybrać zawsze te optymalne, najbardziej odpowiadające smakom i gustom 

adresata, dla którego są przeznaczone. 

Rodzice Mięcia pozostawili po tamtej stronie Bugu, bo stamtąd 

gdzieś, spod Mołodeczna Miecio pochodził, podobnie jak tysiące innych 
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podobnych mu kresowiaków, którzy za Bugiem pozostawiali dziedziczne 

majątki i dobra, również jakiś dziedziczny niewielki dworek rodzinny, 

szlachecki. Jako ekwiwalent za pozostawione tam mienie Jeleniogórska Rada 

Narodowa przyznała matce Miecia niewielki dworek na samym południowo-

zachodnim krańcu miasta, ostatni, przy ulicy Wolności prowadzącej do 

Cieplic. Przy domku był niewielki ogródek i kilka drzew owocowych 

imitujących sad. W ogródku Miecio, jako zapalony miłośnik kwiatów hodował 

jakiś specjalny gatunek tulipanów. W wolnych chwilach zawsze miał zajęcie 

z przebieraniem, sortowaniem tulipanowych cebulek W domu oprócz Miecia 

i Cesi, jego żony mieszkali jeszcze matka Miecia, formalna i nominalna 

właścicielka posesji, matka Cesi, również staruszka jak matka Miecia i brat 

Cesi, Pan Piotr, który pracował w monopolu, w dawnej poniemieckiej 

wytwórni wódek gatunkowych produkowanych na specjalnym zestawie 

różnych ziół leczniczych, których skład i recepta stanowiła rodzinną 

tajemnicę właścicieli firmy święcie i ściśle przestrzeganą. Obecnie wytwórnia 

(gorzelnia) produkowała spirytus i zwykłą siwuchę. Próby z „Jeleniogórską 

Perłą”, początkowo bardzo obiecujące, po śmierci pana Piotra (w wieku 30 

lat) również zakończyły się bez powodzenia. Nie jestem pewien i głowy bym 

za to nie dał, ale gdy poznałem pana Piotra zrodziło się we mnie podejrzenie, 

że w tej całej aferze z „przeciekającymi butelkami monopolowymi” to pan 

Piotr, jeśli nie był jej inicjatorem, to przynajmniej jednym z głównych jej 

promotorów. Więcej! Przypuszczam, że pan Piotr wiedział, iż to właśnie ja 
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byłem tym, który ich wystawił wraz z całym ich pomysłem na pośmiewisko, 

gdyż mimo zażyłej i serdecznej naszej przyjaźni z Mietkami, on zawsze starał 

się mnie unikać i trzymał się zawsze z daleka, a na mnie spoglądał „zezem”. 

W krótkim czasie po poznaniu się z Mięciami, pomarły obie 

staruszki, krótko jedna po drugiej i spoczęły na jeleniogórskim cmentarzu 

obok siebie. W willi przy ul. Wolności zrobiło się pusto. Wtedy Miecio 

postarał się i przysposobił sobie dziewczynkę, w wieku naszego Andrzeja. 

Tymczasem znajomości nasze zakreślały coraz szersze kręgi. Poznawaliśmy 

coraz więcej ciekawych ludzi (celowała w tym szczególnie Irka) i zawieraliśmy 

różne przyjaźnie, a równocześnie stare zacieśniały się. Jakoś poza Tadziem 

Guziakiem, ale za jego przyczyną i poręczeniem do naszego towarzystwa 

dołączył Stachu Raudnitz z żoną Stefą. Bardzo oryginalne i interesujące 

towarzystwo, również bezdzietne. Pochodzili podobno ze Lwowa albo z jego 

pobliskich okolic. Poznali się w partyzantce, przy ognisku, na biwaku. 

W jakich oddziałach partyzanckich walczyli, jakim cudem w chwili 

zakończenia wojny znaleźli się na terenie Rzeszy Niemieckiej, w jakim 

charakterze, czy jako uciekinierzy przed Armią Radziecką, czy jako 

przymusowi robotnicy wywiezieni przez Niemców na przymusowe roboty, 

czy może jeszcze w jakimś innym charakterze, nie wiem, bo nigdy na ten 

temat nie byli zbyt wylewni. A Ja też się specjalnie nie dopytywałem, gdyż 

z zasady szanowałem cudze tajemnice, nie leży w moim charakterze 
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wyciągać z kogoś na siłę rzeczy, o których on nie ma ochoty rozmawiać. A w 

tym czasie, i jeszcze długo potem różni ludzie mieli swoje różne, prywatne 

tajemnice, którymi nie chcieli się dzielić z obcymi, a nawet z najbliższymi. Ja 

osobiście podejrzewałem, że należeli do jakiejś jednej z licznych, narodowej 

organizacji wojskowej, np. do WIN albo NSZ, organizacji bardzo wrogo 

nastawionych do systemu komunistycznego, a już specjalnie znani pod tym 

względem, tradycyjnie Lwowiacy. Ale mnie to nie przeszkadzało. Uważałem, 

że każdy z nich, niezależnie jaką wyznaje ideologię, w jakiej organizacji 

bojowej czy politycznej działa czy walczy, jest przede wszystkim Polakiem 

i patriotą, walczy, działa w imię i dla dobra Ojczyzny Polski. Dlatego nie 

przeszkadzało mi, kiedy razem przy moim biesiadnym stole, w dniu jakiegoś 

rodzinnego święta, zasiedli w najlepszej zgodzie, Władysław Koszela, major 

Pierwszej Armii Wojska Polskiego, w stanie spoczynku z Żoną Marysią; 

Mieczysław Wnukowski, kapitan broni pancernej, weteran września 1939 

roku; Tadeusz Guziak, kapitan pilot polskiej armii na Zachodzie, z żoną 

Krystyną; Józef Chwist, porucznik Urzędu Bezpieczeństwa w Jeleniej Górze, 

repatriant z Francji, ciągle jeszcze w czynnej służbie w bezpiece, z żoną Basią; 

Stanisław Raudnitz, „leśny” „Jędruś”, o którego przekonaniach politycznych 

też nikt, nigdy nie wspominał, z żoną Stefą. 

Raudnitza, oczywiście, poznałem również na „Celwiskozie”, był tu 

starszym księgowym. Mieszkał w Cieplicach, na samym wstępie do tej 



 

373 

 

miejscowości, w pierwszej narożnej kamienicy „Pod Koroną”, na pierwszym 

piętrze. Na Dolnym Śląsku mocno jeszcze zachował się zwyczaj oznaczania 

wyróżniających się różnych obiektów, kamienic, aptek, sklepów, kawiarni 

i knajp różnymi symbolami zaczerpniętymi ze świata fauny, flory albo innymi 

oderwanymi. Podobał mi się i czułem do tych symboli pewien sentyment. 

W osadzie, w której spędziłem najpiękniejsze i najszczęśliwsze lata mojego 

dzieciństwa, po drugiej stronie granicy państwowej był Hotel „Pod Kolanem”, 

a w Jeleniej Górze była apteka „Pod Jeleniami”, knajpa „Pod Wiechą”, itd. 

W Polsce chyba tylko w starym, konserwatywnym królewskim Krakowie 

zachowała się do dziś tradycyjna knajpka „Pod Baranami”. 

Na budowie tymczasem, po pierwszych, wstępnych dochodzeniach 

i ustaleniach, oraz raportach pełnomocnika dwóch ministrów, pana inżyniera 

Wisłockiego, nastąpiły pewne zmiany. Nie można powiedzieć, żeby były one 

radykalne, raczej kosmetyczne. Ze stanowiska dyrektora naczelnego 

generalnego wykonawcy inwestycji odszedł inż. Vogt. Podobno na skutek 

jakiejś choroby psychicznej. Jedni twierdzili, że zachorował na rozdwojenie 

jaźni. Czym miało się to objawiać? Nie mam pojęcia. Inni zaś twierdzili 

uparcie, że cierpi na manię prześladowczą. Po nocach prześladują go zmory 

i zwidy spędzające mu sen z powiek, że bezsenny, jako lunatyk snuje się 

nocami po placu budowy między wyrastającymi budynkami, i a jak piekielna 

mara, straszy ludzi. 
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Odszedł też Kierownik Odcinka Budowlanego nr 2 „Celwiskoza”, inż. 

Prenier, powołany do „Centrali”, do Warszawy na odpowiedzialne stanowisko 

w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego. Zresztą obaj, i Vogt i Prenier 

w uznaniu zasług położonych przy budowie „Celwiskozy”, zostali 

uhonorowani awansami i wysokimi nagrodami pieniężnymi. 

Równocześnie na budowę przyszło dwóch młodych, prawdziwych 

inżynierów budowlanych, po świeżo właśnie ukończonych studiach 

architektonicznych na Politechnice Wrocławskiej, Grześ Kolczyński i Jurek 

Szypowski. 

I tak, nie wiadomo jak i kiedy minął już rok. Święta Bożego 

Narodzenia obchodziliśmy nie powiem, że hucznie, ale sytnie, ciepło 

i kameralnie. Chłopcy, Marek i Jacek wyjechali na organizowane przez szkoły 

obozy zimowe, przy znaczącym w to wkładzie Komitetów Rodzicielskich, 

a Andrzeja, który właśnie kończył trzy lata, zabrały ciotki do Warszawy. My 

z Irką we dwoje oczekiwaliśmy nowego gościa, który miał się zjawić lada 

dzień. 

W sam świąteczny dzień Nowego Roku, 1 stycznia 1953, o godzinie 

10 rano zjawił się jako czwarty z kolei syn, Janusz i już z nami pozostał na 

stałe, rozpoczął się rok 1953. 
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Rok taki jakiś przeciętny, statystyczny, bez zgrzytów i konfliktów, ale 

i bez sensacji i emocji. 

Janusz, nowy przybysz na naszą planetę, podobnie jak jego trzej 

starsi bracia miał wspaniały charakter, był urodzonym, pogodnym optymistą 

i epikurejczykiem. Jeśli nie był głodny i sucho miał w pieluchach, to 

w zasadzie był zadowolony i wcale nie sprawiał zbytnich kłopotów. 

A i w pracy, na budowie, życie powoli się normalizowało. Wtoczyło 

się w wyżłobione już koleiny i toczyło się dalej gładko bez specjalnych 

zahamowań czy innych kolizji. Jeśli spoglądam retrospektywnie na ten rok, to 

istotnie wydaje mi się dość, powiedziałbym, przeciętny, statystyczny. Zbliżały 

się już święta Wielkiej Nocy i nic ciekawego, godnego zanotowania 

w domowej kronice na budowie się nie wydarzyło ani nie działo w ogóle. 

Nawet pogoda była bardziej listopadowa, zaduszkowa niż przed wielkanocna, 

wiosenna. Nadeszła wreszcie i Wielka Sobota! 

Na budowie, oczywiście, nikt nawet nie pracował. A i w naszym 

baraku-biurowcu byliśmy właściwie tylko po to, aby podpisać listę obecności, 

złożyć sobie życzenia świąteczne i pryskać szybko do domu, na święconkę. 

Ale tak naprawdę to obowiązujący w te dni przedświąteczne, to znaczy 

w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę, dni o surowym reżimie 

postu a równocześnie pełne domowej krzątaniny i rozgardiaszu, związanych 
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z przygotowaniami do godnego przyjęcia pierwszego dnia Świąt 

Zmartwychwstania, mężczyzna, zwłaszcza w ciasnym proletariackim 

mieszkaniu jest prawdziwą w domu zawadą, nie tylko, że nie pomoże w tych 

pracach przygotowawczych, ale jeszcze przeszkodzi. Nie tylko plącze się pod 

nogami zapracowanej gospodyni. I właśnie na tym tle ukształtował się stary 

zwyczaj, rodzący świąteczny, a właściwie przedświąteczny konflikt między 

gospodynią a męską połowę, przez obie strony milcząco przyjęty 

i zaakceptowany, że to w dni przedświąteczne, męska połowa, aby nie 

przeszkadzać w domu wymyka się gdzieś do knajpki na śledzika. Trzeba, 

bowiem w te dni przestrzegać nakazanego przez Kościół katolicki postu. 

Gospodynie, wprawdzie bez entuzjazmu, ale ze zrozumieniem, a nawet 

z pewnym zadowoleniem przystały na taki układ. Bo, jak kiedyś na własne 

uszy słyszałem jak jedna sąsiadka skarżyła się drugiej, że: 

 Nie lubię jak mi chłop siedzi na głowie! Moja pani! W taki dzień 

chłop w chałupie to jak wrzód na... 

Więc i my bez entuzjazmu zabieraliśmy się do powrotu w domowe 

pielesze, zwłaszcza, że jeszcze godzina była smarkata, wyjątkowo wczesna. 

Dochodziła dopiero dziesiąta. Wtedy „Sołtys” Maciejewski wystąpił 

z propozycją, a właściwie z uroczystym zaproszeniem do siebie na „śledzika”, 
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jako drugie śniadanie. Początkowo było trochę wymawiania się, certowania, 

ale gdy „Sołtys” nalegał. 

Mieszkał samotnie na ul. Ogrodowej, parę kroków od „Celwiskozy”. 

Maciejewski swą osobowością bardzo przypominał aktora, Wojciecha 

Siemiona w roli kadrowca w filmie „Zezowate Szczęście” z B. Kobielą w roli 

głównej. Starł się on (tzn. Maciejewski) usilnie wkupić w naszą grupę. 

Imponowaliśmy mu. A szczególnie adorował Kazia Michalaka, starszego 

referenta w dziale zatrudnienia, który przyszedł na miejsce Tadzia Guziaka, 

kiedy ten awansował na kierownika działu. Kaziu, ze swoją aparycją 

„Prawdziwego Hrabiego”, albo, co najmniej amanta filmowego mógł 

„sołtysowi” zaimponować. A tak na marginesie muszę dodać, że Kaziu do 

złudzenia przypominał swego filmowego imiennika, Kazimierza Plucińskiego. 

Równie elegancki, wyprasowany, chusteczka w butonierce, spodnie z kantem 

ostrym jak brzytwa. Tej soboty przedświątecznej Kazio przyszedł, jako że 

pogoda powinna być według kalendarza wiosenna, w nowiutkim, eleganckim 

płaszczu garderobianym, koloru nieco jaśniejszego od wojskowego „khaki”. 

Tak naprawdę to Maciejewski chciał się pochwalić i zaimponować 

swoim nowym, świeżym nabytkiem, wspaniałym alzackim owczarkiem, psem 

obronnym, podobno wytresowanym w pierwszorzędnej psiej szkole dla psów 

przewodników i psów obronnych. 
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Mieszkanie miał Maciejewski dwupokojowe, na pierwszym piętrze, 

nie komfortowo, ale kompletnie urządzone i wyposażone, tak jak je Niemcy 

pozostawili. Tylko wiało od niego chłodem i martwota. A może mnie się tylko 

tak wydawało? Na stole zastaliśmy już gotowy sakramentalny litr, a przy nim 

na tacy musztardówki zamiast kieliszków, a zamiast „śledzika”, „Skumbrie 

w tomacie”. Na ten widok zaczęły mi po plecach przebiegać zimne dreszcze, 

a równocześnie na czoło wystąpiły krople potu. Na szczęście całą uwagę 

zebranych z miejsca pochłonęła obserwacja zachowania się Maciejewskiego 

psa. Z miejsca zaczęła się ożywiona rozmowa na temat zalet i wad psa 

owczarka. Rozmowa przerodziła się szybko w gorącą dyskusję, ale udział 

czynny wzięli tylko ci dwaj zapaleni psiarze. Właściciel psa, chwalący go ze 

zrozumiałych względów i Kazio Michalak, który tak nienawidził i lekceważył 

„Sołtysa”, jak tamten go uwielbiał i poważał. My z Tadziem stanowiliśmy 

w zasadzie małe audytorium przesłuchujące się nieco gorącej dyskusji i 

przytaczanym argumentom. O ile adwersarze, mimo gorącej wymiany zdań, 

nie zapominali o stojącej na stole butelce i nie pozwalali jej marznąć, ja, i jak 

zauważyłem, Tadzio, dyskretnie staraliśmy się pomijać kolejki. Tamci w zapale 

gorącej dyskusji zdawali się tego nie zauważać, a jeśli nawet zauważyli, nie 

dali tego po sobie poznać, ani też z tego powodu nic wyrazili żadnego 

protestu, słusznie rozumując, iż im mniej my wypijemy tym więcej dla nich 

zostanie. W skutek jednak takiej polityki ich i naszej w miarę upływu czasu, 

w miarę jak ubywało płynu w butelce, rosło napięcie atmosferyczne. Ale im 
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bardziej zapalczywi byli tamci dwaj, im głośniej wykrzykiwane były przez nich 

różne argumenty i epitety (bo i tych nie brakowało), tym bardziej my 

z Tadziem stawaliśmy się nerwowi i tym wyraziściej stawały nam przed 

oczyma nasze czcigodne małżonki. Wreszcie dyskusja osiągnęła punkt 

kulminacyjny. Słowne argumenty już nie wystarczały, umiejętności psa trza 

zbadać doświadczalnie. Korzystam z okazji i wtrącam się do rozmowy: 

 Słusznie, wyjdźmy na podwórza, tam zrobicie próbę. 

Wychodzimy. Po drodze mówię szeptem do Tadzia:  

 Spływamy? – kiwnął głową, że tak. 

Doświadczenie było proste. Kazio miał uderzyć Maciejewskiego, a 

pies obrońca miał się rzucić na niego w obronie swego pana. Już na 

odchodnym, na ulicy, słyszałem jak Maciejewski namawiał Kazia: 

 No uderz! No mówię Ci, uderz! 

Kaziowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Nie żałował dłoni. 

Rąbnął „Sołtysa”, aż mu głowa odskoczyła, z całą mocą. A pies... nic. 
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Oszołomiony ciosem Maciejewski musiał na chwilę odczekać, aby po ciosie 

dojść do siebie. Ale nie daje za wygraną i dalej woła do Kazia: 

 No spróbuj jeszcze raz! Uderz jeszcze raz! 

Ale myśmy z Tadkiem już nie czekali na dalszy ciąg, tylko szybko 

ruszyliśmy do alei Wojska Polskiego i w kierunku domu. Właśnie skręcaliśmy 

w aleję, kiedy zza węgła wyłonił się naprzeciwko nas, młodszy syn, Jacek. Na 

prośbę i polecenie mamy wyszedł na poszukiwanie marnotrawnego Ojca, by 

go odnaleźć i odprowadzić bezpiecznie do domu. Właśnie ukończył w tym 

czasie 13 lat. 

Chociaż jego pomoc nie była mi potrzebna, ale było mi bardzo miło, 

gdy widziałem u nich, tak u Jacka jak i u jego matki troskę i starania o mnie. 

Chciałem koniecznie zrobić Irce przyjemną niespodziankę i kupić jej torebkę 

orzeszków ziemnych, „fistaszków”. Niestety, za długo jednak bałaganiliśmy. 

Była przecież sobota, sklepy otwarte tylko do pierwszej, a już dochodziła 

druga. 

Czy i jak zakończył się ten gorący spór o psie przymioty i cnoty oraz 

wady, nie wiem, bo po świętach obaj adwersarze nabrali wody w usta. Tylko 

Kazio był wściekły, bo mu jednak pies poszarpał jego nowiutki, prosto spod 
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igły, gabardynowy płaszcz. Krawiec musiał wysilić cały swój krawiecki kunszt, 

aby mu przywrócić jakiś przyzwoity wygląd. 

Jak ten czas szybko i niepostrzeżenie mija. Kiedy przyjechałem do 

Jeleniej Góry, Jacek kończył sześć lat, a teraz już kończy „podstawówkę”. 

Jeszcze Jedna okazja więcej do angażowania się w komitecie rodzicielskim 

i chodzenia na „wywiadówki”. Wywiadówki przecież to nawiązywanie 

bliższych stosunków rodziców z ciałem pedagogicznym w trosce o optymalne 

wychowanie i wykształcenie dzieci. 

Tak się u nas złożyło, że jak dotąd na wywiadówki do liceum, do 

którego uczęszczał już Marek chodziła prawie wyłącznie Irka. Lubiła chodzić 

i słyszeć pochlebna opinie o swoim synu, mile łechcące serce i dumę matki. 

Lubiła też zabierać głos w dyskusji na aktualne tematy związane 

z nauczaniem w szkole, lubiła poznawać rodziców innych uczniów, kolegów 

Marka, lubiła rozmawiać z nauczycielami. Taki miała charakter, była 

doskonałym materiałem na społeczniczkę. Znienawidziła, ale to już było 

znacznie później, wychowawcę i polonistę Janusza, kiedy już doszedł do klasy 

maturalnej, profesora Rząsę, który na jednej z wywiadówek, wyraził się, że 

wypracowania Janusza z języka polskiego są „infantylne”. Ponieważ w szkole 

w tym czasie był już tylko Janusz, już ostatni przedstawiciel naszego rodu, 

niestety, musiałem na kolejną wywiadówkę iść ja, bo ona się na profesora 
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Rząsę śmiertelnie obraziła. A muszę wyznać uczciwie, że z przysługującego mi 

prawa, jako rodzicowi bywania na wywiadówkach chętnie rezydowałem pod 

byle pozorem na rzecz Irki, której, jak zdążyłem zauważyć funkcja 

w komitecie rodzicielskim bardzo się podobała i chętnie korzystała z okazji, 

kiedy się nią wyręczałem. Lubiła to, odpowiadało jej to. Ostatecznie ja 

osobiście na wywiadówkach byłem, być może, całego kramu chyba nie 

więcej jak trzy razy... 

Muszę przyznać, że profesor Rząsa nie zachwycił mnie i nie dziwię 

się Irce. Swoją osobowością i zachowaniem profesor Rząsa nie sprawiał 

wrażenia pedagoga, wychowawcy, a raczej jakiegoś aparatczyka 

propagandysty. A słowo „infantylny” to chyba był dla niego nowy, 

przypadkowy nabytek. Jakaś bardzo niedawno zasłyszana nowość, słowo 

wypowiedziane w jego obecności, i może nawet skierowane wprost do 

niego, które go zaskoczyło, zafascynowało i tak głęboko zapadło 

w świadomość, że stało się wprost obsesyjną dolegliwością, więc posługuje 

się nim teraz przy każdej mniej lub bardziej nadarzającej się okazji. W naszej 

niezbyt długiej rozmowie użył go bez przesady, jeśli nie kilkadziesiąt, to na 

pewno kilkanaście razy. Jednak Januszowi się przysłużył po swojemu, 

z polskiego na egzaminie maturalnym postawił mu ocenę niedostateczną, 

tak, że chłopak musiał we wrześniu egzamin powtarzać, a to przekreśliło mu 

szansę dostanie się do Szkoły Podchorążych, o której marzył, bo w terminie 
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naboru do Podchorążówki, w lipcu, nie miał jeszcze obowiązkowej matury. 

Ale i tak nie zrezygnował z wojskowego munduru. Dostał się do Szkoły 

Kadetów mieszczącej się w tych samych koszarach, co i Szkoła Podchorążych, 

przy ul. Grunwaldzkiej. Mama, gdy weszła na swój sokoli balkon mogła 

swobodnie sięgnąć swym wzrokiem hen aż po Jeżów Sudecki, a po drodze 

zawadzić o kompleks gmachów koszarowych, w których jej najmłodszy syn 

zdobywał wprawdzie nie ostrogi, bo nie szkolił się na kawalerzystę, ale szlify 

oficerskie i zgrabny oficerski kordzik z rękojeścią z kości słoniowej i sznury 

chorążego Wojsk Obrony powietrznej Państwa. 

W czasie jednej z pierwszych wywiadówek w liceum, do którego 

uczęszczał już Marek, Irka poznała ojca kolegi Marka, Wieśka Koszeli, majora 

w stanie spoczynku Władysława Koszelę. Władka Koszelę wojna zastała 

gdzieś na terenach zabużańskich, jako kaprala nadterminowego Wojska 

Polskiego. Po 17 września znalazł się pod okupacją radziecką. Sam się 

zdemobilizował, mundur pięknie i starannie zabezpieczył przed zniszczeniem 

i starannie ukrył, aby spoczywał w oczekiwaniu na lepsze czasy. A sam najął 

się na czas przejściowy za robotnika czeladnika u swego teścia we młynie 

wodnym, jaki teść od dawna posiadał. Niewielki, jakie w tamtych czasach 

były bardzo powszechne po wsiach na całym obszarze ówczesnej Polski. 

Prawie na każdej z licznych strug. Nikomu nie przeszkadzało przebywanie 

zięcia u teścia, tym bardziej, że zięć był pracowity i zgodny, a teść cieszył się 
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ogromnie z posiadania pary dorodnych wnuków, starszej Joli i młodszego 

Wieśka, ten w wieku naszego Marka. Wiesiek właśnie był kolegą klasowym 

Marka. Podobno miał talent poetycki i nawet pisywał wiersze. W którymś 

roku otrzymał nawet nagrodę, wyróżnianie „Czerwonej Róży”, za wybór 

wierszy. 

Kapral nadterminowy, Władysław Koszela przetrwał szczęśliwie 

w charakterze parobka w młynie u swego teścia te najgorętsze 

i najtragiczniejsze lata okupacji, a kiedy nad Bugiem w 1944 r. wraz z Armię 

Czerwoną stanęły również i oddziały pierwszej Armii Ludowego Wojska 

Polskiego, natychmiast wydobył z ukrycia swój podoficerski mundur 

i zameldował się w sztabie dywizji Kościuszkowców do służby. Jako 

wyszkolony, doświadczony i wysłużony podoficer, szybko awansował. 

Przeszedł cały szlak dywizji od Bugu aż do Berlina. A po skończonej wojnie 

został zdemobilizowany i przeniesiony w stan spoczynku w randze majora. 

Ponieważ jednostka jego zakończyła ostatecznie swój szlak bojowy 

w Jeleniej Górze w koszarach na Grunowie, przy późniejszej ulicy 

Grunwaldzkiej i tu została rozwiązana, osiadł w Jeleniej Górze, zajął 

mieszkanie przy ulicy Jagiellońskiej, w ramach repatriacji sprowadził do 

Jeleniej Góry żonę Marysię i dzieci. Nie zadowalając się niezbyt obfitą 

emeryturą majora w stania spoczynku, przyjął zaoferowane mu stanowisko 
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kierownika komórki kontroli jakości w Jeleniogórskich Zakładach Przemysłu 

Mięsnego przy ulicy Chłopskiej. No i został wielkim panem. 

W owych czasach Zakłady Mięsne były naprawdę zakładami 

Przemysłu kluczowego. A w zakładzie kluczową komórką, była Komórka 

Kontroli Jakości. Kierownik komórki kontroli jakości w swym laboratorium 

badawczym orzekał jednoosobowo, autorytatywnie i niepodważalnie (bez 

prawa odwołania się od orzeczenia) o jakości surowca, wyrobu, o klasie, 

gatunku mięsa, wyrobu i o przydatności do użytku. Z działów produkcyjnych, 

uboju, przerobu i konserwacji codziennie przynoszono do laboratorium 

próbki surowego mięsa przerobionego i wyrobów. Próbki z zasady swą 

wielkością przekraczały wielokrotnie ilości potrzebne do badania. Ale Władek 

nie przerażał się tym nadmiarem. Części mięsa i wyrobów mięsnych i wędlin 

pozostałe, niezużyte do prób, pakował do teczki i zabierał do domu. Że się 

tego czasem zebrało ładne parę kilo, to trudno! Taka była technologia, takie 

były przepisy regulujące te sprawy. A że obok formalnych przepisów istniały 

też pewne normy zwyczajowe, uświęcone tradycją?... Zawsze tak było. 

I nawet stare prawo rzymskie, prześwietny Kodeks Justyniana, przewidywał 

pewne uświęcone zwyczaje i obyczaje, które silniejsze były od prawa 

pisanego. Na przykład w Polsce przedwojennej, cieśle pracujący na budowie, 

tuż przed fajrantem, przygotowywali sobie wiązki drzewa odpadowego 

z różnych obrzynków i odciosów i zabierali do domów na podpałkę do 
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kuchni. Nikt im tego nie zabraniał ani nie robił z tego powodu jakichś 

trudności, czy zarzutów. Taki był zwyczaj. Robotnicy pracujący w zakładach 

włókienniczych, zabierali do domów tak zwane „resztki”, to znaczy ścinki 

wyrabianego przez nich materiału o wymiarach niehandlowych traktowane 

przez kontrolę jakości jako odpad produkcyjny. Niektóre zakłady pracy 

próbowały ująć te obyczaje w pewne normy i obok płacy w gotówce za 

pracę, wprowadziły tak zwane naturalia, świadczenia w naturze. Kolej dawała 

swym pracownikom, aby nie jeździli „na gapę” bezpłatne lub zniżkowe bilety 

kolejowe; kopalnie węgla kamiennego przyznawały górnikom deputaty 

węglowe; cukrownie, pewne ilości melasy i cukru; telefony, bezpłatny 

abonament telefoniczny itd., itp. 

I tu widocznie panował podobny obyczaj, bo kiedy jeszcze 

dyrektorowałem w Hucie Szkła Technicznego na Chłopskiej, rano, idąc do 

pracy, czy po południu wracając z pracy każdorazowo musiałem mija bramę 

prowadzącą do Zakładów Mięsnych, w których, w kontroli pracował Władek 

Koszela. Kiedy czasem nieco dłużej zasiedziałem się na Hucie po południu 

i wracałem nieco później, zdarzało mi się trafiać na również spóźnionych 

pracowników Zakładów Mięsnych, którzy widocznie musieli nieco dłużej 

pracować po godzinach. Zwykle byli tak bardzo wymęczeni, że ledwie 

trzymali się na nogach. Tym trudniej było im się poruszać, że deputata 

w postaci połci słoniny zatknięte za paski spodni i z przodu i z tyłu, czy pęta 
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kiełbasy opasujących gęsto ich talie i biodra bardzo im w poruszaniu się 

przeszkadzały. To też często gęsto gubili różaniec serdelków, to gomółkę 

baleronu lub golonki, aż uczynni przechodnie musieli im pomagać, zbierać za 

nimi posiane wędliny i podprowadzać ich pod wskazany adres. 

Jednym słowem pani Krysia, żona Władka miała całkowicie z głowy 

sprawę zaopatrzenia domu w białko tłuszczę pochodzenia zwierzęcego 

(wędliny, słonina, smalec). Te resztki próbek, niezużyte do badań w komórce 

Kontroli Jakości w zupełności, a nawet w nadmiarze zaspokajały domowe 

zapotrzebowanie. 

Pani Marysia obchodziła swoje imieniny 2 lutego. Kiedyś było to 

bardzo uroczyste święto maryjne, Matki Boskiej Gromnicznej. 

W mej pamięci dzień ten w jakiś dziwny sposób utrwalił się i zawsze 

kojarzył się mi z wielkimi, okropnymi mrozami i śniegami pokrywającymi cały 

świat i buszującymi po tych śniegowych pustkowiach głodnymi wilkami. 

Kiedyś, jeszcze, jako małemu chłopcu wpadł w ręce kalendarz Maryjny, 

w którym na stronicy poświęconej miesiącowi lutemu, była umieszczona 

piękna winieta, chyba rysunek piórkiem, przedstawiająca wiejski zimowy 

krajobraz nocą. Daleko na horyzoncie majaczyły pokryte głębokim śniegiem 

zarysy chłopskich chat, opłotków i studziennych żurawi, bliżej, na białej, 

śnieżnej płaszczyźnie, czerniały sylwetki watahy wilków, które jednak nie 



 

388 

 

przekroczyły kręgu światła rzucanego przez palącą się gromnicę, którą przez 

noc niesie Matka Boska Gromniczna. Patrząc na tę grafikę, czuło się zimę, 

mróz i strach przed nacierającą na wieś watahą wygłodniałych wilków. 

Na swoje imieniny, Marysia, korzystając z obfitości próbek 

laboratorium badawczego swego męża, a zwłaszcza słoniny i smalcu i biorąc 

pod uwagę, że wypadały one, tzn. imieniny, przeważnie w karnawale, piekła 

ogromne, wprost monstrualne ilości „faworków” lub jak kto woli „chrustów”. 

A muszę obiektywnie przyznać, że faworki Marysi Koszelowej były 

niezrównane. Wprost palce lizać! Ale naprawdę były smażone na czystym 

wieprzowym smalcu, co nadawało im niezwykłą kruchość. W ustach 

rozpływały się formalnie. 

Pewnego razu, tak dla kawału, sam zresztą nie wierzyłem sobie, ale 

tak się stało, przyciągnąłem do siebie cały półmisek tych chrustów i nie 

dbając o resztę towarzystwa, zjadłem wszystkie do ostatniej sztuki. Jakie były 

miny moich współbiesiadników patrzących z niedowierzaniem, ale i ze 

zdziwieniem na mój niezwykły wyczyn, równocześnie łykając ślinkę na widok 

znikających jeden za drugim smakowitych ciastek. Nie będę opisywał. 

Pozostawiam to wyobraźni czytelnika. Bo ja sam nie miałem czasu tych min 

obserwować, zajęty konsumpcją. 
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Ale proszę mnie źle nie sądzić, że byłem taki bezwzględny 

i bezlitosny, i pozbawiłem całe towarzystwo tak wspaniałego przysmaku. 

Wiedziałem, co robię! To był tylko żart. Na pozór tylko taki nieludzki. Nie tak 

wcale bolesny, jak wyglądał. Byłem przekonany, nawet prawie pewny, 

i okazało się, że wcale się nie myliłem, że Marysia obok tego pierwszego 

półmiska faworków, który wystawiła już na stół, a który tak bezwzględnie na 

pozór zaanektowałem, ma na zapleczu, na pewno jeszcze kilkę takich samych 

półmisków. Tak, że wszystko skończyło się wcale nie tak tragicznie. Wręcz 

przeciwnie, z szampańskim humorem. 

Piszę to wszystko niejako na marginesie innego mojego przeżycia, 

kiedy musiałem zrezygnować ze wspaniałych, znakomitych smakołyków 

produkcji Marysi Koszelowej. 

Podczas kiedy my sobie opowiadaliśmy te różne bajeczki, czas mijał. 

A na budowie nie działo się nic nadzwyczajnego. Pan inżynier Wisłocki, 

pełnomocnik dwóch ministrów był już na ukończeniu swych ciekawych, 

monumentalnych prac odkrywczych i dochodził do rewelacyjnego wniosku, 

którego treść znaliśmy wszyscy już od zarania, zanim jeszcze pan Wisłocki 

zabrał się do swej „Syzyfowej Pracy”, że na budowie „Celwiskozy” panował 

niebotyczny bałagan i jedynym wyjściem, aby z tego się wygrzebać jest 

podkreślić całą dotychczasową działalność inwestycyjną w Jeleniej Górze, 
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wielką, grubą kreską i zaczynać wszystko od początku, od zera. I tak brzmiał 

wniosek kończący jego raport (nota bene liczący wiele set stron) z jego 

działalności na terenie budowy „Jeleniogórskich Zakładów Celulozowo 

Wiskozowych” w Jeleniej Górze. Kozłem ofiarnym ostatecznie tej całej 

imprezy, montowanej przez inż. Wisłockiego, miał być ostatni kierownik 

„Odcinka nr 2 Budowy Celwiskozy, który zamienił odwołanego przed kilku 

miesiącami, pierwszego kierownika, inż. Preniera, inżynier Stefan Kowalski. 

Ale Kowalski nie przejmował się absolutnie ewentualnymi skutkami 

kontrolnej działalności inżyniera Wisłockiego, gdyż już niezależnie od jego 

wniosków ostatecznych miał przygotowany paszport i wizy i zapewniony 

wyjazd na stałe za granicę. W pierwszym etapie do Belgii, w dalszej 

perspektywie do Australii i potem ostatecznie do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. Był to ten okres, kiedy zaczął się nasilać masywny exodus 

z Polski na zachód do krajów neutralnych, Belgii, Austrii, Australii, Kanady, 

Izraela czy Argentyny. Na dzień pożegnania z zakładem, załogą i kadrą inż. 

Stefan Kowalski wybrał świąteczną sobotę, dzień 2 lutego, dzień święta 

Matki Boskiej Gromnicznej. Pożegnalne przyjęcie miało się odbyć 

w „Gospodzie Wiejskiej”, świeżo otwartej przy ulicy 1 Maja, o godzinie 10
00

 

rano. Bardzo było mi nie na rękę to przyjęcie, jako że na godzinę 5 po 

południu tego dnia byliśmy proszeni na imieninowe przyjęcie do Marysi 

Koszelowej. Koszelowie w tym czasie właśnie zmienili mieszkanie, z ulicy 

Jagiellońskiej przenieśli się bliżej śródmieścia i zamieszkali, chyba, jeśli mnie 
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pamięć nie myli, przy ulicy Spółdzielczej. Była, więc dodatkowa okazja do 

oblania „Ingresu” do nowego mieszkania. 

Stanął przede mną dylemat, dwa przyjęcia, oba atrakcyjne i oba nie 

do odrzucenia ze względu tak formalnych jak i towarzyskich, oba 

odpowiednio prestiżowe i wprawdzie z różnicą w czasie, ale różnica w takich 

razach była tak nieznaczna, by była nadzieja czy możliwość z zadowoleniem 

odsłużenia obydwóch. Stare, ludowe przysłowie mówi, że kto łapie dwie 

sroki naraz za ogon, nie łapie żadnej. Tego się właśnie bałem, ale nie mogłem 

też ze względów prestiżowych zrezygnować z żadnego. Umyśliłem, więc 

sobie, że pójdę na kompromis. W myśl jego przysłowia, „Panu Bogu świeczkę 

a Diabłu ogarek”, pójdę, postanowiłem, na pożegnanie z inżynierem 

Kowalskim, posiedzę z nim 2, 3 godziny, przed pierwszą wpadnę do domu, 

a od Gospody Wiejskiej do domu miałem zaledwie około 10 minut drogi, 

w domu prześpię się 2, 3 godziny i na piątą wyświeżony zdążę do Koszelów 

na imieniny. Tak postanowiłem i ten plan zacząłem konsekwentnie 

realizować. Ale powiadają, „Człowiek strzela a Pan Bóg kule nosi”. Od razu, 

na samym wstępie, mój plan zaczął trzeszczeć i łamać się. Cała uroczystość 

miała się zacząć o godzinie 10
00 

rano, ale ktoś tak zarządził, nie pytając 

o zdanie właściwego gospodarza lokalu. A tu, gdzie, kto widział porządną 

restaurację zaczynającą swoją działalność tak wcześniej rano. Toż to przecież 

nie kawiarnia, tylko poważny lokal gastronomiczny, który osiąga kulminację 
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swej działalności, kiedy zaczynają wychodzić z teatru czy opuszczają kina po 

ostatnim wyświetlanym seansie, a więc po dziesiątej, ale wieczorem a nie 

rano. Tylko w drodze wyjątku dla pana inżyniera Kowalskiego, szefa lokalu, 

rozpoczął tak wcześniej krzątać się koło interesu. A i tak początek przeciągnął 

się prawie do dwunastej. Łatwo się domyśleć, że przez cały ten czas 

siedziałem w tej knajpie jak na szpilkach i absolutnie nie miałem nastroju do 

knajpianego relaksu. Ale wierzyłem jeszcze ciągle, że jeszcze nie wszystko 

stracone. Zgodnie z kolejnym punktem mojego programu, nie musiałem 

nawet udawać, że nie jestem w nastroju i po wypiciu konwencjonalnego 

kieliszka „Cherry Brandy” i złożeniu inżynierowi Kowalskiemu serdecznych 

życzeń powodzenia na obranej przezeń drodze życia, tłumacząc się 

niedyspozycją, opuściłem towarzystwo, które właśnie wchodziło 

w odpowiedni dla atmosfery knajpy, trans. 

Do domu miałem niedaleko, jak powiedziałem pod górkę, ale nie 

więcej niż dziesięć minut drogi. Knajpę opuściłem trzeźwy, po jednej setce 

„Cherry Brandy”, na dworze było pogodnie, ale mroźno, jak w lutym, w dniu 

Matki Boskiej Gromnicznej, kulminacyjnym dniu zimy. Ale przez te dziesięć 

minut drogi ta setka wódki (musiała chyba być jakaś sfałszowana czy 

podrabiana, domowej roboty) tak mnie struła i rozebrała, że ledwo zdołałem 

wdrapać się na to moje, wysokie drugie piętro. Wpadłem, a raczej wtoczyłem 

się do pokoju, z trudem zdołałem przeprosić żonę i wybełkotać parę słów 
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wyjaśnienia, padłem na leżankę i urwał mi się film. Była podobno godzina 

druga. 

Przed piątą, żona, zgodnie z umową obudziła mnie. Ale ciągle 

jeszcze byłem nieprzytomny. Byliśmy na imieninach, ale takie to były 

imieniny. Cały czas właściwie musiałem się tłumaczyć z tego, że nie jestem 

w sosie i poza herbatą, której żłopałem niezliczoną ilość szklanek, nic innego 

nie próbuję, „widocznie gardzę nimi”. A mnie naprawdę nie pociągały nawet 

arcydzieła Marysinego kunsztu kulinarnego, niezrównane chrusty. 

Co do joty sprawdziło się porzekadło ludowe o łapaniu za ogon 

dwóch srok naraz. 

Ciekawy niezmiernie był finał pożegnania inż. Kowalskiego 

w knajpce Gospoda Wiejska. W poniedziałek 4 lutego do pracy na budowie 

nie stawili się, księgowy Stanisław Rudnitz i kierownik działu zatrudnienia 

Tadzio Guziak, dwaj moi kumple, między innymi honorowi goście sobotniego 

pożegnania odjeżdżającego z Polski do obcych krajów inżyniera Kowalskiego. 

Inżynier Salwowski, aktualny kierownik „Odcinka nr 2 Budowy „Celwiskozy”, 

który zastąpił pożegnanego w sobotę 2 lutego, Stefana Kowalskiego, 

zaniepokojony, zaczął wypytywać mnie i Michalaka, kiedy otrzymał telefon 

z Komisariatu MO, zawiadamiający go, że zatrzymani w sobotę za urządzanie 

ulicznych awantur i rozbijanie sklepów, Guziak i Raudnitz powołują się na 
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niego. Okazuje się, że w sobotę po południu obaj w pijanym widzie na rynku 

starego miasta awanturowali się i między innymi pod arkadami. W czasie 

awantury wybili szybę w wystawowym oknie kawiarni sławnego Turka 

Alijewa. Na interwencję i poręczenie inżyniera Salwowskiego obydwu 

„przestępców” zwolniono z aresztu. Nie wyciągano żadnych specjalnych 

konsekwencji karnych, gdyż obwinieni zobowiązali się dobrowolnie pokryć 

wszystkie koszty związane z wstawieniem nowej szyby w okno wystawowe, 

a pana Alijewa przeprosili i coś tam mu dali w łapę na otarcie łez i jako 

ekwiwalent poniesionych strat moralnych. 

Kawiarnia, do której tak energicznie szturmowali tej świątecznej 

soboty 2 lutego Stachu Raudnitz i Tadek Guziak mieściła się na Starym 

Mieście pod Arkadami, była prowadzona przez Alijewa i nosiła nazwę 

„Turecka”, stąd i samego Alijewa wszyscy uważali za Turka, ale on sam 

podawał się różnie, zależnie od pogody, raz za Gruzina, innym razem za 

Czerkiesa, to znowu za Czeczeńca a nawet za Afgana. A kim był naprawdę? 

Tego naprawdę nikt nie wiedział. Mnie zainteresowała ta kawiarnia bo miała 

latem doskonałe włoskie lody, zawsze wspaniałą grecką chałwę, przeżyła atak 

zjednoczonych sił Stacha Raudnitza i Tadka Guziaka a przede wszystkim, że 

była stałym lokalem pana prokuratora wojewódzkiego Śliwy, który miał mnie 

oskarżać w moim procesie o „sabotaż gospodarczy”, a którego nigdy ani 

przedtem, ani potem, ani razu na oczy nie widziałem, aż dopiero, kiedy moi 
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koledzy narobili rabanu w tej Tureckiej kawiarni. Zainteresowałem się nim 

bliżej i dowiedziałem się wtedy, że była ona pod parasolem rozpiętym nad 

nim przez pana prokuratora wojewódzkiego Śliwę. A pan prokurator Śliwa 

przesiadywał w niej całymi dniami, jako stały, gościnnie zawsze przyjmowany 

przez usłużnego gospodarza. Ale w niedługi czas potem, pewnego dnia Turek 

Alijew zniknął bez śladu a kawiarnia Turecka pozostawała długi czas 

zaryglowaną i opieczętowaną, aż w końcu ją zlikwidowano. Równocześnie 

prawie z Alijewem z horyzontu jeleniogórskiego zniknął równie tajemniczo 

i bez śladu prokurator Śliwa. Wtedy po mieście zaczęły krążyć najrozmaitsze 

plotki, a to, że Turek nie był wcale Turkiem tylko Grekiem, rezydentem 

amerykańskiego wywiadu, a to znowu, że był szpiegiem, Afganem, na służbie 

amerykańskiej CIA., itp. 

*** 

Ale zostawmy w spokoju politykę, a poplotkujmy raczej trochę 

o naszych bliźnich, z którymi przyszło nam żyć na co dzień i na co dzień z nimi 

się spotykać. Może trochę jeszcze o Koszelach, z którymi wychyliliśmy 

niejeden kieliszek i wrąbaliśmy niejeden półmisek o boskim smaku 

Faworków. 
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Pierwszy raz byliśmy na zaproszenie z wizytą u Koszelów, kiedy 

jeszcze mieszkali na Jagiellońskiej. Mieszkanie mieli zupełnie przytulne. Ale 

wizyta była jeszcze wtedy prawie oficjalna, a więc odpowiednio sztywna 

i napuszona. Wieśka, kolegi szkolnego Marka nie zastaliśmy, w drugim pokoju 

siedziała cichutko jego starsza siostra Jola, zachowywała się jak trusia, jakby 

jej nie było. Siedziała w półmrocznym pokoju i na drutach dziergała sweterek 

dla oseska. Trochę mnie to zdziwiło i zaskoczyło, bo była jeszcze panną, 

a Koszela o wnukach nic nie wspominał. 

Kręcił się wprawdzie koło Joli jakiś porucznik Drabek, były 

podkomendny majora Koszeli, a obecnie student w mundurze porucznika na 

Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wyglądało na 

to, że nie po próżnicy. Nie wiem czy i teraz obowiązywały w wojsku 

przedwojenne przepisy, według których oficer mógł się żenić dopiero po 

uzyskaniu stopnia kapitana. A jeśli już musiał wcześniej, to rodzice panny 

musieli rejentalnie zagwarantować młodym, dopłacanie do pensji między 

gażą kapitana a gażą aktualnie otrzymywaną przez oficera różnicę. 

Jeśli już plotkujemy to warto wspomnieć, że Władek Koszela, obok 

licznych zalet, nie był pozbawiony pewnych ludzkich wad i słabostek. A jedną 

z nich była specjalnie interesująca i dość ryzykowna. Władek mianowicie był 

kleptomanem. Uświęconym jego zwyczajem było zabieranie na pamiątkę 
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z miejsc, w których gościł jakichś drobnych przedmiotów, ale nie koniecznie, 

byle tylko łatwo było ukryć je przy sobie. Najczęściej jego łupem padały 

łyżeczki, oczywiście srebrne. Kiedy się u nich piło herbatę czy kawę, można 

było na łyżeczkach wyczytać wygrawerowane nazwy „Orbis”, „Lot”, „Bristol”, 

itp., Ale nie tylko łyżeczki stawały się jego łupem. Normalny syfon sodowej 

wody nie przedstawiał dla niego żadnego problemu, aby go wynieść pod połą 

płaszcza z kawiarni czy restauracji. Posiadał w domu dość ładną kolekcję 

różnej jakości syfonów. My w domu mieliśmy mały komplecik, sześciu 

łyżeczek do herbaty. Nie były wprawdzie srebrne, ale piękne, a co 

najważniejsze pamiątkowe, otrzymane przez Irkę od kogoś, jako prezent 

ślubny w 1934 roku. Szczęśliwie uchowały się przez całą wojnę i okupację, 

a zaczęły tajemniczo znikać, jakoś od czasu jak zaczęli bywać u nas 

w gościach Koszelowie. Pozostały z nich tylko dwie. Nie mogę powiedzieć, że 

również padły ofiara kleptomanii pana majora w stanie spoczynku, bo nie 

złapałem za rękę, a i u niego przy stole na takie, czy podobne do nich łyżeczki 

nie natrafiłem. Zresztą, gdybym nawet na nie trafił, też nic nie mógłbym na 

ten temat powiedzieć, bo nasze łyżeczki nie były specjalnie grawerowane 

i nie miały na sobie żadnego specjalnego znaku, poza znakiem fabrycznym 

wytwórni, dość tajemniczym, niewyraźnym i pozacieranym. Pozostały jednak 

w domu dwie. Bo w międzyczasie Władek zmarł i przestał u nas bywać. 
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*** 

Zajęci swoimi codziennymi sprawami, nie zanadto zajmowaliśmy się 

i przejmowali tym co się dzieje w wielkiej polityce, w szerokim świecie. 

Nawet śmierć Stalina w dniu 5 marca 1953 r. nie wywarła specjalnego 

wrażenia, takiego jak w trzy lata później rewelacje jego następcy, Nikity 

Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR, a po śmierci Bieruta dopiero zadrżał cały 

system i przyszła, choć na krótko, prawdziwa odwilż. 

Na naszej budowie tymczasem front robót z dnia na dzień wyraźnie 

się kurczył. Zmniejszały się stany liczbowe zatrudnionych robotników, 

a i kadra umysłowa zaczęła poważnie rozglądać się za nowym miejscem 

zatrudnienia. 

Pierwszy z „Celwiskozy” odjechał inż. Szypowski na Kierownika 

samodzielnego jakiejś budowy w rejonie wielkiego Wrocławia. W tym czasie, 

do mnie zwrócił się dr Bialikiewicz, prezes Dolnośląskiego Komitetu 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z propozycją objęcia stanowiska 

dyrektora Zarządu Urządzeń Turystyczno Krajoznawczych okręgu Sudeckiego 

w Jeleniej Górze. Żeby już zakończyć historię Koszelów muszę dodać, że 

Władek zmarł nagle na serce w roku 1962 i jest pochowany na cmentarzu 

w Jeleniej Górze. Wkrótce potem jego zięć, już wtedy w stopniu kapitana 
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został przeniesiony do Wojskowego Instytutu Geograficznego, WIG 

w Warszawie. Mieszkanie przyznano mu w Ostrowi-Komorowie, bo tylko 

tam, najbliżej Warszawy wojsko miało wolne, dyspozycyjne mieszkania dla 

swych oficerów zatrudnionych w Urzędach Centralnych w Warszawie. Na 

szczęście miał bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą 

dojazdową koleją elektryczną. 

Przenosząc się do Ostrowi-Komorowa, zabrał z sobą i Marysię, która 

już zdążyła zostać babcią dwojga wnuków. Przydała im się do opieki nad 

dziećmi. Wiesiek wylądował gdzieś na wybrzeżu Gdańskim. Początkowo 

trochę rozrabiał w tamtejszej „Bohemie”, ale szybko ucichło o nim. Podobno 

zaczepił się w jakiejś nadbałtyckiej redakcji. Nigdy się z nim nie spotkałem 

i nigdy o nim nic więcej nie słyszałem. 

Kiedyś, w parę lat później, w czasie jednej z naszych wycieczek 

krajoznawczych po Polsce własnym samochodem, „Syreną 104” 

zawadziliśmy o Ostrów-Komorowo. Był akurat dzień targowy w mieście. 

Odbywał się targ. Setki chłopskich furmanek z okolicznych wsi zjechało się na 

plac targowy, przywożąc do sprzedaży różne produkty wiejskie, jak żywność, 

nabiał, jaja, miód, jarzyny, warzywa i owoce, ale i zboże, groch, fasolę 

i wszelkiego rodzaju kasze, jaglaną, gryczaną, jęczmienną i wyroby wiejskiego 

rzemiosła przeznaczone przeważnie dla rolników, grabie, widły, styliska do 
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kos, cepy, koszyki, sita, przetaki. Wśród ciżby ludzi stłoczonych przy wozach 

i targujących towary, spostrzegliśmy niespodziewanie Marysię Koszelową. 

Była już prawdziwą babcią. Wyszła z wnukami w wieku szkolnym, aby na 

targu, na chłopskich wozach kupić taniej i prawdziwe masło, jaja czy ser lub 

miód. Pogadały sobie z Irką, powspominały. Okazuje się, że mieszka u Joli, 

córki, opiekuje się dorastającymi niezwykle szybko wnukami. Zięć, Drabek, 

już w randze majora (doścignął w stopniu teścia nieboszczyka), pracuje 

w WIG-u w Warszawie dokąd dojeżdża codziennie podmiejskim pociągiem 

elektrycznym. W sumie nie narzekają. O Wieśku wiele powiedzieć nie może, 

bo sama niewiele o nim wie, Wiesiek nie bardzo daje o sobie znać. Wie, że 

ostatnio przebywał na wybrzeżu. Na tym pogawędka się skończyła 

i rozeszliśmy się, każde w swoją stronę. Ona z dziećmi robić zakupy na 

chłopskich wozach, a my do samochodu, by ruszyć w dalszą naszą 

turystyczną podróż. 

I to był ostatni kontakt z rodziną Władka Koszeli, majora Wojska 

Polskiego w stanie spoczynku. A było to dawno, bardzo dawno, przeszło 

ćwierć wieku temu! 
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*** 

Zabierając się kiedyś, trochę dla żartu, trochę dla znalezienia ujścia 

dla resztek naszej aktywności, jaka mi jeszcze pozostała, a przede wszystkim 

do nauczenia się pisania na maszynie, bo odręczne moje gryzmoła stawały 

się coraz trudniejsze do odcyfrowywania, jako ćwiczenia, tzw. „palcówki” 

maszynowe, a równocześnie ćwiczenia stylistyczne i przypominanie sobie 

ortografii (w tym celu zaopatrzyłem się w odpowiednią literaturę fachową) 

na stare lata postanowiłem pisać, idąc za modą, pamiętnik-wspomnienia. 

Oczywiście bez żadnego przygotowania, bez przeglądania dokumentów, 

a jedynie opierając się na własnej (jakże zawodnej) pamięci, nie 

przypuszczałem, że obraz przeszłości, jaki utkwił w mojej głowie jest nie 

bardzo zgodny z rzeczywistością. Według niektórych oryginalnych 

dokumentów z tamtych czasów jakie tu i ówdzie zawieruszyły się wśród 

różnych szpargałów, to dzieje pamięciowe w konfrontacji z dokumentami 

niekiedy bardzo się różnią. I chronologia bywa inna i koloryt nieco odmienny. 

Aż dziw jak pamięć może być zawodna. 

Szperając w starych szpargałach nie tak dawnej znów przeszłości, 

zaczynam rozumieć trudną, wprost syzyfową pracę współczesnych 

historyków, którzy na podstawie starych manuskryptów, papirusów, tabliczek 



 

402 

 

glinianych z klinowymi napisami czy innych hieroglifów usiłują odtworzyć 

obiektywny obraz historyczny minionych wieków. 

W moich szpargałach dostrzegłem na przykład u wystawiających je 

czy sporządzających skrybów różne dokumenty ważne czy mniej ważne, 

dziwną nonszalancję czy zaniedbania w tak ważnej dla każdego dokumentu 

cesze jak odpowiednie datowanie go. Mam przed sobą: „Legitymacja nr... 

słuchacza kursu PZPR wydany przez Państwowy Ośrodek Szkolenia 

Handlowego we Wrocławiu, Plac Kościuszki 20, do której wpisano tylko 

zielonym atramentem moje nazwisko i nr pok. 577. 

Długi czas zastanawiałem się nad tym tajemniczym dokumentem 

i nie mogłem sobie w żaden sposób przypomnieć, ani też skojarzyć mojej 

osoby jako słuchacza kursu PZPR z jednej strony a Państwowego Ośrodka 

Szkolenia Handlowego we Wrocławiu z drugiej. Pewne Światło na tę dziwną 

sprawę rzuca inny dokument, również nieposiadający daty (niedatowany) 

a podpisany przez sekretarza KM PZPR Wallacha Karola. Cały czas we 

wszystkich tych urzędowych dokumentach zachowywany jest ten porządek, 

najpierw nazwisko, potem dopiero imię, chociaż, jak twierdzą uczeni 

w piśmie poloniści i historycy literatury polskiej, dla języka polskiego ten 

porządek jest obcy i w wymowie polskiego języka i jego duchowi 

i zawłaszczone, czy zapożyczone z jakiegoś obcego języka, 
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najprawdopodobniej z języka rosyjskiego, na wskroś biurokratycznego, 

w połączeniu z jeszcze jednym dokumentem, również jak tamte, 

niedatowanym, podpisanym również przez sekretarza KM PZPR Wallacha 

Karola, który sobie jako swego rodzaju kuriozum postaram się przytoczyć 

w całości, tym bardziej, że w jego treści przytoczone są pewne daty 

pozwalające zorientować się w czasie: 
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ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA 

w Jeleniej Górze 

Komitet Miejski 

Do 

Tow. Krasoń Stanisław 

wzpb 2 

w Jeleniej Górze 

Wydział Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR w Jeleniej Górze 

zawiadamia, że w dniach 21 i 22 kwietnia 1954 r. o godz. 10-tej w Wojew. 

Ośrodku Szkolenia Partyjnego we Wrocławiu /Plac Teatralny 8/ odbędzie się 

dwudniowe seminarium dla wykładowców kół studiowania historii KPZR 

i polskiego ruchu robotniczego. 

W delegację należy zaopatrzyć się w Komitecie Miejskim. 
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Tematyka seminarium jest następująca: 

1. Walka o realizację podstawowego prawa socjalizmu 

w naszym kraju. 

2. Sojusz robotniczo-chłopski, naczelna zasada polityki partii 

w okresie budowania socjalizmu. 

3. O niektórych zadaniach organizacyjnych i zmianach 

w statucie Partii. 

4. Walka o umocnienie państwa demokracji ludowej w Polsce. 

Obecność Wasza na seminarium bezwzględnie obowiązkowa. 

Obowiązująca bibliografia do przygotowania się na seminarium są 

to materiały II zjazdu. 

Sekretarz KM PZPR 

/Wallach Karol/ 

Trójkątna pieczęć 

Komitetu Miejskiego 

w Jeleniej Górze 
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Przyglądając się tym i innym jeszcze dokumentom postanowiłem nie 

czepiać się szczegółów, drobnostek, formalnych uchybień. Wszyscy doskonale 

wiemy, kto to byli pierwsi Sekretarze komitetów gminnych, miejskich, 

a nawet powiatowych. Piłatowski, wieloletni I Sekretarz Komitetu 

Powiatowego w Jeleniej Górze, w hierarchii partyjnej stał o cały szczebel 

wyżej od Wallacha, który jako I sekretarz komitetu miejskiego podlegał 

służbowo Piłatowskiemu, jako I sekretarzowi komitetu powiatowego. 

A przecież Piłatowski wkrótce awansował nawet na I sekretarza Komitetu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu. Tam studenci wrocławskich wyższych uczelni 

szybko wyszperali, że tow. Piłatowski miał tak trudne dzieciństwo, że nie miał 

możności ukończyć nawet szkoły podstawowej. Więc przy najbliższej okazji, 

kiedy na 1 Maja tow. Piłatowski, jak udzielny książę w otoczeniu licznego 

sztabu palatynów i innych prominentnych dygnitarzy przyjmował z trybuny 

uroczyście defiladę i pochód ludności województwa, studenci przechodząc 

w pochodzie przed honorową trybuną skandowali mu głośno i dobitnie, 

„Hej! Do szkoły miły bracie, tam nauka czeka na cię!” Nie długo więc tow. 

Piłatowski popasał na tym eksponowanym stanowisku. Zwłaszcza, że od roku 

1956 odrzucono już, jako doszczętnie zgrane i bezużyteczne, na śmietnik 

kiedyś modne i popularne hasło, „nie matura, lecz chęć szczera...” Teraz 

przeciwnie. Zajmujący wysokie i odpowiedzialne stanowiska 

nomenklaturowe, a więc w aparacie partyjnym, w Bezpiece i wojsku mieli do 

wyboru dwie możliwości, albo do 1960 roku uzupełnić wykształcenie do 
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poziomu wymaganego dla tego urzędu, albo rozstania się ze służbą. 

Odchodzący ze służby dostają odprawę i mogą zakładać prywatne warsztaty 

rzemieślnicze. I tak znany mi skądinąd śledczy Skiba, który w cywilu był cieślą 

z zawodu, wydzierżawił sobie kiosk z gazetami przy ul. Kochanowskiego, 

przed bramą liceum. Sąsiad zaś nasz Mierzwiński, wspólnie ze swoim zięciem 

założyli warsztat hydrauliczny, ale szybko splajtowali, przerzucili się więc do 

gastronomii. Zostali kelnerami w restauracji w pobliżu cmentarza, w tak 

zwanej mordowni „pod Trupkiem”. 

I jeszcze jeden dokument z tej samej serii. Dokument podpisany 

również przez tegoż I sekretarza Wallacha Karola, również bez daty 

i pozostałych zwykłych w takich razach sygnatur. Jest to wydana przez Polską 

Zjednoczony Partię Robotniczą, Komitet Wojewódzki, Wrocław  

Karta Wykładowcy Szkolenia Partyjnego. Na pierwszej stronie (bo 

ma ona kształt wielokartkowej książeczki) czytamy, 
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 „Karta nr ... 

 Komitet Pow. (KM, DK)... Tow. Krasoń Stanisław. Członek POP 

W.P.Z.B. 2 Celwiskoza. Nr leg. Part... jest wykładowcą podst. kursu 

part. szkoły politycznej, koła studiów życiorysu Tow. Stalina, wiecz. 

szkoły partyjnej, grupy samokszt. przy POP Hadrotrest (Wiskoza). 

Adres: Jelenia Góra, Karola Miarki 42. 

Podpisano: 

Sekretarz Komitetu Powiatowego (KM. KD) 

pieczęć trójkątna Komitetu Miejskiego 

Wallach. 
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*** 

Okazuje się, że jest to coś w rodzaju indeksu wzorowanego na 

indeksach uczelni akademickich tylko w znacznie skromniejszym wymiarze 

i bardzo uproszczonej formie. 

Strony, druga i trzecia tego mini indeksu poświęcone są udziałowi 

w seminariach dla wykładowcy, rubryki data, temat, podpis. Odręczne 

zapiski na tych stronicach obejmują daty od 12/12 do 9/5 tylko nie wiadomo, 

których lat dotyczą. Tematy z XIX Zjazdu Partii, „SDKPiL Proletariat”, a od 7 II 

do 10 IV, „Życiorys tow. Stalina – tematy I, II, III, IV. 1 9.5. życiorys Tow. 

Stalina temat V 11 i 12 4. – VIII Plenum. 

Z tego dokumentu, chyba w nawiązaniu do poprzedniego 

wynikałoby, że odnosi się, podobnie jak i poprzedni dokument do końca 

1953 i początku 1954 r., a więc do okresu szczytowego „Kultu jednostki” 

i ubóstwiania Stalina. Wprawdzie Stalin już 5 marca 1953 roku zmarł, ale 

dyrektywy nadane w Moskwie przez Komitet Centralny KPZR w sprawie 

studiowania życiorysu tow. Stalina w drodze przez stolice państw Układu 

Warszawskiego, a u nas Komitet Centralny PZPR, komitety powiatowe, 

wojewódzkie, miejskie, dzielnicowe i gminne potrzebowały przeszło rok 

czasu, aby wreszcie dotrzeć do nas. Oczywiście najwięcej czasu pochłaniało 
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przeszkolenie i to na każdym szczeblu wykładowców i propagandystów, 

którzy mieli te dyrektywy roznieść w terenie i wcielić w życie. Wyszkolenie 

apostołów tej nowej ewangelii proletariackiej ucieleśnionej w kulcie tow. 

Stalina. 

Między innymi trafiło i na mnie. I mnie oddelegowano na przeszło 

pół roku z pracy w WPZB nr 2 na przeszkolenie do Wrocławia dla studiowania 

życiorysu tow. Stalina, aby go następnie przenieść do POP Hydrotrestu. 

Niestety, chociaż przypominam sobie to i owo z tego studiowania życiorysu 

tow. Stalinie, w Hydrotreście, niestety, wykładów już nie prowadziłem. 

Chociaż inauguracja tych wykładów odbyła się dość nawet uroczyście 

i imponująco, następnego wykładu na ten temat już nie było. Nowo wybrany 

l Sekretarz KC KPZR, Chruszczow tam coś zaczął na temat pamięci tow. Stalina 

przebąkiwać, ale na razie nic przeciw, ale również nic „za”. Kult Stalina utknął 

niejako w martwym punkcie. Prawdy o Stalinie, chociaż jeszcze nie całej 

prawdy mieliśmy się dowiedzieć dopiero w 1956 roku, kiedy Nikita 

Chruszczow podał ją na XX Zjeździe KPZR do publicznej wiadomości. Ale 

i wtedy nie była to cała prawda, a tylko znikoma jej część. Na poznanie całej 

prawdy o osobie generalissimusa Stalina musieliśmy jeszcze poczekać prawie 

40 lat. Ale poza tymi ogólnoludzkimi zjawiskami, chciałbym zwrócić uwagę 

na pewne dziwne i niezrozumiałe akcenty osobiste w tym całym splocie 

wydarzeń. Nie tak dawno, bo niespełna dwa lata temu wypuszczono mnie 
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z więzienia z wyrokiem 8 miesięcy więzienia, amnestia wprawdzie wyrok 

umorzyła, ale go nie anulowała, ani nie zmieniła na „Niewinny”, cep wolny 

od winy i kary. Mnie to i tak by nie urządzało, bo ja swój wyrok odsiedziałem 

z nawiązką, wprawdzie w areszcie śledczym, ale pełne osiem miesięcy. 

A więc teoretycznie ta kara gdzieś tam w archiwach sądowniczych dalej 

pokutuje, a mimo to przedstawiciele partii na szczeblu lokalnym, którzy 

notabene doskonale o moich perypetiach byli poinformowani, a może nawet 

sami aktywnie w nich uczestniczyli, hołubili mnie, obdarzali niezwykłym 

zaufaniem, powierzali zaszczytne funkcje partyjne (społeczne) a nawet mieli 

szczery zamiar wykreować mnie na apostoła swej nowej religii w charakterze 

instruktora czy wykładowcy, gdzieś wysyłając mnie na półroczny kurs do 

Wrocławia dla przestudiowania życiorysu Stalina. Kto za to płacił? Przecież to 

jednak kosztowało! Jako delegowanemu zakład macierzysty musiał mi 

wypłacać miesięczną pensję, a niezależnie od tego przysługiwały mi diety 

oraz zwrot kosztów zakwaterowania (noclegi, hotele). Mieszkałem w hotelu 

przy ośrodku szkoleniowym. Na sobotę i niedzielę wpadałem jednak do 

domu, do Jeleniej Góry. Śniadanie zjadałem w Barze Mlecznym naprzeciwko 

Dworca Głównego, kubek 1/2 litra białej kawy zbożowej, bułka parka 

z masłem i serem całkowicie pokrywał moje zapotrzebowanie energetyczne 

poranne, obiad zjadałem przeważnie w stołówce partyjnej przy Komitecie 

wojewódzkim, przy ul. Cybulskiego. Tam też, jeśli się coś pokazało, 

zaopatrywałem się w bufecie w wędliny na kolację. Ale przeważnie nic 
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interesującego nie było. Wtedy odkryłem miód. Artykuł smaczny, zdrowy, 

tani i dostępny powszechnie. Odtąd nauczyłem się jeść i cenić ten artykuł, 

jako dodatek do chleba. 

Dla uzupełnienia muszę dodać, że prawie na wszystkie okazje, 1 

maja, rocznicę Rewolucji Październikowej, referaty dla prelegentów, którymi 

byli przeważnie I sekretarze, ja im musiałem przygotowywać. Dlatego na dwa 

tygodnie, dziesięć dni przed każdą taką imprezą, zajmowałem miejsce 

w bibliotece Komitetu Partyjnego i w pocie czoła wysmażałem nowy referat. 

Nie była to sprawa łatwa, bo referat nie mógł być ani w całości ani nawet 

w części czy w we fragmencie, tylko czy w jakichś szczegółach powtórzeniem 

któregoś z poprzednich referatów, ale nie mógł być rewelacyjny, odkrywczy, 

musiał, bowiem być zgodny z aktualną linią Partii. 

Muszę jednak obiektywnie stwierdzić, że te wszystkie moje referaty 

odczytywane z trybun na placach w czasie manifestacji politycznych czy 

uroczystości rocznicowych, czy też w teatrze z wysokości sceny w czasie 

akademii i z podobnych okazji świątecznych napawały mnie smutkiem 

i melancholią, a także rozżaleniem. Wszystkie moje odkrywcze wydawało się 

mi i złote, pełne optymizmu i chwały myśli padały z ust prelegentów na 

zebrany tłum nie jak „Złote myśli”, ale jak okruchy zbutwiałych jesiennych 

liści. Król Midas podobno, czego dotknął, wszystko zamieniało się w złoto. 
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Podobno polskie Krasnoludki, które żyją gdzieś w nieznanych ostępach 

leśnych mają czarowny dar zamieniania wszelkich leśnych śmieci w szczere 

złoto setnej próby. 

Tu miałem zjawisko zupełnie przeciwne. Złote odkrywcze myśli 

przekształcały się w wyświechtane, populistyczne, propagandowe slogany 

czy wiecowe hasła. 

Dziwny był również i niezrozumiały dla mnie w tym czasie status 

partyjny. W czasie aresztowania mnie w listopadzie 1950 roku nie odebrano 

mi legitymacji partyjnej, ciągle, więc ją posiadałem. Oczywiście żadnych 

składek nie płaciłem. Ponieważ przez cały czas w moim przekonaniu UB było 

zbrojnym ramieniem Partii, więc od chwili mojego aresztowania uważałem 

się nie tylko za wykluczonego z Partii, ale i, że wszelkie moje dotychczasowe 

stosunki z Partią zostały, nie z mojej winy, brutalnie i po chamsku zerwane i, 

że od tej pory znajdujemy się po przeciwnych stronach barykady. I tak było! 

I było mi z tym bardzo dobrze i wygodnie. 

Byłem więc członkiem Partii czy nie byłem? 

Przyznam się, że wtedy nie łamałem sobie nad tym głowy. Ten stan 

zawieszenia był dla mnie bardzo wygodny. Ostatnie zaproszenie (zresztą 

bezskuteczne) na zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej (jedno 
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z pierwszych po zjednoczeniu się Partii w grudniu w 1948 r. w PZPR) 

podpisane przez I sekretarza POP PZPR Sługockiego, jest datowane 

z października 1949 r., pozostało jednak bez echa, gdyż akurat w tym czasie 

przebywałem na urlopie wypoczynkowym, a następnie przeniesiono mnie do 

Szklarskie Poręby, by wreszcie zamknąć w listopadzie w areszcie śledczym 

w UB w Zgorzelcu. 

Ani potem w Jeleniogórskim Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego 

ani w kolejnych, następnych zakładach pracy, w których miałem szczęście 

i zaszczyt jeszcze pracować, sekretarze Podstawowych Organizacji partyjnych 

tych Zakładów obchodzili mnie jakby bokiem, nie angażując do żadnych prac 

partyjnych ani nie zapraszali na zebrania czy jakieś tam Egzekutywy. 

Oczywiście, w dalszym ciągu nie płaciłem i nikt jakoś nie miał śmiałości 

upomnieć się o to bym płacił składki partyjne. Zupełnie inaczej traktowali 

mnie towarzysze z Komitetu Miejskiego, a mianowicie traktowali mnie tak 

jakbym był członkiem plenum Komitetu Miejskiego. Byłem zapraszany na 

posiedzenie plenarne, na różne seminaria i inne okazjonalne spotkania, 

jakbym był pełnoprawnym członkiem plenum komitetu, wysyłano na różne 

akcje propagandowe, zlecano pisanie referatów na zebrania sprawozdawcze 

komitetu lub na akademie z okazji i ku czci, a nawet miano szczery zamiar 

wykreować ze mnie ideologa, specjalistę od propagandy życiorysu tow. 

Stalina. Na szczęście bohaterowi się zmarło, a jego następca, Nikita 
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Chruszczow przyhamował te kultowe zapędy i gloryfikowanie 

Generalissimusa i skończył ze stalinowskim „Kultem Jednostki”. Sprawa mojej 

przynależności do partii została wyjaśniona w roku 1960. Nie wiem z jakiej 

okazji, przeprowadzano wówczas weryfikację wszystkich członków PZPR 

i równocześnie wymieniano legitymacje partyjne na nowe. Przekonano mnie 

wtedy, a było to już w JWO, że przez cały czas byłem jednak członkiem partii 

i zaliczono mi nawet cały czas ciągłości, za te dziesięć lat przerwy. Opłaciłem 

tylko za każdy rok jakąś niewielką, symboliczną składkę i otrzymałem nową 

legitymację, która zachowała się do dziś (muszę, niestety, od razu, na gorąco 

sprostować, zajrzałem do legitymacji i wystawiona została przez Komitet 

Powiatowy w Jeleniej Górze, dnia 2 XI 1967 r., a więc nie 10 lat, a 17 

faktycznie nie byłem aktywnym członkiem partii). 

Śmieszne było to, że w niespełna rok potem, w czasie wyborów do 

Komitetu Zakładowego PZPR w JWO zostałem wybrany pierwszym 

sekretarzem przytłaczającą większością głosów wyprzedzając następnego 

kandydata, nawiasem mówiąc, faworyta zwierzchności. Ogłoszony wynik 

wyborów był ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, a przede wszystkim 

dla mnie samego. Widząc jednak ogromne rozczarowanie na twarzach, 

zarówno przedstawiciela Komitetu Miejskiego, który swoją obecnością 

dodawał powagi wyborom, jak również miejscowych notabli zawiedzionych 

w swych nadziejach, a ponieważ wcale nie paliłem się ani do władzy, ani do 
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zaszczytu, wspaniałomyślnie wychodząc naprzeciw ich życzeniom, zrzekłem 

się tej funkcji i zaszczytów na rzecz następującego, miejscowego kandydata, 

Stanisława Pluskotę. Czym, jeśli nie zyskałem sobie może wielu przyjaciół 

i sympatyków, to na pewno nie narobiłem sobie wrogów. Sam pozostałem 

sobie zwykłym prostym członkiem egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR 

w JWO. 

Niemałym też ewenementem czy zjawiskiem kuriozalnym, sam nie 

wiem jak to nazwać, było moje poznanie się i później nawet zaprzyjaźnienie 

się z Józefem Chwistem, porucznikiem UB w Jeleniej Górze, ciągle czynnego 

oficera śledczego tego urzędu i jego żony Barbary. 

Przyjaźń, powie ktoś ofiary i kata. Ano różnie się podobno na tym 

świecie zdarza. Dzieją się podobno rzeczy na niebie i ziemi, o których nie 

śniło się filozofom. A jak to się stało, opowiem! 
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A BYŁO TO TAK 

Kiedy milicjant prowadził mnie z Komendy UB przy ul. Armii Czerwonej 

w Jeleniej Górze na dworzec Zachodni, aby mnie dostarczyć do Urzędu Bezpieczeństwa 

w Zgorzelcu, po drodze mijaliśmy sklep Irki Piaseckiej. Wstąpiłem do niego, aby przez 

nią przesłać wiadomość do domu. Irki wprawdzie w sklepie nie było, ale jej mąż, który 

był na dyżurze obiecał wiadomość przekazać. Nie obawiałem się, że nie spełni obietnicy. 

Z doświadczenia bowiem wiedziałem, że wiadomości posmaku sensacji lub skandalu są 

przenoszone i kolportowane z wielką ochotą i można by powiedzieć nawet 

z zamiłowaniem. To też i ta wiadomość jak plotka rozeszła się szybko i szeroko po 

Jeleniej Górze. Dowiedziała się, co miała się dowiedzieć nie tylko moja żona, ale i oprócz 

niej i Irki Piaseckiej i sama Piasecka, a od niej jej siostra Wojtkowiakowa, która właśnie 

wróciła do kraju z Kanady, wyprzedziła swego męża i teraz oczekiwała jego rychłego 

powrotu i mieszkając razem z Piasecką przy ul Koziej. Wojtkowiak, attaché w polskiej 

ambasadzie czy poselstwie w Toronto czy też Quebecu, już dokładnie nie pamiętam. 

Właśnie kończył mu się okres służby w dyplomacji i lada dzień miał wrócić do kraju. 

Piasecki, Wojtkowiak, Chwist i Gierek, to byli kumple z jednej kopalni we Francji. Po 

zakończeniu wojny, wszyscy zostali repatriowani do Polski. Tu chociaż drogi ich się 

trochę rozeszły, nie tracili, przynajmniej na pozór, ze sobą kontaktu. Piasecki został 

kadrowcem w Hucie Szkła Technicznego w Jeleniej Górze, w tym czasie, kiedy ja w niej 



 

418 

 

dyrektorowałem. I jakoś nam się nieźle ze sobą współpracowało. Jego starsza córka 

Irena wstąpiła do milicji. Chwist zaczepił się w Urzędzie Bezpieczeństwa. Wojtkowiak 

znalazł się na jakiś czas w dyplomacji jako attaché. Edward Gierek poświęcił się polityce 

i zajął jakieś, dość odpowiedzialne stanowisko w Komitecie Wojewódzkim 

w Katowicach. Gierek, który dość szybko piął się po szczeblach drabiny partyjnej, był 

również tym spoiwem, które tę grupkę repatriantów, poza łączącymi ich więziami 

rodzinnymi, spajało w jednolitą całość. Opowiadanie o życiu na emigracji we Francji, 

o ciężkiej pracy i wyzysku górników w kopalniach, o wspólnych przeżyciach, w których 

nieodłącznie musiał występować Gierek, były rzecz jasna mocno podkolorowane i tyleż 

przesadzane w swym znaczeniu. Ale takie już jest życie i tacy też są ludzie. Lubią czasem 

nieco przesadzić. Więc teraz już jest jasne, że od Wojtkowiakowej o mojej wpadce 

dowiedzieli się również i Chwistowie. Dotąd byliśmy dla nich nieznani. Ale teraz zaczęli 

się i oni interesować moim losem. Co mogli zrobić nie wiem, ale sądząc po panującym 

wówczas w tej branży systemie i o wzajemnym podgryzaniu się, chyba nie za wiele. 

Nawet porucznik Chwist, jako ubowiec z Jeleniej Góry nie miał prawdopodobnie nic do 

gadania w Zgorzelcu. Ale myślę zupełnie obiektywnie, że sam fakt, iż jakiś oficer UB 

z Jeleniej Góry interesuje się losem aresztowanego przez UB w Zgorzelcu, kładło pewien 

cień hamujący na działalność funkcjonariuszy w Zgorzelcu. 

Po zakończeniu sprawy, automatycznie przyszło do naszego poznania się z Chwistami. 
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Jaki był pan porucznik UB Józef Chwist? Był jak każdy inny przeciętny człowiek, 

miał swoje wady, ale miał też i swoje zalety. W każdym razie nie posiadał w sobie 

widocznych cech sadystycznych jakie nierozłącznie zwykło się przypisywać 

funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa. Nie posiadał w sobie żadnych cech 

zwyrodniałego okrucieństwa czy popędu do znęcania się nad innymi. To chory, 

zwyrodniały system władzy czynił z normalnych, przeciętnych ludzi krwiożercze bestie. 

Józek był biednym, chorym człowiekiem. Cierpiał na uczulenie, czyli alergię sienną. Nie 

będę tego wyjaśniał tylko opiszę przypadki, których byłem naocznym światkiem. 

Właśnie w kinie „Lot” przy ul. Pocztowej wszedł na ekrany nowy polski film. 

Taki popularny produkcyjniak propagandowy pt. „Jasne łany”. Józek miał ułatwione 

dojście do kasy kina, wziął więc bilety dla siebie i dla nas. Chętnie oczywiście 

skorzystaliśmy z tej grzeczności i całą czwórką wybraliśmy się na ten film. Był o tyle 

ciekawym, że był nie tylko dźwiękowy, ale i w kolorze. Film jak typowy produkcyjniak, 

gloryfikował życie na wsi, polskiego chłopa i jego pracę. W pewnym momencie na 

filmie (na ekranie kina) zjawia się sekwencja, sianokosy, w jednym miejscu na obszerne 

łąki wjeżdżają kosiarki, w innym miejscu pola dziewczęta wiejskie w barwnych strojach 

ludowych grabią i zbierają wysuszone już siano w stogi. W tym momencie poczułem, 

że siedzący obok mnie Chwist dostał jakichś drgawek. Spostrzegła to również Basia, 

jego żona. 

 Wyprowadźmy go – powiada do mnie. 



 

420 

 

Chwyciliśmy go wspólnie pod pachy i prawie nieprzytomnego wywlekliśmy 

do poczekalni. Stamtąd Basia zadzwoniła po pogotowie. Okazało się, że na widok 

sianokosów na ekranie w kinie, odezwała się jego sienna alergia. Zawsze byłem 

przekonany, że człowiek może być uczulony na zapach, na smak, na zapylenie, ale żeby 

być uczulonym na fotograficzny widok, wprawdzie na filmie kolorowym, ale zawsze to 

przecież tylko fotografia. 

Innym razem, letnią porą, wybraliśmy się w czwórkę do miasta. Przechodząc 

Al. Wojska Polskiego, Józek zauważył, że w kamienicy po drugiej stronie ulicy, na drugim 

piętrze jakaś baba wietrzyła na balkonie pierzynę w samej czerwonej wsypie. 

Natychmiast odezwała się jago alergia. Dostał drgawek, stracił przytomność i znów 

trzeba było wzywać pogotowie. 

Jak widać z przytoczonej relacji, między innymi ze znajomości z Józkiem 

Chwistem, wiązała się nie tyle jakaś korzyść, co raczej wygoda. Józek z racji swego 

zatrudnienia miał prawie nieograniczony praktycznie dostęp wszędzie tam, gdzie zwykły 

śmiertelnik natrafiał na bariery nie do przebycia. Nie mówię o sklepach z żółtymi 

firankami. Ale w ogóle. 

A nadeszła już era, kiedy polski przemysł uporał się już z trudnościami okresu 

powojennego, odbudową i rekonstrukcją, a nawet modernizacją tu i ówdzie, i zaczął 

produkować przedmioty przemysłowe powszechnego użytku, pilnie poszukiwane na 

rynku. Ale podaż tych przedmiotów była oczywiście o wiele za mała w stosunku do 
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olbrzymich potrzeb. Dlatego wprowadzono „talony” i te talony przydzielano za 

pośrednictwem związków zawodowych i Rad Zakładowych, niejako w formie pewnego 

rodzaju wyróżnienia czy nagrody za jakieś określone osiągnięcia. 

Pierwszą tego typu nagrodą, jaką otrzymałem jeszcze z rady Zakładowej 

„Odcinka Budowy nr 2 Celwiskoza” był talon na radioodbiornik. Ukazały się już bowiem 

na rynku nowe, polskiej produkcji powojennej, pierwsze odbiorniki radiowe 

produkowane w Dzierżoniowie o nazwie „Pionier”. Były to trzylampowe odbiorniki 

dwuzakresowe, na fale długie i średnie. W pięknej estetycznej obudowie, początkowo 

jeszcze drewnianej, a później bakelitowej. Były nowoczesne i doskonałe, posiadały 

wbudowaną antenę ferrytową, czyli praktycznie bez anteny i bez uziemienia dawały 

doskonały odbiór stacji, na razie raszyńskiej (Warszawa I) oraz Szczecina i Hilversum. 

Można też było często złapać Katowice. Wrocław w tym czasie dopiero budował antenę 

dla stacji lokalnej na Ślęży. 

Pierwsza transza tych odbiorników była w bardzo eleganckiej i estetycznej 

skrzyneczce drewnianej, i taki właśnie egzemplarz radioodbiornika „Pionier” 

otrzymałem na mój talon. Służył mi on cały czas, jak długo mieszkałem w Jeleniej Górze. 

Nie wyparł go nawet doskonały, gdańskiej produkcji telewizor „Neptun”. 

Pokazały się na rynku też (ale również tylko na talony) polskie motocykle 

WFM, produkcji warszawskiej, wspaniały, potężny, ale nie bardzo udany, bo 

produkowany z myślą o zaopatrzeniu armii. Miały kontynuować tradycję sławnych 



 

422 

 

przedwojennych „Sokołów Junak”, ale szybko przerwano ich produkcję. Rynek 

opanowały natomiast motocykle produkcji Suchodniowskiej Huty Ludwików, 

popularnie zwane „SHL”, były doskonałe. Mogły skutecznie współzawodniczyć z NRD-

owskimi „MZ”-kami, czy czeskimi „Jawami”. Ale inny produkt Suchodniowskiej Huty 

Ludwików zafascynował nas. A była to automatyczna pralka wirowa. Produkt dotąd 

w Polsce nieznany. Nowość absolutna. I tutaj po raz pierwszy skorzystałem ze 

znajomości z Chwistami. Na zameczku w Paulinum mieli oni (tzn. UB) swój 

zakonspirowany sklep „za żółtymi firankami”. I tam właśnie Józek kupił dla nas, taką 

właśnie automatyczną pralkę, „SHL”. Z czego ogromnie była uradowana Irka, bo co tu 

dużo gadać, czterdziestka już minęła i pranie w balii było już zbyt uciążliwe. Bo stanie 

nad balią i nad tarą, wyżymanie czy wkręcanie mokrej, wypranej bielizny wymagało 

młodszych, silniejszych rąk, albo pralki automatycznej. 

Czterdziestka już minęła i to z hakiem. Jak ten czas szybko mija. I to tak jakoś 

cichcem, niepostrzeżenie. Tak, tak. Sławetna budowa ogromnego kombinatu włókien 

sztucznych pod nazwą „Jeleniogórskie Zakłady Włókien Sztucznych Celulozowo-

Wiskozowych Celwiskoza” też już bardzo znacznie posunęły się do przodu. Wszystkie 

podstawowe, kluczowe obiekty Kombinatu były już właściwie w zakresie prac 

budowlanych, albo już zakończone, albo też na ukończeniu. Pozostała jedynie 

kosmetyka i tzw. „mała architektura”, place zieleńce, uporządkowanie placu 

budowy. Ale tym może się zająć już jeden z kierowników, który nie musi być 

specjalnym asem. Wiemy już, że typowany jest na to stanowisko „likwidatora” 
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placu budowy Odcinka budowa nr 2 „Celwiskoza” inż. Grzegorz Kolczyński. 

Chociaż te prace wykończeniowe zajmą jaszcze sporo czasu, co najmniej rok, 

jeśli nie dłużej. Likwidacja Odcinka nr 2 Budowy „Celwiskozy” już właściwie 

trwa. Można powiedzieć, że odbywa się etapami. Po inż. Szypowskim, który 

pierwszy się z Jeleniej Góry urwał na samodzielną budowę gdzieś pod 

Legnicę, gdzie rozpoczęto również budowę potężnego Kombinatu Górniczo-

Hutniczego Legnickiego okręgu Miedziowego, odjechał z całym swoim 

gospodarstwem główny mechanik z działem produkcji pomocniczej. Kiedyś 

potężny dział transportu, podlegający mnie bezpośrednio, liczący przeciętnie 

kilkadziesiąt jednostek różnego typu, już stopniał do niespełna dziesięciu 

samochodów ciężarowych, a i to z dnia na dzień, któryś z samochodów 

odjeżdżał do bazy do Wrocławia i już nie wracał Jeleniej Góry, gdyż tonie 

gdzieś w miedziowym kombinacie w Legnicy, albo w Fabryce Wagonów 

„PaFaG” we Wrocławiu, albo też w rozbudowującej się fabryce autobusów 

w Jelczu. Prawdę więc rzekłszy w Jeleniej Górze, na budowie „Celwiskozy” nr 2 

nastroje wytworzyły się raczej minorowe. Każdy z nas czuł się tak, jak podróżny 

wybierający się w taki daleki a nieznany świat, który już się spakował i teraz tylko czeka 

na środek lokomocji, aby na zawsze opuścić to miejsce. Ale dokładnie nie zna ani dnia 

ani godziny, kiedy to nastąpi. Więc albo się nudzi oczekując, albo się denerwuje 

z niecierpliwości. Ja osobiście raczej się nudziłem i prowadziłem uporczywą wojnę 

z Kierownikiem Odcinka inż. Salwowskim, który też miał w niedługim czasie objąć 

kierownictwo jakiejś budowy w Bełchatowie, w kopalniach odkrywkowych węgla 
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brunatnego, albo, co było prawdopodobniejsze w samym Wrocławiu, więc nie bardzo 

już przejmował się tym, co będzie się działo na budowie w Jeleniej Górze. Ale 

doskonale znając inż. Grzegorza Kolczyńskiego, nie chciał go pozbawiać ludzi 

pomocnych mu i nie kwapił się ze zwalnianiem z pracy tych, których z innych 

względów zwolnić nie musiał. Dyplomatycznie, te delikatne sprawy przekazał do 

załatwienia działowi Kadr w Zjednoczeniu. Niech oni się użerają, powiada. 

Jednak Kazio Michalak uciekł do Wrocławia, do biura w Zjednoczeniu, 

a Miecio Wnukowski, który przywiązany był do Jeleniej Góry willą, w której 

spadkobiercą i dziedzicem został po śmierci już dwu matek staruszek i jego 

i Czesi. Zahaczył się, jako fachowiec w dziale mechanicznym Kombinatu 

Celulozowo-Wiskozowego. Ja również miałem zapewnione wsparcie w PTTK 

i wojowałem z Salwowskim bezpośrednio, a pośrednio z działem Kadr 

w Zjednoczeniu o zwolnienie mnie z pracy. 

Nie wiem jak to się stało, ale korowody personalne moje zaczęły się 

już chyba w 1953 roku i to od razu na wysokim szczeblu, bo od razu ze 

Zjednoczeniem we Wrocławiu. 

Nie wiem dlaczego, ale na ich pismo: 
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Wrocławskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane nr 2 

Dział Personalny 

L.dz.: 1292/Per./53 

Ob. 

Krasoń Stanisław 

Z-B – 2 Jelenia Góra 

Z dniem 1 X 53 r. Dyrekcja W.P.Z.B. - 2 powierza Obywatelowi pełnienie 

obowiązków Z-cy Kierownika do spraw administracji i zaopatrzenia w Z-B – 2 Jelenia 

Góra z grupą uposażenia 3F=227+pr. 1, o. 

Podpisano: 

Dyrektor Wrocł. Przem. Zjedn. Bud nr 2 

Szef Działu kadr (podpisy nieczytelne) 

Data: 22 IX 53 r. 
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A ja na to: 

Jelenia Góra, dn. 2 X 1953 r. 

Wrocławskie Przemysłowe Zjednoczeniem 

Budowlane nr 2 

Wrocław 

W związku z pismem z dn. 22 IX 53 r. L. dz. 1292 /pers/ 53 uprzejmie 

komunikuje, że jestem zaszczycony zaufaniem jakim darzy mnie W.Z.P.B. - 2, jednak 

z żalem muszę zrezygnować z ofiarowanego mi stanowiska z-cy do spraw adm. i zaop. 

i pozostanę na zajmowanym stanowisku, kier. s. planowania. 

W związku z tym proszę uprzejmie o skierowanie innego pracownika, który by 

objął funkcję z-cy kier. do spraw adm. i zaopatrz. 

Podpisano: 

/Krasoń Stanisław/ 
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Jak z powyższego widać odpowiedziałem niezbyt grzecznie. Ale miałem 

potem spokój, tak by się wydawało, przez prawie dwa lata. Ale widocznie nie wszystko 

jednak było w porządku, przynajmniej w pojęciu Dyrekcji Zjednoczenia, bo 15 września 

wystosowała do mnie bardzo oficjalne i bardzo serio pismo:  
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Wypowiadam umowę o pracę z dnia 30 września 1955 r. 1 rozwiązuje 

z Obywatelem stosunek pracy z dniem 31 grudnia 1953 r. 

Na podstawie Rozporządzenia Prezydenta R.P. Z dnia 26 III 1928 r. o umowie 

o pracę z pracownikami umysłowymi /Dz. U.R.P. Nr 35/28, poz. 323, art. 25, bez prawa 

do odszkodowania. Należny urlop wypoczynkowy za przepracowany czas, należy 

wykorzystać w okresie wypowiedzenia pracy. 

Podpisano: 

Wrocławskie Przem. Zjedn. Bud. Nr 2 

Dyrektor: 

Bargieł Kazimierz 
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Pismo to widocznie pozostawiłem bez odpowiedzi, a i Zjednoczenie 

widocznie nie brało go poważnie, bo przez prawie dalsze dwa lata panował pozorny 

spokój i cisza. Aż nagle, 28 marca 1957 roku znowu coś im się w Zjednoczeniu 

przypomniało, czy może ocknęli się z jakiejś śpiączki bo wystosowali do mnie pismo 

następującej treści: 
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Z dniem 31 III 1957 r. Dyrekcja W.P.Z.B. Nr 2 wypowiada Obywatelowi 

warunki płacy w części dotyczącej premii z zachowaniem 3 miesięcznego, ustawowego 

okresu wypowiedzenia 

/telefonogram W.P.Z.B. Z dnia 27 III 1957 r./ 

Nowe warunki płacy zostaną podane w terminie późniejszym . 

Podpisano: 

Dyrektor: 

Bargieł Kazimierz 

Ciekawe jest, że w ślad za tym pismem, nieoczekiwanie nadeszło 

zaraz następne datowane na 14 IV 57 r. i adresowane Ob. Krasoń Stanisław, 

Kierownik Z.B.- Celwiskoza, Jelenia Góra następującej treści: 
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W związku z rezygnacją inż. Kowalskiego Wincentego z członka 

Rady Robotniczej Wrocławskiego Przemysłowego Zjednoczenia 

Budowlanego nr 2. zostaje obywatel wprowadzony do Rady Robotniczej 

W.P.Z.B. Nr 2 

Posiedzenie Rady Robotniczej odbędzie się w końcu miesiąca 

kwietnia o czym dokładnie powiadomimy w terminie późniejszym 

Podpisał: 

Sekretarz Rady: 

Napora Karol. 

 

Pomijając pismo Napory jako normalny brak porozumienia między 

dwoma różnymi komórkami organizacyjnymi tej samej instytucji, żadnego 

innego sygnału ze zjednoczenia nie było. 

Wydaje mi się, że powyższe pismo wyczerpało moją cierpliwość 

w tej beznadziejnej walce na pisma i po wyczekaniu cierpliwie pewnego 

czasu, w dniu 15 czerwca 1957 r. wysłałem następujące pismo:  



 

432 

 

Do 

Dyrekcji Wrocławskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego nr 2 

we Wrocławiu. 

Drogą służbową przez Kierownictwo Zarządu Budowlanego nr 2 w 

Jeleniej Górze. 

W dniu 31 marca 1957 r. pismem z unia 28 III 1957r. L. 

dz.195/KL/57 zostały mi wymówione w terminie trzymiesięcznym warunki 

płacy. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymałem nowych warunków, 

zmuszony byłem potraktować to wymówienie jako wymówienie pracy 

i poszukać sobie pracy w innym przedsiębiorstwie. 

W związku z powyższym proszę Dyrekcję Zjednoczenia o: 

1. wyznaczenie następcy, któremu bym mógł w terminie do 

dnia 30 czerwca br. przekazać swoje agendy; 

2. W związku z niemożliwością wykorzystania należnego mi 

urlopu w terminie do dnia 30 czerwca, proszę o wypłacenie mi ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 1957r. do 30 czerwca 1957. 
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Stanisław Krasoń. 

To ich ruszyło i już 27 czerwca miałem następującą odpowiedź: 

Do 

Ob. Krasoń Stanisława 

Z. B. 2. „Celwiskoza” w Jeleniej Górze 

Na podstawie Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 7 V 

1949 r. w brzmieniu zmienionym protokółem dodatkowym z dnia 19 VI 1957r. 

zostaje obywatel zaszeregowany z dniem 1 lipca 1957 r. w charakterze St. 

ekonomisty z uposażeniom miesięcznym zł 1810 + premia regulaminowa 

/niepotrzebne skreślić/ 

Przemysł. Zjedn. Bud. Nr 2 

naczelny Inżynier 

mgr inż. Tadeusz Sebastian  
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Ja, niestety, swoją decyzję traktowałem poważnie i postąpiłem tak, 

jak zapowiadałem. Po upływie określonego, ustawowego terminu 

wypowiedzenia, w czasie którego postarałem się wykorzystać należny mi 

urlop wypoczynkowy do ostatniego dnia w dniu 30 września 57 r 

pożegnałem się z sympatyczną skądinąd budową i w dniu 1 października 

1957 r. przystąpiłem do obejmowania, nowego stanowiska zgodnie 

z następującym pismem: 
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Warszawa, dnia 1 października 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE 

zarząd Urządzeń Turystycznych 

Warszawa. Senatorska 11 

znak DO/9657/57 

Ob. Krasoń Stanisław 

Jelenia Góra 

Na podstawie Zarządzenia nr 27 z dnia 8 grudnia 1955 r. L.dz. DP-

I/1306/55 oraz § 11 Regulaminu Oddziałów Zarządu Urządzeń Turystycznych 

PTTK, mianuję Obywatela, z dniem 1 października 1957 r. Dyrektorem Oddziału 

ZUT PTTK Wrocław II z siedzibą w Jeleniej Górze. Zakres działania Ob. określa 

Regulamin Oddziałów ZUK PTTK. 

Dyrektor 

J. Jędrzejowska 
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Może to zabrzmi trochę patetycznie, ale jest bliskie rzeczywistości. 

Rozpoczęła się w moim życiu nie powiem nowa era, ale na pewno nowa, 

kolejna karta życiorysu, którą wypadało mi zapisać. Przyznam, że karta bardzo 

interesująca, odmienna od wszelkiej treści jaką przyszło mi dotąd przeżywać. 

Tak barwna i różnorodna, że podchodzę do jej opisywania z wielką tremą i obawą 

czy potrafią dość barwnie i plastycznie oddać w piśmie jej charakter, różnorodne 

cechy i wartości oraz wady. 

Tego dnia miałem przejąć swoje nowe gospodarstwo od 

dotychczasowego dyrektora ZUT PTTK – Dębskiego. Centralę ZUT w tym 

przejęciu obowiązków i uprawnień reprezentowała pani Zofia Gutowska. 

Zbieżność jej nazwiska z nazwiskiem Olka Gutowskiego, kolegi z Oflagu i jego 

siostry „Żaby”, czyli Sabiny, jest oczywiście czysto przypadkowa. Nie była ona 

z nim ani spokrewniona ani spowinowacona. Olek i Żaba byli czystej krwi 

Aryjczykami. Pochodzili z rodziny od wieków osiadłej w Małopolsce, 

a dokładnie na Kielecczyźnie. Pani Zofia zaś wyglądała, można by powiedzieć 

na Żydówkę, ale nikt tak nie mówił, aby przypadkiem nie być posądzonym 

o brak tolerancji i o antysemityzm. Bo i słowo Semita, które w gruncie rzeczy 

nie musiało oznaczać Żyda, było w naszym regionie równie niebezpieczne 

i drażliwe. A przecież wierny, że Arabowie też są Semitami. Żydzi, bowiem 

wywodzą się od Jakuba, młodszego syna Izaaka, a od starszego, Ezawa, który 

sprzedał Jakubowi swoje prawo pierworództwa, wywodzą się Arabowie, więc 
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i oni są Semitami. Ale dla świętego spokoju, aby nie budzić licha, można 

powiedzieć, że pani Zosia Gutowska ma urodę i aparycję „orientalną”. Mogła 

więc być zarówno dobrze Turczynką, Arabką, Ormianką, Greczynką czy też 

Żydówkę. Na każdą taką, w równej mierze wyglądała. Więc usunęliśmy spod 

pręgierza Syjonizmu, ale i spod obronnego parasola rozpiętego przez tę 

międzynarodową, nacjonalistyczną organizację miłą Panią Zosię. 

Gospodarstwo nasze, które miałem przejąć od pana dyrektora 

Dębskiego rozciągało się na przestrzeni, od przełęczy Okraj na wschodzie 

wzdłuż granicy z Czechami, przez Karkonoski Park Narodowy, przełęcz 

w Jakuszycach koło Szklarskiej Poręby i dalej wzdłuż granicy z NRD biegiem 

rzeki Izery aż po wzgórze Stóg Izerski (1107 m n.p.m.) obok Świeradowa 

Zdroju. Od północy zaś ograniczały teren rzeki: Kwisa i Kamieńczyk i droga 

Jelenia Góra-Piechowice. Oddzielnie, osamotniona, w lasach w pobliżu Janowic 

Wielkich, położone było urocze schronisko, „Szwajcarka”, w którym 

gospodarzył Lwowiak z pochodzenia, pan Gałek i jego żona. Bardzo zacne 

małżeństwo. 

Aby objechać te kilkanaście obiektów, różnej kategorii, i aby 

zapoznać się z personelem samodzielnie na nich gospodarzących, mieliśmy 

do dyspozycji starego łazika wojskowego z demobilu, którego pan Dębski 

nazywał „Willysem”. Miał on podobno dwie wspaniałe zalety, jak zapewniał 
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pan Dębski. Nie sprawdzałem, bo się na tym nie znałem, byłem pod tym 

względem kompletnym laikiem. Dość gdy powiem, że dotąd poza rowerem, nie 

kierowałem żadnym absolutnie pojazdem mechanicznym. Nie mogłem 

oczywiście opiniować jago zalet czy wad. Według zaś opinii dyrektora 

Dąbskiego jego zalety to napęd na wszystkie cztery koła, a więc niezawodny 

a do tego również podwójne hamulce pneumatyczne, również na cztery kola 

i dodatkowo jeszcze, niezawodny hamulec ręczny. Tak więc z konieczności w tej 

ważnej komisji zdawczo-odbiorczej na wysokim szczeblu, dyrektor Dębski, który 

był już z „Willysem” zżyty i uważał go niemal za swoją własność, prócz tego, że 

występował w charakterze strony, zdającej majątek, musiał również zabawić się 

w kierowcę, gdyż, oczywiście, ani ja, ani tym bardziej pani Zofia tej funkcji nie 

mogliśmy się podjąć, jako absolutnie niekompetentni. Korzystając z wytworzonej 

sytuacji Dębski, po cichu, postanowił nam na początek dać trochę „do wiwatu”. 

Wybrał, więc jako pierwszy obiekt do sprawdzenia, czy do przekazania, tak zwane 

schronisko „Wysoki Kamień”. Właściwie nie było to żadne schronisko, a tylko raczej 

nieco większy kiosk, czy bufet, gdzie zmęczony wspinaczką turysta mógł się w czasie 

upału napić jakiegoś chłodnego, orzeźwiającego napoju, a w czasie chłodu gorącej 

herbaty, zjeść biszkopta czy paczkę herbatników, kupić dla dzieci jakieś tanie słodycze, 

dla znajomych i krewnych widokówki pamiątkowe z pozdrowieniami i widokami 

z „Wysokiego Kamienia”. A w przypadku gdyby się nagle popsuła pogoda 

i niespodzianie spadł deszcz, można było nawałnicę przeczekać bezpiecznie pod 

dachem. Wielką atrakcją „Wysokiego Kamienia” był olbrzymi głaz zawieszony na słowo 
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honoru na zboczu góry, kilka metrów nad budynkiem schroniska, które swym 

ogromem przewyższał wielokrotnie. Turysta, który się wspinał po stromej ścieżce ku 

schronisku, na jego widok dostawał gęsiej skórki i mimo woli przychodziła mu do 

głowy myśl: „jakby ten głaz urwał się z uwięzi, to staczając się po zboczu na 

budynek schroniska, zmiażdżyłby je jak pudełko zapałek”. I od razu kupował, na 

pamiątkę, widokówkę ze schroniskiem i z tym gigantycznym głazem groźnie nad 

nim wiszącym. 

„Wysoki Kamień” to właściwie był taki sobie punkt widokowy. Stąd 

rozprzestrzeniał się wspaniały widok na położoną poniżej kotlinę Jeleniogórską i na 

rozległy horyzont sięgający aż po Góry Kaczawskie. Schronisko to utrzymywało się 

ze sprzedaży widokówek i trochę innych pamiątek, folderów i z bufetu. A wiszący 

nad schroniskiem głaz jakoś jednak nikomu na głowy nie spadał. A projekty, aby go 

spuścić profilaktycznie przy pomocy odpowiedniej dawki materiału wybuchowego, 

nie znalazły uznania u specjalistów, różnych pirotechników i wojskowych saperów, 

twierdzili oni, tak saperzy wojskowi jak i inni specjaliści od materiałów 

wybuchowych, że byłoby to przedsięwzięcie zbyt ryzykowne, kosztowne, 

niebezpieczne i o nieprzewidzianych skutkach. Myślę, że ten głaz do dziś wisi na 

swoim miejscu, tylko nie ma już chyba pod nim schroniska. 

„Wysoki Kamień” był atrakcyjny jeszcze z innych względów. Leżał na tak 

stromej skale, że aby się dostać do schroniska, zwykły turysta na wycieczce 
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krajoznawczej musi się przedzierzgnąć, jeśli nie w „Alpinistę”, to przynajmniej 

w krajowego taternika i nastawić się na wysokogórską wspinaczkę. 

Takiej właśnie wspinaczki po stromej wysokogórskiej ścieżce chciał nam 

zaoszczędzić dyrektor Dębski, i mając wielkie zaufanie do swego „Willysa” z jego 

napędem i hamulcami na wszystkie cztery koła i podwójnym hamowaniu, 

próbował wjechać na szczyt „Wysokiego Kamienia” samochodem „Willysem”. 

Niestety, przeliczył się. W pewnym miejscu, kiedy stromizna stała się wprost 

niewyobrażalna, silnik samochodu zakichał się, zasapał i w końcu zgasł. A wtedy 

zawiodły też podwójne hamulce. Pojazd zaczął się niebezpiecznie tyłem staczać 

w przepaść. 

Muszę tu jednak oddać sprawiedliwość dyrektorowi Dębskiemu, że 

nie stracił, w tej trudnej naprawdę i niebezpiecznej sytuacji, głowy 

i wykorzystując wsteczny ruch samochodu, ponieważ, na szczęście układ 

kierowniczy samochodu pozostał zupełnie sprawny, ustawił pojazd na zboczu 

bokiem i tak zdołał go unieruchomić. Wysiedliśmy z panią Zosią i dalszą 

drogę odbyliśmy już pieszo. Mimo woli uprawiając nieco górskiej wspinaczki. 

Tymczasem dyrektor Dębski sprowadził samochód w bezpieczne miejsce 

i dołączył do nas. Głównym tematem dalszej naszej rozmowy były, 

oczywiście, uczucia i wrażenia jakie przeżywaliśmy, kiedy się zorientowaliśmy, 
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że samochód wymknął się spod kontroli i odmawia posłuszeństwa kierowcy 

i zaczyna staczać się po stromym stoku w przepaść. 

Kolejnym punktem naszej zdawczo-odbiorczej a równocześnie 

zapoznawczej podróży, jaki zaproponował Pan Dębski, była Śnieżka. Nie sama 

góra Śnieżka, czy może jej szczyt, który zresztą, jako najwyższy szczyt 

Karkonoszy jest sam przez się największą atrakcją i przedmiotem 

zainteresowania dla licznych rzeszy turystów żądnych silnych wrażeń 

i przeżyć. 

Wykorzystując to stałe zainteresowanie szczytem, oraz wychodząc 

naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, wybudowano na tym najwyższym 

szczycie Karkonoszy schronisko, licząc na dobry interes, w rozwijającej się 

żywiołowo turystyce. To właśnie schronisko na szczycie Śnieżki było 

przedmiotem naszego obecnego zainteresowania. Położone na wysokości 

1605 metrów nad poziomem morza przyciągało turystów przemierzających 

szlaki górskie w pogoni za wspaniałymi widokami, za imponującą panoramą 

roztaczającą się tak po polskiej stronie nad całą Kotliną Jeleniogórską, aż po 

Kaczawy, jak i po stronie czeskiej, daleko aż po Černá Hora (Czarna Góra) i Janské 

Lázně (Janskie Łaźnie). Dziś mapy wskazują wysokość Śnieżki 1602 metry. Widocznie 

erozja spowodowana przez warunki atmosferyczne, wichury, mrozy, śnieżycę i opady 

deszczu obniżyły w ciągu minionego półwiecza wysokość góry o całe 3 metry. 
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Znowu podjeżdżaliśmy do szczytu „Willisem” dyrektora Dębskiego. Ale 

dojechaliśmy tylko do Małej Kopy, na której też znajduje się schronisko, ale praktycznie 

należy do ZUT PTTK tylko nominalnie, gdyż praktycznie prawie cały budynek 

wykorzystuje Wojsko Ochrony Pogranicza (WOP), które tu urządziło sobie strażnicę 

i ulokowało dowództwo batalionu. PTTK korzysta jedynie z placu obok budynku 

strażnicy na składowisko opału dla budynku strażnicy i dla schroniska na Śnieżce. 

Podobno przed wojną pojazdy konnem, a nawet samochodowe, samochody 

terenowe docierały bez problemu na sam szczyt Śnieżki, gdyż prowadziła tam piękna, 

dobrze utrzymana droga, wijąca się serpentynami po zboczu. Jeszcze zaraz po wojnie 

kierownictwo schroniska było zaopatrywane w niezbędne artykuły przy pomocy 

wojskowego motocykla z przyczepą, podobno był to Harley. Niestety, niekonserwowana 

droga na zboczu z czasem została rozjeżdżona kołami pojazdów i rozmyta opadami 

atmosferycznymi i stała się nieprzejezdna. Odtąd zaopatrzenie w opał i artykuły 

żywnościowe dowozi się tylko na Małą Kopę do budynku Strażnicy WOP-u, a stąd 

trzeba ja wnosić na górę do schroniska i do stacji METEO na szczyt na plecach. Czesi, 

którzy również mają bardzo porządnie urządzone schronisko na Śnieżce (przez Śnieżkę 

przebiega granica państwowa między Polską, a Czechosłowacją [obecnie Republiką 

Czeską]), w którym prowadzą wszechstronną działalność gastronomiczną i noclegową. 

Problem zaopatrzenia rozwiązali zupełnie nowocześnie i w prosty sposób. Z podgórskiej 

pobliskiej miejscowości Pec, na szczyt Śnieżki zbudowali krzesełkową kolejkę linową, 

która z powodzeniem dostarcza z dołu do góry potrzebne dla schroniska zaopatrzenie. 
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U nas ze względu na trudności transportowe schronisko prowadzi w zasadzie tylko 

bufet. Nie można prowadzić ani gastronomii, ani noclegów. Obok polskiego schroniska 

na Śnieżce istnieją jaszcze dwa inne obiekty budzące zainteresowanie turystów, stara 

kapliczka, chyba świętego Sebastiana, który jako pierwszy pustelnik osiadł na szczycie 

góry, tu własnoręcznie wybudował kapliczkę i jako eremita prowadził zbożny żywot. 

W kaplicy raz do roku, w jakąś rocznicę odprawiane jest nabożeństwo w jego intencji. 

Przez cały rok turyści i pątnicy pielgrzymujący do kapliczki świętego, poprzez kratę drzwi 

wrzucają „na szczęście” różne monety. 

Drugim stałym obiektem na Śnieżce jest stacja meteorologiczna. Przez cały 

rok nocą i dniem, latem i zimą dyżurują tu i czuwają meteorolodzy i synoptycy, którzy 

,obserwują, przeprowadzają pomiary i badania zachodzących różnych zjawisk 

atmosferycznych. W latach sześćdziesiątych stację meteorologiczną, która jest klasy 

międzynarodowej zaczęto rozbudowywać i modernizować. I podobno (bo tego już nie 

miałem okazji widzieć) po przebudowie wygląda ona jak olbrzymi spodek na szczycie 

góry. 

Pan dyrektor Dębski musiał pozostawić swego „Willisa” u podnóża Śnieżki, na 

Małej Kopie, przy strażnicy WOP-u, a sami w trójkę zaczęliśmy się wspinać stromą 

ścieżką do góry. Pani Zosia, obuta w pantofelki eleganckie na wysokim obcasie, doszła 

do słusznego, choć podobno bolesnego wniosku, że buciki na wysokim obcasie nie 

nadają się do wędrówek po górach. Jakby na potwierdzenie tej kontestacji, pani Zosi 
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u jednego bucika w ogóle obcas się odłamał. Dopiero zaczęła się Golgota! Po kilku 

krokach pani Zosia musiała, ku swojej rozpaczy zupełnie zrezygnować z obuwia i resztę 

drogi przebyć, niestety, boso. Na szczęście tej drogi pozostało już tylko parę kroków, pod 

górę. Ale nie było innego wyjścia! W schronisku państwo Lichtszejnowie witali nas z całą 

rewerencją z uwagi na tak dostojne osoby jak pani Zosia znana im już przedstawicielka 

i Inspektor Centrali z Warszawy, a przede wszystkim na obecność byłego dyrektora ZUT 

PTTK, Pana Dębskiego, którego przyszło im zarazem żegnać. Na strapienia pani Zosi nic 

konkretnego się nie znalazło, trzeba było zadowolić się półśrodkami takimi, że pani 

Lichtszejn, żona gospodarza schroniska pożyczyła jej swoje obuwie turystyczne, lepiej 

nadające się do wędrówki po górach, aby pani Zosia mogła dojść do samochodu 

pozostawionego koło Strażnicy WOP-u u stóp Śnieżki, a stamtąd pan Lichtszejn, który 

zadeklarował, że nas odprowadzi i zejdzie z nami razem do samochodu zabierze je 

z powrotem na górę. 

Ta druga wędrówka z przygodami po stromych ścieżkach gór, tak zraziła panią 

Zosię do górskiej turystyki, że postanowiła przerwać swoje dalsze matkowanie nam przy 

przejmowaniu „majątku PTTK” i wracać do Warszawy, a protokół zdawczo-odbiorczy 

ująć i podpisać „globalnie” nie zagłębiając się w szczegóły. 

Uważała, że nasza praca, tak szczegółowa jak początkowo to sobie 

wyobrażaliśmy, wymagałaby całego licznego sztabu rachmistrzów, zrobienia 

inwentaryzacji, ale przecież nie można przerywać działalności. A robienie protokołów 
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„na chodzie” nie ma o tyle sensu, że z dnia na dzień następują ciągłe zmiany. 

Ostatecznie według niej trzeba oprzeć się na bilansach księgowości. Ochoczo 

poparliśmy jej myśl. I tak szybko i na niczym skończyło się szumnie zapowiadane 

przejęcie agend ZUT PTTK w Jeleniej Górze. Tak naprawdę obejrzeliśmy sobie 

i poznaliśmy gospodarzy - kierowników dwu, może atrakcyjnych pod względem 

turystycznym, ale o bardzo niewielkim znaczeniu gospodarczym, bo oba były właściwie 

tylko bufetami, więc nieco większymi niż normalnie kioskami z wodą sodową. 

A przecież było do zwizytowania dość znaczna liczba obiektów poważnych, 

mających swoją wagę i znaczenie tak turystyczne jak i ekonomiczne, prowadzących 

wszechstronną działalność tak gastronomiczną jak i hotelarską. Na pierwszym miejscu 

trzeba by tu postawić Dom Wycieczkowy PTTK w Jeleniej Górze. W którym również 

mieściła się dyrekcja ZUT-u, Dom wycieczkowy w Szklarskiej Porębie, gdzie 

kierownikiem była pani Szmańdowa, takiż dom w Karpaczu gdzie gospodarzył pan 

kierownik Henryk Graff, to wszystko na dole, dostępne bez górskiej wspinaczki, 

stanowiące swego rodzaju centralne bazy wypadowe dla wycieczek w atrakcyjne 

regiony okolicznych masywów górskich. A w górach? W rejonie Szklarskiej Poręby 

urocze schronisko, chyba jedno z najwyżej położonych (1362 m n.p.m.) w zachodniej 

partii Karkonoszy, w połączeniu z drugim, „Halą Szrenicką” stanowią wspaniały 

kompleks terenów, które szczególnie w zimie stają się atrakcyjne dla amatorów 

narciarstwa gdyż dysponują wspaniałymi, wprost idealnymi terenami, dla amatorów 

białego szaleństwa, którzy nie celują jednak w nim zbyt wielkimi umiejętnościami. 
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Dlatego w sezonie wokół tych dwu schronisk na licznych „Oślich Łączkach” stale kłębią 

się masy adeptów sztuki narciarskiej. Oba schroniska prowadzą pełną działalność 

gastronomiczną i noclegową. O parę Kroków od Szrenicy, o dobry rzut kamieniem 

w uroczym schronisku „Pod Łabskim Szczytem” gospodarzy jako kierownik miła pani 

Klaudia. Jest to bardzo ciekawe schronisko, prowadzące pełną działalność gospodarczą, 

gastronomiczno-hotelarską. Charakteryzują je przynajmniej dwa fenomeny, pierwszy, 

że cała obsada schroniska składa się, wraz z kierownikiem, z personelu żeńskiego. Może 

dlatego też to schronisko cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów 

i dziennikarzy i ogromną frekwencją tak latem jak i zimą. A ciepła w nim nie brakuje 

nawet w najbardziej śnieżną zimę. Aby się nań dostać nie ma innej drogi jak tylko piąć 

się pod górę stromymi górskimi ścieżkami. A zimą trzeba być na to przygotowanym, że 

pod „Łabskim Szczytem” kopny śnieg, to znaczy po pas, a czasem i wyżej potrafi leżeć 

od października do lipca, i tylko „Śnieżne Kotły”, leżące po sąsiedzku, na których pani 

Zosia (inna, nie Gutowska), tą nazywają wszyscy wokoło i oficerowie WOP-u 

i dziennikarze i koledzy z PTTK po prostu „Wojtek”, a więc czasem tylko w „Śnieżnych 

Kotłach” śnieg potrafi leżeć dłużej niż pod „Łabskim Szczytem”. Drugim fenomenem 

tego schroniska jest sposób zaopatrywania go, zwłaszcza w opał na zimę. Aby dowieźć 

zaopatrzenie na wszystkie inne schroniska górskie, samochód musi się mozolnie 

wspinać cały czas pod górę. Tutaj jest nieco odmiennie. Kuligowski swoją Tatrą wyciąga 

się na szczyty Karkonoszy gdzieś w pobliżu Szklarskiej Poręby, następnie grzbietem 

łańcucha gór, po tak zwanej czeskiej drodze, która stanowi zarazem granicę państwową 

między Polską, a Czechami nadjeżdża nad schronisko „Pod Łabskim Szczytem” i cały 



 

447 

 

ładunek zwala na szczycie. A potem załoga schroniska musi ten cały ładunek przenieść 

do schroniska. Okazuje się, że nie jest to znowu tak trudne jeśli się wziąć na sposób. 

A załoga schroniska taki sposób ma - koks czy węgiel,  czy co tam jest do zniesienia, 

kobiety ze schroniska, nakładają do wielkich wiklinowych koszy i ściągają je po 

zarośniętym trawą zboczu jak sanie do schroniska. 

Po moim odejściu z PTTK ZUT słyszałem o zamiarach budowy różnych kolejek 

linowych, wyciągów narciarskich i turystycznych do różnych schronisk. Bardzo poważnie 

sprawa ta została potraktowana jeśli chodzi o budowę wyciągu krzesełkowego z Orlinka 

(zupełnie nowe schronisko u stóp Małej Kopy i początkowa stacja wyciągu) na Małą 

Kopę do strażnicy WOP-u. 

Mówiło się też o wyciągach narciarskich, na razie orczykowych, ze Szklarskiej 

Poręby na Szrenicę i Halę Szrenicką. Ale o takiej możliwości budowy wyciągu na Łabski 

Szczyt nie słyszałem. I myślę, że nikt z personelu tego schroniska do takiego pomysłu się 

nie palił, mimo uciążliwości w zaopatrywaniu tego schroniska. Obserwując pracę 

kierowników i personelu schronisk wysokogórskich, często odnosiłem wrażenie, że oni 

w pokonywaniu tych rozmaitych, nieraz nieludzkich trudności znajdowali jakąś 

przyjemność i satysfakcję. Czuli się jakby nieco innym, lepszym gatunkiem ludzi. Bardzo 

często z ust ich padało wymawiane: 

 My, Ludzie z Gór! 
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A na drugim skrzydle Kotliny, w rejonie Śnieżki i Karpacza wspaniałe 

Schronisko „Na Polanie” noszące następnie imię Bronka Czecha. Schronisko jedno 

z najbardziej reprezentacyjnych i funkcjonalnych. Gospodarzył na nim przez długie lata 

znany, podziwiany i szanowany przez przełożonych, liczne rzesze turystów i wędrowców 

oraz przez świąteczną publiczność, a gloryfikowany przez całą prasę, pan Zych. 

Wyżej od „Bronka Czecha”, nad Wielkim i Małym Stawem przycupnęła miła, 

romantyczna „Samotnia”, przystrojona setkami połamanych nart i owiana licznymi, 

bajecznymi legendami o zatopionych w jej stawach skarbach. Jeszcze wyżej rozłożył 

się potężny gmach „Strzechy Akademickiej”. Jest to raczej dom wypoczynkowy czy 

może wczasowy i z tego tytułu nie podlega PTTK, a CRZZ (Centralnej Radzie 

Związków Zawodowych). Zresztą CRZZ posiada, tak w Karpaczu jak i w Szklarskiej 

Porębie oraz prawie we wszystkich miejscowościach tego regionu setki wczasowych, 

czy wypoczynkowych, a nawet sanatoryjnych obiektów. Największe i najpopularniejsze, 

cieszące się wielowiekową tradycją, znajdują się w uzdrowisku w Cieplicach Śląskich, 

o których tradycja niesie, że przyjeżdżała tu i zażywała kąpieli w Cieplicach, królowa 

polska Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego. W pobliżu „Samotni”, w maleńkiej 

kotlince, głęboko ukrytej między zboczami gór, do której praktycznie nie ma dostępu, 

chyba tropem wydeptanym przez dzikie zwierzęta, ukryty jest obiekt o specjalnym 

statusie, „Chata Myśliwska”. Chata, która należy do wszystkich i do nikogo. Zbudowana 

na wzór wigwamu Indian zamieszkujących dalekie krańce północnej Kanady, czy chaty 

traperów polujących na piżmaki w dorzeczu Yukonu. Chata zamykana jest na zwykły 
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skobelek przetknięty kołeczkiem drewnianym. Wnętrze urządzone jest po spartańsku, 

prycza przykryta szarym kocem, prosty stół na krzyżakach i takiż stołek. Na półce nad 

stołem blaszane pudełko z sucharami, paczką suchej herbaty, zapałki, łojowa świeca. 

Obok żelaznego piecyka wiązka porąbanego suchego drzewa. Przewidziane jest, że 

z chaty korzystać może każdy turysta czy wędrowiec, który zabłąkał się na wędrówce 

w górach i nie ma gdzie na noc skłonić głowy. Znajdzie tu możliwość zagotowania 

i zaparzenia sobie gorącej herbaty. Wody, zdrowej, czystej, źródlanej, pod dostatkiem 

dostarcza niewielki strumyk, sączący się obok chaty. Suchą herbatę znajdzie 

w blaszance z sucharami, mając zapałki i przygotowane suche drzewo, ma wszystko 

potrzebne do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb i do przenocowania pod dachem. 

Obowiązuje jego i każdego innego, korzystającego z „Myśliwskiej Chatki” święta 

zasada, „zostaw to miejsce w takim stanie w jakim je zastałeś”. A więc posprzątane, 

ubytki uzupełnione lub zastąpione nowymi, a zwłaszcza, jeśli chodzi o suche drzewo 

na rozpałkę, zapałki i świece lub kaganek, aby z gościnności Chaty mógł 

w przyszłości skorzystać następny zbłąkany wędrowiec. 

Te wszystkie inne, rozsiane po całej jeleniogórskiej kotlinie obiekty 

turystyczne, teraz po rezygnacji pani Zosi Gutowskiej i Dębskiego, który również się już 

urwał, gdyż, jak słusznie twierdził, nie uważał się za zobowiązanego włóczyć się wraz ze 

mną po schroniskach. Jego służba w ZUT PTTK skończyła się z dniem 30 września 1957 

roku. Będę musiał odwiedzać i poznawać na własną rękę, samodzielnie i własnym 

przemysłem. 
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Ale muszę to robić według jakiegoś planu czy systemu. Muszę ustalić pewną 

gradację, pewne priorytety. Wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie powinienem zająć 

się sprawą uporządkowania od głowy, to jest od Domu Wycieczkowego PTTK w Jeleniej 

Górze i od dyrekcji ZUT-u, która w tym domu ma swoją siedzibę i w nim urzęduje. 

A przecież nie kto inny, tylko właśnie ja we własnej osobie od kilkudziesięciu godzin 

jestem tą głową, od której mam zacząć robienie porządków. Oczywiście zdaję sobie 

sprawę, że nie jestem Herkulesem i sam nie dam sobie rady z tym całym interesem 

Muszę mieć pewnych, dobrych, zaufanych i odpowiedzialnych pomocników. 

Pomyślałem więc o 6 kolegach pozostawionych na budowle „Celwiskozy” , o Tadku 

Guziku i o Stachu Raudnitzu. Muszę ich do siebie ściągnąć od Grzesia Kolczyńskiego. Bo 

na gospodarstwie, na „Odcinku Budowy nr 2 Celwiskoza” pozostał z kierownictwa sam 

tylko inż. Kolczyński. Ostatni, Jurek Salwowski został też już przetransportowany na jakąś 

wielką i ważną budowę „sześciolatki”. Bo plan sześcioletni realizuje się mimo wszystko! 

Konsekwentnie! Mino śmierci generalissimusa Stalina, mimo XX Zjazdu KPZR, mimo 

rewelacji Nikity Chruszczowa, mimo śmierci prezydenta Bieruta.... Mimo wszystko. Ale 

nie będę tego wszystkiego przecież opisywał, bo nie piszę i nie mam wcale zamiaru 

pisać historii tych czasów. Pozostawiam tę zaszczytną i odpowiedzialną misję 

zawodowym, wyszkolonym i teoretycznie odpowiednio przygotowanym, 

wykwalifikowanym historykom, w niepłonnej nadzieli, że oni to bezsprzecznie 

wykonają doskonalej, fachowo i profesjonalniej niż jakiś tam amator-profan. Ale nie 

mogę sobie odmówić satysfakcji zanotowania pewnego dowcipnego, 

a charakterystycznego dla Polaków, a szczególnie dla Warszawiaków objawu 



 

451 

 

reagowania na różne wydarzenia o wadze historycznej. Warszawiacy, Polacy w ogóle 

zauważyli jak niebezpieczne są wyjazdy do Moskwy, wyjechał na zaproszenie 

samego Stalina wielki rewolucjonista bułgarski, Dymitrow, bohater słynnego procesu 

o podpalenie Reichstagu i... pozostał; wyjechał na kurację na Krym na zaproszenie 

KC KPZR prezydent NRD Wilhelm Pieck i nie wrócił do kraju; wyjechał w 1950 r. na XX 

Zjazd Prezydent Bierut i... też go trzeba było przywozić. Kiedy więc z jakiejś okazji do 

Moskwy wybierał się Władysław Gomułka, który po śmierci Bieruta wrócił na 

stanowisko I Sekretarza KC PZPR, troskliwi o jego zdrowie i życie Warszawiacy, 

żegnając go na dworcu w Warszawie, odjeżdżającego do Moskwy, wołali do 

niego pełni troski, Wiesiu! Pamiętaj! Bądź ostrożny! Nie daj się ubrać 

w sosnową jesionkę! 

Wracając do Grzesia Kolczyńskiego, który samotnie pozostawał na 

budowie, to konkretnie pozostała mu do wykonania tylko tak zwana „mała 

architektura”, czyli ścieżki, trawniki, zieleńce, krzewy i drzewa ozdobne. 

W gruncie rzeczy potrzebni mu byli raczej ogrodnicy i dekoratorzy niż 

murarze czy cieśle. To też załoga jego stopniała jak lód na wiosnę, do kilku 

zaledwie osobników. Nie było więc dla mnie żadną sztuką zaproponować 

Tadkowi Guzikowi stanowiska dyrektora do spraw administracyjno-

gospodarczych, a Stachowi Raudnitzowi, dyrektora finansowego i głównego 

Księgowego w Zarządzie Urządzeń Turystycznych PTTK w Jeleniej Górze. 

Propozycja moja została przyjęta przychylnie. I chociaż Grzesiu Kolczyński się 
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krzywił, bo coś tam miał do roboty z likwidacją, jednak ostatecznie ustąpił, 

a koledzy zadowoleni przenieśli się natychmiast na nowe stanowiska do 

dyrekcji ZUT PTTK. Tę sprawą miałem załatwioną, jak to się mówi, „na cacy”. 

Ale była to tylko jedna z nieskończenie wielu spraw. Następną była sprawa 

transportu (tu już miałem teraz pomoc i wyrękę odkąd Tadek usiadł na stołku 

dyrektora administracyjnego. Prawdę mówiąc, najbardziej interesowała mnie 

teraz sprawa transportu i komunikacji ze schroniskami, a konkretnie, kto 

zajmie miejsce kierowcy w Willisie pozostawionym przez b. dyrektora 

Dębskiego, aby mnie podwozić na schroniska. I niejako automatycznie 

wypłynęło priorytetowe zadanie dla Tadzia Guziaka. Ponieważ Stachu 

posiadał wąską specjalność, finansisty i księgowego dla obu od razu znalazły 

się zadania priorytetowe, jasne i oczywiste. Stachu zgodnie ze swoją 

specjalnością miał się zająć finansami i księgowością (budżetem i bilansem), 

jego zadaniem było uporządkowanie tej dziedziny i wyprowadzanie „na 

bieżąco” oraz zrobienia terminowo bilansu, bo od tego zależały dotacje. 

Wiadomo, że w tym okresie cała gospodarka państwowa i społeczna 

ostro wchodziła w system gospodarki scentralizowanej i planowanej. Były już 

plan trzyletni, czyli plan odbudowy, po nim przyszedł plan sześcioletni, czyli 

plan rozbudowy, a teraz weszliśmy w pierwszą „pięciolatkę”. W ten sposób 

cała gospodarka została nastawiona na planowanie okresowe, pięcioletnie 

zsynchronizowane z pięciolatkami radzieckimi. Więc planowało się produkcję 
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ilościową w tonach czy metrach sześciennych, finanse (przychody i rozchody, 

czyli budżety) budownictwo w tysiącach izb oddawanych do użytku itd., itp., 

nawet, jak w naszym przypadku konkretnym, planowało się i straty. Takie 

właśnie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jak Zarząd Urządzeń 

Turystycznych pracowało na straty. Stąd straty były planowane. Bilans więc 

roczny musiał być zrobiony w terminie, aby Centrala miała czas w swoim 

zakresie postarać się o odpowiedniej wysokości dotację na pokrycie 

planowanych strat przedsiębiorstwa. Na stratach pracował Zarząd 

Przedsiębiorstwa Urządzeń Turystycznych, bo na stratach pracowały 

poszczególne jego ogniwa organizacyjne, domy wycieczkowe, schroniska, 

bufety. Jako ocena działalności gospodarczej nie była wykazywana kwota 

zysku poszczególnej komórki organizacyjnej, a procent obniżenia 

planowanych strat. Kiedy obejmowałem w październiku 1957 r. moje 

stanowisko dyrektora ZUT PTTK w Jeleniej Górze, planowana strata na ten 

rok wynosić miała 11 milionów zł. W marcu 1958 r. zamknęliśmy bilans za rok 1957 

stratą o kilkaset tysięcy zł. mniejszą od planowanej. Wynik więc tego roku 

mogliśmy sobie ocenić jako pomyślny. Ale to była domena Stacha Raudnitza. 

I z tej strony mogłem spać spokojnie, nic szczególnego mi nie groziło. Diabeł, 

jak mówi przysłowie, tkwi w szczegółach. Na schroniskach, w rękach ich 

kierowników tkwiły elementy składające się na kształt bilansu i właśnie na 

schroniskach należało szukać poprawy gospodarki. Ale na to potrzeba było 

czasu, długiego czasu. Niemniej na początek przed Tadziem stanęło zadanie 
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ważne i niecierpiące zwłoki, reorganizacja i restrukturyzacja transportu 

samochodowego. Poza „Willisem”, o którym już była mowa dysponowaliśmy 

dwoma samochodami terowymi z demobilu. Jednym amerykańskim 4,5-

tonowym GMC, zwanym potocznie „Dżemsem” i drugim, angielskim 

„Bedfordem” 2,5-tonowym. Oba wozy wysłużone, pamiętające gorące dni lat 

1944-1945, zdezelowane i ponieważ produkowane dla wojska i na wojnę, nie 

uwzględniały w swych parametrach eksploatacyjnych takich wartości jak 

oszczędność paliwa. W czasie pokoju, w pracy zarobkowej, wada niezmiernie 

uciążliwa i kosztowna. Na wojnie nie oszczędza się nie tylko paliwa, ale 

nawet krwi i życia ludzkiego. Co innego w pracy pokojowej. A nasze wozy 

obydwa żłopały benzynę jak smoki, 35 - 40 litrów na 100 kilometrów. Ich 

kierowcy twierdzili, że to dlatego, że pomijając ich podeszły wiek i wysłużone 

lata, prawie całkowite zużycie wszystkich prawie elementów mechanizmów, 

tak ogromne ilości paliwa pochłaniają górskie drogi. W niektórych miejscach 

samochód wspina się niemal na pionowy stok i wtedy może pokonać drogę 

tylko na pierwszym biegu. A wiadomo ile benzyny kosztuje jazda na 

pierwszym biegu. Ale mieliśmy już obiecaną nową „Tatrę”, piękny czeski 

samochód ciężarowy, 12 tonowy, spalający na 100 km. tyle co i GMC, ale 

ładowność jej jest prawie trzykrotnie większa niż tego amerykańskiego 

wysłużonego weterana II Wojny Światowej. 
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Tadzio Guziak wraz z Antosiem Kuligowskim, który tak jakoś 

samorzutnie i spontanicznie wypłynął na czoło tej naszej zaniedbanej 

komórki transportowo-mechanicznej, zajęli się energicznie jej reorganizacją 

i uporządkowaniem. A ponieważ obaj byli bardzo inteligentni, posiadali 

wrodzony zmysł organizacyjny, a ponadto co najważniejsze, byli w tej 

dziedzinie doskonale przeszkoleni, można śmiało powiedzieć, że byli tu obaj 

profesjonalistami. Dlatego spokojny, pozostawiłem im czas na rozwiązanie 

tych problemów, a sam postanowiłem zająć się, przynajmniej na razie, 

obiektami położonymi w najbliższej okolicy, do których można dotrzeć 

korzystając z publicznych środków komunikacyjnych, albo nawet przejść się 

spacerkiem do nich pieszo. Korona przez to chyba nikomu z głowy nie 

spadnie. 

Najbliżej dyrekcji leżącym schroniskiem była „Perła Zachodu” 

i nazwa ta nie miała w sobie nic z przesady. W wyniku wybudowania 

w Pilchowicach zapory w wysokości 27 metrów dla spiętrzenia wody na rzece 

Bóbr, powstał ogromny zalew, prawie jezioro, sięgająca od Zapory 

w Pilchowicach, przy której wybudowano też potężną elektrownię wodną, aż 

do przełomu Bobru pod Jelenią Górą. Wspaniałe jezioro ze wspaniałą 

krystalicznie czystą, spokojną wodą połączonych rzek górskich, Bobru 

i Kamiennej i otoczone spiętrzonymi, malowniczymi zboczami gór 

Kaczawskich, zapraszały aby je wykorzystać do celów rekreacyjnych, 
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wypoczynkowych, turystycznych i rozrywkowych. Idąc z Jeleniej Góry 

w kierunku północno-zachodnim, równocześnie kierunkiem biegu rzeki 

Kamiennej czy Bobru, po, lewej ręce miało się wspaniałą starą dąbrowę, 

w której rósł niemniej stary owiany legendą dąb. Ale ta legenda była bardzo 

wyraźna. Jedni mówili, że dąb pamięta króla Jana Sobieskiego, który tu 

podobno miał polować na jelenie, a inni, że dąb zasadził król Bolesław 

Krzywousty, fundator miasta Jelenia Góra, w czasie gdy przygotowywał linie 

obrony przeciwko wojskom cesarza niemieckiego, budując różne zasieki, 

wały i gródki obronne. Na dowód przytaczają jedno ze wzgórz noszących 

nazwę „Góra Krzywoustego”. Na tym wzgórzu podobno król miał wybudować 

obronny gródek, który miał strzec przeprawy w przełomie rzeki Bóbr 

z Niemiec do Polski. Dziś, na tym wzgórzu żadne ślady, poza samym 

położeniem topograficznym nie wskazują na prawdziwość tej legendy. 

A wysoka wieża widokowa, nazywana „Wieżą Krzywoustego” wzniesiona na 

tym wzgórzu, raczej świadczy o swym nowoczesnym pochodzeniu i o 

merkantylno-turystycznym charakterze i nie militarnym. Nieco dalej, już za 

przełomem Bobru, nad samą rzeką leży schronisko „Perła Zachodu”. 

Tę „Perłę Zachodu” poznałem jeszcze w 1946 roku, kiedy 

penetrowałem jako zwiadowca samą Jelenią Górę i jej obrzeża jako 

ewentualne tereny do osiedlenia się. Wtedy „Perła Zachodu” była celem 

wiecznych pielgrzymek i wycieczek licznych rzesz turystów i wędrowców. 
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Wieczorem zaś zamieniała się w ekskluzywny lokal rozrywkowy, gdzie do 

białego rana przy muzyce i dobrych winach i spolegliwych dziewczętach 

bawiła się cała śmietanka jeleniogórskiej biurokracji i plutokracji. Oczywiście 

zwykła ciekawość i obowiązek odpowiedzialnego zwiadowcy zmuszały mnie, 

od czasu do czasu, odwiedzać ten cudowny zakątek. 

Po drodze nie mogłem sobie oczywiście odmówić przyjemności 

podziwiania legendarnego dębu. Nie znam się na leśnictwie i chociaż miałem wujka 

leśnika nie mam wielkiego pojęcia jak można ocenić wiek rosnącego drzewa. Ale 

oglądając ten okazały egzemplarz, mogłem się zgodzić, że mógł on pamiętać czasy 

Sobieskiego, bo to ostatecznie jakieś zaledwie dwieście czy maksimum trzysta lat. Ale 

żeby był posadzony przez księcia Krzywoustego, to trochę wątpiłem. Musiałby sobie 

liczyć jakieś 700 lat. A takiego staruszka nie przypominał, jak Mickiewiczowski Baublis, 

o którym poeta powiada:  „... w którego ogromie wiekami wydrążonym, jakby 

w dobrym domie, dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem...” Podejrzewam, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę prawdę historyczną, iż Dolny Śląsk co najmniej półtora 

wieku był pod obcym panowaniem, że te piastowskie nazwy są całkiem świeżej 

daty i nadało je nie pradawne, prasłowiańskie plemię „Ślężan”, lecz wiosną 1945 roku 

zwycięzcy polscy, zdobywcy, po przepędzeniu stąd niemieckich najeźdźców i w ten 

sposób przywrócili właściwy folklor tym ziemiom. A wieża widokowa? Nic 

specjalnego, tylko i wyłącznie wspaniały widok na panoramę Kotliny 
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Jeleniogórskiej, na Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, a czasem, przy 

sprzyjającej pogodzie, na południowym horyzoncie szarzejący masyw Śnieżki. 

W owym czasie mojej pionierskiej działalności w Jeleniej Górze, a zwłaszcza 

w okresie, kiedy dyrektorowałem na Hucie Szkła Technicznego, miewałem u siebie 

częstych i licznych gości z Warszawy, przeważnie bliższa i dalsza rodzina, a to Jula 

Gonerowa z Martą Goeblową (one w takich razach zwykle się razem trzymały), a to 

znowu Janusz Gonera lub jego siostra Krysia, moja chrześnica, a to znowu Gienia z córką 

Alą i wnuczkami do Jeleniej Góry oglądać tutejsze cuda natury i wytwory 

zachodniej kultury. Nawet Heniek Andrzejczak, bohater przygody 

z Zamkowymi Gobelinami, wywiezionymi na początku wojny do Rumunii 

miejskimi autobusami komunikacyjnymi, ojciec chrzestny Marka, nie mógł 

się powstrzymać, żeby nie złożyć mi wizyty. Wtedy prowadziło się gości na 

turystyczne wycieczki, a to na Wzgórze Kościuszki, gdzie można było 

podziwiać piękną aleję starych wiekowych modrzewi i dość dużą makietę 

zbudowaną z oryginalnych, naturalnych dla Karkonoszy tutejszych Skał, 

obrazującą kształt, przebieg i skład karkonoskich łańcuchów górskich; można 

było pospacerować w parku Paulinum, przyjrzeć się meczowi piłki nożnej lub 

występom regionalnych zespołów Pieśni i Tańca, a czasem nawet zespołowi 

„Śląsk” z Koszęcina. A jeśli była to pora kiedy w lasach pokazywały się grzyby 

to się ich prowadziło w okoliczne lasy pod Wojanów, Trzcińsko lub Janowice 
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Wielkie na grzybobrania. Najbardziej chętni pod tym względem okazywali się 

Goeblowie, Jasiu i Mircia. 

Jednak sakramentalną i uświęconą niejako tradycją i nieodzowną 

zawsze była wycieczka, zwłaszcza latem, w niedziele i dni świąteczne na 

„Perłę Zachodu”, zawadzając po drodze o wzgórze i wieżę Krzywoustego. 

Schronisko usytuowane było na wysokim, prawym brzegu rzeki 

Bóbr, na niewielkim placyku, po prostu progu, jaki pozostawił stromy uskok 

przełomu między stromą ścianą skały, a przepaścią spadającą pionowo do 

powierzchni leżącego i głębi poniżej jeziora utworzonego przez zalew. Od 

strony Jeleniej Góry dojście do schroniska było możliwe tylko dla pieszych 

turystów. Ścieżka między ścianą skalną, a brzegiem rzeki była miejscami tak 

wąska i stroma, że nie mógł się nią poruszać żaden pojazd mechaniczny. 

Samochodem można było się do schroniska dostać i tak dojeżdżali do niego 

jeleniogórscy prominenci, objazdem przez Siedlęcin. Przedostając się w tej 

miejscowości mostem, na ten lewy brzeg Bobru, można było dość wygodną 

drogą, prowadzącą wzdłuż rzeki „pod prąd”, dotrzeć do samego schroniska. 

Budowla posiadała trzy kondygnacje. Na parterze mieściła się część 

gastronomiczno-rozrywkowa, kuchnia, bufet, sala restauracyjna. Tu się 

odbywały wszelkie przyjęcia, konferencje i inne uroczystości, zakrapiane 

mniej czy więcej obficie wybornymi winami reńskimi czy mozelskimi, jakimi 
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dysponowała „Perła Zachodu” i przeciągającymi się niejednokrotnie aż do 

białego ranka, urządzane przez i dla bardziej lub mniej prominentnych osób. 

Zwykłe wycieczki turystyczne i krajoznawcze, odwiedzające schronisko 

w ciągu dnia, korzystały przeważnie tylko z bufetu i ewentualnie przy pięknej 

pogodzie z kawiarni w rotundzie na szczycie wieży. Na pierwszym piętrze 

znajdowało się mieszkanie gospodarzy i kilka pokoi gościnnych, bo 

schronisko przygotowane było również na skromną działalność hotelową 

(wynajem pokoi na godziny?). 

Ale najważniejszą, stanowiącą największą atrakcję schroniska, była 

wieża widokowa, wystająca wysoko ponad dach budynku schroniska. Było to 

coś w rodzaju rotundy czy barbakanu zwieńczonego u góry okrągłym, ze 

wszystkich stron oszklonym rondelem. Wewnątrz rozstawiono kilka 

niewielkich zgrabnych stolików kawiarnianych, przy których podawano w dni 

chłodne i słotne napoje gorące, herbatę, kawę, grzane piwo, a w dni gorące 

i upalne napoje chłodzące, lemoniady, piwo, lody. Goście tej kawiarni na 

wieży mogli się rozkoszować wspaniałymi widokami na jezioro i na stromizny 

skał po przeciwnej stronie przełomu. Amatorów, domowych taterników 

kusiła wystarczająca tam wysoka na kilkadziesiąt metrów stroma skała do 

wspinaczki. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i życzeniom, 

gospodarze przerzucili na drugą stronę zalewu, wąską, saperską kładkę, dość 

chybotliwą, dostarczającą dodatkowych silnych wrażeń amatorom alpinizmu. 
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Ale nie brakuje wszelkiego rodzaju rozrywek i poza tym. 

Zapobiegliwi gospodarze zadbali o to, aby turyści, wycieczkowicze i niedzielni 

goście nie nudzili się u nich, ani nie narzekali na brak atrakcji. Więc na gładką 

powierzchnię jeziora spuścili wszelkiego rodzaju pływające jednostki. Do 

wyboru, do koloru. Od śmigłych motorówek i jachtów żaglowych począwszy, 

przez łodzie wiosłowe różnej wielkości i typu, dwójki, czwórki czy ósemki, 

a na kajakach i zwykłych krypach spacerowych skończywszy. To też w każdy 

możliwie pogodny dzień, a zwłaszcza w niedziele czy inne dni wolne od pracy, 

na zalewie u stóp „Perły Zachodu” panował ruch i gwar przypominający jakiś 

egzotyczny, orientalny port przepełniony jachtami czy dżonkami. Oczywiście 

zatłoczona była również sala restauracyjna i kawiarnia na rotundzie. 

Kiedyś w wakacyjny dzień letni, przy przepięknej pogodzie zwaliła 

się do nas, do Jeleniej Góry wyjątkowo liczna rodzina. Między innymi 

przyjechał również i dwudziestoparoletni już wtedy Janusz Gonera. Zdaje się, 

że już wtedy po studiach, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. 

Chłopak pełen życia i werwy, tryskający optymizmem i humorem, zapalony 

kolarz i kawalarz. Oczywiście, korzystając ze wspaniałej pogody, wybraliśmy 

się wtedy hurtem na wycieczkę na „Perłę Zachodu”. Ale musieliśmy się 

obejść smakiem, wszystkie łodzie i obiekty pływające, niestety, były już przez 

ranniejszych ptaszków wykupione i okupowane. Nie było widać żadnej szansy 

by w określonym czasie któreś z nich zostało zwolnione. Została nam więc 
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rola biernych obserwatorów, widzów. Ale i tak nie nudziliśmy się, było na co 

popatrzeć. Ogólne zaś, czy powszechne zainteresowanie i temat do 

złośliwych żartów i dowcipnych uwag wzbudził występ dwóch braci 

Koźmińskich. Bracia Koźmińscy, którzy wtedy stali się obiektem 

powszechnego zainteresowania i tematem złośliwych i dowcipnych żartów 

i uwag, byli poważnymi przemysłowcami czy może raczej kupcami. W tym 

czasie prowadzili przy ulicy Jeleniej poważny sklep z artykułami żelaznymi, 

byli więc w pewnym sensie moimi znajomymi i sąsiadami, gdyż do niedawna 

mieszkałem przy tej ulicy pod nr 2. Nie chcę określać ich bliżej, bo ich 

osobiście nie znałem. Ale na pewno obaj byli kawalerami, na pewno każdy 

z nich był już po czterdziestce. Nosili się schludnie i elegancko, na modłę 

angielskich dżentelmenów, prawie jak przysłowiowi starzy kawalerowie. 

Młodszy miał jaką taką czuprynę, której nie musiał się wstydzić. Starszy 

natomiast miał na tyle wysokie czoło, że było to przy jego aparycji wysoce 

żenujące. Więc aby temu jakoś zaradzić, na tyle głowy troskliwie hodował 

znacznej długości warkocz, jak to niegdyś robili Chińczycy, i pożyczał go do 

przykrywania misternymi, mocno ściśniętymi meandrami swojego wysokiego 

czoła. Całość utrwalona jakąś żelatynową pomadą doskonale imitowała 

naturalną czuprynę. I nieuprzedzony nikt, widząc go spacerującego w świetle 

słońca z odkrytą głową, nie łatwo mógłby się domyśleć, czy zauważyć tę 

dowcipną konstrukcję. Tej niedzieli właśnie obaj bracia wybrali się rano 

wczas na wycieczkę do „Perły Zachodu”, wynajęli sobie dla przejażdżki po 
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zalewie niewielką motorówkę, którą sami sterowali. Widocznie byli już z nią 

od dawna zaznajomieni, bo zupełnie dobrze sobie radzili na wodzie. 

Nieszczęście chciało, że powiał lekki wiatr, a gdy jeszcze wielkim 

niespodziewanym zrywem motorówka jak wystrzelona z procy, skoczyła do 

przodu, powstały pęd powietrza zerwał z głowy starszego pana Koźmińskiego 

misternie sklejoną czuprynę, rozprostował na wietrze i rozpuścił w powietrzu 

tworząc cienki a nieskończenie długi ogon, który drgając i wijąc się ciągnął się 

za nimi jak ogon komety. Ja nie patrzyłem na panów Koźmińskich, patrzyłem 

na otaczający mnie rozbawiony tłum, a w szczególności na Janusza Gonerę, 

który zwijał się i skręcał w paroksyzmie śmiechu! 

Tak dla mnie mniej więcej wyglądała „Perła Zachodu” jako dla 

przechodnia, turysty, czy wycieczkowicza. Teraz miałem na ten sam obiekt 

popatrzeć oczami dyrektora współodpowiedzialnego za prawidłowe działanie 

tego instrumentu, jednego z wielu, w ramach ogólnej działalności 

gospodarczej. Teraz miałem główną uwagę zwrócić nie na fasadę, na wystrój 

tego urządzenia, a raczej zajrzeć za kulisy, zobaczyć jak współpracują 

w ogólnym ruchu schroniska poszczególne elementy składające się na jego 

ogólny organizm. Kierownictwo schroniska spoczywało w rękach pary 

małżonków, którzy gospodarzyli na nim jak na własnym. A kiedy się zjawiłem 

nie, jako gość, czy turysta, a jako dyrektor ZUT-u byli w stosunku do mnie 

żenująco uniżenie grzeczni. Płaszczyli się aż do przesady. Czułem się tym 
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onieśmielony i zakłopotany. Nie lubiłem tej przesadnej uniżoności, to mnie 

krępowało. Nie lubiłem też jeździć na to schronisko, wolałem wysyłać tam, 

jeśli zachodziła potrzeba Tadka lub Stacha, sam bywałem tam tylko 

sporadycznie. A miłych kierowników nie potrafiłem nawet zapamiętać 

nazwiska. 

PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, swą 

genealogię wywodzi od zakopiańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

(PTTK), którego założycielami byli m. in. dr. Chałubiński, Jan Kasprowicz, 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer i inni. 

Po drugiej Wojnie Światowej Towarzystwo to wchłonęło nowe, 

liczne obiekty turystyczne i krajoznawcze na Ziemiach Odzyskanych 

i rozszerzyło wachlarz swych zainteresowań, zreorganizowało się, tworząc 

nową strukturę obejmującą teren całej Polski i przyjmując nazwę „Polskie 

Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze” - „PTTK”. W swej organizacji 

posiadało dwa piony, pion społeczny, pielęgnujący tradycje dawnego 

Towarzystwa Tatrzańskiego i pion gospodarczy, Zarząd Urządzeń 

Turystycznych, zajmujący się zarządzaniem i gospodarką usługową urządzeń 

turystycznych, schronisk, domów wycieczkowych i noclegowych, bufetów, 

itp. Pion Społeczny dzielił się na Okręgi terenowe, jak Dolnośląski z siedzibą 

we Wrocławiu, Krakowski i inne. Okręgi dzieliły się z kolei na Oddziały. I tak 
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Dolnośląski miał dwa Oddziały, Jeleniogórski obejmujący całą Kotlinę 

Jeleniogórską i góry Karkonosze, Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie, oraz 

Oddział Kłodzki z siedzibą w Polanicy Zdroju, obejmujący Góry Stołowe i Góry 

Bystrzyckie. Prezesem Jeleniogórskiego Oddziału PTTK w Jeleniej Górze był 

znany nam już dr Stanisław Bialikiewicz, dyrektor Banku Inwestycyjnego 

w Jeleniej Górze. Wraz z objęciem stanowiska dyrektora ZUT PTTK w Jeleniej 

Górze odziedziczyłem w spadku po mych poprzednikach dyrektorach 

obciążenia, np. takie jak radca prawny, i w ten sposób krąg mych znajomych, 

ludzi liczących się, poszerzył się o mecenasa Młynarskiego, który, jak mi 

wiadomo, choć zaliczał się do jeleniogórskiej palestry, działalności 

adwokackiej nie prowadził. Wolał „rozmieniać się na drobne” i pracować 

w różnych przedsiębiorstwach, jako radca prawny, widocznie tak mu się 

lepiej opłacało. A przyczyn dlaczego nie należał do spółdzielni adwokackiej, 

nie dociekałem. Trochę mnie zaskoczył i zdziwił, kiedy podczas pierwszego, 

zapoznawczego spotkania przy „pół czarnej” w sali restauracyjnej Domu 

Wycieczkowego PTTK w Jeleniej Górze, pan mecenas po wypiciu kawy, która 

w tym lokalu podawana była „po turecku”, skrupulatnie i starannie łyżeczką 

wybrał ze szklanki do czysta fusy i ze smakiem zjadł. Mecenas Młynarski 

pracował na jakiejś tam części etatu jako radca prawny dyrekcji ZUT PTTK 

w Jeleniej Górze. 
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Kiedy już zahaczyliśmy o genealogię Towarzystwa Turystycznego, to 

brnijmy dalej w tej materii i powiedzmy parę słów o genezie schronisk 

górskich i ich ewolucji. 

Schroniska górskie wywodzą swój ród z dawnych pasterskich bud. 

W górach, gdzie ziemia jałowa, skalista i gdzie trudno z sochą czy pługiem 

jest dotrzeć, człowiek zdecydował się zrezygnować z uprawy roli, a przejść na 

gospodarkę hodowlaną. Na wysokich halach i połoninach, powyżej linii lasów 

a nawet kosodrzewiny, na ogromnych wolnych połaciach gór rozciągają się 

górskie łąki przez znaczną część roku obfitujące w soczystą wonną trawę. 

Mieszkańcy gór wraz z wiosną wypędzali wysoko w góry, słynne redyki owiec, 

swe bydło, a przede wszystkim owce, na wypasy. Aby nie schodzić w dół 

nieopatrznie, pobudowali dla siebie różne szałasy i budy, a dla owiec i bydła, 

zagrody i owczarnie, do których je zaganiali na noc. Przez całe lato prowadzili 

samowystarczalne gospodarstwo. Przerabiali mleko na masło, sery, bryndzę, 

oscypki, żętycę. Wychowywali prócz tego ze swego rocznego gospodarstwa 

na górskich połoninach uzyskany przychówek w inwentarzu i owczą wełnę, 

które wynagradzały ich trud całoroczny. Z biegiem czasu, gdy góry dla 

mieszczuchów stawały się pewnego rodzaju atrakcją, kiedy modne stały się 

letnie wyjazdy na willegiaturę w góry, a do pasterskich bud i szałasów zaczęli 

zaglądać coraz liczniejsi turyści i wycieczkowicze w poszukiwaniu przygody 

i silnych wrażeń, albo po prostu, aby się napić góralskiej żentycy czy 
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skosztować owczego sera w postaci oscypka. Pasterskie budy zaczęły się 

rozrastać, rozszerzać wachlarz swych usług, tak gastronomicznych jak 

i noclegowych i stopniowo przekształciły się w luksusowe schroniska, hotele 

wysokogórskie wraz z całą gastronomią. Powstała cała nowa gałąź 

gospodarki, turystyka górska odznaczająca się bardzo znaczną prężnością, jak 

zwykle każda nowość. Zaczęły już nawet rozlegać się ostrzegawcze głosy, że 

ta olbrzymia fala turystów i wycieczkowiczów zadepcze góry. Zwłaszcza te 

najbardziej atrakcyjne. 

Jednym z takich właśnie modnych schronisk, przyciągające 

niezliczone rzesze turystów i wycieczek, było schronisko położone mniej 

więcej w połowie drogi z Karpacza do Śnieżki „Na Polanie”, któremu nadano 

ostatecznie miano „im. Bronka Czecha”. 

Idąc zaś na „Bronka Czecha" turysta, chciał czy nie, musiał 

przechodzić obok świątyni „Wang”. Prawdziwe kuriozum w tym obszarze. Tak 

jak muflony, obcy przybysze, kaprysem możnowładcy zasiedlono 

w Karkonoszach. Tak kaprysem innego magnata, ten potomek i spadkobierca 

dzikich północnych Wikingów i leniwych filozofów, gdzieś znad Bosforu, 

kaprysem wydarty z gór skandynawskich, osadzony został na skałach 

Karkonoszy. Kaprysy kłócą się przeważnie ze zdrowym rozsądkiem 
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i naturalnym porządkiem rzeczy, co nie przeszkadza, że przyciągają ciekawość 

ludzką i stają się atrakcjami. 

W Karpaczu, przy szlaku wiodącym na „Polanę” i do Śnieżki znajduje 

się właśnie ten ciekawy i unikalny obiekt. Nie wchodzi on zresztą w zakres 

mojego urzędowego zainteresowania, a jedynie jako ciekawostka, atrakcja 

przyciągająca zwykłą ludzką ciekawość, Jest to drewniany, niewielki 

kościółek, nie wiem dlaczego nazwany „Wang”, przykład sakralnego 

budownictwa na dalekiej północy Skandynawii. Któryś z magnatów czy 

innych możnowładców niemieckich podróżując w celach turystyczno-

krajoznawczych po półwyspie Skandynawskim, poznał taki kościółek gdzieś 

na dalekiej północy, w jakiejś górskiej wiosce norweskiej i tak się nim 

zachwycił, że wykupił go od gminy, słono przepłacając, rozebrał na elementy 

składowe, przetransportował do Karpacza i tu z tych elementów 

oryginalnych zrekonstruował, zachowując cały folklorystyczny i sakralny 

charakter budowli. Świątynia Wang stała się jedną z największych atrakcji 

Karpacza, ściąga tu wcale nie mniej turystów, wycieczkowiczów i pątników 

niż sama Śnieżka. Bo nie każdy z turystów, którzy zwiedzają Świątynię Wang 

ma chęć i odwagę wspinać się na szczyt Śnieżki. Wielu zadowala się jej 

widokiem z okna schroniska „Bronka Czecha” czy „Samotni”. 
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Tak się złożyło, że „nastałem” do ZUT-u akurat w najgorętszej porze 

roku, kiedy był czas zaopatrywania schronisk wysoko w górach w opał na 

zimę. Na szczęście administracja pod wodzą Tadzia Guziaka i przy czynnej 

współpracy Antosia Kuligowskiego zdążyła już przeprowadzić wymianę, 

operacja bez precedensu, starych rupieci „GMC” i „Bedforda” na nową 

dwunastotonową czeską „Tatrę”, co prawie rozwiązało nam bardzo trudny 

problem zaopatrywania schronisk, a ja, póki co, w tych wyprawach 

wysokogórskich z ładunkiem koksu czy węgla towarzyszyłem Kulikowskiemu 

i wykorzystywałem okazje do poznania dalszych schronisk. Oczywiście, 

jednym z pierwszych było właśnie schronisko ”Na Polanie”, czyli „im. Bronka 

Czecha”. 

Schronisko „im. Bronka Czecha”, poza tym, że było położone 

względnie wysoko w górach, w nadzwyczaj malowniczo usytuowanym 

krajobrazie, miało bardzo niewiele cech charakterystycznych dla dawnych 

pasterskich baud (baudy – nazwa ta pozostała dla schronisk w sąsiadujących 

z nami Czechach), przeważały już elementy miejskie, hotelowo-

restauracyjne. Ale tradycje dawnych szałasów pasterskich są ściśle 

zachowywane. Obok bowiem hotelowych pokoi noclegowych z wszelkimi 

związanymi z tym wygodami, na wędrowców zawsze oczekują wolne miejsca 

w pokojach wieloosobowych, a przede wszystkim na wielkich salach 

zbiorowych, gdzie na prostych pryczach, iście po spartańsku, może 
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równocześnie nocować w cieple i pod dachem kilkadziesiąt osób. Każdy 

może się napić gorącej herbaty czy spożyć skromny posiłek. Ale dla „Bronka 

Czecha” głównym źródłem utrzymania była ta oficjalna turystyka. Ci 

indywidualni turyści, poszukiwacze przygód i silnych wrażeń, głodni poznania 

swego kraju, swej Ojczyzny, a szczególnie tych nowych obszarów Ziem 

Odzyskanych, pozostających przez wiele pokoleń pod obcym panowaniem. 

Nie były też liczne masowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, czy 

też masowe wycieczki turystyczne organizowane w ramach akcji oświatowo-

rekreacyjnej przez zakłady pracy i organizacje związkowe. „Bronek Czech”, jak 

wiele innych podobnych instytucji usługowych, miał stały zapewniony 

dochód od zupełnie innej klienteli. Wynikało to z przyczyn przekształcania się 

uwarunkowań materialnych, socjalnych i... dodajmy, psychicznych 

i psychologicznych w Polsce powojennej. 

Bezpowrotnie minęła epoka urządzania wystawnych świąt Bożego 

Narodzenia, suta, choć postna wieczerza Wigilijna, ryby, grzyby i makiełki, 

kutia i siedmiorakie zupy, no i oczywiście poświęcony opłatek, nie mówiąc 

o choince i workach prezentów od św. Mikołaja. Czy też o Wielkanocnym 

Święconym, o jakim można było przeczytać w literaturze „Wielkanoc 

u księcia Pana”, kiedy w każdym prawie domu urządzało się święcone, 

a ksiądz proboszcz chodził od domu do domu, od mieszkania do mieszkania 
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i wszędzie święcił stoły zastawione różnego rodzaju mięsiwami, szynkami, 

ćwiartkami cielęciny, pętami kiełbasy i całą górą różnych ciast, placków, bab, 

mazurków, sękaczy i piramidami barwionych kolorowo jaj. Na honorowym 

miejscu lukrowy lub gipsowy baranek z ogromną, czerwoną, zwycięską 

chorągwią „Alleluja”. A wszystko pięknie przystrojone krzewinami borówek 

i łapkami widłaków. 

Z księdzem proboszczem, z ogromnymi koszami wiklinowymi snuł 

się kościelny, albo nawet organista i zbierał bogate datki w naturze dla 

biednych wdów, sierot, kalek i innych, którymi opiekowała się parafia. 

Ale to już pozostało tylko w pamięci ludzkiej, jako wspomnienie. 

Teraz Wigilię Bożonarodzeniową czy wielkanocne święcone urządza się 

jeszcze w domach gdzie są dzieci, a rodzice nie chcą pozbawiać ich 

tradycyjnych radości związanych z tymi tradycyjnymi radosnymi świętami. 

Ale teraz święcone wygląda znacznie skromniej. 

Niewielki, ozdobny, wiklinowy koszyczek wyłożony białą, haftowaną 

serwetką, a na niej jedno lub dwa jajka barwione łupinami cebuli lub 

buraczanym sokiem, obok przylepka chleba, zielona główka chrzanu, sól, 

pieprz, kawałek kiełbasy, a na wierzchu tradycyjny wielkanocny lukrowy lub 

gipsowy baranek z czerwoną, zwycięską chorągwią. Pozostały również dla 

ozdoby borówczane krzewinki, ale chyba na zawsze zniknęły łapki widłaków, 
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jako rośliny wymierającej i będącej pod ścisłą ochroną prawną i biologiczną. 

W Wielką Sobotę taki koszyczek przykryty nieco większą białą serwetką, „ze 

Święconym ubogich” dostaje dziecko najmłodsze, ale będące już „na 

chodzie”, pod opieką starszego, idzie do najbliższego kościoła, gdzie 

koszyczek ustawia w szeregu wraz z całą masą innych, podobnych 

koszyczków przyniesionych przez inne dzieci, ustawia przed wskazanym 

ołtarzem. W określonych odstępach czasu z zakrystii wychodzi dyżurny ksiądz 

w komży, stule i z kropidłem w ręku, a za min podąża ministrant z pokaźnym 

naczyniem z wodą święconą. Następuje pokropienie tą wodą święconą 

„darów Bożych”, które w ten sposób zamieniają się w „Święcone dla 

ubogich”. 

Inni, których było na to stać, samotni, bezdzietne małżeństwa, starsi 

ludzie, których dzieci dorosłe rozjechały się po świecie, rezygnowali 

z urządzania świąt w domu. Korzystając, że w schroniskach górskich pobyt 

był stosunkowo niedrogi w porównaniu do miejskich hoteli i wcześnie, na 

kilka tygodni przed świętami, zamawiali sobie pokój lub miejsce w pokoju na 

okras świąteczny i spędzali święta w licznym gronie podobnych do siebie 

samych, samotników. 
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Takie rozwiązanie okazało się bardzo wygodne, korzystne dla obu 

stron (schroniska i turysty świątecznego) i szybko się przyjęło i zaczęło się 

kształtować, jako tradycyjny obyczaj. 

Ludzie, którzy z wielu różnych względów nie mogli wystać godzinami 

w sklepach mięsnych w kolejkach aż coś „rzucą”, aby kupić jakiś lepszy 

kawałek mięsa czy wędliny na święta, a zwykle rzucali tylko byle jakie 

ochłapy, byli w bardzo trudnym położeniu jeśli im przychodziło urządzać 

święta w domu, dla siebie. Bo chociaż oficjalnie żywność nie była 

reglamentowana, nie zawsze i nie wszędzie można było w sklepie dostać na 

święta to co by się dostać pragnęło. 

Dla uzupełnienia deficytu mięsa, ktoś pomysłowy postarał się, że 

w Jeleniej Górze otwarto dwie jatki z końskim mięsem. Chociaż w tradycji 

polskiej jedzenie koniny nie występowało, bo Polacy kochali konie i psy 

i zawsze uważali je za najlepszych przyjaciół człowieka, a przecież nikt nie 

będzie zjadał swego przyjaciela. Jednak pamiętam, że w okresie 

międzywojennym w Warszawie przy ulicy Kruczej 42 była jatka końska. 

Korzystali z niej przede wszystkim licznie mieszkający w Warszawie Tatarzy 

i szlachta polska pochodzenia tatarskiego oraz inni przybysze z bliskiego 

i dalszego Wschodu, przypędzeni do Polski wichrami Rewolucji 

Październikowej. W każdym razie, otwarcie tych dwóch jatek końskich 



 

474 

 

w Jeleniej Górze nie rozwiązało problemu zaopatrzenia miasta w dostateczne 

ilości mięsa. 

Problem ten w pewnym sensie pomyślnie rozwiązało i rozwiązywało 

kierownictwo schroniska. Działalność schroniska traktowana była przez 

władze jako usługa społeczna i z tego tytułu zawsze miało pewne preferencje 

w centralach zaopatrzenia, a poza tym kierownicy utrzymywali zażyłe 

stosunki i żyli w najlepszej zgodzie i współpracowali z szarą strefą, która 

przecież, mimo wszystko istniała zakamuflowana, ale żyła i dobrze się miała. 

Administracja schronisk była dla niej idealnym odbiorcą. I dlatego w dni 

świąteczne na schroniskach górskich (i nie tylko) święta były urządzane 

i obchodzone suto i tradycyjnie, niemal jak te opisane przez Jana 

Chryzostoma Paska, czy też przez Hrabiego Potockiego i już niestety nie 

pamiętam, przez którego z nich, pamięć na starość zawodzi, jako „Wielkanoc 

u Księcia Pana”, a każdy z uczestników czuł się usatysfakcjonowany i jakby 

przeniesiony w epokę saską, kiedy można było niemal jak wtedy „jeść, pić 

i popuszczać pasa”. Każdy poczuł się panam dobrze obsłużonym 

i dowartościowanym. 

Dzisiaj to stało się normalnym obyczajem. Ludzie miejscy szybko 

poznali korzyści z takiego spędzania świąt, zaakceptowali i masowo już 

spędzają je w różnych górskich czy nadmorskich schroniskach, w domach 
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wczasowych czy nawet na kwaterach prywatnych. Bo i zwykli gazdowie 

szybko dostrzegli korzyści, jakie można ciągnąć, z tego rodzaju 

wykorzystywania pomieszczeń w swych izbach i chatach. Więc i oni na okres 

świąt odstępują izby w swych chatach ludziom z miasta. Dziś, aby zapewnić 

sobie kwaterę na okres świąt, trzeba pochodzić koło tego kilka tygodni 

wcześniej. Wydaje się jednak, że ten obyczaj przeżywa już pierwsze oznaki 

kryzysu. Odpadły bowiem główne przyczyny, które go początkowo kreowały, 

trudności zaopatrzeniowe, niechęć władz do urzędników i pracowników 

święcących święta religijne i co najważniejsze, schroniska i domy wczasowe 

w systemie gospodarki rynkowej pozbawione parasola opiekuńczego 

związków zawodowych, subsydiów i dotacji, aby wyjść na swoje, 

wyśrubowały tak wysoko ceny za kwatery i usługi gastronomiczne, że 

przestały być one atrakcyjne i już nie z takim zapałem ludzie się o nie 

ubiegają jak niegdyś. I znowu urządzanie świąt w domu, w gronie rodzinnym 

staje się bardziej ekonomiczne, bardziej ciepłe i swojskie. A przecież 

zaopatrzenie nawet w najbardziej wyszukane wiktuały, nie stanowi dziś 

żadnego problemu, poza zasobnością sakiewki. 

„Bronek Czech" był schroniskiem najpopularniejszym w tym rejonie 

Karkonoszy. Raz, ze względu na swe położenie na szlaku wiodącym 

z Karpacza na Śnieżkę, a dwa, ze względu na swe usytuowanie chyba 

w najbardziej malowniczym, a równocześnie nie nazbyt wysoko położonym 
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zakątku tych gór, po trzecie, ze względu na niezwykle szczęśliwy odbiór 

obsługi schroniska, od kierownika Zycha począwszy, rozsądnego, grzecznego, 

choć nie uniżonego, kulturalnego, potrafiącego sobie zaskarbić sympatię 

i szacunek nie tylko stałych bywalców schroniska (bo i tacy się zdarzają), ale 

i przelotnych ptaków, co niejako przypadkowo trafiają na schronisko, odlatują 

i nigdy więcej do niego nie wracają, wreszcie z uwagi na niezwykle grzeczną 

i sprawną obsługę schroniska. I pod tym względem kierownik Zych potrafił 

pokazać swoją klasę. Miał też Zych uznanie, moim zdaniem zupełnie 

zasłużenie, u swoich władz przełożonych. „Bronek Czech” był jedynym 

schroniskiem ZUT PTTK w Jeleniej Górze, do którego państwo nie dopłacało, 

a jeśli jednak, to bardzo nieznaczne, wprost nieliczące się sumy.  

Jednak kierownik Zych, starzał się i w rozmowach ze mną 

napominał, że czuje się zmęczony i chyba odejdzie na emeryturę i zamieszka 

z wnukami w okolicach Wałbrzycha. Ja jednak odszedłem z ZUT-u nieco 

wcześniej, przed nim. On odszedł wkrótce, bo wspaniałe sztandarowe 

schronisko PTTK w Karkonoszach w latach sześćdziesiątych spłonęło 

doszczętnie, do fundamentów i nigdy nie zostało odbudowane. 

Następnym schroniskiem, położonym przy tym samym szlaku 

turystycznym, na Śnieżkę, ale znacznie wyżej od „Bronka Czecha”, była 

„Samotnia”. Najsympatyczniejsze chyba ze wszystkich schronisk Kotliny 
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Jeleniogórskiej. Oparte plecami o stromą skałę góry, u stóp miało dwa 

zwierciadła bliźniaczych stawów, „Małego” i „Wielkiego”, o których krążyły 

wśród bywalców górskich szlaków, turystów i wędrowników najrozmaitsze 

legendy. To o zatopionych od wieków przez. górskich zbójników ogromnych 

skarbach, to znowu świeżej daty, za czasów II Wojny Światowej, że Niemcy, 

kiedy spostrzegli, że wojnę przegrywają, w tych górskich, bezdennych 

stawach potopili jakieś ciężkie skrzynie. Co one zawierały, nikt dokładnie nie 

wiedział. Ludzie różni, różne jednak na ten temat znali i snuli domysły. To 

znowu wracała opowieść o zatopionych niezmiernych skarbach, to znowu 

o niezmiernie ważnych, tajnych, szczególnego znaczenia dokumentach, od 

których zależał los krajów i narodów. Znaleźli się nawet śmiałkowie, 

niespokojne duchy, którym zatopione tajemnicze skrzynie nie dawały spać 

spokojnie i którzy jednak postanowi spenetrować głębię tych stawów. 

Ponieważ sprzęt płetwonurków okazał się niewystarczający, gdyż głębokość 

stawów znacznie przekraczała 10 metrów (niektórzy twierdzili, że stawy są 

bezdenne) i postanowiono uciec się do pomocy nurków marynarki wojennej. 

Ale i ta wyprawa nie wyjaśniła sytuacji. Stwierdzono jedynie jeszcze raz, co 

zresztą, nie stanowiło żadnej tajemnicy, że w „Małym Stawie” jest 

zatopionych kilka kuf (beczek) reńskiego i mozelskiego wina, które normalnie 

dotychczasowi właściciele schroniska w stawach przechowywali na uwięzi, 

zamiast w piwnicach, których schronisko, ulokowane na litej skale nie 

posiadało. Łowcy przygód i poszukiwacze skarbów, penetrując oba stawy, 
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pozrywali więzy i beczki opadły w wodę na takie głębokości, że obecnie 

wydobycie ich na powierzchnię wymaga specjalnego sprzętu i organizacji 

pracy. 

Samo schronisko zachowało może najwięcej cech 

charakterystycznych dla pasterskiego szałasu czy budy. Przede wszystkim  
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Fot. 7. Stanisław Krasoń z synem Januszem (najmłodszym) na Polanie z widzianym w tle 

schroniskiem im. Bronka Czecha z 1958 r. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych. 
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mimo wysokiego i stromego, dwuspadowego dachu, 

odpowiadającego wymogom klimatycznym wysokogórskiej aury i wyjątkowo 

obfitym opadom śniegu w okresie zimy, sama sala schroniska, ku zaskoczeniu 

wchodzącego przybysza jest niezwykle niska. Człowiek ciągle ma obawę, że 

poruszając się po niej w każdej chwili zawadzi głową o belkowanie sufitu. 

Wrażenie to potęgują jeszcze szczątki i ułomki narciarskich nart 

pozawieszane wszędzie na ścianach i belkowaniu stropu. Są to niemi 

świadkowie przeżyć bohaterów różnych eskapad, którym się wydawało, 

a nieraz nawet byli mocno przekonani, że są niezrównanymi mistrzami jazdy 

na nartach po górskich szlakach. Jest to „memento”, ostrzeżenie, że góry 

i narty mogą być dla zbyt śmiałych i nierozważnych junaków bardzo 

niebezpieczne. 

Z „Samotnią” wiąże się jeszcze kilka innych, różnych wspomnień, 

obrazków, ludzkich zachowań i mentalności. Ale i inne dziwy. Jak już 

wspomniałem, schronisko to zachowało niektóre cechy charakterystyczne 

dla pasterskich bud. A więc stropy tak niskie, że po schronisku wyprostowany 
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mógł się poruszać, nie zawadzając głową o belkowanie, tylko człowiek 

średniego wzrostu. Za to okna, niewielkie, składające się z niewielkich 

kolorowych szybek, niby kościelne witraże, dla odmiany znajdowały się na 

wysokości kolan. Dopiero jak sobie człowiek usiadł przy stole (stosunkowo 

niskim, niemal jak w przedszkolu), mógł i przez okno wyjrzeć na świat. 

Piętą Achillesową schroniska była kanalizacja, zagospodarowanie 

ścieków. Problem trudny do rozwiązania, bo schronisko zbudowane było na 

litej skale. A nie można było spuszczać ścieków do stawów ze względów 

ekologicznych. Wypływające bowiem z nich strumienie wody zasilały ujęcie 

wody pitnej dla osiedli niżej położonych. 

Z drugiej strony, po wojnie, a zwłaszcza teraz, po śmierci Stalina 

i Bieruta, szara strefa jakoś nagle ożyła i odżyła. A od momentu ogłoszenia, że 

odpowiednio do zajmowanego stanowiska w hierarchii urzędniczej 

państwowej i samorządowej oraz w nomenklaturze partyjnej już nie 

wystarcza, „chęć szczera...”, ale trzeba uzupełnić do odpowiedniego poziomu 

wykształcenie... zaroiło się od wszelkiego rodzaju rzemieślników 

i prywatnych przedsiębiorców, hydraulików, mechaników samochodowych, 

itp., ale wszelkie rekordy biją różnego rodzaju firmy i prywatne 

przedsiębiorstwa budowlane, różni majstrowie budowlani, cieśle, murarze, 

itp. Ale po bliższym przyjrzeniu się im, doszedłem do wniosku, że wśród nich 
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przeważa w dalszym ciągu element, w którym główną rolę grają już nie tyle 

umiejętności fachowe, ile w dalszym ciągu: „- chęć szczera...” szybkiego 

i łatwego dorobienia się majątku, lub zwykła hochsztaplerka. Bo tych 

majstrów najczęściej można było spotkać wieczorem w modnych knajpach, 

najczęściej orbisowskich, gdzie w otoczeniu modnych kociaków z pańskim 

gestem przepuszczali sute odprawy, wypłacone im przy wychodzeniu 

z wojska, Urzędu Bezpieczeństwa czy innego nomenklaturowego stanowiska. 

Jeden z takich nowo upieczonych majstrów przedsiębiorców 

budowlanych, zgodnie z podpisaną umową, jeszcze z dyrektorem Dębskim, 

przeprowadzał w momencie, gdy nastałem do ZUT-u, remont instalacji 

ściekowej na schronisku w Samotni. Dziwne, ale w miarę jak przybywało 

prywatnych przedsiębiorców-amatorów, coraz bardziej wzrastała moda na 

przeprowadzanie różnych remontów. A chętnych przedsiębiorców 

podejmujących się robót remontowych nie trzeba było szukać. Sami się 

napraszali, nachodzili i naprzykrzali, póki nie dostał taki jeden z drugim 

„zaliczki na materiał”. Od tego momentu próżno byś go szukał po całej 

Jeleniej Górze nawet ze świecą w ręku. Chyba, że przypadkiem wdepnąłbyś 

wieczorem do którejś z modnych knajp. Jakoś tak się złożyło, że sam nie 

zdążyłem popełnić grzechu zawarcia umowy z jakąś firmą budowlaną na 

jakieś remonty. Ale i tak musiałem ponosić skutki umów podpisanych przez 

moich poprzedników. Ale przyjąłem zasadę, ani grosza zaliczki. Płacę tylko za 
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faktycznie wykonane i przyjęte przez nadzór techniczny roboty. Przydała się 

nauka wyniesiona z „Odcinka nr 2 Budowy „Celwiskozy”, i tej zasady 

konsekwentnie się trzymałem. Zaczęły się więc ceregiele i nachodzenie mnie. 

Między innymi, wyjątkowo nachalny był majster i przedsiębiorca w jednej 

osobie, który twierdził, że prawidłowo wykonał zlecony mu w umowie 

remont instalacji ściekowej. Zwołałem odpowiednią Komisję Kolaudacyjną 

i pojechaliśmy kupą na „Samotnię” odbierać komisyjnie wykonane roboty. 

Wszystko na pierwszy rzut oka wyglądało w jak najlepszym porządku. Ściek 

i przepusty działały, posadzki pobetonowane, podłogi leżały jak należy. 

I kiedy tak chodzimy po sali, tu i tam, i już komisja zabiera się poważnie do 

pisania protokołu odbioru, gdy któryś z gości snujących się bez celu po 

świetlicy tu i tam wdepnął obcasem w świeżo zabetonowaną posadzkę 

i obcas wpadł mu nieoczekiwanie w dziurę, jaka się pod nim otworzyła w tej 

właśnie świeżo zabetonowanej posadzce podłogi. Na nieszczęście nadepnął 

na rurę kanalizacyjną ułożoną pod powierzchnią podłogi z puszek po 

konserwach mięsnych czy jarzynowych. Majster przedsiębiorca momentalnie 

gdzieś zniknął i przepadł i to tak dokładnie, że przez wiele miesięcy ani 

prokurator, ani też organa milicji obywatelskiej nie mogły go odszukać. Nie 

zgłosił się też po odbiór pieniędzy, które mu niby były należne za remont, i o 

które przedtem tak natrętnie się upominał. Tak, że tę sprawę załatwiłem dla 

siebie prawie bezboleśnie i ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych 

stron ostatecznie. 
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Inny, niemniej energiczny i przedsiębiorczy dyrektor firmy 

budowlano-remontowej, wkrótce po objęciu przeze mnie stanowiska 

dyrektora ZUT PTTK w Jeleniej Górze, zgłosił się u mnie z całym plikiem 

dokumentów, ekspertyz, ocen i protokołów badań technicznych, oględzin, 

itp., z których wynikało, że schronisko PTTK w Sobieszowie znajduje się 

w katastrofalnym stanie i według załączonych ekspertyz i ocen wymaga 

natychmiastowego kapitalnego remontu, w załączeniu była ponadto 

informacja, że prace te może wykonać po cenach konkurencyjnych 

gwarantowana firma, tu podana była nazwa firmy budowlanej, bardzo długa 

i szumna. 

Przypadkowo znałem to schronisko, bo obsługiwało ono w znacznej 

mierze turystów i wycieczki odwiedzające zamek Chojnik. 

„Chojnik” ze słynną wieżą księżniczki Kunegundy, głodową studnią 

i średniowiecznym pręgierzem, i nic mi o tej tragicznej sytuacji schroniska nie 

było wiadomo, ani też żadne sygnały zatrważające w tej materii do mnie nie 

dotarły. Ponieważ w teczce akt, jakie mi przedłożył pan dyrektor 

i pełnomocnik tej gwarantowanej firmy budowlano-remontowej brak było 

tak podstawowych elementów jak adres siedziby firmy jak i nazwy banku, 

w którym firma ma ulokowane swoje kapitały obrotowe i na które 

ewentualnie wypadało by nam wpłacać należne jej sumy za wykonywaną 
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robociznę, i co najważniejsze, brak było podstawowej bazy w oparciu, o którą 

można by było podpisać umowę wstępną o dzieło, a mianowicie kosztorysu 

robót zatwierdzonego przez właściwie czynniki, odprawiłem na razie pena 

dyrektora i pełnomocnego przedstawiciela w jednej osobie z kwitkiem, 

prosząc o uzupełnienie brakujących danych i bezwzględnie sporządzenie 

wstępnego kosztorysu zamierzonych robót remontowych. Jak się później 

okazało, prócz reprezentowania dyrekcji i władz sławetnej firmy, 

reprezentował ów pan dyrektor jedynego również pracownika fizycznego 

załogi w swojej osobie. 

Na schronisku gospodarzyła sobie przysadzista Ślązaczka, wdowa 

w sile wieku, niestety nazwisko jej wypadło mi z pamięci. Pojechałem do niej 

nazajutrz, aby się osobiście przekonać jak ta sprawa rzeczywiście wygląda 

w terenie. Okazało się, że kierowniczka była nie mniej zaskoczona tymi 

ekspertyzami niż ja. Na stan schroniska nie narzekała, bo właściwie narzekać 

nie miała potrzeby. Schronisko należało do nowszych i nowoczesnych. 

I według niej było w doskonałym stanie. Jedyne, co stanowiło pewną 

niedogodność, to olbrzymi blok skalny w piwnicy schroniska. Gdyby udało się 

go usunąć, piwnica zyskałaby w dwójnasób przestrzeni. A mnie się nasunęło 

pytanie, kto i dlaczego wymaga zlecenia tego, moim zdaniem zbytecznego 

remontu. Postanowiłem bliżej tej sprawie się przyjrzeć. Trzeciego dnia 

pełnomocny dyrektor i przedstawiciel firmy znowu się u mnie zjawił. Okazuje 
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się, że firma ma swoją stałą siedzibę w Koszalinie czy w Kostrzynie, a w 

Jeleniej Górze jeszcze nie zdążyła się zainstalować, ale w najbliższym czasie, 

już na dniach będzie tu swą siedzibę miała. Jeśli chodzi o kosztorys ramowy, 

to jest już w opracowaniu i na dniach będzie gotowy do zatwierdzenia. Na 

razie nie jest to takie bardzo istotne, bo firma tytułem zaliczki żąda pewnej 

kwoty tylko na urządzenie placu budowy, którą to kwotę i roboty wstępne 

odpowiednio rozliczy w przyszłych fakturach. Jeśli chodzi o ekspertów 

i ekspertyzy, to zostały one zlecone przez Centralę (dokładnie jaką, nie 

wiadomo). A kiedy pan pełnomocnik dowiedział się, że płacę tylko za 

faktycznie wykonaną robotę i nie uznaje żadnych zaliczek „aconto” był 

początkowo bardzo zdziwiony i nie krył swego najwyższego rozczarowania, 

próbował nawet mi grozić jakimiś konsekwencjami. Mocno się stawiał, ale 

kiedy się przekonał o mojej zdecydowanej pod tym względem postawie, 

położył uszy po sobie i zaczął grzecznie prosić o zaliczkę. Ostatecznie 

umówiliśmy się, że nazajutrz pojadę osobiście do Sobieszowa by na miejscu 

ocenić postęp robót wstępnych, o których pan dyrektor obszernie mi 

opowiadał jako o dokonanych. Zaliczka jednak nie zostanie wypłacona przed 

zatwierdzeniem kosztorysu i podpisaniu umowy-zlecenia. 

Nazajutrz wybrałem się z nieocenionym Antosiem Kuligowskim, jako 

kierowcą i jako ewentualnym świadkiem do Sobieszowa. W schronisku 

zastaliśmy samego pana dyrektora jak osobiście, własnoręcznie uzbrojony 
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w kilof i zwykłą łopatę, obkopywał potężny, ważący na oko kilkanaście ton 

głaz skalny leżący w piwnicy schroniska. Nie miał nawet z sobą pomocnika, 

zwykłego robotnika, który by mu pomógł, choćby podał kilof czy łopatę, czy 

coś tam przytrzymał. Po powrocie stamtąd, uzgodniliśmy ze Stachem 

Raudnitzem, żadnych absolutnie zaliczek, nawet jednej złotówki nie wolno 

mu wypłacić. I nie było potrzeby. Bo zrozpaczony majster-przedsiębiorca 

budowlany, aby szybko dorwać się do spodziewanych pieniędzy, postanowił 

jednym zrywem pchnąć znacząco roboty do przodu. Pod złom skalny 

podłożył ładunek wybuchowy, by wybuchem skałę pokruszyć na drobne. 

Nieszczęściem nie wziął pod uwagę, że głaz stanowił równocześnie 

organiczną część fundamentu schroniska. Od wybuchu głaz się nie pokruszył, 

a tylko nieco przesunął, powodując popękanie i obsunięcie się opartej na 

nim ściany schroniska. I dyrektor gwarantowanej firmy budowlano-

remontowej, amator, który nie posiadał żadnych absolutnie kwalifikacji ani 

uprawnień, ostatecznie wylądował w kryminale, jako hochsztapler 

i wydrwigrosz. 

Okres 1953 do 1960 to kalendarzowo okres obejmujący kawał 

czasu, bo siedem lat. A starzy ludzie opowiadają właśnie, że człowiek zmienia 

się co 7 lat. To przeświadczenie przetrwało do naszych dni w niektórych 

zwyczajach i obyczajach. Dziś już mało kto przestrzega, a jeszcze mniej 



 

488 

 

stosuje, że chłopiec kończąc siedem lat życia przechodzi spod opieki matki 

pod opiekę ojca. W nie tak dawnych jeszcze czasach prasłowiańskich 

następowały wtedy postrzyżyny. Obyczaj ten pozostał w naszej pamięci jako 

mit o Piaście Kołodzieju i o postrzyżynach jego syna Ziemowita. Z czasem 

obyczaj ten został wyparty przez chrześcijański chrzest. Ale magiczna liczba 

siedem pozostała, tylko, że teraz obejmuje swą magiczną siłą nie tylko 

chłopców, ale wszystkie dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynki. Kiedy 

dziecko kończy siedem lat życia, musi obowiązkowo iść do szkoły, gdzie 

przebywa co najmniej dalsze siedem lat do ukończenia lat czternastu. A kiedy 

minie następnych siedem lat życia, chłopiec staje przed obowiązkiem 

odbycia zasadniczej służby wojskowej, dziewczęta zaś masowo wydają się za 

mąż. Gdyż 22-letnio panna to już jest oceniana, jako pewnego rodzaju drugi 

gatunek, stara panna. 

Ale w moich wspomnieniach, w mojej pamięci i wyobraźni, te 

właśnie konkretne siedem lat występują, nie wiem dlaczego, i co gorsze, nie 

umiem sobie tego logicznie w żaden, żywy sposób wytłumaczyć, jako zbitka 

czasowa, gomóła, w której pomieszane jest wszystko, wydarzenia o skali 

makro-światowej, jak śmierć Stalina, XX Zjazd KPZR, rewelacje Nikity 

Chruszczowa. W skali krajowej, naszego własnego państwa, śmierć Bieruta, 

powrót Wiesława Gomułki do władzy, odwilż, potępienie kultu jednostki, a w 

skali regionalnej, czy lokalnej, masowe zwalnianie ze stanowisk 
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nomenklaturowych pracowników nieposiadających odpowiedniego cenzusu 

wykształcenia, masowe palenie akt śledczych z archiwów Urzędów 

Bezpieczeństwa i wreszcie wydarzenia czysto lokalne, rodzinna czy osobiste, 

jak trzykrotna, kolejno zmiana posady, matura i studia Marka, i zaraz potem 

matura i studia Jacka, a w międzyczasie małżeństwo Marka. Wszystko to tak 

jakoś pomieszane ze sobą, pogmatwane bez składu i ładu, bez widocznych, 

albo tylko strasznie wykotłowanych, logicznych łańcuchów przyczyn 

i skutków, jak, nie przymierzając we francuskim pasztecie z dziczyzny, gdzie 

próżno usiłowałbyś dociekać, gdzie jest zając, a gdzie koń, a gdzie znowu 

liczne a nieznane, różne inne ingrediencje sławnej francuskiej kuchni. 

Dziś, gdy z perspektywy tylu lat spoglądam wstecz na ten okres, 

wydaje mi się, odnoszę takie wrażanie, jakbyśmy w tym czasie żyli w jakimś 

uśpieniu. Zaraz kojarzy mi się to z niezwykłymi czasem przeżyciami 

z rzeczywistości. Zdarzało się, że w upalny słoneczny, letni dzień, 

wybieraliśmy się na samotną, albo też czasem w bardziej lub mniej licznej 

grupie do lasu, w pole czy na łąki, jednym słowem na wycieczkę na łono 

natury. I wtedy często przychodził taki okres rozleniwienia. Słońce z wysoka 

grzało, ale nie paliło, wiatr lekko muskał kłosy kwitnących właśnie zbóż, 

w powietrzu roznosił się rozkoszny zapach świeżo upieczonego chleba, 

w trawie zawzięcie cykały koniki polne i była taka błoga, leniwa 

i rozleniwiająca cisza... 
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I czuliśmy się wtedy tacy jacyś spokojni i szczęśliwi, zjednoczeni 

w jedność z otaczającą nas przyrodą i czas dla nas stanął w miejscu, i cały 

świat i cały wszechświat to byliśmy tylko my. Aż dziw, że nawet odzywające 

się z pobliskich zagajników głosy ptaków, kukułek czy lelka nie mąciły tej 

błogiej ciszy i zauroczenia, a raczej ją mocniej podkreślały. 

A może było inaczej? A może w jakimś letargicznym transie, 

w zaczarowanym chocholim kręgu codziennych, powszednich spraw 

zatraciliśmy się bez reszty... 

A tu tymczasem cichcem i znienacka, niepostrzeżenie czas mijał, 

i oto okazuje się naraz ku naszemu największemu zdziwieniu i przerażeniu, że 

młodość bezpowrotnie minęła, że siwy włos ukazał się nie tylko na naszej 

skroni, że czas najwyższy ocknąć się z tego omamienia. Ocknięcie się 

nastąpiło z zupełnie nieoczekiwanej przyczyny. Rok 1953 był dla nas nie tyle 

ważny, że umarł Stalin, ale dlatego że Marek skończył liceum i wyjechał na 

studia do Warszawy. Wymykał się praktycznie spod naszej opieki i odchodził 

pod opiekę licznych i oddanych ciotek. Ufni, że w Warszawie liczne i oddane 

ciotki zapewnią mu troskliwą i prawie matczyną opiekę, a jego starszy, 

cioteczny brat, Janusz Gonera, który właśnie kończył studia na Politechnice 

Warszawskiej i nawet prowadził już, jako asystent, wykłady zlecone, będzie 

mu służył wydatną braterską i skuteczną radą i pomocą w tej drodze na 
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szczyty wiedzy. Spokojnie w domu, w dalszym ciągu zajmowaliśmy się 

codziennymi sprawami. Marek zniknął z pola naszego widzenia. I to był błąd. 

Marek nie tylko zniknął z pola widzenia, ale w ogóle wymknął się spod 

obserwacji i kontroli, opuścił dotychczasową orbitę i przeszedł na własną, po 

której orbitował już według własnych kanonów. 

Ale myśmy o tym tu, w Jeleniej Górze nic nie wiedzieli i żyli sobie 

spokojnie jak u Pana Boga za piecem, w spokoju ducha, przygotowując 

następnego, Jacka, który również wybierał się w szeroki świat. Myślę, że nie 

czas teraz szukać słów usprawiedliwienia czy wymówek, wskazywania 

winnych, bo jest to już w gruncie rzeczy dziś bezcelowe. Czasu nie da się 

zawrócić, rzeka nie popłynie pod górę. Życie potoczyło się zgodnie 

z aktualnie obowiązującym je prawem i tak już pozostanie. W każdym razie, 

list Marka z zawiadomieniem o ślubie i z zaproszeniem na wesele był dla nas 

prawdziwym i nieoczekiwanym wstrząsem. Prawdziwym gromem z jasnego 

nieba, straciliśmy go od pewnego czasu z oczu i jakby o nim zapomnieli, tym 

potężniejszy był teraz wstrząs. Był to nie byle jaki szok. 

Gdzie, kiedy, co, jak? - cisnęły się pytania. 

Tak nagle! - Tak po prostu:... szast-prast. Jutro czy pojutrze ślub 

i wesele. Chodziliśmy oszołomieni. 
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Przyszło to bardzo nie w porę. Zdawaliśmy sobie może z tego 

sprawę, że takie coś musi kiedyś nadejść… Wcześniej czy później. Ale jako 

w tej dziedzinie raczej niedoświadczeni rodzice, spodziewaliśmy się, że raczej 

nadejdzie później niż wcześniej. Przypominaliśmy owego arystokratę 

francuskiego, towarzysza Jehudy, skazanego na ścięcie gilotyną. Kiedy się 

niemrawo guzdrał na szafocie, a kat z tego powodu robił mu wymówki ten 

przepraszał go i tłumaczył się: „...- wybacz łaskawy panie, ale brak mi 

doświadczania, pierwszy raz mnie ścinają”. 

Byliśmy przekonani, że Marek przedtem ukończy studia, potem 

przez pewien czas zaczną się zwyczajowo konkury, przedstawi nam oficjalnie 

swoją dziewczynę, potem poznamy się z jej rodzicami i ewentualnymi 

krewnymi, wreszcie wspólnie omówimy sprawę małżeństwa, terminu, 

i innych warunków ślubu i wesela. 

A tu naraz, jak grom z jasnego nieba! Już i zaraz! A przecież aż tak 

pilnego musu nie było. Studia nieukończone, jakieś kłopoty… A i my nie 

byliśmy na to przygotowani. Wręcz przeciwnie. Właśnie byłem w okresie 

zmiany miejsca zatrudnienia. Bo zajmowane przeze mnie stanowisko 

dyrektora ZUT-u PTTK w Jeleniej Górze, poza dumnym tytułem i związanymi 

z nim różnymi honorami i zaszczytami, w przeliczeniu na brzęczącą monetę 
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przedstawiało się bardzo mikro. A tu już i drugi syn, Jacek dorósł, i on 

zahaczył się już w SGPiS i też kosztuje. 

Praktycznie znaleźliśmy się na dnie kryzysu. Byliśmy formalnie bez 

środków. Jak tu jechać do obcych, nieznanych ludzi, jak się im pokazać na 

oczy i świecić oczami. Wstyd! I chociaż nic nie mieliśmy przeciw dziewczynie, 

ani jej rodzinie, bo ich po prostu nie znaliśmy, nie mogliśmy się jednak 

wbrew naszym chęciom pogodzić ze sposobem załatwienia tej sprawy. 

Próbowaliśmy więc przesunąć termin na pewien czas. Ale wtedy 

doświadczyliśmy jak potrafią być w tych sprawach dzieci egoistyczne, 

zachłanne i bezwzględne. Oni już znaleźli się na własnej, niezależnej orbicie 

i po niej sobie orbitowali. 

Odjechał w świat i Jacek. Drugi z synów i braci. Ale w domu z tego 

powodu nie powiało wcale pustką. Dwaj następni: Andrzej i Janusz dzielnie 

i z powodzeniem wypełniali powstałą po starszych braciach lukę w rodzinie. 

A my z żoną, z nowym zapałem i nową energią wróciliśmy do powszednich, 

codziennych spraw i zajęć. W trosce o codzienny byt i o sumienne 

wykonywanie swoich obowiązków poświęciliśmy się pracy. Jak kura, aby coś 

wygrzebać musi grzebać i patrzeć pod nogi, co też takiego wygrzebie. I my 

poświęciliśmy się codziennym zajęciom, mało zwracając uwagi na to, co się 

wokół nas dzieje, przekonani, że jeśli zabraknie nas na posterunku, albo się 



 

494 

 

na nim zaniedbamy, to co najmniej zawali się świat. Upewniali nas w tym 

przekonaniu inni, a przede wszystkim nasi, podwładni nam pracownicy, 

którzy nie chcieli, nie umieli, albo bali się podjąć jakąkolwiek samodzielną 

decyzję niezapisaną w instrukcji, regulaminie czy w poleceniu. Z najmniejszą 

drobnostką, nietypową, wymagającą wyboru i samodzielnej decyzji, 

odwoływali się od razu do samego naczelnego dyrektora. Telefony ze 

schronisk ze Szklarskiej Poręby, Karpacza czy za Świeradowa Zdroju 

niejednokrotnie, nawet w ciągu nocy, budziły mnie ze snu, by zadecydować 

w przeważnie błahej sprawie. Kiedyś, zimą, około Trzech Króli zachorowałem 

na grypę i leżałem w gorączce. Szczęśliwy, że mamy święto Trzech Króli i będę 

mógł sobie w cieple, w pierzynach przez trzy dni poleżeć w łóżku, wygrzać 

się, wypocić. Ale gdzie tam! Już pierwszego dnia, około północy, ponieważ ze 

względu no święto, telefon dyrekcji był głuchy, kierownik schroniska na Hali 

Szrenickiej, Pelczarski, nie wiem, w jaki cudowny sposób tego dokonał, ale po 

nocy, około północy dotarł ze Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry. Odnalazł 

mnie w mieszkaniu i przedłożył mi sprawę: Bzdurną! Jakiś typ podający się za 

Roja-Gąsienicę, znane zasłużone nazwisko tatrzańskiej rodziny Gąsieniców-

Rojów, bo jest jeszcze inna rodzina Gąsieniców, mniej sławna, choć również 

zasłużona i powszechnie w Tatrach znana i szanowana, chyba „Zbyrtów”, 

przewodników i ratowników tatrzańskich z Zakopanego, wszedł na 

schronisko, jego schronisko - Halę Szrenicką i twierdzi, że ma z Centrali 

nominację na kierownika tego schroniska. Ale tej nominacji pokazać nie 
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chce, tylko zamknął się i zabarykadował w biurze kierownika schroniska i nie 

ma zamiaru schroniska opuścić. Mocno się zdenerwowałem, bo Pelczarski 

przybył na stanowisko kierownika schroniska na Hali Szrenickiej po 

zwolnieniu go ze stanowiska oficera śledczego w Urzędzie Bezpieczeństwa 

z protekcji swego brata, prokuratora (chyba również z awansu) w Jeleniej 

Górze, wydawałoby się więc, że powinien sam wiedzieć jak w takim wypadku 

powinien postąpić jako kierownik schroniska, zadzwonić na najbliższy 

posterunek MO, niech oni się zajmą intruzem, od tego przecież są, a nie 

trudzić się aż do dyrektora naczelnego, do Jeleniej Góry i zawracać mu głowę 

sprawami, które powinien umieć załatwić sam, gdyby mu się chciało 

poruszyć nieco mózgownicą. 

Czy takie postawy ludzi podwładnych, a równocześnie postawionych 

na odpowiedzialnych, bądź, co bądź stanowiskach nie mogły we mnie zrodzić 

przekonania, że jestem człowiekiem niezastąpionym? A przecież nie zawsze 

mogłem się zbuntować tak jak w owe Trzy Króle, i nakazać ludziom myśleć 

i działać samodzielnie w swoimi zakresie. Zawsze mnie jednak zadziwiało 

niepojęte zjawisko, że im bardziej zabiegałem, im więcej się przykładałem do 

pracy, im więcej się nią przejmowałem, tym więcej mi jej przybywało. 

Widocznie słuszne i prawdziwe jest ludowe powiedzenie, że „głupiego 

robota lubi”. Widocznie należałem jednak do tych „głupich”, którzy są 

przekonani, że bez nich, to co najmniej powstanie dziura w niebie, a którym 
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inni cwaniacy spychają wszelką robotę, bo „głupi to zrobi”. I my, „głupi”, bo 

muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem sam. Zawsze otaczała mnie mniej lub 

więcej liczna paczka takich samych „głupich” zapaleńców, jak ja 

i pracowaliśmy, nie licząc się z czasem, nie szczędząc wysiłków. Ta nasza praca 

działała denerwująco na nasze panie. W Pieńsku, gdy minęła trzecia godzina, 

co dziesięć, piętnaście minut dzwonił do biura telefon, to pani dyrektorowa 

przypominała, że już kaducznie przeszła czwarta, obiad stygnie na stole, i że 

nie będzie odgrzewała, bo i tak wypaskudnieje. Przezornie, w Jeleniej Górze 

nie zabiegałem o podłączenie mi telefonu do mieszkania, chociaż miałem 

taką propozycję, bo do domu linia była dociągnięta i gospodarz, pan Cyryl 

Kępski telefon w domu miał. Ale ten profilaktyczny zabieg nie ustrzegł mnie 

od tych interwencji w pracy biurowej. Moja żona potrafiła być dowcipna i na 

pomysłach jej nie zbywało. Kiedyś, cała dyrekcja ZUT-u w pełnym składzie 

deliberowała nad niezwykle ważnym i skomplikowanym problemem, „choć 

już kaducznie przeszła czwarta” i za oknami dawno już zaczął zapadać zmrok, 

kiedy drzwi do gabinetu dyrektora otwierają się i wchodzi pani dyrektorowa, 

we własnej osobie i wnosi z sobą pokaźny, wiklinowy kosz sporych 

rozmiarów. A w koszu garnki i rondle z różnymi aromatycznie pachnącymi, 

apetycznymi potrawami przygotowanymi dla mnie na obiad. Była 

przekonana, że swym gestem, co najmniej nas zawstydzi i zażenuje wysoką 

dyrekcję, a tu, ku jej zdumieniu, przyjęta została owacyjnie 

z entuzjastycznymi okrzykami i spontanicznymi objawami niekłamanej 
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radości. I Tadzio Guzik i Stachu Raudnitz, a więc dyrektor administracyjny jak 

i główny księgowy i kierownik finansowy rzucili się witać, całować po rękach, 

dziękować za pamięć i za wspaniały pomysł, za troskę i na różne, inne 

sposoby okazywać swą radość. 

Tak minął ten przełomowy okres 1957/58. Andrzej, który od 

urodzenia był sensatem i oryginałem osiągnął już wiek 8 lat i w szkole zetknął 

się z Edkiem Markiewiczem i przylgnęli do siebie jak dwaj bracia syjamscy. 

Dom i mieszkanie Markiewiczów przy ulicy Tuwima 2 stał się dla niego 

prawie drugim domen. Matka była o niego naprawdę zazdrosna i twierdziła, 

że Andrzej ma większe zaufanie do Markiewiczowej niż do rodzonej matki. 

Łatwiej i szczerzej z nią rozmawia niż z matką w domu, gdzie przeważnie 

bywał poważny i milczący. 

Od śmierci Ryśka Markiewicza, rówieśnika naszego Janusza, Janusz 

pozostawał samotny. Nie było w okolicy rówieśnika dla niego, z którym 

mógłby się przyjaźnić i „bawić się” Czasem przychodzili Guziakowie z synem 

Krzysiem, rówieśnikiem Janusza, ale dość rzadko. A poza tym mieszkali dość 

daleko, w mieście, więc o bliższym zaprzyjaźnieniu się trudno było myśleć. 

Z konieczności więc Janusz znalazł się w orbicie mojej dyrektorskiej 

działalności, której realizacja polegała między innymi również na częstych 

wizytacjach i inspekcjach podległych mi schronisk. Janisz miał dopiero 5 lat 
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i dość wolnego czasu, a był bardzo sprawny. Gdy więc tylko w 1958 roku 

poprawiła się pogoda w górach, zabierałem go z sobą w te moje inspekcyjne 

podróże. Podjeżdżaliśmy przeważnie pod jedno z niżej położonych schronisk 

w Szklarskiej Porębie czy w Karpaczu i rozpoczynaliśmy dalszą naszą podróż 

inspekcyjną już pieszo. Rzemiennym dyszlem, od schroniska do schroniska, 

na każdym krócej albo dłużej popasając, a na niektórych, przeważnie, gdy nas 

na nim noc złapała, nawet nocując. Janusz w krótkim czasie poznał personel 

większości schronisk i stał się ulubieńcem, zwłaszcza żeńskiej części 

personelu schronisk. 

Chyba jeszcze tegoż, 1958 roku, na jesieni, w sam dzień imienin 

mamy, Ireny, obchodzony 20 października, wybraliśmy się z nim na 

wycieczkę: - podróż inspekcyjną, na Łabski Szczyt, do pani Klaudii. W Jeleniej 

Górze dzień zapowiadał się pogodny, nawet słoneczny, jesienny. Nic nie 

wskazywało na jakieś anomalia atmosferyczne. Telewizora jeszcze nie 

mieliśmy, nie mogliśmy, więc jeszcze wysłuchać, czy obejrzeć prognozy 

pogody sławnego telewizyjnego synoptyka, „Wicherka” czyli Czesława 

Nowickiego. Czekała nas więc niespodzianka. Gdy dojechaliśmy bowiem do 

Szklarskiej Poręby, zobaczyliśmy, że cała okolica jest pokryta grubą warstwą 

świeżego, śniegowego puchu. I to nie byle jaką warstwą. Już na wstępie, 

jeszcze na obrzeżach Szklarskiej Poręby, chłopak zapadał się w śnieg aż po 

pachy. Zastanawiałem się poważnie, czy nie zrezygnować z wycieczki i nie 
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wrócić do domu. Śnieg wprawdzie już przestał padać, ale przecież 

wybieraliśmy się w tę okolicę gór Karkonoszy, która słynęła właśnie 

z obfitości opadów śnieżnych i z tego, że w okolicach Łabskiego Szczytu 

i Śnieżnych Kotłów śnieg z reguły lubi się trzymać do lipca, a często potrafi 

leżeć i przez cały rok. 

Ale Janusz zaczął gorąco mnie jednak molestować i prosić o dalszą 

wędrówkę do Łabskiego Szczytu. To dopiero była droga, prawdziwa droga, 

w prawdziwym „kopnym śniegu”. Musiałem przytrzymać go za rączkę 

w obawie, że może mi gdzieś utonąć w jakiejś większej zaspie śnieżnej, a z 

drugiej strony chciałem mu pomagać i wyciągać ze zbyt głębokiego jak na 

niego śniegu. Bo tak naprawdę i dorosły człowiek musiał wkładać niemały 

wysiłek, żeby tę drogę pokonać. Na schronisku nasze ukazanie się wywołało 

niemałą sensację. Podziw i zaskoczenie. Ci „ludzie gór” doskonale zdawali 

sobie sprawę z trudności wędrówki po górach przy takiej pogodzie, w czasie 

śnieżycy czy zadymki. Ale żeby tę drogę pokonało pięcioletnie dziecko, to już 

przechodziło pojęcie ludzkie. Więc się dziwili, wypytywali z niedowierzaniem 

i podziwiali. Gwaru, śmiechu i pogodnej radości było, co niemiara. 

Najrzadszymi gośćmi byliśmy na schronisku „Stóg Izerski”. Nie 

dlatego, żeby mu brakowało uroków do podziwiania. Wręcz przeciwnie. 

Schronisko Stóg Izerski cieszyło się zasłużoną sławą jednego z najbardziej 
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uroczych schronisk karkonoskich. Położone na wzniesieniu wysokim ponad 

1100 metrów nad poziomem morza, w pobliżu znanego i uznanego 

uzdrowiska Świeradów Zdrój o światowej sławie, ze swej głównej sali, 

oszklonej bogato ze wszech stron, roztaczało wspaniałe widoki na panoramę 

Karkonoszy, Kotlinę Jeleniogórską, a przy sprzyjającej pogodzie można było 

nawet dojrzeć na horyzoncie zarysy Gór Kaczawskich. Mnie jednak nie udało 

się nigdy oglądać tak dalekich horyzontów. Nie sprzyjała mi pod tym 

względem pogoda. 

Ale nie tylko wspaniałe widoki ściągały tu licznych turystów 

i amatorów przygód, byli między nimi również poszukiwacze skarbów. 

Chociaż prawie stałymi gośćmi schroniska, szczególnie w dni pogodne byli 

pensjonariusze z licznych sanatoriów ze Świeradowa Zdroju. To jednak nie 

oni byli tu najważniejsi. Prawdziwy szum i ruch w interesie robili wspomniani 

poszukiwacze skarbów. Stóg Izerski i okoliczne łańcuchy gór Izerskich cieszyły 

się sławą niewyczerpalnych zasobów rzadkich minerałów, między innymi 

różnych skaleni, a przede wszystkim kryształu górskiego. Znajdowały się tu 

podobno prawdziwe kopalnie tych rzadkich, a poszukiwanych minerałów. Za 

nimi penetrowali poszukiwacze skarbów skalne urwiska i rumowiska. 

Oczywiście, przede wszystkim polowali na Kryształ Górski, kamień 

półszlachetny, wspaniale imitujący diament i dlatego używany przez 

jubilerów i złotników do produkcji różnych klejnotów i precjozów. A w 
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Górach Izerskich kryształ górski występował masowo, a niektóre okazy 

osiągały nawet pokaźne rozmiary. 

Jednak, jak powiedziałem, na tym schronisku byliśmy dość rzadkimi 

gośćmi. Przyczyną była dość znaczna odległość od Jeleniej Góry i nieczęste 

okazje zabrania się tam samochodem dostawczym. A na wędrówkę pieszą 

było stanowczo za daleko. 

Znacznie później, kiedy już dorobiłem się własnego samochodu, 

sławnej „Syreny 104”, kiedy już nie byłem dyrektorem ZUT-u PTTK, częściej 

z żoną wybieraliśmy się na spacer w tamte okolice i na schronisku zjawiałem 

się już prywatnie jako zwykły gość czy turysta. Znany, ale obcy. Podczas 

każdego takiego spaceru przeżywałem od nowa niebywałe emocje 

i dostawałem gęsiej skórki ze strachu, kiedy po drodze przejeżdżałem przez 

„Zakręt Śmierci”, o którym tamtejsi mieszkańcy opowiadali niesamowite 

rzeczy. Podobno ziejąca przy nim niezgłębioną próżnią przepaść jest grobem 

wielu setek aut i samochodów ciężarowych, które w różnych okolicznościach, 

szczególnie w okresie wojny, zimą w czasie śnieżycy, zamieci i zawiei 

śnieżnych, myliły drogę i masowo spadały w przepaść. Nikt nawet nie 

próbował wydobywania wraków. Wszyscy uważali takie przedsięwzięcia za 

beznadziejne. I wraki tych nieszczęsnych aut na pewno do dziś spoczywają na 
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dnie tej przepaści i chyba pozostaną tam na zawsze, „na wieczną rzeczy 

pamiątkę”. 

Te nasze wyprawy i wycieczki z Januszem na schroniska górskie, 

oczywiście nie mogły trwać wiecznie. Czas nieubłaganie leciał, chłopak rósł 

i w pewnym momencie upomniała się o niego szkoła. Skończyły się więc 

i wycieczki po górskich szlakach. 

A i ja zacząłem powoli tracić serce do tej mojej instytucji. 

Wprawdzie w momencie obejmowania funkcji dyrektora zostałem lojalnie 

uprzedzony przez panią dyrektor J. Jędrzejowską w Centrali PTTK Zarząd 

Urządzeń Turystycznych w Warszawie, że Zarząd Oddziału ZUT w Jeleniej 

Górze jest okropnie zabagniony i że liczą na mnie, że potrafię wprowadzić 

jakiś porządek i poprawię pracę ZUT w Jeleniej Górze tak organizacyjnie jak 

i merytorycznie. Podjąłem się, więc tego trudnego zadania, chociaż różni 

urzędnicy w Centrali ZUT w Warszawie, różni inspektorzy i kontrolerzy, 

rachmistrze i referenci uprzedzali mnie i ostrzegali, nie wiem czy dla 

odstraszenia mnie i zniechęcenia do tego stanowiska czy też kierowani 

współczuciem dla mojej doli jaka mnie czeka „stajnia Augiasza”, powiadali, to 

bułka z masłem w porównaniu z Oddziałem ZUT-u w Jeleniej Górze. A ja na 

Herkulesa przecież nie wyglądam. Ale kiedy podjąłem się tego zadania, 

starałem się z całych sił sprostać mu. I może by mi się to nawet udało, 
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przynajmniej w pewnej mierze, gdyby nie sami panowie inspektorzy, 

kontrolerzy i wszyscy inni wielcy biurokraci w Centrali w Warszawie. 

Całe struktura organizacyjna tej instytucji od samego początku nie 

bardzo mi się podobała. Ale, naiwny, myślałem, że przy wzajemnej 

współpracy i pomocy Tadka Guziaka i Stacha Raudnitza potrafimy to jednak 

jakoś postawić na nogach. Okazało się w praktyce, że nie było sposobu. Im 

bardziej i lepiej poznawałem mechanizmy rządzące tym całym systemem, 

tym bardziej zaczynałem wątpić, i tym bardziej opadały mi bezsilnie ręce. To, 

co rzucało się każdemu w oczy w strukturze organizacyjnej, tego nie dawało 

się ukryć i czego nawet nikt nie usiłował ukrywać, to był fakt, że u podstaw 

całej organizacji rozpleniło się wierutne kłamstwo i fałsz. 

Podstawowym elementem, ogniwem, cegiełką czy komórką, na 

której opiera się cały olbrzymi gmach ZUT PTTK jest oczywiście schronisko 

i rządzący się na nim samowładnie kierownik, który, mając do dyspozycji 

państwowe czy społeczne urządzenie (kapitał), budynki, sprzęt i wyposażenie 

od kubka, szklanki czy łyżeczki począwszy na prześcieradle i kocu 

skończywszy, miał tym sprzętem gospodarzyć, świadcząc odpłatnie usługi 

gastronomiczne i noclegowe turystom indywidualnym i zbiorowym 

wycieczkom, za co otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w gotówce, bo 

resztę, dla zaspokojenia swoich bieżących potrzeb osobistych sam sobie brał 
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z zasobów schroniska bez kontroli i żadnych rozliczeń. Uposażenie w gotówce 

wynosiło, w zależności od klasy schroniska od 1200 zł do 1800 zł. Oczywiście, 

że pensje te nie były wygórowane. W ogóle pensje w ZUT PTTK były raczej 

skromne. Ja, jako dyrektor naczelny Oddziału ZUT PTTK w Jeleniej Górze 

otrzymywałem pensję w wysokości 2500 zł miesięcznie plus ewentualną 

premię (uznaniową) kwartalną, uzależnioną od wyników ekonomicznych 

Oddziału. To też wszyscy kierownicy schronisk, gremialnie narzekali na 

nędzne zarobki. Szczególnie gorąco skarżyli się i obficie wylewali gorzkie łzy 

na swoją dolę i ciężkie warunki pracy i życia na schroniskach przed prasą, 

która, przyjmowana przez kierowników schronisk gościnnie, po staropolsku, 

chlebem i solą i zawsze czymś tam jeszcze poza łyżką strawy. Potem bębniła 

na cały świat i na okolice, z jakim to oni (to znaczy kierownicy schronisk), 

„ludzie gór”, poświęceniem i wyrzeczeniami pracują dla dobra ludzkości za 

nędzne grosze. 

Ale kiedy inspektor z Centrali albo redaktor gazety opuścił 

schronisko, jeszcze tego samego wieczoru pan kierownik, który się tak 

rzewnie wypłakiwał w kamizelkę gościa potrafił zjechać ze schroniska na dół, 

do Karpacza czy Szklarskiej Poręby, do „Adrii”, „Oazy” czy „Orbisu” gdzie 

zjadał kolację i płacił żywą gotówką 800 zł. Chyba tylko głupi uwierzyłby, że to 

płacił ze swoich 1200 zł pensji. I nikt im poza nimi samymi i prasą, nie 

wierzył, ani w ich narzekanie na nędzne warunki bytowania. 
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A sposoby, aby zarobić na lewo, czy na boczku, jak mówią inni, były 

różne i to wcale niewyszukane. Przychodziła na schronisko wycieczka 

zorganizowana przez szkołę czy inną organizację społeczną i zamawiała na 

schronisku noclegi dla określonej liczby osób. Ponieważ kierownik, czy 

przewodnik wycieczki musiał się rozliczyć z kosztów ze swoją władzą, która 

wycieczkę finansowała, żądał od kierownika schroniska rachunku za 

opłacone noclegi. Wtedy kierownik schroniska nie miał interesu nie 

meldować wycieczki! Wszystko było w porządku. Kasa się zgadzała i coś tam 

za noclegi wpływało do Kasy ZUT-u. Ale gdy przychodzi do schroniska grupa 

niezorganizowanych turystów lub wędrowców indywidualnych, którym 

rachunek za nocleg nie był do szczęścia potrzebny, kierownik schroniska 

zabierał od turystów dokumenty (niby po to, aby wieczorem dopełnić 

formalność obowiązku zameldowania turystów na nocleg w schronisku) 

i inkasował należność za noclegi. Nazajutrz rano wędrowcy, jak zwykle 

zapóźnieni, szybko i w popłochu ubierają się na stojąco, parząc usta, wypijają 

po kubku herbaty, czymś tam przegryzając i jak gonieni, w pośpiechu 

opuszczają schronisko. W ostatniej chwili kierownik zwraca przewodnikowi 

wycieczki ich dokumenty, nie uprzedzając go, że zapomniał, czy zaniedbał 

dokonać obowiązku zameldowania ich na schronisku. A więc nie było 

noclegu, nie pozostał żaden ślad pobytu tych turystów. A wpłacona przez 

nich suma za nocleg pozostaje w kieszeni kierownika schroniska. W taki to 
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sposób kierownicy schronisk partycypowali w podziale zysków z noclegów, 

chociaż nie uczestniczyli zupełnie w nakładach, ani ich kapitał. 

Według receptury na szklankę herbaty kuchnia schroniska powinna 

zużywać 2 gramy suszu herbaty. Czyli z 1 kg suchej herbaty kierownik był 

rozliczany jakby sprzedał 500 szklanek gorącej herbaty turystom. Praktycznie 

zaś przeważnie sprzedawał cztery razy więcej. Różnica należności za te 

dodatkowe 1500 szklanek rozchodowanej herbaty wpływała do kieszeni 

kierownika schroniska. Turyści wprawdzie często narzekali, że herbata jest 

„taka cienka, że ma słomkowy kolor”. 

Kierownicy na wytłumaczenie tego faktu podpierali się ścisłą 

naukową teorią. Wszystkim powiadali, wiadomo, że w miarę wznoszenia się 

w górę zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne, a faktem jest naukowym, że 

w miarę zmniejszania się ciśnienia obniża się również temperatura wrzenia 

wody. Wiadomo jest również, że aby zaparzyć można było herbatę, wodę 

trzeba podgrzewać do wrzenia, czyli do około 100°C. W wysokich, więc 

górach trudno jest zaparzyć mocną herbatę, bo woda ma tam 

niejednokrotnie zaledwie około 80°C, kiedy już zaczyna wrzeć. 

Takie kanty i oszustwa nie trudno jest wykryć, ale trudno jest 

udowodnić winę. Wszelkie próby, naloty, niespodziewane rewizje 

przeprowadzane przez różne czynniki społeczne i urzędowe nie dawały 
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żadnych konkretnych rezultatów. A różni gorliwcy, wobec zwartego pod tym 

względem frontu pracowników schronisk, narażali się na żarty i kpiny. Takim 

zapaleńcem był m.in. pod tym względem pan Skibiński, starszy inspektor 

Centrali ZUT w Warszawie. On inicjował i przeprowadzał różnego rodzaju 

próby złapania któregoś z kierowników schronisk „in flagranti” na oszustwie 

lub krętactwie. Ale jego wysiłki szły na marne, narażając go jedynie na 

śmieszność w swej nieporadności. Inni inspektorzy już wcześniej 

zrezygnowali z tej walki z wiatrakami i bezowocnych wysiłków i na 

schroniskach, w czasie inspekcji zaczęli się zachowywać jak dostojni goście, 

których gościnny gospodarz schroniska powinien przyjmować ze staropolską 

gościnnością, „czym chata bogata”. Nauczył się tego, a nawet przyzwyczaił 

i pan Skibiński, a nawet uważał, że jako starszy inspektor powinien się cieszyć 

specjalnymi względami. I to nie tylko u kierowników schronisk ale i to przede 

wszystkim, u dyrektorów Oddziałów ZUT-ów. Może w innych oddziałach 

nawet i tak było. Bo różne rzeczy się działy. Niektórzy dyrektorzy mieli 

wielkopański gest. Dyrektor, np. oddziału krakowskiego nie uznawał jazdy 

z Krakowa autobusem czy pociągiem. On miał gest i podróżował tylko 

samolotem. 

Wskutek luk prawnych, nie dość jasnych sformułowań i niespójnych 

przepisów i wskutek zwykłej, ludzkiej nieuczciwości, u podstaw działalności 

tej pięknej i pożytecznej w założeniach instytucji społecznej i humanitarnej, 
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rozpanoszyło się zamiast odpowiedzialności, uczciwości i zaufania, oszustwo 

i wzajemne mydlenie sobie oczu. 

Nie podobało mi się coraz bardziej to ciągłe balansowanie 

i lawirowanie na krawędzi prawa i obowiązku i świadome tolerowanie 

bezprawia i nieodpowiedzialności. 

Któregoś dnia niepoprzedzona żadnym wcześniejszym sygnałem, ani 

przez nikogo niezapowiadana, nawet przez zwykłą plotkę, nieoczekiwanie 

zjawiła się u mnie w Domu Wycieczkowym PTTK w Jeleniej Górze delegacja 

z Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, w skład której wchodzili dr Jan 

Chmieliński, dyrektor techniczny JWO, Zygmunt Kordas, Przewodniczący 

Rady Zakładowej JWO, prof. Domaracki, dyrektor Zakładowej Zasadniczej 

Szkoły Szklarskiej JWO oraz Mecenas Młynarski, radca prawny zarówno 

w JWO jak i ZUT PTTK jako swego rodzaju łącznik i mediator 

w zainicjowanych właśnie rozmowach ze mną. 

Przy czarnej kawie przedłożono mi propozycję bardzo interesującą 

i obiecującą, przejścia do JWO na stanowisko kierownika wydziału 

produkcyjnego (ściśle szlifierni ).Wprawdzie formalnie było to przejście 

w hierarchii urzędniczej na stanowisko o szczebel niżej, ale materialnie 

zyskiwałbym wynagrodzenie o 100% wyższe. W przemyśle wytwórczym płace 

w ogóle były nieporównywalnie wyższe niż w innych gałęziach gospodarki. 
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Postanowiłem zastanowić się i przemyśleć tę propozycję, i powrócić jeszcze 

do tych rozmów. A mecenas Młynarski miałby być między nami 

pośrednikiem i mediatorem utrzymującym stały kontakt. 

Tymczasem kończyły się wakacje i kolejny sezon letnio-turystyczny. 

A więc i nadchodziła pora na podsumowanie wyników naszej gospodarki. 

Inspektor (starszy), pan Rafał Skibiński, wykorzystując do ostatka swoje 

możliwości, urządził jeszcze jeden seans spektakularny, zaskakującej, 

błyskawicznej i powszechnej kontroli wszystkich karkonoskich schronisk 

równocześnie. W tym celu zaangażował niebywale znaczne siły i środki. 

Wszystko, oczywiście przygotowywano w najściślejszej tajemnicy, nawet 

przede mną, chyba nawet przede wszystkim przede mną, bo Pan starszy 

inspektor w głębi duszy nie tylko, że podejrzewał mnie, ale był święcie 

przekonany, że dyrekcja ZUT-u w Jeleniej Górze „należy do sitwy 

kierowników schronisk”. 

Aby zrealizować swój genialny zamysł, zmobilizował całą armię ludzi. 

Nie tylko etatowych inspektorów PTTK, ale i zwykłych urzędników, 

biuralistów, Warszawiaków, z których niektórzy nawet jeszcze poza Warszawę 

nie zdążyli nosa wyściubić, a poza warszawską Agrykolą nie widzieli większej 

ani innej wyniosłości. Poubierali się jak kto mógł i w co kto miał. Jedni 

w jakieś sakpalta, inni w impregnowane płaszcze przeciwdeszczowe, na nogi 
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pozakładali jedni prunelki, inni meszty lub pepegi, a znalazł się nawet elegant 

w lakierkach, jakby się wybierał na potańcówkę, na parkiet czy do parku na 

drewnianą salę. Szczęśliwie dojechali najwcześniejszym pociągiem wczas 

rano, jeszcze przed świtem, jedni do Szklarskiej Poręby inni do Karpacza. 

A tego dnia pogoda była okropna, jak to mówią „pod psem”. Zacinał mokry, 

porywisty wiatr, niosąc z sobą tumany mokrej i zimnej mgły i dokuczliwego 

dżdżu, zalegających u podnóża gór i zaczęli błądzić. 

Kiedy o ósmej rano zjawiłem się u siebie w biurze, telefony ze 

schronisk już się urywały. Ze wszech stron te same sygnały, co robić? Na 

górskich szlakach pojawiły się jakieś podejrzane typy, jakby żywcem wzięte 

z ponurych bajek braci Grimm czy Andersena. Podają się za inspektorów 

PTTK, ale nie posiadają na to żadnych wiarygodnych dowodów 

potwierdzających to. WOP (Wojsko Ochrony Pogranicza) zamknął już, jako 

podejrzanych, kręcących się w pasie przygranicznym w Szklarskiej Porębie 

trzech i w Karpaczu jednego. Wszyscy są zmarznięci i przemoczeni. Niektórzy 

zostali boso, bo im się nie tylko rozleciało obuwie, ale i podarły skarpetki. Na 

razie tymi, którzy zdołali jakoś dotrzeć jednak do któregoś ze schronisk, 

zaopiekowali się kierownicy schronisk. Obronną ręką z tej całej imprezy 

wyszła jedynie, znana nam już, Pani Zosia Gutowska, już doświadczona 

taterniczka. Tym razem obuła buty na niskim obcasie, za to wysoko 
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sznurowane. Bez trudu dotarła z Karpacza do schroniska „Na Polanie”, czyli 

im. „Bronka Czecha” i rozgościła się u Pana Zycha. Tu w cieple i przy szklance 

gorącej herbaty z odrobina rumu omawiali wcale nie wyniki gospodarcze 

schroniska, ale właśnie ten ekstrawagancki pomysł Pana inspektora 

starszego, Rafała Skibińskiego. Z góry już cieszyli się i radowali z uciechy jaką 

mieli w Warszawie. Już wyobrażali sobie huczek, jaki powstanie wokół tej 

sprawy wobec tej kompletnej klapy i tego blamażu Pana inspektora 

starszego. Bo, że klapa była kompletna, to dla każdego było jasne, dla nikogo 

nie ulegało najmniejszej wątpliwości. My w dyrekcji w Jeleniej Górze 

przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Nic o niczym nie wiedzieliśmy. 

Wszystko organizowała Centrala w Warszawie, w tajemnicy przed nami. 

Tam prosimy zwracać się o informacje i wyjaśnienia w tej sprawie. 

Najtrudniej jednak było wykupić tych przetrzymywanych przez Wojsko 

Ochrony Pogranicza, jako podejrzanych o usiłowanie nielegalnego 

przekroczenia granicy. Ale to nie była nasza sprawa. 

W kilka czy kilkanaście dni potem przyszło z Centrali ZUT-u PTTK 

w Warszawie dla dyrektora Oddziału ZUT-u w Jeleniej Górze wezwanie na 

odprawę. Temat odprawy, „Sprawozdanie z realizacji planu usług za okres...” 

Taki „mini-raport o stanie państwa”. Trochę wydawało mi się to dziwne, bo 

ani pora nie bardzo odpowiednia, inwentaryzacja nieuaktualniona, a bilans... 
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Ho! Ho! Daleko gdzieś w lesie. Ale co robić? Wezwanie jest, coś tam jednak 

trzeba będzie o „stanie państwa powiedzieć”. Zebrałem więc co mogłem, 

plany, prognozy, sprawy zrealizowane i w realizacji oraz różne wyniki 

orientacyjne (z braku ścisłych) danych i życzliwie żegnany przez Tadka 

i Stacha jadę do Warszawy. 

Tu nowa niespodzianka! Takie odprawy czy narady odbywały się 

cyklicznie od dawna. Zwykle zjeżdżali się na nie dyrektorzy wszystkich 

oddziałów podległych Centrali w Warszawie. Tu się po kolei spowiadali ze 

swych uczynków dobrych i złych, bili się w piersi, obiecywali poprawę, 

otrzymywali pokutę, albo nie, dostawali rozgrzeszenie, albo i nie, ale rytuał 

był zachowany zgodnie z przepisami. 

Tym razem sprawa wyraźnie miała zupełnie odmienny charakter. 

Z dyrektorów oddziałów ZUT-u byłem sam jeden. A więc to wyłącznie na 

moją cześć szykowała się ta cała uroczystość, na moją intencje. Za to dyrekcja 

Centrali ZUT-u PTTK w Warszawie byłe w komplecie. Wszyscy dyrektorzy 

branżowi, wszyscy inspektorzy i jacyś różni, inni urzędnicy, nieznani mi, 

których widziałem po raz pierwszy w życiu. Taka gala! Prezydowała sama 

pani dyrektor naczelna J. Jędrzejowska osobiście. Ale zagaił zebranie starszy 

inspektor Centrali ZUT PTTK, Pan Rafał Skibiński. I zaczęło się! 
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Nie byłem nigdy wrogiem krytyki, krytyki rzeczowej, krytyki 

merytorycznej i konstruktywnej. I sam byłem bardzo krytycznie nastawiony 

do wielu elementów działań, do organizacji pracy w instytucji i miałem wiele 

wniosków, które częściowo już nawet wcielaliśmy z moimi kolegami 

w dyrekcji oddziału ZUT-u w życie. Ale to co usłyszałem, to co relacjonowali 

inspektorzy i urzędnicy Centrali ZUT-u, to nie była żadna krytyka. To był stek 

insynuacji wyssanych z palca, wydumanych przez jajogłowych urzędników, 

podekscytowanych moim dość niezależnym odnoszeniem się do nich. Nie 

zapraszaniem do bufetu, nieczęstowaniem koniakiem, nawet czarną kawą, 

niepłaszczeniem się, nieczapkowaniem. To była zemsta, za, między innymi 

i mój lekceważący stosunek do ich światoburczych przedsięwzięć 

organizacyjnych, organizowanych w ogromnej tajemnicy, przy nakładzie 

olbrzymich sił i środków, mających położyć kres nadużyciom kierowników 

schronisk. Przyznam się, że nawet nie byłem tym zaskoczony. Czegoś 

podobnego nawet się spodziewałem po trosze. Ale nie aż tyle, nie aż tak! 

Szybko się zorientowałem, o co się rozchodzi i postanowiłem jeszcze raz 

odegrać się na bubkach. Słuchałem więc cierpliwie i spokojnie, nie wtrącając 

się, nie przerywając tyrad, nawet gdy jeden z drugim, bo nie przeszkadzało 

mi to, gdy jeden z drugim zmieniając się, zarzucał mi oczywiste bzdury, 

kłamstwa i nonsensy. Czego w tych mowach nie było? Prawie wszystko! 

Brakowało tylko sensu, merytorycznego podejścia do spraw, które 

nonszalancko jeden z drugim poruszał. A ja milczałem, słuchałem ze stoickim 
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spokojem. Wreszcie sama pani dyrektor Jędrzejowska zaczęła tracić 

cierpliwość i nawoływać, aby się panowie w swych wypowiedziach streszczali 

i traktowali zagadnienia merytorycznie, a nie emocjonalnie. Tym bardziej, że 

zbliża się godzina druga i przerwa obiadowa. Widząc, że lista mówców od 

tego momentu i tematy przez nich poruszane zaczęły się szybko 

wyczerpywać, poprosiłem panią przewodniczącą, dyrektor J. Jędrzejowską 

o ćwiartkę papieru. Trochę się zdziwiła, ale podała mi arkusik formatu A-5. 

Nie ruszając się z fotela, na kolanie, odręcznie, długopisem napisałem 

rezygnację ze stanowiska dyrektora Oddziału ZUT-u PTTK w Jeleniej Górze, 

i poprosiłem równocześnie o wskazanie osoby następcy, któremu bym mógł 

przekazać moją funkcję. Prosiłem o zwolnienie ze skutkiem 

natychmiastowym. Podpisałem, postawiłem datę i oddałem kartkę, osobiście 

do własnych rąk pani dyrektor J. Jędrzejowskiej. Towarzystwu powiedziałem: 

 Żegnam państwa 

i opuściłem zebranie. Korzystając z najbliższego pociągu, wróciłem do 

Jeleniej Góry. 
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*** 

Krok mój, wbrew pozorom, nie był ani spontaniczny, ani pochopny, 

ale gruntownie i od dawna przemyślany. Jak już wspominałem, instytucja 

ZUT-u nie odpowiadała swą strukturą organizacyjną ani też charakterem 

memu usposobieniu. Nie umiałem być „Omnibusem”, obejmującym swą 

kontrolą i działaniem gospodarstwa w skali makro, od drobiazgów 

materialnych gospodarstwa domowego (jak łyżeczki do herbaty czy 

prześcieradła) przez wszystkie etapy gospodarki do remontów i inwestycji 

budowlanych włącznie. Bardziej odpowiadał mi wąski zakres obowiązków, 

ale ściślej skonkretyzowanych i bardziej jednorodnych. 

Sprawa więc odejścia z PTTK-u była w zasadzie od dawna 

przesądzona. Potrzebny był tylko pretekst i zapewnione nowe miejsce pracy, 

ale takie, żeby nie wpaść przypadkiem z deszczu pod rynnę. Miejsce miałem 

już jakby zapewnione. A o pretekst, jak się okazało, też przy dobrych 

chęciach nie było trudno. Wracając do pracy, to przecież nie ja chodziłem do 

JWO prosić o posadę. To JWO zwróciło się do mnie z propozycją objęcia 

stanowiska kierownika wydziału (konkretnie szlifierni) w JWO. Występując 

z taką ofertą, przedstawiciele JWO musieli mieć, jeśli nie przekonanie to 

przynajmniej nadzieję, że propozycja ich jest na tyle atrakcyjna i obiecująca 
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w porównaniu do warunków, jakie miałem w PTTK, że jest w mocy mnie 

skłonić do jej przyjęcia. I prawdę powiedziawszy, od razu byłem skłonny ją 

przyjąć. A zastrzeżony czas do namysłu był oczywiście posunięciem 

taktycznym, mającym wyrobić w nich przekonanie, że nie tak łatwo można 

mnie kupić. Żeby nie myśleli, że z utęsknieniem czekan na ich posadę. Dalsza 

zwłoka i certowanie się było wprawdzie wymuszone przez dyrekcję Centrali 

PTTK, która nie chciała się zgodzić na zwolnienie mnie z zajmowanego 

stanowiska dyrektora Oddziału ZUT-u PTTK w Jeleniej Górze, ale tym 

niemniej umocniła moją wysoką cenę. 

Że ze strony Dyrekcji Centralnej ZUT PTTK w Warszawie napotkam 

twardy opór przeciwko zwolnieniu mnie, i że nie będą chcieli mnie zwolnić, 

tego byłem pewny. Jakie jeszcze inne skutki pociągnie za sobą mój 

niespodziewany krok, nie miałem pojęcia i nie miałem zamiaru zaprzątać 

sobie tym głowy. Wiedziałem z dotychczasowego doświadczenia, że nie 

wcześniej uwolnię się z PTTK-u niż po upływie ustawowego terminu 

wypowiedzenia, czyli po trzech miesiącach. Zaraz więc po powrocie do 

Jeleniej Góry, z tej pamiętnej odprawy, aby wymogom prawnym i formalnym 

stało się zadość, wystosowałem do Dyrekcji ZUT PTTK w Warszawie oficjalne 

pismo urzędowe, ze wszystkimi szykanami, pieczęciami i podpisami, 

w którym powołując się na wszystkie znane mi z tej dziedziny przepisy, 

ustawy, zarządzenia, paragrafy i artykuły i odnośne punkty, potwierdziłem 
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moją wcześniejszą decyzję, przekazaną osobiście dyrekcji ZUT PTTK 

w Warszawie. Jeszcze raz prosiłem o wyznaczenie następcy na moje miejsce 

i jako ostateczny termin bezwzględnego pożegnania się z Oddziałem ZUT 

PTTK w Jeleniej Górze określiłem dzień 31 grudnia 1959 roku. 

Zbliżała się trzecia zima mojego urzędowania w ZUT. W zeszłym roku 

udało nam się na tyle pomóc Chudemu, Przewodniczącemu Rady 

Zakładowej, że z funduszów socjalnych udało się wykroić kwotę 

wystarczającą na stosunkowo przyzwoite sfinansowanie wycieczki 

krajoznawczej dla pracowników umysłowych dyrekcji ZUT PTTK. Była to 

w pewnym sensie nowość dla nich. Bo jak to zwykle bywa, że szewc bez 

butów chodzi, tak i pracownicy instytucji turystycznej, świadczący usługi 

turystyczno-krajoznawcze dla szerokich rzesz obywateli, sami dotąd z tego 

dobrodziejstwa nie korzystali. Pora roku była wprawdzie nie bardzo 

korzystna, bo już się miało ku jesieni, ale ludowe przysłowie powiada: 

„Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda”, czyli, jak mawiał „Lopek” 

Krukowski, „Jak się nie ma co się lubi – to się lubi co się ma”. Zorganizowano 

więc wycieczkę dla ludzi z gór. Jak najdalej od gór, aby była odmiana. A więc, 

oczywiście, nad morze, polskie morze, tak niedawno znowu odzyskane i to 

w znacznie zwiększonym rozmiarze. polskie morze od Świnoujścia, hen aż po 

Braniewo. Przeszło prawie 500 kilometrów morskiego wybrzeża. Ileż tam 

nowych, ciekawych rzeczy kryje się dla Ludzi z Gór. I nie tylko. Szczecin, Wały 
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Chrobrego, Teatr współczesny, przejażdżka statkiem „Narew” do Świnoujścia, 

a następnie dalej po Zatoce Pomorskiej, Uznam – Międzyzdroje – Wyspa 

Wolin i wreszcie Woliński Park Narodowy. 

Ale w tej całej imprezie popełniłem niewybaczalny błąd. Ogromną 

gafę, czy przeoczenie. W wycieczce, oczywiście nie mogło zabraknąć 

pierwszych dam Jeleniogórskiego PTTK-u, a więc pani dyrektorowej Ireny 

Krasoń, pani Krystyny Guziakowej i pani Stefy Raudnitzowej. Ale wycieczki 

nie mogę uznać za udaną. Przede wszystkim, w tej porze roku już okresowo 

przelatują dokuczliwe szkwały, a w czasie spaceru statkiem do Świnoujścia 

i Międzyzdrojów, pani dyrektorowa cierpiała na chorobę morską. Nie na taką 

zwykłą, powszechną chorobę morską na jaką powszechnie cierpią szczury 

lądowe kiedy się znajdą na pokładzie morskiego statku, a ten zacznie ich 

kołysać do taktu przepływających fal morskich. Ani na hydrofobię, czyli 

popularny wodowstręt, bo do wody w ogóle miała stosunek pozytywny. 

Lubiła nawet wodą manipulować, myć się i kapać, a nawet prania robiła bez 

specjalnego wstrętu. Odczuwała natomiast chorobliwy lęk do wody w ogóle, 

ale do dużej wody, do wody w olbrzymim nadmiarze, jak wielka rzeka czy 

oczywiście morze. 

Pierwszy raz odkryłem u niej tę skazę, kiedy jeszcze, jako kawaler, 

zaprosiłem ją w pewną piękną, letnią niedzielę na spacer statkiem 
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spacerowym „Bajka” (kiedyś, w tamtych czasach po Wiśle takie spacerowe 

statki pływały), Wisłą do Młocin. Chyba wtedy, ona sama jeszcze nie zdawała 

sobie sprawy z tej swojej przypadłości czy fobii. Dopiero jak mi się na statku 

rozchorowała, oboje poznaliśmy tę niegroźną, zresztą, skazę. Po zejściu 

w Młocinach ze statku na ląd, słabość przeszła jak ręką odjął. Ala drogę 

powrotną z Młocin do Warszawy odbyliśmy, zresztą bardzo przyjemnie, 

częściowo pieszo, a częściowo tramwajem. Ja szybko o tym incydencie 

zapomniałem, ale jej widok każdej większej wody to przypominał. Jeśli 

wypadło nam przechodzić, czy przejeżdżać (np. na rowerze) przez Wisłę, po 

Moście Poniatowskiego, to zawsze tak manewrowała, żaby między nią, 

a Wisłą, ściśle barierką mostu od strony rzeki znalazł się ktoś trzeci. 

Najczęściej oczywiście rola ta przypadała mnie. I na tej PTTK-owskiej 

wycieczce ta jej wada dała o sobie znać. 

W tym roku o podobnej imprezie trudno było marzyć. Byłoby za 

dobrze, zbyt rzucałoby się w oczy. Ale właśnie wkroczyliśmy i przeżywamy 

okres gomułkowskiej odwilży. W sklepach pokazały się w ciągłej sprzedaży 

towary kolonialne, dotąd deficytowe, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, kawa 

ziarnista (naturalna). W wydziale handlu Miejskiej Rady Narodowej 

w Jeleniej Górze zrodziła się nawet idea wybudowania nowego „Super 

Samu” lub przynajmniej zaadaptowania któregoś z większych istniejących już 
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sklepów, na przykład przy ulicy 1 Maja na taki „Supersam”. Sklep o ciągłym 

wszechstronnym zaopatrzeniu w towary kolonialne i inne deficytowe. 

Zaczął energicznie myśl tę realizować wiceprzewodniczący MRN, 

dziś już jego nazwiska nie pamiętam, bo i sam człowiek zabłysnął na krótko 

i jak meteoryt błyskawicznie zgasł. Główny jednak ciężar zaopatrywania tego 

sklepu, którego budowa, właściwie przebudowa, wyposażenie, wystrój 

wnętrza i dostosowanie i adaptacja do „Standardów światowych” nastąpiło 

błyskawicznie, miał się zająć Prezes Spółdzielni Spożywców „Społem”, pan 

Chodura. W pewnym stopniu odpowiedzialność za to spadała również i na 

barki pani Ireny Krasoń, która niezależnie od tego, że była żoną dyrektora 

ZUT PTTK, aktywnym członkiem Komitetu Rodzicielskiego w szkole, 

piastowała również urząd, z wyboru, członka Zarządu Spółdzielni Spożywców 

„Społem” i funkcję społecznego inspektora tej instytucji. 

Z jej to i innych pań z PTTK-u inspiracji i inicjatywy postanowiono 

w PTTK-u urządzić w tym roku dla dzieci pracowników na święta uroczystą 

wspólną wigilię i choinkę a pod choinką położyć dary od modnego obecnie 

„Dziadka Mroza”. Na Sylwestra zaś urządzić „Kinderbal”. Niby dla dzieci, ale 

tak naprawdę, dla pracowników administracyjnych dyrekcji ZUT, którzy będą 

swoim dzieciom na tym balu towarzyszyć. Zakupami darów pod choinkę, 

słodyczy, łakoci i owoców, zwłaszcza tych południowych zajmie się, rzecz 
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jasna, pan Chodura, który został wybrany przewodniczącym, zwołanego „ad 

hoc”, Komitetu Organizacyjnego pod egidą Przewodniczącego Rady 

Zakładowej, pana Chudego, pani dyrektor I. Krasoń. Przez panią Krasoń, jako 

członka Zarządu „Społem” Komitet miał łatwe dojście do Prezesa Chodury, 

który chociaż sam bezdzietny, samotnik, stary kawaler, inwalida wojenny, 

chory na nogi (posiadał jedną protezę), to jednak całym sercem przyłączył się 

do imprezy dla dzieci i wystarał się o wspaniałe produkty na wieczerzę 

wigilijną i na prezenty pod choinkę i do paczek od „Dziadka Mroza”. 

Przy organizowaniu tej imprezy stwierdziliśmy, ku naszemu 

ogromnemu zdziwieniu, że nasi ludzie na schroniskach, ludzie, którzy o sobie 

zwykli z dumą mówić, że są „Ludźmi z Gór” to w zasadzie samotnicy, jacyś 

mizantropi, niektórzy nawet pozują wprost na eremitów i wszyscy w zasadzie 

bezdzietni. Małżeństwo Lichtsztein gospodarujące na szczycie Śnieżki to 

bezdzietna para, Gałkowie na „Szwajcarce”, również para małżeńska i dla 

kompletu również bezdzietna, trzecią parą małżeńską są państwo Graffowie, 

gospodarzący w domu wycieczkowym w Karpaczu. Domy wycieczkowe 

w Szklarskiej Porębie, w Sobieszowie i schronisko „Pod Łabskim Szczytem” to 

domena działalności samotnych pań, osieroconych wdów. Samotni z wyboru 

i z przekonania to fanatyk artysta, zbieracz archiwista i kustosz strzegący 

skarbów i tradycji zamku na Chojniku i tej średniowiecznej studni głodowej 

i tego również średniowiecznego pręgierza ustawionego tuż przy studni na 
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środku podworca zamkowego i sławnej wieży księżniczki Kunegundy. Na 

śnieżnych Kotłach siedzi również samotniczka, nie wiem panna czy wdowa, 

ale w każdym razie prawdziwa eremitka, oczywiście bezdzietna. I wreszcie, 

latający holender, szukający bezskutecznie ciszy i spokoju na różnych 

schroniskach, dziwny samotnik, niejako z konieczności, Jasiu Szatsznajder, 

weteran z armii Generała Andersa z Włoch. Może dlatego prawie wszyscy na 

niego patrzą bokiem, bo generałowi Andersowi już przyczepiono etykietkę 

watażki, buntownika i rozrabiaki, a przecież sława wodza, dobra czy zła 

spływa i na jego żołnierzy. Jasiu był bohaterem spod Monte Cassino, 

następnie przerzucony do Polski, jeszcze okupowanej przez Niemców, jako 

„Cichociemny”. W górach, na schroniskach za wikt i byle jaką, nędzną płacę 

pełnił podrzędne funkcje bufetowego, ale naprawdę tu szukał spokoju i ciszy, 

aby mógł pracować i dokończyć swej prywatnej pracy. Gdyż w porozumieniu 

ze znanym wrocławskim pisarzem, literatem Panem Tazbirem, autorem 

znanej monografii o „Cichociemnych” pisał między innymi i dla jego książki 

wspomnienia ze swej bojowej odysei jako żołnierz armii Andersa, 

a następnie jako „Cichociemny” zrzucony na obszar okupowanej jeszcze 

przez Niemców Polski, jako spadochroniarz. Miał bardzo barwną i bogatą 

przeszłość. Upodobał sobie szczególnie samotnię na „Śnieżnych Kotłach” 

i nawet z tego powodu doszło do konfliktu między nim, a panią Zosią 

„Wojtkiem”, która broniła swej samotni z rozpaczliwym zapamiętaniem, 

godnym lepszej sprawy, wylewając przy tym morze łez. Sam, jako najwyższa 
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w tej sprawie władza musiałem interweniować i zabawiać się w mediatora. 

I ze wstydem muszę przyznać, że bezskutecznie. Okazuje się, że tak 

naprawdę przeciwko niewieścim łzom nie ma skutecznej broni. Jasio 

ostatecznie pogodził się z losem. Ustąpił pani Zosi „Wojtek”. Wkrótce też 

wyjechał do Wrocławia, gdzie uzyskał pracę, jako redaktor w Gazecie 

Robotniczej. Miałem nawet okazję przeczytać jeden czy dwa jego artykuły 

w tym popularnym dzienniku wrocławskim. 

Po tym przeglądzie przeprowadzonym wśród naszych pracowników 

okazało się, że będziemy mieli na wigilię w gościach wcale nie tak dużo 

dzieci, jak się spodziewaliśmy i to prawie wyłącznie dzieci urzędników 

administracji ZUT-u w Jeleniej Górze. Spostrzeżenie to nie zahamowało 

jednak przygotowań do zaplanowanej imprezy, ani też nie wpłynęło na 

zmniejszenie zaplanowanych na ten cel funduszy. Dzieci dostaną to co dla 

nich jest przeznaczone, że prezenty będą dla każdego, znacznie bogatsze niż 

zamierzano w projekcie, tym lepiej. 

W kilka dni po wysłaniu do Warszawy listu potwierdzającego 

oficjalnie moją rezygnację ze stanowiska dyrektora Oddziału ZUT PTTK, do 

Jeleniej Góry przyjechał z wizytą dyrektor do spraw administracyjno-

gospodarczych Centrali ZUT PTTK w Warszawie, powiedzmy Pan A., gdyż 

niestety nazwisko jego nie zdołało się utrwalić w mej pamięci. Ale był to 
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elegancki pan, grzeczny, układny, schludnie, na angielską modłę ubrany, nosił 

się jak prawdziwy angielski dżentelmen. „Gentleman” w każdym celu. Dotąd 

mało miałem z nim do czynienia i może dlatego nie utrwaliło się w mej 

pamięci jego nazwisko. Jaki był konkretny cel jego wizyty w dyrekcji Oddziału 

ZUT PTTK w Jeleniej Górze, trudno było dociekać, a on sam też dyskretnie 

tego nie zdradził. Wyglądało to na wizytę grzecznościowo-informacyjną. Nie 

prowadziliśmy z sobą żadnych oficjalnych rozmów czy negocjacji. Tylko 

i wyłącznie rozmowy towarzyskie przy czarnej kawie na różne, prawie 

obojętne tematy. Czasem wpadał na parę minut i brał udział w rozmowach 

mecenas Młynarski, nasz radca prawny. Dyrektor A. interesował się różnymi 

dziedzinami naszej działalności, a między innymi także, bo inaczej być nie 

mogło i przyczynami, które skłoniły wtedy w Warszawie do tak nagłego 

i nieoczekiwanego postępowania, złożenia rezygnacji i opuszczenia zebrania 

prawie bez pożegnania, nie czekając na jego zakończenie. Muszę tu 

zaznaczyć, że dyrektor A. brał udział wtedy w zebraniu, to znaczy był przez 

cały czas obecny, ale głosu w „dyskusji” nie zabierał w ogóle, podobnie jak 

i pani Zofia Gutowska. Nie brali oni wprawdzie udziału w ataku, ale też nie 

odcięli się wyraźnie od niego. Mnie teraz nie wypadało przestać być 

obrażonym (i nie leżało to w moim interesie), więc moje racje, jakie 

wyłożyłem panu dyrektorowi A. były lakoniczne i twarde. Na to pan dyrektor 

A. oświadczył, że nie może zaprzeczyć, że wystąpienia wtedy w ZUT 

w Warszawie mogły być zorganizowaną akcją, nagonką niektórych 
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niechętnych mi, urażonych czy zawiedzionych, a może zagniewanych 

Inspektorów, ale Ja nie powinienem brać tego zbytnio do serca, bo te Ich 

opinie to nie są opinie dyrekcji ZUT-u. Opinii Centrali ZUT PTTK nie znam, bo 

przecież przedwcześnie, jeszcze przed zakończeniem wtedy narady opuściłem 

zebranie. Apelował dalej, abym jeszcze przemyślał gruntownie całą sprawę. 

I ostatecznie każdy z nas został przy swoim zdaniu, co nie trudno było 

przewidzieć. Ja w każdym razie nie miałem zamiaru wycofywać mojej 

rezygnacji z posady w ZUT PTTK w oddziale w Jeleniej Górze. Ale dobrze 

wiedziałem, że przed końcem (1959) roku nie uda mi się pożegnać z ZUT-M 

w Jeleniej Górze. 

Dalej więc pełniłem swe dyrektorskie obowiązki, jeździłem 

i wizytowałem jakby nigdy nic nie zaszło, schroniska, chociaż wszyscy 

doskonale wiedzieli jak się rzeczy mają i delikatnie wyrażali przy tym 

przychylne dla mnie opinie, a o panach Inspektorach z Warszawy i tak, bo już 

z poprzednich czasów znałem Ich opinie. Ale w tych podróżach Inspekcyjnych 

na schroniska przestał mi towarzyszyć Janusz. Kończył już sześć lat i zaczął się 

interesować i wybierać sobie już szkołę. A właśnie Jelenia Góra budowała już, 

jakby wyraźnie dla niego piękną, nową szkołę w ramach gomułkowskiej, 

ogólnopolskiej akcji pt.: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa”. 
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Zaczęła też o sobie dawać znać „Celwiskoza”, do wybudowania 

której, niestety, i ja przyłożyłem rękę. Najboleśniej i najtragiczniej los dotknął 

w tym przypadku jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych schronisk 

jeleniogórskiego ZUT-u PTTK, prawdziwą perłę w koronie. Schronisko 

położone tuż na obrzeżu Jeleniej Góry, nad Zalewem Bobra, „Perłę Zachodu”, 

mekkę jeleniogórskich pielgrzymek. 

Duma i chluba planu sześcioletniego, jego sztandarowe dzieło 

nowoczesnego przemysłu, zaczęła swoją produkcję. Chociaż zaczęto już 

szeptać, a nawet głośno mówić, że z tą produkcją nie jest tak, jak być 

powinno. Jako jeden z głównych atutów, który przeważył szalę na korzyść 

decyzji o ulokowaniu tego zakładu w rejonie Jeleniej Góry było ogromne 

zaplecze surowcowe w jeleniogórskich lasach. Z lasów tych czerpana celuloza 

w postaci świerkowych dłużyc miała być przerabiana na sztuczne włókno. 

Tymczasem, rębalnia, dział zakładu, który pnie świerkowych drzew zamieniał 

na wiórki, zrębki, które w dalszym procesie technologicznym miały być 

przerabiane na czystą celulozę, zasypana jest aż po sam szczyt dachu 

zrąbkami, których się dalej nie przerabia i rębalnia została zmuszona do 

postoju. A gotową celulozę sprowadza się z Finlandii. Ale nie będziemy się 

zagłębiali w zawiłości produkcyjne i technologiczne zakładu, to sprawa dla 

fachowców, a nie dla laików. Tym bardziej, że te sprawy nie mają 
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bezpośredniego wpływu na codzienne życie mieszkańców Jeleniej Góry i ich 

gości. 

„Celwiskoza” pokazała jeszcze inne swoje oblicze. Inne cechy, 

których na pewno projektodawcy nie przewidzieli, albo zlekceważyli (w co 

nie chciałbym wierzyć), a które stały się dla okolicznych mieszkańców ciężką, 

nie do zniesienia dolegliwością, a można bez przesady powiedzieć, że 

prawdziwą klęską ekologiczną dla Jeleniogórskiej Kotliny i daleko poza nią. 

A sprawa rozchodzi się o technologiczne odpady produkcyjne, 

dwusiarczek węgla z kwaśnej sali i tlenki sodowe z przędzalni. Jako odpad 

produkcyjny na tak zwanej kwaśnej sali pozostaje płynny roztwór z dużą 

zawartością cuchnącego siarkowodoru. Ten odrażający zapach nie jest obcy 

nikomu, a normalnie wydzielają go psujące się organizmy, ciała organiczne 

np. zgniłe jaja, padlina, gnijąca kiszona kapusta i organizmy żywe (często 

spotykane u ludzi z zaburzeniami żołądkowymi). Odpady te beztrosko 

spuszczano przewodami ściekowymi do rzeki Kamiennej i tą dalej do Bobru. 

Zapomniano o drobnostce, o oczyszczalni ścieków. Skutki nie dały na siebie 

długo czekać. I odczuła to w pierwszym rzędzie, prawie natychmiast, sama 

winowajczyni, „Celwiskoza”. Nie wiem czy z oszczędności, czy z powodu 

trudności uzyskania przewidzianych w projekcie elementów kamionkowych 

na rurociąg ściekowy, rurociąg pociągnięto, stosując zastępczo cembrowiny 
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betonowe. W ciągu kilku tygodni kwasy płynące ściekami po prostu zżarły 

betonowe cembrowiny kanału ściekowego. Nie było rady, trzeba było 

budować rurociąg od nowa, ale tym razem bez fuszerki, cembrowiny trzeba 

było jednak dać kamionkowe, jak to przewidywał projekt. Incydent 

z rurociągiem ściekowym był swego rodzaju ostrzeżeniem i powinien dać 

pewnym decydentom dużo do myślenia, a przede wszystkim przypomnieć im 

o pilnym, naglącym, niecierpiącym zwłoki obowiązku wybudowania 

odpowiedniej oczyszczalni ścieków, zanim się je spuści do rzeki. 

Ale przeważyło jednak polskie „Jakoś tam będzie”. 

A tymczasem smród siarkowodoru i dwusiarczku węgla roznosił się 

po całej Kotlinie Jeleniogórskiej zatruwając powietrze, powodując 

niejednokrotnie zakłopotanie i zażenowanie turystów i przyjezdnych z głębi 

Polski, jadących z dworca w Jeleniej Górze tramwajem do Cieplic, Sobieszowa 

czy Podgórzyna. Mijając bowiem „Celwiskozę” musieli przejeżdżać przez 

strefę skażoną siarkowodorem. Krzywili się więc nieszczęśni pasażerowie 

uwięzieni w tramwaju z obrzydzeniem na zalatujący smród i nie szczędzili 

cierpkich uwag pod adresem niechlujnych współsąsiadów tramwajowych 

cierpkich i uszczypliwych uwag na temat dobrego wychowania, zbyt 

swobodnego zachowania się w publicznym miejscu jakim jest tramwaj, braku 
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poszanowania dla współtowarzyszy podróży i nie powstrzymywania się od 

żenujących odruchów naturalnych organizmu itd., itp. 

 Niektórzy ludzie to prawdziwe świnie, nawet w tramwaju nie 

potrafią powstrzymać się... - ktoś tam podsumował.  

Przykro i wstyd, wstyd niesłuszny. Ale i nie najważniejsza 

dolegliwość. W śmierdzących ściekach spływających do rzeki płynęły również 

jakieś „kwasy”, jakby wskazywała na to nazwa źródła ich powstawania, 

„kwaśna sala”. Ten chemiczny, cuchnący roztwór spuszczany do rzeki, po 

zetknięciu się z wodą i powietrzem, bełtany żywym ruchem prądu 

strumienia, pienił się i burzył jak o tyle wspaniały o ile cuchnący szampon, 

obecnie powszechnie stosowany do mycia włosów. Cała rzeka Kamienna, 

dalej Bóbr i jego zalew przy przełomie obok schroniska „Perła Zachodu” 

i dalej Zalew, aż do zapory wodnej elektrowni w Pilchowicach i ciągle 

Bobrem dalej aż, hen po Bolesławiec, płynęły, niby góry lodowe, śmierdzące 

zwały piany, zasmradzając rzekę i zatruwając w niej wszelkie biologiczne 

życie. Nie dość na tym, śmierdzący kwaśny nurt zaczynał zbierać fundamenty 

wszystkich napotykanych po drodze betonowych mostów drogowych 

i kolejowych i, co najgorsze, co groziło już katastrofą, zaporę 27-metrowej 

wysokości elektrowni wodnej w Pilchowicach. A co może i jak może, dał 
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ostrzeżenie, memento, zżerając w niezwykle krótkim czasie betonowy kanał 

ściekowy. 

Przyszła śmierdząca śmierć na piękne, kiedyś tętniące życiem 

schronisko „Perła Zachodu”, śmierć ekologiczna. Skończyły się łódki wiosłowe 

i żaglowe, motorówki i kajaki, skończyły się próby i popisy sprawności 

taternickich na przeciwległej iglicy, skończyły się zawody wędkarskie 

i urządzane łowy na błękitnego pstrąga, skończyły się wieczorowe przyjęcia 

i potańcówki. Wszystko ogarnęła śmierdząca śmierć. Zakątek ten zaczęli 

ludzie omijać, jak zadżumiony, z daleka. Ale to jeszcze nie wszystko. Myślę, że 

ostatecznie ludzie by ponarzekali, ale za względów na wyższe dobro (chociaż 

może nieznane) pogodziliby się z tą dolegliwością. Ale było jeszcze i coś 

innego, „Przędzalnia Sodowa”. Tam, dla odmiany, wydzielał się i unosił przez 

wysoki komin fabryczny w powietrze jakiś związek sodowy w postaci białych 

płatków, podobnych do śnieżynek. Z tym, że te płatki nie topniały 

w promieniach słońca jak śnieżynki, ale wokół „Celwiskozy” pola, łąki i lasy, 

wsi i miasteczka w pełni lata zasypywały białym pyłem, że wyglądały jakby 

były okryte śnieżnym całunem. Decydenci, rada w radę, postanowili 

podwyższyć komin przędzalni sodowej do 200 metrów wysokości. 

Niebywałe, choć pomysł chyba raczej nie genialny. Skutek bowiem tej decyzji 

był taki, że ulatujący z komina pył sodowy zamiast pokrywać płatkami 

sodowymi tereny wokół „Celwiskozy” obsiewał teraz płatkami sodowymi 
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obszary daleko większe. Wiatr bowiem roznosił je teraz na przestrzeni kilku 

powiatów. 

Ten poroniony, kaleki płód stawał się bolesnym skandalem na skalę 

ogólnokrajową. Twardogłowi jednak nie poddawali się powszechnej prawie 

sugestii, aby to ułomne dzieło, to tragiczne nieporozumienie niedowarzonych 

umysłów jak najszybciej zlikwidować i uratować region jeleniogórski od 

kompletnej klęski ekologicznej, a może i od zagłady. Ale autorzy tej kaleki, 

bronili jej jak niepodległości w okopach św. Trójcy. Zgadzali się wyjątkowo 

jedynie na niektóre półśrodki. Poza podwyższeniem sodowego komina do 

200 metrów wysokości, cały dział „Wiskozy” zlikwidowano w Jeleniej Górze, 

a przeniesiono do Gorzowa Wlkp. i rozbudowano go tam jako samodzielny 

Zakład pod nazwą „Stylon”, z produkcją wiskozy opartą na surowcu 

(celulozie) importowanym z Finlandii. Do sodowych kominów próbowano 

zastosować elektrofiltry, które by wyłapywały wyrzucane przez komin 

w powietrze sodowe pyły. Zabrano się wreszcie do budowy oczyszczalni 

ścieków. I znowu tę oczyszczalnię zlokalizowano tak nieszczęśliwie, bo na 

południe od miasta w rejonie miejscowości Czarne, nad przepływającym 

tamtędy potokiem, pięknym, bystrym, o kryształowej czystości wodzie 

strumieniem, noszącym oficjalną, urzędową nazwę „Pijawnik”, dla nas 

pamiętny od pierwszych lat naszego tu pobytu, brodzącego w nim Marka 
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złapał za palec u nogi wspaniały, dorodny polski rak. Strumień ten 

powszechnie nazywany był „Czarnym Strumieniem”. 

W wyniku tej, chyba również nieprzemyślanej do końca decyzji, cała 

na południe położona połać Kotliny Jeleniogórskiej, hen aż po Karpacz 

i Kowary, dotąd szczęśliwym jakimś kaprysom przyrody, oszczędzana przez 

smrodliwe wyziewy „Celwiskozy” została kompletnie zasmrodzona równie 

nieudaną, mało sprawną, sfuszerowaną oczyszczalnią ścieków. I „Celwiskoza” 

dalej truła Jelenią Górę. Że truła dosłownie, nie ulegało dla nikogo 

wątpliwości. Namacalnie mogła to obserwować sama dyrekcja „Celwiskozy” 

na swych pracownikach pracujących w Kwaśnej Sali. Ich zachorowalność była 

zastraszająca, wprost katastrofalna i wydaje się nieodwracalna. Dyrekcja 

„Celwiskozy” wobec nagich faktów poczuła się zmuszona do zastosowania 

pewnych środków zaradczych (i znowu właściwie półśrodków). Na tym dziale 

skrócono czas pracy do czterech godzin na dobę. W Sosnówce, czy w jakiejś 

innej miejscowości górskiej otworzono specjalne sanatorium rehabilitacyjne 

dla pracowników „Celwiskozy”, w którym każdy z pracowników kwaśnej sali 

musiał obowiązkowo przechodzić przynajmniej przez 3 miesiące w ciągu roku 

kurację rehabilitacyjną. 

Samo miasto, Jelenia Góra odczuwało tę cuchnącą dolegliwość 

okresowo, w zależności od tego, z której strony wiały wiatry, które roznosiły 
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po świecie cuchnące i dodajmy, trujące zapachy i sodowe pyły pokrywające 

białym całunem całą tą połać kraju. 

Jadąc z wizytą do Stacha Raudnitza, który mieszkał w Cieplicach 

w domu „Pod Koroną” lub do Mieciów Wnukowskich, mieszkających na 

skraju miasta Jelenia Góra w ostatniej posesji położonej przy drodze 

z Jeleniej Góry do Cieplic, tuż pod bokiem cuchnącej „Celwiskozy”, 

musieliśmy przejeżdżać przez „Strefę zagazowaną” o czym nieomylnie dawał 

znać panujący w niej smród przypominający gnijącą padlinę. Niejednokrotnie 

potem zastanawiałem się, czy przypadkiem tak niespodziewana i prawie 

jednoczesna, grupowa śmierć tej rodziny nie była w dużej mierze 

spowodowane przez te trujące wyziewy „Celwiskozy”, które musieli wdychać 

bez przerwy dzień i noc. Najpierw wujo Piotr, cieszący się dotąd doskonałym 

zdrowiem, zapada nagle na jakąś chorobę, której lekarze w szpitalu 

w Cieplicach Śląskich nie potrafią zidentyfikować i w ciągu trzech dni 

w szpitalu umiera. W niedługi czas potem, podobnie zaniemogła Czesia. 

Szpitale w Jeleniej Górze, ani w Cieplicach Śląskich nie chcą jej przyjąć, 

tłumacząc się, że ta choroba nie odpowiada profilowi szpitala i odsyłają ją od 

jednego do drugiego, od Annasza do Kajfasza, aż kobieta zmarła w karetce 

i w ten sposób pogodziła skonfliktowane szpitale. I znowu w niedługi czas 

potem choroba dopadała samego Miecia, ale ponieważ był on pracownikiem 
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„Celwiskozy”, lekarz zakładowy od razu skierował go do sanatorium 

w Bukowcu. Było tu kiedyś znane i sławne, jako doskonałe, sanatorium 

przeciwgruźlicze. Sława pozostała, chociaż po epokowych wynalazkach 

cudownych środków leczniczych w postaci różnych antybiotyków, a przede 

wszystkim penicyliny i streptomycyny. Większość chorób zakaźnych, które od 

zarania wieków trapiły ludzkość, udało się już skutecznie opanować. 

A szczególnie takie choroby jak gruźlica czy choroby „W”. Trudno nam, więc 

było uwierzyć, że Miecio zapadł na gruźlicę. Zresztą sanatorium w Bukowcu 

już dawno straciło charakter lecznicy dla zakaźnych. Nie były tu stosowane 

żadne, zwykłe w takich szpitalach środki profilaktyczne czy ograniczania 

wizyt. Ot! Zwykłe sobie sanatorium. Sam Miecio, którego często w Bukowcu 

odwiedzaliśmy (mając już własny samochód, wizyty w sanatorium u Miecia 

traktowaliśmy, jako m.in. cel spaceru), czuł się jednak coraz gorzej, a lekarze 

mimo różnych konsyliów, nie mogli uzgodnić diagnozy. Nie wiedzieli, jaka 

męczy go dolegliwość. Wkrótce zresztą zmarł, zabierając do grobu tajemnicę 

swojej choroby. Osierocił, przysposobioną przez siebie córkę, w wieku 

naszego Andrzeja, która stała się jedyną spadkobierczynią i dziedziczką tego 

zadżumionego dworku, położonego na skraju miasta Jelenia Góra. 

Okazuje się, że nie bardzo trafnie oceniałem dyrekcję Centrali ZUT 

PTTK w Warszawie. W niedługi czas po ostatniej wizycie pana dyrektora „A.” 

w Jeleniej Górze, ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, do Dyrekcji Oddziału 
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ZUT PTTK w Jeleniej Górze wpłynęła dyspozycja pisemna z Centrali ZUT PTTK 

w Warszawie, przyznająca, mi imiennie zaległe premie za całe trzy kwartały 

tego roku oraz odpowiedni przelew na ten cel gotówki na konto bankowe. 

Wprawdzie nikt oficjalnie nie molestował mnie bezpośrednio 

o wycofanie rezygnacji, to jednak kroki takie jeszcze próbowano przedsiębrać 

nieoficjalnie, wykorzystując pośrednictwo w tym celu naszego radcy 

prawnego, mecenasa Młynarskiego. Na moją stanowczą odmowę, 

odpowiedź Dyrekcji Centrali ZUT PTTK w Warszawie, niejako w ostatniej 

chwili zdecydowała się ustąpić zgodnie z moim pismem z dnia 28 sierpnia 

1959 roku, przysyłając mi pismo następującej treści: 
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Warszawa, dnia 26 listopada 1959 r. 

Ob. Krasoń Stanisław 

Dyrektor 

Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa 

Urządzeń Turystycznych 

w jeleniej Górze 

Centrala ZUT-PTTK przyjmuje do wiadomości fakt rezygnacji 

Obywatela z zajmowanego stanowiska Dyrektora Jeleniogórskiego 

Przedsiębiorstwa Urządzeń Turystycznych PTTK w Jeleniej Górze, stosownie 

do pisma z 28 sierpnia br. i wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku 

służbowego w ustawowym terminie, tj. z dniem 30 listopada br. 

Agendy J/PUT i obowiązki dyrektora przejmie od Obywatela, 

Dyrektor Gdańskiego PUT, Ob. Ożga Tadeusz, którego centrala jednocześnie 

deleguje do Jeleniej Góry. 

Dyrektor 

J. Jędrzejowska. 
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Jak z tego widać, było to jak najbardziej poprawne, można śmiało 

powiedzieć, że dżentelmeńskie rozstanie. Bądź, co bądź z dyrekcji Oddziału 

ZUT PTTK w Jeleniej Górze odchodziłem tylko ja, ale dwóch pozostałych 

członków dyrekcji, prawdziwe filary, pozostawało nadal na posterunkach 

i usiłowało nadal realizować nasze plany i naszą politykę gospodarczą. Jako 

przykład muszę wskazać na wspaniałe przygotowania i zrealizowanie 

wspólnej wieczerzy wigilijnej i choinki dla dzieci. Urządzona na obszernej, 

opalanej werandzie Domu Wycieczkowego PTTK przy ul. 1 Maja nr 88, 

wzbudziła zachwyt wśród uczestników, członków i zaproszonych gości, nie 

wspominając o zachwycie dzieci, który przekroczył wszelkie granice. Dzieci 

po prostu czuły się wniebowzięte. I wieczerza, i choinka, i podarki pod 

choinką wywoływały spontaniczne huragany entuzjastycznej radości 

i wesołości. A na dodatek, przy pożegnaniu, każde dziecko odchodząc do 

domu otrzymywało pokaźną paczkę smakołyków, łakoci i owoców. Naszych, 

polskich, pachnących jabłek o rozwój hodowli, których wytrwale zabiegał 

w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, znany i sławny profesor 

Pieniążek. Prócz wspaniałych pachnących jabłek w paczkach znajdowały się 

również owoce południowe, cytryny, pomarańcze i grapefruity. W tym czasie 

prawdziwe rarytasy. Trzeba tu bezstronnie dodać, że te owoce południowe 

i bakalie w dużej mierze były zasługą pani dyrektorowej i prezesa Spółdzielni 

Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze Pana Chodury. Równie świetnie udał 

się i Sylwestrowy „Kinderbal” dla dzieci, w którym z powodzeniem obok 
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swych pociech uczestniczyli również i rodzice i szampanem witali Nowy 1960 

Rok. 

Do Siego Roku! 

Rozstaliśmy się więc przyjacielsko i przyjemnie. Ale nie zerwaliśmy 

łączącej nas z sobą więzi na gruncie społeczno-towarzyskim, jako Członków 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Trzynaście lat potem, 

kiedy właśnie wycofywałem się z aktywnego życia i przechodziłem na 

emeryturę, nie zapomniano o mnie. 7 czerwca 1973 r. zwołano specjalne 

Zebranie Prezydium Zarządu, aby mi uroczyście wręczyć przyznane mi 

odznaczenie PTTK. Niestety, tak się nieszczęśliwie warunki moje ułożyły, że 

na dłuższy czas byłem nieobecny w Jeleniej Górze i tego odznaczenia nie 

odebrałem. Na pamiątkę pozostało jeno pismo Zarządu zapraszające mnie na 

uroczystość, które przechowuję w archiwum rodzinnym. 

I tak mijało piętnaście lat od chwili, gdy w styczniu 1946 r. wybrałem 

się z Warszawy na Ziemie Odzyskane, na Dolny Śląsk, do Jeleniej Góry, by 

jako szperacz, zwiadowca spenetrować warunki życia i ewentualnego 

osadnictwa. Przez piętnaście lat los wodził mnie po manowcach, wertepach 

w poszukiwaniu wczorajszego dnia. Prawie przez cały ten czas w mojej 

wędrówce snuła się za mną jakby wątek, nić przewodnia, sprawa związana 

z odbudową i przemysłem materiałów budowlanych. Pierwszy zawarty tu 
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przeze mnie kontrakt o pracę był w Delegaturze Centralnego Zarządu 

Przemysłu Materiałów Budowlanych. Wprawdzie z materiałami 

budowlanymi i budownictwem miałem niewiele do czynienia, bo 

zajmowałem się w gruncie rzecz zaopatrywaniem stołówki pracowniczej 

w artykuły spożywcze. Na szczęście krótko to trwało, bo 1 kwietnia, jakby na 

„Prima Aprilis”, tego roku podpisałem inną umowę ze Zjednoczeniem Hut 

Szkła Okręgu Śląska Dolnego w Jeleniej Górze, mocą, której zostałem 

dyrektorem naczelnym Huty Szkła Technicznego. To nie znaczy wcale, że 

wyrwałem się z kręgu budownictwa i materiałów budowlanych. Nic 

podobnego. Zjednoczenie Hut Szkła było jedną z agend Centralnego Zarządu 

Przemysłu Materiałów Budowlanych, podobnie jak Zjednoczenie Ceramiki, 

kamieniołomy, kopalnie piasku i inne. 

Tu dopiero zacząłem poznawać, co to jest przemysł. Ja, biuralista, 

można powiedzieć biurokrata, z zaledwie pięcioletnim stażem pracy 

w instytucji, która trochę przypominała Bank, a trochę Kasę 

Oszczędnościowo-pożyczkową, w której praca urzędnika, takiego jak Ja 

polegała głównie na przekładaniu i wypisywanie papierków, księgowaniu 

i operowaniu „na papierze” sumami krociowymi, gdy sam osobiście, 

częstokroć nie „śmierdział złamanym groszem”. Następną pięciolatkę 

przewędrowałem i przetułałem się po różnych obozach jenieckich, 

pustkowiach i bezdrożach Branderburgii, Maklenburgii czy Szlezwigu-
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Holsztynu. W tych wędrówkach i tułaczkach po bożym świecie, dojrzewałem 

i nabierałem doświadczenia, aby w 1946 roku zostać dyrektorem 

Przedsiębiorstwa, powiedzmy raczej skromnie niewielkiego Zakładu 

Przemysłowego, jednego i to niewielkiego, w którym przeprowadzanie 

inwentury przez komisję zdawczo-odbiorczą trwało tygodnie i obejmowało 

kilka tysięcy pozycji. Wystarczy przejrzeć protokoły z tych czasów, które, nie 

wiem, jakim cudem, zdołały się ocalić, aby się złapać za głowę. Moja wtedy 

sytuacja podobna była do sytuacji człowieka, dla którego woda była na tyle 

znana, na ile potrzebna mu była do umycia się czy do zaparzania herbaty lub 

kawy, a którego dla żartu lub ze złośliwości wrzucono na głęboką wodę, nie 

bacząc na to, że facet nie umie pływać. Radź sobie jak potrafisz... - tego nie 

trzeba chyba mówić. 

Może kiedyś później, przy okazji, wrócimy jeszcze do tej kwestii, gdy 

siły i czas pozwolą. Teraz na tym poprzestaniemy, bo właśnie JWO 

przygotowuje się do jubileuszu. 

Czas tam zajrzeć! 
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