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Za cichą, cierpliwą miłość do człowieka i natury
Wsi rodzinnej, Regutowi
Za dzieciństwo, bory sosnowe i zapach siana,
który czuję do dzisiaj.
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Zbigniew D. Skoczek,
dziennikarz, b. Redaktor naczelny „Linii Otwockiej”
Ta książka przywróciła mi pamięć o dzieciństwie, wakacjach
które spędzałem we wsi celestynowskiej - Pogorzeli Warszawskiej i miasteczku (wówczas) Karczew, którego mieszkańcy
zajmowali się rolnictwem, handlem i rzemiosłem masarskim. W Karczewie
mieszkałem, w Pogorzeli, u stryjostwa, spędzałem większość lata.
Sianokosy, żniwa, młócka cepami, wykopki, zwózka płodów do zagrody,
wyjazdy furmanką na podorywki, bronowanie roli, siew, pieczenie ziemniaków na polu, w łętach - ziemniaczanych badylach - to były baśnie
moich wczesnych lat. Dlatego książkę Marty połykałem łapczywie, jak
wygłodniały pies. Zwłaszcza, że znalazłem w niej wątki historyczne
z okresu wojny i czasów powojennych zupełnie mi nieznane, wręcz sensacyjne. "Jutro sianokosy", to świetnie napisana saga utrwalająca nie tylko
pamięć o rodzinie Autorki i jej (tej rodziny), sąsiadach, ale, przede
wszystkim, opisująca życie na wsi od przedwojnia po czasy współczesne.
Polecam, jako lekturę obowiązkową nie tylko młodemu pokoleniu ziemi
celestynowskiej, ale całego Mazowsza. Wartki język, liczne dialogi - nawet
gwarą, sporo zdjęć - to wszystko sprawia, że ,,Jutro sianokosy’’ czyta się
z ogromną przyjemnością.
Andrzej Kamiński, dziennikarz
Pomysł Marty Matosek napisania książki, której historia jej
dziadka Józefa Celińskiego i jego rodziny pokazana jest na
tle wydarzeń lokalnych i krajowych, bardzo mi się
spodobał. Spędziliśmy długie godziny na omawianiu
szczegółów tak historycznych, jak również techniki ujęcia tematu. To
wszystko, połączone z niezwykłym talentem pisarskim Marty sprawił, że
powstała wspaniała książka, która opisanymi faktami z Ponurzycy, Podbieli, Reguta i znaczącymi wydarzeniami krajowymi, wpisuje się, a raczej
uzupełnia historię Gminy Celestynów. Jestem przekonany, że za kilka lat
talent pisarski Marty sprawi, że wydawcy w kraju i za granicą będą
ubiegać się o jej rękopisy reportaży literackich, w których obrazować
będzie losy zwykłych, a przez to: niezwykłych ludzi.
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PRZeDmOwA

C

oprzychodziCinamyśl,gdymyśliszoostatnichstulatachhistorii
Polski?Odzyskanieniepodległości?WojnaiPowstanieWarszawskie?Czymożekomunizmiprzemianaustrojowapo1989r.?
Jeślisięnadtymzastanowimy,tozauważymy,żehistoriajest
częstoopowiedzianazperspektywystolicyiwielkichośrodków
miejskich.WiemytakwieleożyciuwokupowanejWarszawie,
owalcewPowstaniu1944r.,aleczywiemy,zjakimiwyzwaniami
wczasiewojnyzmagalisięprościmieszkańcymazowieckichwsi?
Czywiemyotym,żeopróczstawianiaczołaokupacjiniemieckiej,
musieli oni chronić swoich posiadłości przed szerzącym się
bandytyzmem? Czy wiemy jak wyglądała elektryfikacja wsi
wmomencie,gdywieluwierzyło,żeodprąduchatazdrewna
pójdziezdymem?
Słuchając opowieści mojego dziadka, Józefa Celińskiego,
zaczęłamzdawaćsobiesprawę,jakmy,pokolenielaptopaismartfona,niewielewiemyozaprzeszłymżyciunapolskiejwsi.Tempo
współczesnegożycianapewnoniesprzyjaprzesiadywaniuprzy
piecu i wsłuchiwaniu się w historie dziadków. O ile dziadkowie
jeszczeżyjąichcątehistorieopowiedzieć.
Postanowiłamwięcspisaćwspomnieniamojegodziadkajako
rodzajdziedzictwatejzmęczonej,alezawszesilnejspołeczności
wiejskiej.Jesttoopowieśćnietylkoożyciudanejrodzinynamazowieckiejwsiiojejcodziennychzmaganiachzlosem,prawami
naturyihistorii.Jesttorównieżrelacjaospołecznościlokalnej,która
niczymwątekwosnowębieżnika,wplataswojąnarracjęwhistorię
gminy,powiatu,kraju,świata.
Jest to opowieść o niezmożonej, choć szorstkiej miłości do
drugiegoczłowieka,BogaiZiemi-zajejpłodnośćicierpliwość
wobdarowywaniupracowitegochłopatym,czegodożyciamu
trzeba.Jesttorównieżuniwersalnyprzekazopostępieinieufności
do niego, o konflikcie tradycji z nowoczesnością, o potrzebach
starszychpokoleńorazdążeniachimarzeniachtychmłodszych.
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Mam nadzieję, że książka ta pozwoli mieszkańcom wsi, choć
w małym stopniu poznać lub odkrywać dziedzictwo kulturowe
swoichprzodków.Natomiastkażdemuczytelnikowi,bezwzględu
napochodzenie,książkataunaocznipięknokulturywsipolskiej,
niedocenioną, a inspirującą siłę jej mieszkańców oraz zawiłość
iulotnośćjejniepisanejhistorii.

OD AutORKi

K

siążkatajestnapisanawformiereportażuliterackiegonapodstawierelacjiustnychJózefaCelińskiego,innychczłonkówjego
rodziny oraz interpretacji autorki. Niektóre drugoplanowe
wydarzeniaorazimionazostałyzmienionezpowodubrakudokładnychprzekazówlubdlapotrzebnarracji.Autorkadołożyławszelkichstarańbyosobyiwydarzeniapierwszoplanowezostałyopisane
rzetelnie,zgodniezusłyszanymirelacjamiidostępnymimateriałami.Niektórewydarzeniamogłyzostaćodebraneodmiennieprzez
innychświadkówiuczestników.Wszelkiebłędynależądoautorki.
Proszęokontakt(marta.matos@wp.pl)wprzypadkuniezgodności
faktograficznych, lub ogólnych komentarzy na temat książki.
Ponieważ niektóre relacje odnoszą się do bardzo trudnych
okolicznościżyciawczasiewojnyipowojnie,przepraszamosoby,
którezracjinazwiskalubjakiegokolwiekpokrewieństwazostały
treściątejksiążkiurażoneiproszęodalekoidącąwyrozumiałość.
Wszystkie zdjęcia, które nie wskazują innego autorstwa,
pochodzązarchiwówautorkiorazrodzinMatosków,Szostaków
iStrzeżyszów.
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PODZięKOwAniA

T

aksiążkaniezaistniałabybezwsparcia,ciepłaikonkretnejpomocy wspaniałych ludzi. Szczególne podziękowania ślę dla
AndrzejaKamińskiego:zamerytorycznewskazówki,uparteprzypominaniebymniemarnowałapisarskiegotalentuipomocwpublikacjitejksiążkiprzywsparciuorganizacjiStowarzyszenieKultury
Mazowsza.
SiostrzeAgnieszcedziękujęzainspiracjędonapisaniatejhistorii
orazpraktycznewsparcienawieluetapach.MagdzieSobieszczańskiejzaentuzjazminiezłomnąpomocwtranskrypcjachnagrań
wywiadów. Zbigniew Skoczek dokonał heraklejskiego wkładu
wredakcjętekstu,ratującgoodanglicyzmów.Historykom,Iwonie
Skórze,TomaszowiSkrzypkowskiemuiBogdanowiStrzeżyszowi,
(któryjestrównieżsiostrzeńcemdziadka)zawdzięczamrzeczowe
spojrzenienaaspektyhistoryczne.DziękiWamdowiedziałamsię
więcejokwestiachmilitarnychiwłasnościowychPolskiwXXw.niż
kiedykolwiekbymmiaławzamiarze.DziękujęWójtowiGminyCelestynów, Panu Witoldowi Kwiatkowskiemu, za ciepłe przyjęcie
pomysłupublikacjitejksiążki.
Wreszcie szczególne podziękowania ślę dziadkowi, Józefowi
CelińskiemuorazczłonkomrodzinMatosków,Strzeżyszów,Rendaszków,Szostaków(wszczególnościrodzicomBasiiBogdanowi
Matoskom, cioci Danucie i wujkowi Jerzemu Rendaszkom, cioci
WiesławieSzostak).Ichcenneinformacje,wspomnieniaizdjęcia
stanowiąfundamenttejksiążki.
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Rozdział1.

POżeGNANIe DzIeCIńStWA
Koniec sierpnia 1939, Ponurzyca

D

la wielu z nas koniec dzieciństwa i początek dorosłości są
płynne jak rzeka. Ot tak, przewijają się one przez ileś tam
naszych lat, w czasie których zatapiamy w pamięci dziecięcą
naiwność,niewinność,marzenia.Jednocześniedryfujemywburzliwenurtydorosłegożycia,zastanawiającsiętylko,cobędziedalej?
Cóżlosprzyniesie?
Dla dziewięcioletniego Józefa Celińskiego, koniec dzieciństwa
zaanonsowałłomotwdrzwijegorodzinnegodomuwwioscePonurzyca1.
Gwałtownewalenie,niezważającenato,żestare,dębowedrzwitrzymają
sięnazmiłujsięBożeweframugachdrewnianejchatkipokrytejstrzechą.
Nieczekającnapowitaniegospodarzy,doizbywtargnęlidwajniecierpliwi
goście.Bylitopolscywojskowi,umundurowaniipoważni,nalewym
ramieniukażdegoznichwisiałkarabin.
Starszyrangążołnierzwysunąłsięnaprzódiskierowałwstronę
gospodyni - matki Józefa. Kobieta w momencie wejścia gości
zerwałasięodstołu,gdziesiedziałaztrójkądzieci,poczymstanęła
naprzeciwko mundurowych. Niewiasta miała około trzydziestu
sześciulat.Byłaubranawskromną,szarąsukienkę.Jejpopielate
włosybyłyzwiązanewciasnykok,podkreślającyjejszczupłątwarz,
lekkozapadłepoliczkiiwąskieusta.
- Pani Anna Celińska? - zapytałsurowymgłosemdowodzącyżołnierz
- Tak, to ja. - wykrztusiłakobietasparaliżowananagłymnajściem
wojskowych.Żołnierzwyciągnąłwjejstronęjakiśpapier,poprawił
brońnaramieniuigłośnooświadczył:
- Z rozkazu Komendanta Rejonu Uzupełnień jest pani aresztowana za
ukrywanie męża, Józefa Celińskiego przed mobilizacją alarmową do
piechoty2! -Mężczyznaobejrzałsięjeszczepoizbieihuknąłzpogardą:- Wojna z Niemcami idzie, a tu się zachciało męża chować za bronami w polu, zamiast ojczyzny bronić!?
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Anna Celińska, matka Józefa, na tle rodzinnego domu
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Przed oczami wojskowego stała zdumiona, młoda kobieta, która
momentalniezdawałasiępostarzeć,oconajmniejdziesięćlat.Twarzjej
poszarzała,nogisiępodniąugięły,ajejdolnawargazaczęładrżeć.Obok
niejstałHeniek,jejnajstarszy,dwunastoletnisyn.Wmomencie,gdy
mundurowiweszlidoizby,chłopakpoderwałsię,bystanąćwobronie
matki.LeczHeniekszybkozamarłwbezruchu,gdymłodszyżołnierz
wymierzyłwniegobroń,ottaknawszelkiwypadek,żebymłodzikczegoś
głupiegoniezrobił.ZaHeńkiemstałdziewięcioletniJózek,którykurczowo trzymał za rękę zatrwożoną siedmioletnią siostrę Halinkę.
Wmomencie,gdyżołnierzwypowiedziałtesłowa,całatrójkadziatek,
niczymchórkościelnynaznakorganisty,zaniosłasięprzenikliwympłaczem.
Wtymmomencie,ichmatka,Anna,zebraławsobiesiłyiwykrztusiła:
- Panie wojskowy, miejcie litość! Toć to ja męża nieboszczyka pochowałam
latoś na przedwiośniu! Na nerki zachorował. Lekarz zaradzić nie mógł.
Teraz chcecie i matkę zabrać a sierotami te dziecięcia zostawić?
Rysytwarzystarszegowojskowegonaułameksekundyzłagodniały.Spojrzałonjeszczerazpoubogiejizdebce.Naprzeciwległej
ścianiestałwielkikaflowypieczkuchenką.Najednejfajercegotowałasięjakaśmarchwianka.Przypiecu,obokdrzwidoizbysypialnejstaładrewnianaławeczka.Przyoknie,naprzeciwkopieca,
stałstarydrewnianystół,anieopodal-małakomódka.Naścianie
nadkomódkąwisiałynagwoździkachceramicznekubkiwkwiaty.
Pomimoprostotyiubogościwnętrza,odczućmożnabyłodbałość
idyscyplinęjegomieszkańców.
Żołnierzzwróciłsiędokobietyjużniecołagodniejszymtonem:
- A to nie mogła wdowa zgłosić do gminy w Osiecku, coby wiedzieli
i głowy wojsku nie zawracali?
- Tak panie, racja to, trzeba było zgłosić. –westchnęłakobieta,ukradkiem
ocierającrękąłzę,którazaczęłajejspływaćpopoliczku- Ale jakem
pogrzebała nieboszczyka, zaraz za orkę trzeba było się zabrać. To pszenicę
i grykę posiać, coby później do garnka było co wrzucić. I tak wyleciało z
głowy. Przepraszam za niepotrzebne zabieranie waszego czasu.
- No nic. To niech natychmiast zgłosi to do gminy –powiedziałżołnierz
normalnymtonem,poczymspojrzałporazostatninałkającedzieci
idodał:– Bo matka tym dziatkom potrzebna!
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Mundurowyukłoniłsię,skinąłrękądoswojegotowarzyszaiobaj
gościewyszlizdecydowanymkrokiemnazewnątrz.
- A jeszcze dzisiaj wyślę synów do gminy - odpowiedziała Anna
- Bo jutro będą sianokosy. Dziękuję komendancie i szczęść wam Boże!
Żołnierzzasalutował.Następniegościedosiedlikoni,któredotej
poryskubałytrawępodpłotemiodjechali,pozostawiajączasobągłosy
jeszczezcichałkającychdzieciitumankurzunapiaszczystejdróżce.
JeszczetegosamegodniaHeniekiJózekudalisiępośpiesznie
doOsiecka,bydopełnićformalnościwgminie.Dwajbraciapodążali
w milczeniu gościńcem wiodącym przez sosnowy bór, łąki oraz
rżyskapozostałepoudanychżniwach.
SymbolOsiecka–dwieiglicenawieżachneogotyckiegokościołabyływidocznejużzoddali,wyłaniałysięznadłąkiwzgórz
otaczającychtospokojne,mazowieckiemiasteczko.Parafiawtej
średniowiecznejosadzieliczyłasobiesetkilat,założonazostała
około1300roku,zapanowaniaksięciamazowieckiegoBolesława
II, syna Siemowita. Choć przez stulecia kościółek w Osiecku
przeszedłniejedenpożariniejednąodbudowę,dopierowpierwszymdziesięcioleciuXXwiekuOsieckzainwestowałwbudowę
solidnego przybytku duszy – dużego, murowanego kościoła
zczerwonejcegły.Józefpamiętał,żeniegdyśjegodziadek,ojciec
taty, pomagał w zbiórce pieniędzy na budowę tego kościoła
izawszezdumąotymprzypominał.
Józefpatrząctaknakościół,próbowałdotrzymaćkrokużwawo
maszerującemubratu.Wtedywłaśniechłopcaogarnąłtakidziwny
smutek,tęsknotaizaduma.Ojciecjużwprawdzienieżyłodpół
roku,alenadalciężkobyłopogodzićsięzjegostratą.Codzienne
życiebezniegobyłobardzotrudne.
Przypomniał sobie Józek ten dzień na przedwiośniu, gdy
ojcieczaniemógłwczasiebronowania3 pola.Mężczyznanagle
jęknął, skulił się i padł na ziemię, że aż ciągnący brony stary
końKaryobróciłsięzatrwożony.Józek,widzącto,pognałpędem
dodomu,byzawołaćHeńkaisąsiadadopomocy.SąsiadAndrzej
SzymczakwrazzHeńkiemprzywlekliojcadodomuipołożyli
nałóżku.
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Widok z okolicznych łąk na wieże osieckiego kościoła
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JózekpamiętałjakposłalipodoktoraażdowsiSobienie-Jeziory4
bonigdzieindziejwokolicylekarzaniebyło.Doktortrzyrazyprzyjeżdżałdodomu.Zbadałchorego,zdiagnozowałchorobęnerek,dał
Anniedwamałesłoiczkiproszkuipoinstruowałjakdawkowaćleki.
Matkaniemiałapieniędzy,więckazałaHeńkowisprzedaćkrowę,
byzapłacićlekarzowizawizytyimedykamenty.Lekarzynawsiach
mazowieckichbyłojaknalekarstwo,ajakjużjakiśsiętrafił,tocenił
swojeusługi,żehej!
Józek przypomniał sobie, jak matka skrupulatnie wymierzała
ojculeki.Jednakbóle,gorączkaijękiojcawcalenieustawały.Ażdo
8marca1939roku.WtedytoJózefCelińskizmarłwwieku39lat.
Pozostawił żonę oraz trójkę dzieci.Widać ani krowa, ani doktor,
animedykamentyniebyływstanieodwrócićplanówBoskich.
PogrzebojcawkościelewOsieckubyłbardzoskromny.Matce
niewiele pieniędzy zostało po spłaceniu lekarza, resztę musiała
pożyczyćodsąsiadów.Zostałaztrójkądzieciiciężkąpracąnaroliw końcu to była wiosna.Trzeba było pola wybronować, zaorać,
zbożanasiać,kartoflinasadzić.
Beztatywszystkobyłotrudniejsze.Jegosilne,ojcowskieręce
mocnowbijałypługbyzaoraćziemię,apotemspulchnićjąprzed
zasadzeniem kartofli. Józek opierał swoje dziewięcioletnie ręce
opług,napierałswoimchudymciałemnarączki,alepługowane
bruzdyitakwychodziłypłytkie.
Józekspojrzałnaswojegostarszegobrata,równieżpogrążonego
wmyślach.Obajwiedzieli,żemimomłodegowiekumusząbyćdla
matki podporą w trudach i znojach. Będą chronić siostrzyczkę,
Halinkę.Będądoglądaćkrowy,Karego,świńicałegogospodarstwa
tak,byojcieczdumąspoglądałnanichznieba.Dziewięciolatek
wyprostowałsię,podniósłswojązłotowłosągłowęizrównałkrok
z Heńkiem. Choć nie powiedzieli do siebie ani słowa, ich oczy
iduszespotkałysięwtejchwiliwcichymprzymierzu.
Cień uśmiechu pojawił się na wargach Heńka. Józek poczuł
mocnyuściskdłonibrata.
- Damy radę, prawda Józek? –zapytałHeniek.
- Tak, damy radę –odpowiedziałJózek,patrzącpewnieprzedsiebie.
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Rozdział2.

IDzIe WOjNA
Sierpień-wrzesień 1939

D

awaćradęoniwszyscymusieli,bowiemczasyrobiłysięcoraz
bardziejzamętne.Ponurzycastawałasięcorazcichsza,zamierając
woczekiwaniunanajgorsze.Latem1939rokugroźbawojnywisiała
wpowietrzujakciężkachmuraburzowa,która,zanimspuścikrople
wodynaulgęspieczonejziemi,nadchodziwcałkowitejciszy,bynagle
huknąćgromemwprzerażone,choćpostawionenaalarmsioło.
Najpierw, w „kartkowej mobilizacji” wojsko zarządziło
wcieleniedosłużbyzdrowszychisilnychchłopskichkoni.Wielu
gospodarzy ze wsi żegnało się z ciężkim sercem ze swoimi
czworonożnymitowarzyszamidoliiniedoli.Koniebyłyprzecież
największą finansową inwestycją rodziny i najważniejszą siłą
roboczą,zatrudnianądowszelkichpracwokółgospodarstwa.
Silny,wyuczonykońsłużyłdociągnięciabron,pługów,zwożeniasiana,zbożaiziemniaków,toznowudoprzywożeniadrzewa
opałowego z lasu, bądź jako transport do kościoła, gminy
czynatarg.
Wkrótceprzyszedłczasnaboleśniejszepożegnania.Nastąpiła
„cicha mobilizacja” mężczyzn od siedemnastego do sześćdziesiątegorokużycia.Wwynikutegonaboru,którynastąpiłna
kilka dni przed powszechną mobilizacją (ogłoszoną dopiero 31
sierpnia1939r.)wojskupolskiemuudałosięzwerbowaćokoło75%
zasobówosobowych5.
W Ponurzycy wiele rodzin żegnało w płaczu swoich synów,
mężów,ojcówibraci.Wszyscyrozstawalisięzpoborowymitak,
jakbywidzieliichporazostatni.Kilkuznichistotniemiałojużnigdy
niewrócićdorodzinnegodomu.
OdtamtejporyżyciewPonurzycyjakbyprzymilkło.Jużniebyło
nawsisłychaćżarcikówmłodzianówidącychnasobotniązabawę
do pobliskiej szkoły. Nie słychać było, tak częstego przedtem,
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Życie w Ponurzycy toczy się swoim własnym tokiem.
Na zdjęciu: jeden z wielu przydrożnych krzyży w Ponurzycy
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wesołego gwizdania chłopów przy robocie w polu, czy też
głośniejszychrozmówsąsiedzkichprzezpłot,przyjacielskichkłótni,
kiedychłopiradziliopolityce,czyprzechwałekosilniejszymkoniu,
lublepszymwozie.
Potem nadszedł wrzesień 1939 r.

M

iesiąctenbyłwyjątkowociepłyisłoneczny.Nitkibabiegolata
snuły się w powietrzu, po trawach i gałązkach krzaków
wskazując,jakbabkiprawiły,nawczesnąimroźnązimę.Nieopodal
wsidwajchłopcypaślikrowynałąkach,przygościńcuwiodącym
doOsiecka.Siedzącnamiękkiejtrawiestrugaliproce,pogwizdywali
i śpiewali„Na wójtowej roli studzieneczka stoi…”. Pastuszkowie
baczylijednocześnie,bykrowinyniezboczyływgrzędyburaków
pastewnychzamiedząsąsiada.Mieliprzecieżzojcemzatydzień,
wczwartek,jechaćdoKołbielibyjednąztychjałóweksprzedaćna
jarmarku.
KilkasetmetrówodtychchłopcówleżelisobienatrawieJózek,
Halinkainajmłodszysynsąsiadów,szesnastoletniEdekSzymczak.
Obokleniwieżułytrawęichkrowy.Gdytakdzieciakipatrzałyna
błękitne, bezchmurne niebo, krowy zaczęły się dziwnie zachowywać,muczećzniepokojem,jakbychciałyobwieścić,żecoś
wisiwpowietrzu,cośzłego.Całatrójkadziatekzerwałasięnarówne
nogi i zaczęła uważnie nasłuchiwać. Niski, podprogowy dźwięk
dobiegałzzahoryzontu,jakbypomrukzbliżającejsięburzy.Błękitne
niebo nagle pociemniało na chwilę od gęstej chmury, z której
wyłoniłsięposępnykształtsamolotu,zanimkolejnyinastępny.Patrzylinatozjawiskoniezdającsobiesprawyztego,żetoniemieckie
bombowce.
Samoloty niczym znak śmierci sunęły teraz z warkotem po
niebie,napełniającparaliżującymstrachemserduszkamałychpastuszków.NagleEdekzłapałJózkazaramięikrzyknął:
- Patrzaj tam!
Jedenzsamolotówzniżyłlotiprułpowietrzenadłąkamilecąc
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wkierunkuOsiecka.Naglezawarkotałgłośniejiwyplułzsiebie
czarną bombę. Bomba spadała jakby w zwolnionym tempie
nieopodalkościoła.Rozległsięhukibrzękspadającychnabruk
kościelnychszyb,wpowietrzewzbiłsiędym.Gdyopadł,oczom
chłopców ukazały się dwie nietknięte wieże kościoła. Potem
okazałosię,żebombatrafiławsąsiadującyznimdom.
Nie zdążyli ochłonąć, gdy nagle usłyszeli ogłuszający warkot
następnego samolotu i huk, który powalił ich na ziemię. Gdy
wszystko ucichło, unieśli lękliwie głowy i zobaczyli, że bomba
rozerwała w strzępy siedzących nieopodal dwóch pastuszków
iczterypasącesiękrowy.Czerwieńkrwinasoczyściezielonejtrawie
niczympieczęćwyznaczyłagranicęmiędzyżyciem,jakiewieśdo
tejporyznała,anowąrzeczywistościąwojny,chaosuibiedy,jaka
czekała za miedzą. Nadchodziła rzeczywistość, na którą tak
naprawdęniktniebyłprzygotowany.
Józefniewiedziałjuż,cosiędziałodalej.Pociemniałmuobraz
przed oczami, dźwięki na chwilę zamilkły, wszystko spowolniło,
każdeuderzeniesercawjegochudejpiersioddzielaławieczność.
Ocknąłsię,nakrzykiprzejmującyszlochHalinki:
- O Jezu, Jezuniu uciekajmy!
Niewielemyśląc,chłopieczłapałsiostręzarękę,drugądłonią
chwycił łańcuch krowy i pognał przed siebie. Po chwili Józef,
Halinka,Edekiichjałówkizniknęliwsosnowymborze.
Ten tragiczny dzień zapadł Józkowi głęboko w pamięci.Tak,
bowiem,zaczęłasiędlaniegoIIwojnaświatowa6.
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Rozdział3.

ŚlADy PO WAlCe
Wrzesień 1939

A

więcwojna.Następnewrześniowedni,choćnadalsłoneczne
i ciepłe, naznaczone były trwogą i niepewnością
oprzyszłość.Każdybyłprzygotowanynanajgorsze,choćniktnie
miał pojęcia, co to najgorsze miało oznaczać. Na wszelki
wypadek, pod domem Celińskich chłopcy wykopali małą ziemiankę i przykryli ją deskami, sosnowymi kolkami, ziemią
iliśćmi.Zawszetodobrzecośtamukryćprzedpożarem.Można
też było się tam schować na wypadek gdyby Niemcy chcieli
chałupinęzbombardować.Wątpliwebyło,czytakaziemianka
uratowałabymieszkańcówdomuodapokalipsy.Jednakjużsam
faktjejistnieniadawałAnnieijejdzieciompoczuciewzględnego
bezpieczeństwa.
Mieszkańcy Ponurzycy z niepokojem nasłuchiwali wieści
zokolicznychwsi.Zastanawialisię,kiedyżołnierzezeswastykami
namundurach,wykrzykującycośwchrapliwym,niezrozumiałym
językudotrądoichwioski?Iktoichobroni,gdytosięstanie?
Wieścinasłuchiwalirównieżprzezmałeradyjkosłuchawkowe,
detefon, które w Ponurzycy mieli tylko bogaci gospodarze:
Szymczakowie i Ćwiekowie. Takie radyjko było wyposażone
w detektor kryształkowy i nie wymagało zasilania prądem.
Zamiastgłośnika,odbiornikmiałsłuchawki,którekładłosięna
talerzu,bywzmocnićwydobywającysiędźwięk.Tenpomysłowy
zabieg pozwalał większej grupie zebranych wokół talerzyka
chłopów wysłuchać wieści z kraju. Ponurzycczanie wytężali
uszy na głos spikera, który przekazywał komunikaty wojenne, słuchali o życiu walczącej Warszawy, słów otuchy i patriotycznychpieśni.
Jednakanipatriotycznepieśni,anizapewnieniaspikerów,aby
sięnielękać,niemogłyzaprzeczyćfaktom:wojskaniemieckie
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systematycznieprzełamywałypolskąobronęinacierałycoraz
głębiej w kierunku stolicy. Niemcy mieli przewagę osobową,
technicznąistrategiczną.Posiadalinowoczesnąbrońpancerną,
lotnictwo,łączność,zmotoryzowaneoddziałyiogromnezasoby
ludzkie.Polskaniebyłaprzygotowanadotejwojny,alemiała
mężnychżołnierzygotowychbronićgołymirękomawolności
swego dopiero co wyswobodzonego, niepodległego kraju.
WarszawapadławręceNazistówdopiero28września1939,gdy
jużniebyłoamunicji,lekarstw,aszpitaleniemogłyjużprzyjmowaćrannych.Dwadnipóźniejucichłgłosspikeranaantenie
PolskiegoRadia7.
Tymczasem w połowie września sytuacja na południe od
Warszawystawałasięcorazbardziejniespokojna.Niemcypokilku
dniachdotarlinazachodnibrzegWisłypodGórąKalwarią.Wkrótce
uchwycilioniprzyczółeknaprawymbrzegurzekiwokolicachNadbrzeża skąd wojsko niemieckie zamierzało prowadzić dalsze
operacje na wschodzie8. Po prawej stronie Wisły stacjonowały
zdziesiątkowaneoddziałyarmii„Lublin”:kilkabatalionówpiechoty
isłabychszwadronówkawalerii,praktycznie,pozbawionychartylerii
iłączności9.
Wdniach11i12wrześniatrwałyzaciętewalkioprzyczółek,
w czasie których Niemcy przerzucili znaczną część piechoty
iczołgównawschodnibrzeg.Wtymrównieżczasierozpoczęły
się niemieckie bombardowania miejscowości na linii Wisły.
Posforsowaniurzeki,Niemcyprzecięliszosęlubelskąirozpoczęli
marsz na Garwolin, z zamiarem wyjścia na tył wojsk polskich
wtamtymrejonie10.
Towłaśniewczasietejwzmożonejaktywnościwojskowejna
południeodWarszawy,wewrześnioweprzedpołudnie,dodomu
CelińskichprzybiegłzziajanyHeniek.Chłopakoparłręceokolana
iwysapałuprogu:
- Matula, Józek! Pożoga w Regucie! A polskie wojsko idzie na Podbiel!
Anna,JózekiHalinka,którzywłaśniezajęcibyliobłuskiwaniem
grochu, zaczęli wypytywać o szczegóły. Heniek złapał nieco
powietrzawpłucaikontynuował:
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- Ludzie mówią, że Niemcy na Regut idą. A w Regucie stacjonowała
kompania11 polskiego wojska. Niemcy z lasu zaczęli strzelać
z mauserów. Wiecie, z tego karabinu, co ma kule samozapalające.
Już parę domów i stodół stoi w płomieniach!
Chłopakciągnąłdalej,żejedengospodarzzReguta,Bronisz
sięnazywałicepemmłóciłżytonaklepiskuwstodole,ajego
żona,Broniszowachlebpiekławdomu.NagleNiemcypodjechali
na motocyklach i zaczęli strzelać z karabinów w stronę
gospodarstw.Kilkaminutpóźniej,drewnianastodołaBroniszów
zesłomianąstrzechąstaławogniu,podobniejakichdrewniany
dom.Naszczęście,rodzinaBroniszówwyratowałasięzpożaru.
Gospodarzwybiegłnatychmiastzestodoły,którejdachtrawiły
już płomienie i wyprowadził krowę z palącej się obok obory.
Broniszowa zdążyła wyprowadzić z izby piątkę przerażonych
dzieci,alewróciładopalącegosiędomu.Wizbiewkolebcespało
w najlepsze najmłodsze dziecko. Kobieta w ostatniej chwili
złapała syna w powijakach i wybiegła z domu w momencie,
gdy trawione ogniem drewniane bele stropu zaczęły spadać
napodłogę.
- O matko kochana, dobrze, że wszyscy się wyratowali! –wyszeptałaAnna.
- A co z polskim wojskiem? -zapytałzprzejęciemJózek.
- Właśnie dowódca polskiej kompanii zarządził, że w Regucie nie
będą walczyć z Niemcami. To byłaby tragedia dla wsi. W mig Regut
by stanął w ogniu, jakby tak jedno i drugie wojsko miało strzelać
do siebie. Więc wojsko polskie zaczęło się wycofywać. I właśnie teraz
ciągną oni w stronę Podbieli. A nuż lada moment będą tutaj,
w Ponurzycy!
Wizbiezapanowałagrobowacisza,Annaprzeżegnałasięizaczęłasięmodlić,wzywającniebiosa,bychroniłyjejdzieciidom.
JózekwpatrywałsięwHeńkawnadziei,żestarszybratnapewno
cośwymyśli,byzaradzićtejcałejsytuacji.AleHeniekmilczał,wpatrującsięwokno,zaktórymkuryspokojniedziobałytrawę,atopole
szumiałyprzydrodzewrytmjesiennejbryzy.Halinkasiedziałaprzy
piecuituliładopiersiswojąszmacianąlalkę.NarazHeniekwstał
iocierającspoconeczołorękawemkoszuliny,zarządził:
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- No, koniec gadania. Józek, dawaj tutaj, zaraz zabezpieczymy obejście
i wykopiemy jeszcze jedną ziemiankę, żeby tam zboża i ziemniaków
pochować.
- Dobrze Heniek mówisz -poparłapierworodnegoAnna- A ja przygotuję kufer z najważniejszymi rzeczami coby też w ziemiance
zakopać! I chleba napiekę na tydzień lub dwa.
Ponurzycaniemusiaładługoczekaćnadalszyrozwójsytuacji.
16-tego września polska kompania znalazła się pod Ponurzycą,
gnana przez Niemców. Późnym popołudniem, obydwa wojska
stanęłyczołowczołonabłoniachpomiędzyPodbieląaPonurzycą.
Cosiędziałopóźniej,zapisanejestjedyniewpamięciniektórych
mieszkańcówtychokolic.
JózefCelińskiwspomniał,żewalkatabyłanierówna.Tobyło
spotkanie Dawida i Goliata. Szara polska piechota i kawaleria
wyposażonebyłyzaledwiewkarabiny,szableizmęczonekonie,
alemiaływsobiewielkiepragnienieobronyojczyznyprzednieprzyjacielem.Niemieckipododdziałniebyłliczebniewiększyodpolskiego,alemiałposwojejstronienowoczesnysprzęt:motocykle
iterenowełazikizkarabinamimaszynowymi.
Wkrótcekulelatałypoobustronachłąki,azakrwawioneciała
żołnierzy, jeden po drugim opadały na zieloną trawę. Konie też
padały,głośnoprzytymrżąciprzygniatającswymiciałamiporanionychżołnierzy,którzywbólachdokonywaliswegokrótkiego,
wojennegożywota.Wkrótcepoległkpr.WładysławPiekarz.Zginął
równieżpor.artyleriiLeszekStecki12.Trupścieliłsiępoobustronach
polabitwy.
Słońce zaczęło powoli zachodzić za horyzontem odległego
lasu,rzucająckarminowąpoświatęnapolewalki.Zmierzchzaczął
ogarniaćbłonia,wpolskichszeregachpowstałzamęt.Dowódca
nieżyje,morależołnierzyosłabło,brakowałoamunicji,wokółszańca leżały ciała rannych kompanów. Każda kolejna próba walki
byłabypewnymmarszemkuśmierci.Znastaniemmroku,szare
mundury zaczęły po cichu rozpierzchać się w ciemnościach
sosnowychlasówmiędzyPodbieląaPonurzycą.Tymrazemnie
DawidwygrałaGoliat.
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Gdy w półmroku słychać było jeszcze dogorywające konie,
astrzałynabłoniachjeszczenieucichły,napobojowiskupojawiła
sięjakaśponura,nocnamara.Łaziłapopoluwalkiipochylałasię
nadumierającymikońmi,jakbyczegośszukała.Czyżbytobyłduch
zabitegożołnierza,którywróciłpożegnaćsięzeswoimkoniem?Nie,
tobyłAntoś,chłopzPonurzycy.Przemykałniczymciemnyupiór
międzykońmiigorączkowozdejmowałznichsiodła,cichoprzytym
chichocząc.Wojnawojną,aletakiesolidne,skórzanesiodłamożna
byłosprzedaćzaniemałegrosze!
Właśniewtedy,gdytylkozmrokzapanowałnadponurzyckimi
borami,ktośzapukałdodrzwichatyAnnyCelińskiej.Bylitotrzej
polscyszeregowcy,odzianiwmunduryzabrudzoneziemiąikrwią.
Ich czoła poorane były zmarszczkami - piętnami dramatu, jakie
młodzieńcywłaśnieprzeżyli.Jedenzwojskowych,zniepewnością
wgłosiezapytałgospodynię,czyniemoglibyprzespaćprzeznoc
wjejstodole.
Chwilępóźniej,Józeknaniósłparęsnopkówsłomydoizby
ipołożyłjeprzypiecu.Nasłomężołnierzenarzuciliswojekoce,
naktórychmielisiępóźniejułożyćdosnu.Wizbiewyczuwało
sięatmosferęniepokojuikonspiracji.PrzecieżNiemcymogli
wpaśćtuwkażdejchwiliiwszystkichrozstrzelaćzaukrywanie
żołnierzy!
Nastoletliłsięsłabypłomyczeklampynaftowej,wokółniego
usiedligościeidomownicy,rozmawiającszeptem.Odkiedywojna
nastała,trzebabyłooszczędnieobchodzićsięznaftą,bozrobiłasię
bardzo droga, a do tego dostępna była jedynie na targu
wOtwocku.Annacichutkokrzątałasięwokółkaflowegopieca,
a po chwili postawiła na stole miskę parujących ziemniaków
izacierkinamleku.Dotegonakroiłakilkapajdekchleba,któryupiekła niedawno w piecu opalanym drewnem. Trzej zgłodniali
młodzieńcyzaczęlipochłaniaćjadło,coruszpodającściszonym
głosemrelacjezpolawalki.
- Nie mieliśmy szans z Niemcami -rzekłjeden,zagryzajączacierki
pajdąchleba.Wjegogłosiesłychaćbyłozłość,smutekirozgoryczenie.- Jako mięso armatnie byliśmy rzuceni do boju.
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- No właśnie -dodałdrugi,kiwającgłowąmiędzyjednymkęsem
ziemniakówadrugim–myśmy słabe mieli wyposażenie, a dowódcy
nie mogli nawiązać łączności z innymi oddziałami. Kazano nam wojować samym na głodniaka, bosaka i prawie bez amunicji. Pani dobrodziejko, myśmy to już od przedwczoraj nie mieli co do gęby włożyć,
bo trzeba było koczować pod reguckim lasem.
- Niemców też paru padło –dorzuciłtenpierwszy,zamyślającsię.
– Ale oni nam zaraz dowódcę zabili. Taka strata! Może jakby oficery
poddały się przed walką, to by się wszyscy uchowali...
- Jo bym se ne poddał! –wzburzyłsiętrzeciżołnierz,którydotejpory
siedziałwmilczeniu.Uderzyłpięściąwstółidodał,zdradzającprzy
tymswójzabużańskiakcentikozackitemperament:
- Ja bym se zastrielił, a bym se ne poddał!
Kozakciągnąłdalej:
– Ta, by se uchowali! Zabroliby nos wszyćkich. Niehonorowo by było!
Tak tośmy próbowali!
Po czym dodał nieco ciszej, kierując oczy ku sklepieniu izby:
- Pokój duszom naszych braci, co polegli w obronie łojczyzny!
- Pokój duszom poległych braci! -kiwnęlidwajpierwsiżołnierze,po
czymwszyscywzadumiezmówili„Wiecznyodpoczynekraczim
daćPanie”.
Nazajutrz rano, trzej żołnierze odeszli w stronę Pilawy. Nie
wiadomo, jak potoczyły się dalsze losy wojaków. Może zasilili
oddziaływojskowebroniąceśrodkowejWisływMaciejowicachlub
wDęblinie?Amożeudałoimsiędotrzećtam,skądprzyszli,iuradowaćrodziców,żonyidzieci?Czyteżmożemielionimniejszczęścia,wpadliwłapskawrogaizostalizastrzeleni?
WPonurzycyniktonichjużwięcejniesłyszał.Rodzinyconiektórychpoległychdowiedziałysięjakośośmiercibliskichizabrały
ichciaładopochówkuwrodzinnychstronach,prawdopodobnie
gdzieśnaLubelszczyźnie.Natomiastzwłokiobydwudowódców
i jedenastu żołnierzy poległych w walce zostały pochowane na
cmentarzuwOsiecku,gdzieznajdująsiępodziśdzień.
AcosiędziałowPonurzycypowalce?Taktojużjest,żelosczasemzsyłatakienieszczęściainiedolęnaludzi,iżzdajesię,żejużnic
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Grób żołnierzy zabitych w czasie bitwy pod Ponurzycą
16-17 września 1939 roku

Cmentarz w Osiecku. Widok na kaplicę p.w. św. Rocha,
na ktorej tyłach znajduje się grób żołnierzy
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niebędziewstanieodwrócićzłegoomenu.Akiedynawetnadzieja
nalepszyloszaczynaumierać,niebiosanarazzsyłająwątłyznak
otuchy,abytęnaiwnąsiostręnadziejęutrzymaćprzyżyciu.
GdyzranaJózekposzedłnałąkęzawieśpaśćkrowę,napotkał
właśnietakiewątłeznakinadziei.Żarłyonetrawęisianozestogu,
jakby pierwszy raz w życiu je widziały. Zupełnie przy tym nie
zważałynakrzykichłopówiodpędzanieodstogu.Byłytokoniezabiedzone,wygłodniałeiporzuconeprzezkawaleriępołąkach
iwlasach.Wnetzbieglisięinnichłopiizaczęlibraćjednegokonia
zadrugim.WtymcałymnieszczęściutochociażBógkoniedorobotyzesłał!
Józekpoparzyłnajednegobrązowegowałacha13.Koństałsobie
spokojnieiwnajlepszepochłaniałsianozestogu.Pochwilizwrócił
łebwstronęgapiącegosięchłopca.Józekzbliżyłsiędokonia,poklepałgoposzyiiuśmiechnąłsiędoniego:
- Chyba się nawzajem potrzebujemy. Witaj. Od dziś będziesz naszym
Kasztanem.
TegodniaKasztandołączyłdogospodarstwarodzinyCelińskich.
Przezkolejnelatabyłonświadkiem,anawetuczestnikiemniejednegoważnegowydarzeniawżyciutejrodziny.
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Rozdział4.

Byle DO WIOSNy
Listopad 1939
- Co takiego? Pięćdziesiąt kilo żywca na rok? – Anna z niedowierzaniem patrzyła na rozporządzenie, które trzymał
wrękachsołtys- I do tego jeszcze cztery metry pszenicy i cztery metry
ziemniaków?
- Ano droga pani, Niemcy tyraz rzundzą. Jak każą tyle w kontyngencie
dawać od waszych sześciu mórg, to tak trzeba płacić -mężczyznana
chwilęzerknąłwswojedokumentyidodał- No nic, pierwsza zbiórka
będzie w grudniu, a później raz na rok, w listopadzie. Więc szykujta
tego żywca i ziarna zawczasu.
Sołtysspojrzałzzakłopotaniemwsmutneoczykobieciny.Byusprawiedliwićniecoswąrolęposłańcaokupanta,rozłożyłbezradnie
ręceidodał:
– Pani Anno, widzi pani sama. Ja tylko taki robaczek jestem, co polecenia przekazuje. Mnie wójt też gania o te kontyngenty, bo nad nim
Niemcy w Garwolinie siedzą14. Ech, co to się narobiło. Wcześniej
Ruskim, potem Polsce niepodległej, a teraz Niemcom wieś polska musi
służyć. I za każdym razem coraz większe podatki i kontyngenty
nakładają.
Annakiwnęłagłową:
- No cóż zrobić? Trzeba będzie sprzedać świniaka i dopłacić do żywca,
który sąsiedzi oddadzą. Jeszcze nam prosiak i maciora zostaną. Byle
do wiosny, to się maciorę puści i będzie trochę więcej żywca. No i ta
jedna krowa została. To chociaż śmietany czy masła będzie można
sprzedać, żeby na te wszystkie kontyngenty zarobić.
Polskawieś,jaktomiaławzwyczajuodwieków,musiałaprzyjąć
z pochylonym czołem kolejną władzę i jej decyzje. Musiała
przyzwyczaićsiędonowejsytuacji,dookupacji.Gdytylkobombardowania i walki kampanii wrześniowej ucichły, Niemcy
podzielilisięPolskązZSRR,którynajechałnanaszkraj17września
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1939 r. i zagarnął ziemie wschodnie aż do Bugu. Część swojej
strefyokupacyjnejNiemcywcielilidoIIIRzeszy,azresztyutworzyli
GeneralneGubernatorstwo(GG)zestolicąwKrakowie.Wkrótce
potemzajęlisiępodporządkowaniemlubobstawianiemswoimi
ludźmi wszystkich szczebli administracji; od stołecznych po
wiejskiegminy.
III Rzesza potrzebowała pieniędzy i żywności, aby wykarmić
swoich urzędników i żołnierzy. Dlatego jednym z pierwszych
zarządzeń na lokalnych szczeblach było wytyczenie obowiązkowych,corocznychkontyngentówzbożaiżywcanakażde
gospodarstworolne.Wysokośćkontyngentówbyłaustalanaprzez
generalnegogubernatoraGGwporozumieniuzBerlinem.Następniekwotyterozdzielanopomiędzypowiatyorazsołectwa.Żeby
zmotywowaćtychbardziejniefrasobliwychchłopów,wdniu30
września1939władzenazistowskiewydałyrozporządzenieoobowiązkusłużbyrolnej,robótziemnychipolnych.Przewidywałoono
nawetkaręśmiercizauchylaniesięodpracyorazniedostarczanie
kontyngentów.
RodzinaCelińskich,takjakwieleinnychrodzinwiejskichwGeneralnymGubernatorstwie,musiałaterazstawićczołażyciupod
czujnymokiemokupantaniemieckiego.Choćżycienawsizdawało
sięwracaćdoswojegoodwiecznegotrybudyktowanegozmiennościąsezonówikolejnościąpracrolnych,odterazpowietrzenasyconebyłostracheminiepewnościąjutra.
Wielu ludzi w okolicznych wsiach, a szczególnie w Osiecku,
straciło dachy nad głową w wyniku bombardowań i pożarów.
Terazci,którzyniemielidomostwa,staralisięwybudowaćcoś
naprędce,bylezdążyćprzednadchodzącązimą.Niemcydbalijednakoto,abyPolacynieczulisiębezpieczniezadnianiwnocy.
Niebezpieczeństwo śmierci lub aresztowania mogło dotknąć
każdego.Zabyleprzewinieniekarybyłyniewspółmierniesurowe.
Dotego,główniewmiastachczęstebyłytzw.Łapanki,czyliaresztowaniaprzechodniównaulicach,bywyłapaćosobyzdolnedo
pracy,alewymigującesięodniejiwywozićjenarobotyprzymusowedoNiemiec.

31

***
oodejściusołtysazrozporządzeniem,Annawróciładoswojejcodziennejpracy.Byłtoprzecieżpiątek,dzieńtargowy
wOtwocku.Trzebabyłonaszykowaćproduktydosprzedaniana
targu–jaja,śmietanę,ser.Otwockbyłnajwiększymmiastemna
prawym brzegu Wisły na południe od Warszawy i miejscem,
gdziechłopizokoliczjeżdżalisię,bysprzedaćproduktyrolne
ikupićnaftę,sól,cukierczyinneniezbędneartykuły.Ponurzycę
dzieliło od Otwocka około 18 kilometrów drogi gruntowej
wiodącej po wertepach przez lasy i łąki. Gościniec ten łączył
również inne okoliczne wsie takie jak Podbiel, Tabor, Lasek,
Dąbrówka i Stara Wieś. Co piątek tym traktem podążały pielgrzymki z okolicznych wiosek: chłopi jadący na wozach,
drepczącenapiechotękobiecinyidzieci.Wieśniaczkikołysały
siępodciężaremkoszywrękach,wktórychmisternieułożone
były chleby, nabiał, a czasami słonina czy kiełbasy. Miały one
wkrótcewylądowaćnastołachotwocczan.Tobyłhandelnielegalny,mięsoichleborazinneproduktyspożywczebyłytowarem
ściślereglamentowanym.Teżgroziłyzatokary,alemimoaresztowańhandelkwitł.
Życiewmieściewczasieokupacjiniebyłołatwe:przydziałyżywnościowebyłyczęstoprzyznawaneponiżejbiologicznegominimum(551kaloriinadzieńnaosobędorosłą),brakowałopracy,ajak
jużbyłatociężkaizamarnegrosze.Towszystkosprawiało,żewielu
mieszkańców miast żyło w nędzy15. Poleganie na wyłącznie
kartkowychproduktach–„betonowym”chlebie,twardejmarmoladzieburaczanejimargarynieozapachuświecy-groziłośmiercią
głodową.16 Targpiątkowydawałludnościmiastamożliwośćnabycia
świeżychproduktówżywnościowych.
Annazaczęławkładaćdokoszykówjajkaitwaróg,dobańkiwlała
kwaśnąśmietanę.Częstodzieciakizcieknącąślinkąpatrzyłynatę
gęstąśmietanę,alenieśmiałyjejpróbować–byłaprzeznaczonana
sprzedaż.Annawestchnęłaspoglądającprzezoknonapodwórko,
gdziejejsynowieszykowaliKasztanaiwózdowyjazdu.Młodziki
jeszczewąsaniemieli,ajużgospodarzyliniczemusobie.Halinka
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równieżbyłabardzopomocnawdomu.Chętnieuczyłasięgotować,
dziergać dywany, pomagała wokół domu i przy karmieniu
zwierzyny,kur,kaczekigęsi.
Od śmierci ojca oraz rozpoczęcia wojny dzieci szybko
wydoroślały!Jednaksmutekogromnynapełniałmatkę.Bowiem,od
kiedyzaczęłasięwojna,szkołapodstawowawPonurzycyzostała
zamknięta.PrzedwojnąAnnatakbardzocieszyłasię,gdyjejdzieci
chodziłydoszkoły.Jejświętejpamięcimąż,Józef,bardzozachęcał
dziatwę do nauki. W końcu, ojciec męża był kiedyś wójtem
wrodzinnejwsipodOsieckiem.Gdynastaławojna,nauczyciele
uciekliiszkoławPonurzycyzostałazamknięta.Szkołyjużniebyło,
alezatozostałobardzodużopracyprzygospodarstwie.
Niełatwonawsibyłozarobićtrochęgroszanażycieiokupacyjnekontyngenty.DlategowięcrodzinaCelińskichprodukowała
isprzedawałarolneprodukty,achłopcyczasemnajmowalisiędo
robotyucomajętniejszychgospodarzy.Wczasiewiosnysiałosię
napolachproso,grykę,jęczmień,pszenicęisadziłoziemniaki.Jesienią, po spłaceniu kontyngentów pozostawało z pół metra
każdegozbożaizmetrczydwaziemniaków.Niebyłotowiele,ale
wystarczało dla skromnie żyjącej rodziny Celińskich, aby przetrwaćzimę.
Późną jesienią Anna przygotowywała kasze. Kaszę gryczaną
Annawrzucałanaduchówkę17 przypiecukaflowym,abysięnieco
przyprażyłainabrałagłębszego,palonegosmaku.Potemtakąkaszę
gryczaną, bądź jaglaną Anna serwowała z odrobiną smalcu ze
skwarkami.Kaszęjęczmiennądodawałazaśdozupy.PszenicęHeniekzawoziłdozmieleniadomłyna.Starczałonazrobieniechleba
codwatygodnie.
Przedwojnązdarzałosię,żeAnnakupiłanabazarkubucikido
szkołyHalince,albojakąśmarynarkędlasynów,którąmoglinosić
nazmianę.Aleodkiedyojciecumarłinastaławojna,dziecimusiały
chodzić w takich butach i ubraniach, jakie miały. Obaj chłopcy
szybkowyrastalizeswoichubrań,więcAnnawygrzebywałałachy
pomężunieboszczyku.Halinkateżskarżyłasię,żejejstare,rozlatującesiębucikibardzojącisnąwstopy.
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Gdy matka miała trochę czasu na jesieni, tkała na warsztacie
tkackimubrania:parcianekalesonydlachłopaków,czyspódnicę
dlaHalinki.SztukitkackiejAnnanauczyłasięodinnychwiejskich
gospodyń z Ponurzycy. Niektóre kobieciny potrafiły nawet farbowaćwłóknanaturalnymi,roślinnymibarwnikami.Późniejkobiety
robiłynawarsztatachtkackichubrankadladzieci,długiechodniki,
dywanylubwełnianenarzutynałóżko.Coładniejszenarzutymożna
byłosprzedaćnajarmarkuwOtwocku.Zapieniądzezatakidywan
czynarzutymożnabyłokupićkurtkęalbobutydladziecka.
Chociaż przed wojną chłopcom zdarzało się nieraz jechać
zojcemnabazar,zakażdymrazem,gdyterazdziecijechałydoOtwockasame,Annaodczuwałaniepokój.Odkiedywojnasięzaczęła,
różni złodzieje poczęli grasować po okolicznych lasach i wsiach.
Zdarzałosię,żecibandycinapadalinawozyjadącelubwracające
zOtwocka.Zakażdymrazem,gdyAnnaszykowałaproduktynadrogę,
modliłasię,bydziecisprzedałyjeibezpieczniedotarłydodomu.
- No jak tam mamo, gotowe koszyki? –krzyknąłJózekjużgotowydo
drogi.– My z Halinką już jesteśmy gotowi. Kasztan też.
- A tak, już gotowe -uśmiechnęłasięAnna,widzącjakcórkazakłada
stare buciki i dokładnie przeciera je szmatką. Dziewczynka była
podekscytowanawycieczkądomiasta.
Matka podała synowi koszyki oraz bańkę ze śmietaną, a na
pożegnanieprzypomniała:
- Pamiętajcie, koszyk z zielonym sznureczkiem jest nasz, z niebieskim
Kurowskich, a z czerwonym Szymczaków. Pieniądze za produkty
trzeba rozdzielać by się z nimi później rozliczyć. Za tydzień za to
Kurowscy zabiorą nasz koszyk, a za dwa - Szymczaki. Uważajcie, żeby
jajek nie potłuc na wertepach na gościńcu, a na targu pilnujta wszystkiego, produktów, konia, dobrze pieniądze liczcie. I uważajcie na
złodziei i naciągaczy.
- Tak, tak mamo, dobrze pamiętamy. Przecie nie raz już jeździliśmy na
targ –uśmiechnęłasięcórkasiadającnawozie,nadescewoźnicy
ipoprawiającsobiespódnicę.
- Oj wiem córuś, ale teraz to bardziej niebezpiecznie się zrobiło.
- Obiecujemy, będziemy uważać! -machnąłrękąJózekwskakującna
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wózoboksiostry.PoczymzłapałzalejceicmoknąłnaKasztana
– Wio! Jedziemy!
Dzieci pomachały na do widzenia matce i wóz ruszył
nieśpiesznie,znikającpochwilizazakrętem.
Annawróciładoizbyiusiadłaprzystolewzadumie.– Dzieci,
jakież one są podobne do ojca! Pełne odwagi i energii, pracowite
i zdyscyplinowane -pomyślała.Spojrzałaprzelotnienazdjęcieze
ślubujejiJózefaw1926r.iprzypomniałasobieichpierwszelata
małżeństwa.
Nowożeńcyzaczynalinowądrogężyciaskromnie.RodziceAnny
umarli bardzo wcześnie, gdy miała 10 czy 12 lat, dokładnie nie
pamiętała. W owym czasie panowała po okolicach straszna,
zaraźliwa choroba, którą ludzie nazywali boża-męka. Obydwoje
rodzicezachorowalinatęepidemięiwkrótceumarli,osierocając
pięciorodzieci.Annaijejrodzeństwozostalirozdzieleniporodzinie
iwychowywaniprzezciotkiiwujków.Annaprzedślubemdostała
wposagutrochępieniędzyodbrata,któryspłaciłjejczęśćspadku
pozostawionegoprzezrodziców.Józefteżmiałparęgroszyizato
młodemałżeństwokupiłotrochęziemiwPonurzycy.
Ponurzyca,położonaokoło5-6kmodOsieckajestmałą,malownicząwioseczką.ZałożonazostaławkońcuXVIIIwiekulubna
początkuXIXwiekujakowieśczynszowawstarostwieosieckim,
wposiadłościachPotockich.Wieśtajestszczególna,bowiemjejdomostwanieskupiająsięwokółgłównejdrogiwiodącejprzezcałe
sioło,takjaknaprzykładwPodbieli.Niemateż,takjakkrólewska
wieśRegut,głównegoplacu-rynku,doktóregowiodągłówneulice.
Ponurzycazłożonajestzkilkudomostwrozrzuconychwzgłębieniachmalowniczychgóriwsródleśnychpolan.Jużsamanazwawsi
zdawałasięwskazywać,żezostałazałożonaupodnóżagóralbopo
norach śródleśnych. Gdy mąż Anny zobaczył tę ziemię i te
pagórkowatetereny,ażsięzachwycił.Powiedziałwtedydożony:
- Anno, tu jest nasze miejsce, tu zostaniemy.
MążAnny,Józef,bardzowdałsięwswojąmatkę,Katarzynę.To
właśnieonagospodarzyłanarolirodzinnej,podczasgdyteść,Stefan,
imałsięróżnegorzemiosła,politykiiunikałpracynarolijakognia.
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Stefanprzezjakiśczasbyłwójtemibardzoangażowałsięwżycie
społeczne.Jednakdlajegożonytewszystkieinicjatywyspołeczne
zdawałysięwyglądaćbardziejjakwymówkaodpracyprzyroli.Na
przykład,napoczątku1900-tnychlatStefanbyłskarbnikiemparafialnymizbierałdatkinanowobudowanykościółwOsiecku.Czasami
żona prosiła wtedy swego męża: ‘Stefan, poszedłbyś krowę
przewiązać na miedzy’, po to by usłyszeć obruszony głos męża:
- Co? Krowę przewiązać? Ja za dupą klępy18 chodził nie będę!. Stefan
niechodził,leczjegosyn,Józef,owszemchodził.Itobardzoczęsto.
Józef,najmłodszysynzcałejczwórkidzieciKatarzynyiStefana,
bardzodużopomagałmatceprzygospodarce.Widaćbyło,żemiał
drygdoroliiażsercemusiękrajało,gdytakgospodarstwoojców
zrokunarokpodupadało.MłodyJózefmarzyłotym,żebykiedyś
miećswojewłasnegospodarstwo.Aletakieporządne,zadbane,
co ma gospodarza oddanego pracy na ziemi. W końcu gospodarstworodzicówJózefapopadłowdługiipodupadło.
WtedyczworodzieciKatarzynyiStefana,Anna,Maria,Jasiek
iJózefrozpierzchlisięszukającszczęściawróżnychrzemiosłach.
NajstarszasiostraJózefa,Anna,byłanauczycielkąijeszczeprzed
wojnąprzeprowadziłasiędoWarszawy.Odtamtejporymieszkała
naulicyŻelaznejicałkiemnieźlewiodłosięjejwstolicy.Nawet
wczasiewojnydawałasobieradę,bopoNiemieckuumiałamówić.
MłodszasiostraJózefa,Mańka,miałazawszedrygkupieckiizajmowałasięhandlemnabazarkuwOtwocku.Jasiekzkoleiposzedł
naszewcaaJózefzrobiłszkołęrzeźniczą.JednakbardziejJózefa
ciągnęłowstronęrolnictwa,niżdomasarni.
ItakpoślubieJózefiAnnaciężkopracowali,byspełnićswoje
marzenieogospodarstwie.Powolutku,własnymisiłamipostawili
drewnianydomek,stodółkęiobórkę.Dorobilisięjeszczeparuświń
ikrów,adotegoAnnadoglądałajeszczekaczek,kurigęsi.Stopniowo, Józef dokupował kolejne kawałki łąk i pól. Rodzina się
równieżpowiększała.Wrokpoślubie,pojawiłsięHenio,potem
w1930rokuurodziłsięJózek,aw1932przyszłanaświatHalinka.
WtymczasiematkaJózefazaczęłasłabować,więcmążoburodzicówsprowadziłnaPonurzycę.Choćmiejscabyłomało,rodzina
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czułasięwkomplecie.Niestety,matkaJózefazajakiśczasumarła.
Wkrótcepotem,gdyobawaprzedzbliżającąsięwojnązaczęłastopniowo narastać, najstarsza siostra Józefa, Anna zabrała ojca do
Warszawy. Tam Stefan mógł otrzymać lepszą opiekę, bo też
słabował. Dostał również miejsce w jednej z pierwszych ławek
wparafialnymkościele,gdytylkoproboszczdowiedziałsięodziałalnościStefananarzeczbudowykościoławOsiecku.Awkrótce
potem sam Józef zasłabł na nerki i zmarł, pozostawiając Annę
wdowąztrójkądzieci.
JednakAnnaniezamierzałaużalaćsięnadswoimlosem.WiedziałajakwielesercarazemzJózefemwłożyławbudowaniedomu,
pracę na roli oraz wychowywanie dzieci. Józef włożył tak wiele
wysiłkuwgospodarstwozmiłościdorodziny.Pragnął,abyzawsze
byłocowłożyćdogarnkawzimowywieczór.Chciał,abyżyłoimsię
lepiejiwmniejszejnędzyniżjemunapodupadającejroliojca.Józef
pragnął zakrzewić w dzieciach dyscyplinę i pracowitość, dzięki
którymgospodarstwobędziesięrozwijać,aonebędąkontynuować
jegoplan.ŻoniezaśJózefchciałzapewnićwłasnydom,wktórym
toonajestgospodynią,anieosieroconądziewczynądopomocy.
Annawiedziała,żeJózefspoglądaterazzgórynatecodzienne
staraniażonyidzieci.Pewniekiwazaprobatągłową,uśmiechając
sięprzytymzlekka,tak,jakuśmiechałsięnaichślubnymzdjęciu.
***
dyJózekiHalinkadotarlidoOtwocka,natarguprzygłównej
ulicymiastazaczynałosięrobićcorazbardziejgwarno.Naplacu
stałyjużfurmanki.Konieniespiesznieżarłysieczkęzworkówprzyczepionychdoichuzd,podczasgdychłopiwyładowywaliworki
ziemniaków a kobiety rozsiadały się obok wozów prezentując
kuszącezawartościswoichkoszy.
Kupcy zaczynali się schodzić coraz liczniej: elegancko chodź
skromnieubranekobietyipanowiewkapeluszach,Żydziwjarmułkachnagłowachubraniwdługiechałaty,zcharakterystycznymi
pejsamiprzyuszach–ortodoksyjnichasydzi.Potargukręcilisięteż
nędzarze,biedacyiwygłodniałedzieciwpatrującesięzzachwytem
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igłodemwoczachwbochnychlebówisery.Niebrakłoteżpospolitychzłodziei,którzywtargowymharmidrzeczyhalinaokazję,żeby
coś podwędzić nieuważnym kupującym, a także miejskich
wyrostków,którzydladrakiusiłowalicapnąćjajkoczygarśćziemniakówhandlarcezagadanejzklientką.Choćniekażdegostaćbyło
na zakupy, to zawsze można było przynajmniej nakarmić oczy
widokiemjadła,spotkaćsięzeznajomymiipocieszyćsięwidokiem
ludzi,którzy,nacodzień,wstrachuprzemieszczalisiępomieście.
Halinka rozłożyła koszyczki z zieloną, niebieską i czerwoną
wstążką,podczas,gdyJózekzająłsięprzymocowywaniemworka
zsieczkąupyskaKasztanaiokrywaniemgoderką.Byłto,bowiem,
chłodny,listopadowydzień.Wokołorobiłosiętłoczno.Kupcypodchodzili,spoglądalinasmaczniewyglądającytwaróg,najajka,oraz
nagęstąkwaśnąśmietanęwbaniuszce.
- Po ile jajka, panienko? –zapytałaHalinkępaniwberecikuiczarnym
płaszczu.
- Jeden złoty za tuzin –odpowiedziałazuśmiechemHalinka
- To da mi panienka pół tuzina i do tego jeszcze tego twarogu mi nałoży
tutaj do miski.
Halinkazwinnienałożyłapaniwbereciejajkadokoszyczka.Do
osobnegopojemniczkanałożyłatwarogu,poczymzzadowoleniem
powiedziała:
- To będzie razem jeden złoty dwadzieścia.
Gdy pani w berecie wręczała dziewczynce monety, Halinka
poczułajakbyjakieśwrogieoczyobserwowałykażdyjejgest.Naraz
kątemokazauważyładwóchdryblasówwkaszkietachnabakier,
którzystaliwoddaliiprzypatrywalisięjejzłowrogo.Jedenszepnął
cośdrugiemudoucha,aleHalinaniemogłaichusłyszećwtargowymhałasie.Dziewczynaschowałaszybkomonetkidokieszeni,
gdy do gapiących się dryblasów dołączył trzeci. Spojrzał na nią
przelotnie, po czym szturchnął chłopaków łokciem i zniżonym
głosem zgromił ich: - Ej, wy lepiej dajta se spokój z tą młodą, jest
z mojej wsi.
Halinkaażzmrużyłaoczyzniedowierzania.TobyłWacekCh.CzasamiJózeknajmowałsięujegoojcadopomocyprzysianokosach
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Józef Celiński u płotu na (byłej) rodzinnej posesji Celińskich
w Ponurzycy. W tle stodoła sąsiadów, 2019 r.
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iżniwach.Trzejchłopcymomentalniezniknęliwtłumie,gdyHalinka
usłyszałaznajomygłoszaplecami.
- Wszystko w porządku Halinka? – zapytał Józef, wpatrując się
wznikającewtłumiesylwetkitrzechdrabów.
- Tak, dzięki Bogu –odpowiedziałasiostra-ale ten Wacek to z dziwnymi typami się zadaje.
- Oj, podejrzane z nich chłopaki, żeby oni kiedyś problemów innym
i sobie nie narobili –przytaknąłJózef.
SerceJózefałomotało,choćstarałsięniepokazaćprzysiostrze
zdenerwowania.RzeczywiścieWacekodjakiegośczasuzadawałsię
zszemranymtowarzystwemzokolicznychwsi.Bylionistarsiisilniejsi od Józefa. Chłopiec czuł, że Wacek i jego spółka mogą
wprzyszłościprzynieśćwiększetarapatyniżtylkołażenieizglądaniepookolicznychtargach.
Wkrótcetodziwneprzeczuciemiałosięzrealizować.
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Rozdział5.

WIejSCy WłADCy CIemNOŚCI
Lata 1940-1944

T

obyłamrocznanocdlamieszkańcówPonurzycy.Aszczególniedlagospodarza,Szkolmaka19,którymieszkałnieopodal
Celińskich.Niebyłatopierwszaaniostatnianoctrwogi.Ujadanie
psów niosło się po podwórkach, a ich echo rozbrzmiewało
ponuro po okolicznych lasach i wzgórzach, dając złowrogi
znakozbliżającymsięniebezpieczeństwie.Pochowanipodomach Ponurzycczanie wiedzieli, co to oznacza: nadchodzą
bandyci,władcyciemności.Imgłośniejszeibliższebyłoujadanie
psów, tym mocniej biły serca chłopów. Z ciemnych okien
ponurzyckichizbzdawałsiędochodzićjedyniebezgłośnyszept
modlitwy:„Boże,obytylkodomnienieprzyszli!Byletylkonie
załomotali do moich drzwi! Byle sobie poszli! Na Boga, niech
tanocjużminie!”
NagleszczekaniepsanasiliłosięwłaśnieuSzkolmaka.Rozległsię
strzał z pistoletu i kula przeszyła ciemność nocy i wnętrzności
wściekle ujadającego burka. Zwierzę przez chwilę zaskowytało
iucichłowkonaniu.Wtymmomenciecaławieś,łączniezewszystkimipsamiimieszkańcamioniemiaławbezgłośnymwyczekiwaniu.
Conastąpidalej?Czyusłysząkolejnystrzał?
Wciemnejgłuszysłychaćbyłocichyszelestotwieranychwrót
oborySzkolmaka.Zoborywydobywałosiębezładnepochrząkiwanieświńwchlewiku,którerozbudziłypsyihukwystrzału.Za
chwilę pochrząkiwanie zamieniło się w głośny kwik. Dorodny
wieprzekniechciałwyjść,gdybandyciwypychaligozchlewika,co
ruszprzytymprzeklinającupartezwierzę.Biedaczekzapierałsię
kopytamizcałychsił,jakbychciałobronićsięprzedperspektywą
nadchodzącejśmierci.
- Kurwa jego mać! –zakląłsiarczyściejedenzdryblasów–trza go załatwić na amen.
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Kolejnystrzał.Inastępny.Kwikzacząłcichnąć.Jeszczetylkosłychać
byłopostękiwania,gdytrzymęskiesylwetkiwciągałycielskowieprzka
na wóz. Wkrótce odjechali, ale psy długo jeszcze pozostawały
niespokojne,szczekałyiwyły,jakbyżegnałyzabitegokamrata.
NazajutrzranochłopizewsiznaleźligowlesiepodPonurzycą.
Oderżniętyłebświński,zoczamiwyłupionymizprzerażenia.Oblepionykrwiąłebzwierzaoblazłyjużmrówkiitysiącemuch,które
zbzyczącymentuzjazmemzleciałysięnatęwielkąucztę.Całareszta
żywcapewniezostałasprzedanagdzieśwKarczewie,miasteczku
nieopodalOtwocka,któreznanebyłojakocentrumpotajemnego
przerobu żywca. To Karczew zaopatrywał w mięso okupowaną
Warszawę,oddalonąozaledwietrzydzieścikilometrów.Głównym
środkiemtransportubyłaciuchcia–kolejkawąskotorowakursująca
zKarczewadostolicy,wktórejwagonikachbyłodośćzakamarków,
aby schować mięso i wędliny przed niemieckimi żandarmami,
którzykontrolowalipasażerówirekwirowalikontrabandę20.
Choć władcy ciemności zniknęli pod osłoną nocy, wszyscy
wiedzieli, że oni wcale nie boją się dnia. Są oni częścią wsi, jej
mieszkańcami.Byłytodryblasy,któreuchowałysięjakośprzednaborem do wojska w 1939 r.Teraz tych kilku typów zdawało się
całkiemdobrzefunkcjonowaćwzamęcieokupacji.Zaczęlisięwręcz
zachłystywaćwładząisiłąwczasie,kiedyprawozginęłogdzieśna
froncie,apraworządnośćprzycupnęłacichowkącieizby,niczym
zastraszonedziewczę.
Czas wojny i chaosu to nie był czas maluczkich, słabych
ibezbronnych.Należałondomłodych,silnychiśmiałych.Tych,
którzyzagrabionągdzieśbroniąmogliegzekwowaćnowozdobytą
władzę.Okolicznejludnościbandyciwmawiali,żenależądopartyzantkiiżemusząpobieraćdatkiorazżywiecodbogatychgospodarzy,byutrzymaćopórprzeciwNiemcom.Aleprawdabyłataka,
żeodNiemcówchowalisięjaknajgłębiejwziemiankach,wsosnowychborach.Ichgłównądziałalnościąbyłygrabieżeokolicznych
wsi,gdziewładzaNiemcówograniczałasiędocorocznejzbiórki
kontyngentówalbodorzadkichpatrolikursującychczasamimiędzy
OsieckiemaGarwolinem.
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Lokalnirabusietraktowaliwszystkichsprawiedliwie.Ograbiali
domyigospodarstwazarównobogatych,jakibiednych.Ichmacki
sięgały innych okolicznych wsi. Zdawało się, że bandyci wiedzą
owszystkichtransakcjachizmianachwłasności.Wiedzieli,ktoco
sprzedał,ktocokupił,komusiękrowaocieliła,czyjakobyłkasię
oźrebiła.Okradalizpieniędzykobietywracającegościńcemzotwockiegotargu.Zabijaliprosiakiiodbieralikonie,którepóźniej
sprzedawali w mieście. Jeśli ktoś wyrażał sprzeciw - tłukli go
niemiłosiernie.
Pewnego razu naszli sąsiadów Józefa, Szymczaków. Andrzej
Szymczakbyłjednymznajbogatszychgospodarzywewsi,miał
dużoziemi.Bandycinaszligowdomu,ograbilizpieniędzy,zabrali
prosiaka,butyiinnecennerzeczy.Gdygospodarzpróbowałsię
stawiać,rozbójnicyskatowaligotak,żebiedakdochodziłdosiebie
przezkilkamiesięcy.
JednymzbandytówbyłwłaśnieWacekCh.zPonurzycy,którego
JózefiHalinawidzielinaotwockimtargutamtegolistopadowego
dnia.Dwudziestoparoletnidryblaszponurąiskrąwokuwzbudzał
niepokójwokolicach,ponieważskumałsięzkilkomabandziorami
zPodbieli,Celestynowaiinnychwsi.CzasamiJózefnajmowałsięza
parędrobniakówdorobotyprzyżniwachuojcaWackaimiałokazję
przyjrzećsięuważniejwyrostkowi.Wacekbyłraczejmałomówny,
pogrążonywswoichmyślach,alepotrafiłteżbyćgwałtownyizdecydowany.Jegowysokiwzrostipewnapostawawzbudzałyrespekt
uwieluludzi.
Pewnegodnia,napoczątku1941roku,Józefzaniepokoiłsięnie
bezpowodu.DorodzinyCelińskichprzyjechałwłaśniekupieckoni
zKarczewa.ChciałkupićodCelińskichichkolejnegokonia,Deresza.
Końbyłzdrowyibardzodobrzedotejporywysłużyłsięrodzinie,
więcmożnagobyłosprzedaćzaładnepieniądze.Józefikarczewiak
dobilitargu,bowzamianzaDeresza,JózefotrzymałźrebakaŁyska
ijeszczetrochępieniędzy.Gdykupiecdokonywałostatecznego
przeglądukonia,zapłotemusąsiadówmignęłapostaćWackaCh.,
którykątemokaobserwowałJózefaikupca.WrękachWacekniósł
grubysweter,prawdopodobniedosąsiadkiJózefa,któraumiała
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szyć-donaprawy.Zachwilędryblaszniknąłwsienidomusąsiadów.
GdytylkoJózefdostałodkoniarzabanknoty,schowałjegłęboko
wkieszeńkoszuliny,wbiegłdodomuizawołałdomatki:
- Mamo, słuchaj! Mieliśmy jutro kupić krowę od leśniczego Rusinka. Ale
tak myślę, że lepiej będzie jak teraz do niego pójdę. Nie ma co czekać
do jutra z opłatą. Wiesz jak to jest, lepiej nie trzymać piniędzy za
pazuchą.
- Dobrze synu, idź –odpowiedziałamatka.- Tylko uważaj, żeby cię
jacyś bandyci nie złapali w lesie.
Józefniewielemyślącpuściłsięwbiegpolesie,któryznałprzecieżjakswojąwłasną,chłopięcądłoń.
NadleśniczyRusinekmieszkałzeswojąrodzinąwdużejgajówce
naCzarcimDole.DzieliłjąrazemzleśniczymWarzyńskimijego
rodziną.CzarciDółtobyłamałapolanawlesieponurzyckimoraz
wąwozowiskonajejskraju.Nakrawędzitegowąwozuznajdowała
sięwłaśniegajówka,gdzieobajleśniczymieszkali,zatrudnienina
służbie majątku, który po śmierci hrabiego Jakuba Potockiego
w1934r.przeszedłnarzeczjegoFundacji21.Zadaniemleśniczych
byłostrzeżenieizarządzaniedobramileśnymiFundacjiwtejokolicy.Gajowiileśniczywowychczasachmieliręcepełneroboty,
strzegąclasówprzedkłusownictwem,kradzieżądrewnainiedozwolonymzbieractwem,którepowszechnebyływśródbiednych,
bezrolnychchłopów22.
CzarciDółtobyłomiejscenaderszczególneiniebezpowodu
nosiłoonotakąnazwę.Starzyludzieopowiadalilegendęotym
miejscu.Byłotak,żediabełzawarłpaktzsamymBogiem.Chciał
wybudowaćwponurzyckichlasachkościółdlaswoichwyznawców.
TakprosiłBogaiprosił,ażwkońcuWszechmocnyprzystałnato
czarcie skomlenie. Zgodził się na to pod warunkiem, że diabeł
wybudujetenkościółdoświtunastępnegodnia.
PodekscytowanyLucyferwziąłsięodrazuzarobotę.Naskraju
lasu wykopał wielki dół na fundamenty kościoła. Potem znosił
kamieniezpobliskichlasówipól,którychtuwokolicybyłowiele.
Uwijałsięjakmógł,ajegowłochatatwarzociekałapotem.Nocjuż
szła i coraz mniej czasu pozostawało mu na postawienie ścian
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i wieży swojego przybytku. Kamienie gromadziły się jeden na
drugimitworzyłyścianycoraztowyższeiwyższe.Zdyszanydiabeł
coraz szybciej ganiał z kamieniami, ale im dłużej trwała robota,
coraztrudniejmubyłotekamienieznajdowaćpookolicznychpolach.Dyszał,parskałistękał.Jużstropbudował,jeszczetylkoparę
kamieni brakowało do skończenia pracy, jeszcze tylko jeden
kamieńułożyidziełobędziegotowe.Zmęczonyniemiłosiernie,
Lucyferjużukresusiłtargałtenostatnikamień,którymiałpołożyć
nasuficiekościoła.Tak,zachwilęwypełnipaktzawartyzBogiem!
Jużzachwilę!
Naglejegouchoprzeszyłokrutnydźwięk.Pianiekogutaobwieściłokolejnydzień,ciemnośćnocyustępowałaprzedbudzącymsię
nieśmiałoświtem.Wtymmomencie,szatańskikościółzacząłsię
trząśćwposadachirozpadaćzhukiem.Kamieniespadałyjedenpo
drugimnaczuprynęczartajakarmatniekule.Niewiadomo,cosię
zdiabłemstało.Ludziemówią,żezginąłpodlawinąkamieniswojej
świątyni.Jednojestpewne-nigdywięcejgojużtuniewidziano.
Pozostałwąwóz-CzarciDółpofundamentachdiabelskiegokościołaiporozrzucanewokołokamienie-znakpamięciiprzestroga
nietylkodladiabłów,żepróbaprzechytrzeniaWszechmogącego
iMiłosiernegozawszeskończysiękatastrofą.
Za to na łagodnym zboczu wąwozu Czarci Dół zbudowano
okazałą leśniczówkę. W okresie wojny mieszkańcami jej byli:
nadleśniczy Rusinek i leśniczy Waryński z rodzinami. Niektórzy
nawet wierzyli, że leśniczy chronili okoliczną ludność przed
ponownympojawieniemsięczarta.
Józefdotarłdostarej,drewnianejleśniczówkinapolanieizapukał do drzwi. Z ulgą odetchnął, gdy drzwi otworzył mu sam
nadleśniczy Andrzej Rusinek. Chłopiec przekazał pieniądze
leśniczemuiustalił,żekrowęodbierzenastępnegodnia.Akuratu
leśnikasiedziałteżkolegaJózefa,więcsięwszyscytrochęzagadali,
dzieląc się wiadomościami z okolic. Robiło się już ciemno, gdy
chłopcyzorientowalisię,żeczaswracaćdodomów.
Józefdotarłdorodzinnegodomugrubopozmroku.Zaniepokoił
się, widząc z dala zapaloną lampę w izbie. O tej porze wszyscy
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powinniprzecieżspać.Sercezałomotałomuszybciej,gdyusłyszał
jakieśmęskiekrzykidobiegającezdomu.KiedyJózekdoskoczyłdo
drzwiwejściowych,zdawałomusię,żezarogiemdomuczająsię
WacekCh.orazWładekG.zPonurzycy.Józefwbiegłdoizbyistanął
oko w oko z bandytami. To byli K. z Celestynowa, Bolek B.
zPodbieliorazJ..Matkastałanaprzeciwkonichmocnopobladła.
Nawidokswojegosynacałegoizdrowego,zdawałasięodetchnąć
zulgą.Jednaknajcięższebyłodopieroprzednimi.
- O, patrzcie! Wreszcie znalazła się zguba! - krzyknął K. widząc
wchodzącego Józefa. Zbój złapał chłopca mocno za ramię. Tak
mocno, że jego twarde paluchy pozostawiły siniaki na chudych
ramionachJózefa.Bandziorkrzyknąłchłopcuprostowtwarz:
- Dawaj pieniądze gówniarzu! Na co czekasz?
Matkazaoponowała,widzącjakchłopiecskręcasięzbólu.
- Nie mamy pieniędzy! Przecież mówiłam! Krowe dopiro co kupiłam od
Rusinka. Józek właśnie piniundze zaniós Rusinkowi!
Słysząc to, stojący obok K. Bolek B. stracił cierpliwość, a był
bardzo temperamentny. Zamachnął się swoją żelazną dłonią
iuderzyłJózefawpoliczekztakąsiłą,żechłopiecpowaliłsięna
podłogę.
- Do cholery, ja nie żartuję! - Ryknął Bolek, że aż psy u sąsiadów
zaczęłyszczekaćzłowrogo.Rozwścieczonybandytawyjąłzkieszeni
zapałki,zapaliłjednąznichiwysyczał-Dawajtadodiabłaforsę,bo
spaletechate!
- Ale ja przysięgam na Boga! –zakląłsięJózefleżącynapodłodze.
Byłprzestraszony,alepatrzyłprostowoczyrzezimieszkowi,który
wdłonidzierżyłpalącąsięzapałkęorazloschłopcaijegorodziny
– Rusinkowi pieniądze zaniosłem. Nic nie mam. Przysięgam!
Bandytaspojrzałnachłopcależącegonapodłodze,któryzwijał
sięzbólu.Zerknąłjeszczenamatkęchłopcaoraznaprzerażoną
siostręHalinę,któraschowałasięwkąciepodpiecem.Poczym
zdmuchnąłzapałkę,rzuciłjąnapodłogęiodwracającsięwstronę
drzwiburknął:
- A niech to szlag! Idziem do Rusinka. Ale jak on tych piniędzy nie ma
to przysięgam, że tu wrócim! W cholerę te chate puścim z dymem!
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PochwiliBolekB,jegowspólnicyiwyłaniającysięzciemności
WacekCh.iWładekG.zniknęlizapłotem.Wokółdomuzapanowała
znównocnacisza,takjakbynicsięniestało.AletejnocyJózeknie
zmrużyłokaaninaminutę.Rozmyślał,cobędzie,jeślibandycinapadnąRusinka?Co,jakmugajówkęspalą?Tewszystkiemyślitargałyniminiedawałychłopcuzasnąć.Matkatowidziałaiwiedziała
jakiemyślitargająsynem.Usiadłaprzyjegołóżku,pogładziłaręką
poczoleizłotychwłosachchłopca,orazszepnęłamudoucha:-Dziś
w noc już nic nie zrobim synu. Jutro rano polecisz do Rusinków
i ostrzeżesz ich przed tymi bandytami.
Nazajutrz,skorotylkokogutobwieściłnastanieświtu,Józefzerwałsięzłóżka,zawinąłgołestopywonucki23,założyłswojerozlatującesiębuty,zarzuciłkoszulinę,porciętaorazkurtkęipobiegłdrogą
leśnąprostonaCzarciDół.DziękiBogu,domleśnikastałwcałej
okazałości,taksamojakstałwczoraj.Zdawałosię,żenicprzeznoc
sięniewydarzyło.GdytylkoleśniczyAndrzejRusinekotworzyłmu
drzwi,zdyszanychłopieczprzejęciemwyjaśnił,cozaszłozeszłej
nocyizapytał,czyniktleśnikanienachodził.
Mężczyznauważniewysłuchałhistorięmarszczącczołoigładząc
wąsy.Gdychłopiecskończył,leśnikpołożyłJózefowirękęnaramieniuipowiedziałznonszalanckimuśmiechem:
- Dzięki Józefie, że mi to wszystko mówisz. Bardzo dzielny z ciebie
chłopak. Nie, nikt nas tutaj nie nachodził. A niechby tylko spróbowali!
Zaraz bym wziął w użytek dubeltówkę na dziki! –Poczymdodałjakby
samdosiebie,podnosem.- O właśnie, na wszelki wypadek wezmę
ją naoliwię i przygotuję! Draństwu się zachciało rozbójnictwa!
Bandycirównieżdobrzewiedzieli,żeleśniczymadubeltówkę,iże
słyniezcelnegooka.Wkońcu,niejednegodzikawlesiepołożył.Nikt
więcAndrzejanienachodziłpotymekscesiewdomuCelińskich.
Jednakpobliskiewsiedługojeszczeniemogłyzaznaćspokoju.
Imdłużejtrwaławojna,tymbardziejbandyciczulisiębezkarni.
Niktniebyłwstanieochronićludności.ChociażBatalionyChłopskie,któresięzaczęłyformowaćwokolicy,starałysięrozprawić
z tym problemem, w większości przypadków ludzie byli zdani
saminasiebie.

50

WacekCh.,K.,BolekB.ispółkagrasowaliwięcpookolicach,jak
tomielidotejporywzwyczaju.Jednakwpewnymmomencie,jak
tomówią,przyszłakryskanaMatyska.PewnegodniaWacekzaczął
szabrowaćpowsiLasekpodCelestynowem.ChciałsięwłaśniewłamaćdodomuCzesławaP.Tymrazemjednakmiałmniejszczęścia.
DostałwgłowęzCzesiowejdubeltówki.Bandziorjeszczewybiegł
z domu krzycząc - ,,Szwagier! Ratuj!,, - bowiem jego szwagier
mieszkałwtejmiejscowości,alezarazpadłnaziemięianijego
szwagier, ani nikt inny nie przyszedł mu na pomoc. Zmarł
wkałużykrwi,ajegociałowkrótcezabrałarodzinaipogrzebała
nacmentarzuwOsiecku.
JózefnadaldorabiałuojcazmarłegoWackaprzysianieiżniwach.
Aleojcieczabitegojużniebyłtakisam,takipewnysiebieidumny
jakwcześniej.NierazJózefwidział,jakstaryCh.,grabiącsianoczy
układającstogi,popłakiwałszczerzenawspomnienieswojegodrogiegosyna.
NiebawemBolekB.zginąłwczasiekolejnychrozbojówgdzieś
podOsieckiem.K.teżzostałzabity.Odtamtejporywsieokoliczne
nieco odetchnęły. Liczba napadów i grabieży w okolicach się
zmniejszyłaicorazrzadziejłbyprosięciekusiłymuchydouczty
popobliskichlasach.Jednakgrabieżesięnieskończyły,bowiem
nadalpowsiachgrasowałbandytajeszczeokrutniejszy,silniejszy
ibardziejniebezpiecznyniżWacek.ByłtoJanRybacki.Postrach
Mazowsza południowego. Dopiero później miała nadejść na
niegopora.
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Rozdział6.

OBłAWA NA RyBACkIeGO24
7 Maja 1944, niedziela (data szacunkowa)

G

dy Anna usłyszała tupot nadbiegających stóp u progu izby
iprzenikliwypłaczchłopców,sercejejzadrżało.Wiedziała,że
musiałowydarzyćsięcośstrasznego.Byłytodzieciakizsąsiedztwa,
EdekSzymczakiJóziekFic,zktórymiranoJózekposzedłwypasać
nowegokoniaŁyskaikrowy.
- Gdzie Józek!? –krzyknęłazatrwożonamatka,czującjakjejsercełomocze. Zdyszani chłopcy mieli czerwone od biegu policzki i łzy
woczach.Wysapalijedenprzezdrugiego,żeNiemcyzabralikonia
Józkowi,aonsamzanimipobiegł.Niedługopotemzmiejsca,gdzie
sięudaliNiemcyiJózeksłychaćbyłostrzały.Zabiligo!
KiedyparęgodzinpóźniejAnnaopłakiwaławciążśmierćswego
najmłodszegosyna,zmartwychwstałyJózekwrazzŁyskiemukazali
sięupłota.Czytoduchdziecięciazacząłjąjużnachodzić?Matka
podbiegła,złapałasynawramionaiprzytuliłagomocnodoserca,
abysięupewnić,żetojejdzieckozkrwiikości.Chłopiecbyłcały
izdrowy.
- O rany, Józek! -zaszlochałamatulazeszczęścia- Ty żyjesz! Chwała
Bogu i Najświętszej Panience! Jużeśmy myśleli, że ciebie zabili tam
w lesie!
- Nie tam, mnie nie zabili, mamo! Ale strzelanina była u Jedynaków!
Chyba kilku innych podziurawili! –dumnieodpowiedziałsyn.
Chłopiecniebyłjeszczewtedyświadomy,żeniemalżeprzed
jegooczamiodbyłasięegzekucjanajwiększegobandytynapołudnieodWarszawy–JanaRybackiego.
Nazwisko Rybackiego wzbudzało popłoch w okolicznych
wsiachimiasteczkach.Byłondowódcąbandynazwanejodjego
nazwiska. Jan Rybacki urodził się w Augustówce koło Pilawy
w1914roku.Byłprzystojnym,choćniecokrępymbrunetemśredniegowzrostu.Janekdośćwcześniedałsiępoznaćjakomłodzie-
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niecobdarzonycharyzmą,bystrościąumysłuizdolnościamiprzywódczymi.Czynnąsłużbęwojskowąwlatach1934-35ukończył
w stopniu plutonowego. Potem brał udział w kampanii
wrześniowej,anastępnierozpocząłkonspiracjęprzeciwokupacji
niemieckiej. Niemcy jednak szybko wywęszyli, że mają do
czynieniaznieladamłodzikiemizaczęligościgać.Wtedywłaśnie
Janzorganizowałoddziałpartyzancki.
ChoćokupancinigdyniebyliwstaniepojmaćRybackiego,zrobili
cośgorszego.Byćmożewłaśnietewydarzeniadoprowadziłydo
przemiany wewnętrznej, jaką wkrótce potem przeszedł ten
mężczyzna.Jesienią1942rokuNiemcyspaliliwiatrakidomrodziny
Rybackich, oraz pojmali jego żonę, Marię, matkę jego czworga
dzieci.Pokilkumięsięcznymprzetrzymywaniuwareszcie,Niemcy
zastrzelilikobietęwstyczniu1943rokupodwsiąPodbiel.
ZrozpaczonyiosamotnionyJan,teraz,jaknigdywcześniej,pragnął zemsty. Zdawało się, że tylko spalenie całego świata mogło
zrekompensować mu ból po utracie ukochanej żony. Choć
początkowoRybackimściłsięnaNiemcach,wkrótcenapadyzaczął
kierowaćnaludnośćwiejską.Szczególnienatych,którzyposiadali
jakikolwiekmajątek.Atakowałmłynarzy,gospodarzyisołtysów,
ograbiałichposiadłościlubnakładałkontrybucje.Rabuśtłumaczył
okradanymchłopom,żepieniądzeiżywnośćsąmuniezbędnena
utrzymaniepartyzantki.Niekiedywydawałnawetkwitynabazgrane
szybkonaświstkachpapieru,zapewniając,żebędąuprawniałydo
obniżonychpodatkówpowojnie.
Równie szybko z Janosika, Jan zmienił się w bezwzględnego
iokrutnegooprawcę.Najmniejszenieposłuszeństwokarałbiciem,
znieważaniem,aczasemnawetśmiercią.Naprzykładponoćwewsi
Kopki(wówczaswgm.Glinianka)zgwałciłizamordowałcórkęmłynarzaRydzewskiego,orazgospodynię.Jesienią1942śmiertelnie
pobiłAnnęGawryjołekzeStarogrodu25.Wlutym1943zaśzzemsty
osobistejdokonałbandyckiegonapadunawieśDąbrówka(gm.Celestynów),wczasiektóregozamordował13osóbispalił5zagród26.
Rybacki, posiadając sieć informatorów i współpracowników,
poszerzałzasięgswoichniecnychpoczynańnapołudniowymMa-
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zowszu.PostrachsiałwrejonieKołbieli,Pilawy,Karczewa,Osiecka
anawetWiązowny.Jednakgłównieoperowałnaobszarach,gdzie
miałswojebazy,czyliwewsiach:Kalonka,Żelazna,Gocław,Starogród,
Sufczyn, Zabieżki, Lubice, Człekówka, Ponurzyca i Osieck. W Ponurzycy,RybackibazowałgłówniewgospodarstwieJedynaków.
Odjesieni1943rokujednakbandaograniczyłanapadydominimum,bowiemwtymczasieodbywałasięwzmożonarekrutacja
doBatalionówChłopskichwGarwolinie.Powsiachchodziłysłuchy,
żegrupaJanaRybackiegomiałabyćwłączonadoichstruktur.Choć
przywódcaszajkiijegowspółpracownicyzorganizowaliwtymczasierekrutacjęmłodychchłopcówiwerbunekwozówkonnychdo
Batalionów,Niemcyniezaznalizbytznaczącychstratwwynikujego
działań.Toludnośćcywilnabyłacelematakówzgrupowania,naco
komenda Armii Krajowej w Mińsku Mazowieckim postanowiła
zareagować.Rozpoczęłasięakcjarozpoznawczaczłonkówbandy.
Co działo się później owiane jest tajemnicą. Nie do końca
wiadomo, kto był odpowiedzialny za egzekucję Rybackiego.
Według analizy Franciszka Zwierzyńskiego27, likwidacji Rybackiego i jego bandy dokonała„…jakaś partia a jej wykonawcy
pochodziliprawdopodobniezKarczewa.Wokresieokupacjikarczewiacybyliznanymikupcamiżywcaitonatereniedziałalności
grupyRybackiego...”
JednakwedługrelacjiJózefaCelińskiego,punktemzwrotnym
byłozabicieprzezRybackiego(lubjegoludzi)oficeraArmiiKrajowej
wZabieżkach.WojskowymiałsięrzekomowypytywaćoRybackiegopowsi.Niewiadomo,czypytałoRybackiegowsprawiewerbunkudoBatalionów,czyraczejpoto,byrozpoznaćizlikwidować
grupę.Potymmorderstwie,członkowieAKwyśledzilijednązkwaterRybackiegowPonurzycy.EgzekucjimieliponoćdokonaćAKowcyprzebranidlaniepoznakiwniemieckiemundurywojskowe.
***
łaśniewtenpogodnyporanek7maja1944r.JózekCeliński,
EdekSzymczakiJóziekFiczagnaliswojekrowyikonianałąki
podPonurzycą.Podczas,gdyzwierzętarozpoczęłyswojącodzienną

W

54

Pejzaż z okolic Ponurzycy

rutynężuciaświeżutkiejtrawy,chłopcyusiedlipoddzikąjabłonią
naugorze.Jejkwiatypięknierozkwitłyikusiłystadapszczółswoją
wonią.Wokółrozbrzmiewałasymfonianatury.Woddali,korony
dębów, brzózek i sosen szumiały sobie czesane wiosennym
wietrzykiem.Trawyimłodekłosyzbóżfalowałyprzyakompaniamenciebzyczeniamuch,pszczółitrzmieli.Ptakiwyrażaływśpiewie
radośćznadchodzącegolata.
Naturanierobiłasobieniczfaktu,żewokołossakiludzkiego
rodzaju prowadzą ze sobą już czwarty rok krwawej jatki, którą
nazwaliIIwojnąświatową.Wciągusześciulattegokonfliktużycie
miałostracićokoło60milionówludzi,cobyłonajobfitszymżniwem
wojennejśmierciwhistoriiludzkości28.SamaPolskamiałastracić
około6milionówludzi,costanowiło17%populacjiPolakówsprzed
wojny.Dotegoczasu,NiemcyzałożylinatereniePolskiobozykon-
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centracyjnewOświęcimiu,Brzezince,Treblince,Bełżcu,Sobiborze,
ChełmieiLublinie,wktórychdokońcawojnywładzenazistowskie
dokonały eksterminacji około 3 milionów ludzi. Ofiarami byli
głównie Żydzi oraz grupy społeczne i etniczne, uznane przez
nazistówzagorszerasowo,politycznielubspołecznie.DoeksterminowanychnależelirównieżetniczniPolacy,społecznościRomów,
niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie, homoseksualiści,
duchowniikomuniści.
NawetmaławioskaPonurzycaodczułatragiczneskutkieksterminacjiŻydówzOtwocka,którebyłoznaczącymośrodkiemżycia
społecznościżydowskiej.Wrazzpostępemwojny,władzeokupacyjnezaczęłyprześladowaćludnośćżydowskąimasowojąeksterminować, czego apogeum zostało osiągnięte w 1942 r29. Józef
pamiętał,żewieluŻydówskrywałosięwtymczasiepookolicznych
lasachigospodarstwach.NierazmatkadawałaJózefowiziemniaki,
byzaniósłżydowskimdzieciom.NiektórerodzinyzPonurzycyzapłaciłynajwyższącenęzaukrywanieŻydówiichczłonkowiezostali
rozstrzelaniprzezokupanta.30
OdpoczątkuwojnysiłaNiemcówzdawałasiębyćniedopowstrzymania. Po zdobyciu Polski, wojska hitlerowskie przeszły do
ofensywynazachodnimfroncieEuropy.Od1941r.uwagęzwróciły
z powrotem na wschód i przełamały linię graniczną swojego
uprzedniegosojusznika,ZwiązkuRadzieckiego.Dopoczątku1943
r. nic nie było w stanie zatrzymać ofensywy Niemiec. Miasto za
miastem,wieśzawsiąpadałypodnaporemdobrzewyposażonych
idowodzonychwojskHitlera,któredocierałyjużdoStalingradu.Był
topunktkulminacyjnyofensywyRzeszy.Żołnierzeniemieccybyli
nieprzygotowaninamroźną,kontynentalnązimę,cierpielinabraki
wdostawachżywności,broniisprzętu.OblężenieStalingraduzakończyłosięklęskąwojskHitlerawstyczniu1943r.Odtamtejpory,
Sowieciprzeszlidokontrataku,odpychającwojskaHitlerowskiena
zachód.Wstyczniu1944rokusowieciprzekroczylidawnąwschodniągranicęPolski.ChociażnawiosnętegorokuterenynapołudniowymMazowszuznajdowałysięjeszczepodkontroląNazistów,
dniokupacjihitlerowskiejbyłyjużpoliczone.
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Alenatenmoment,natejłącepodPonurzycą,towszystkobyło
odległe,jakbynainnejplanecie.Chłopcyleżelinaplecachpodkwitnącąjabłonią,wdychalimajowepowietrzeiwsłuchiwalisięwkoncert łąk i lasów. Edek, odczuł zew muzyczny i naraz wyciągnął
zkieszeniręczniezrobioną,drewnianąharmonijkęustną.Przyłożył
jądowargizacząłgrać.Wiedział,żematkaniepozwalałamunaniej
grywać,gdybyłgdzieśnałąkach.Jejdźwiękrozchodziłsiędalekoi
obijałsięechemościanęlasu.Matkaniechciała,żebyEdektym
graniemzwracałnasiebieuwagę.Wiadomo,wczasachwojnylepiej
byłosiedziećcichoisięniewychylać.Anużzłeuchotousłyszy
i przyniesie tarapaty, a nuż jakichś bandytów albo Niemców to
zwabi.Jakjużtrzebabyłochłopuwychodzićzizbynapoleczyłąki,
tolepiejbyłozrobićto,cotrzeba,apotemjaknajszybciejinajciszej
wrócićdochałupy.
Edekjednakbyłmłodzieńcemniepokornym,inielubiłchodzić
jak cień. Szanował słowa matki, ale jak nie było jej w pobliżu,
wyciągałharmonijkęisobiegrał.Tobyłjegomłodzieńczybunt,
ale też sposób na zapomnienie o ciężkiej codzienności. Tak
właśniezrobiłiteraz.
GdytakEdekgrałnaharmonijcewewtórzeptakówipszczół,
dwajJózkowieleżelizzamkniętymioczamiizagryzaliźdźbłatrawy.
Nagle, do tej muzyki dołączył jakiś niespokojny odgłos kroków:
pośpieszny,zdecydowanyiobcy.JózekCelińskiotworzyłoczy,po
czym zerwał się na równe nogi przebudzając z zasłuchania pozostałychkolegów.Przedtrójkąchłopcówstalidwajżołnierze.Byli
ubraniwniemieckiemunduryiwdługiepłaszczewojskowe,szynele.
- Halt! -zakrzyknąłjeden,podczasgdydrugisięgnąłrękędopasa
popistolet.
Choćżadenzchłopcównieznałniemieckiego,niebyłoto
wcaleproblemem.Młodzieńcymomentalnieznieruchomieli.
Prawie przestali oddychać, na wypadek gdyby ruch zatrwożonej klatki piersiowej przy wdechu wzięty był za
nieposłuszeństwo. Żołnierz z palcem na spuście pistoletu
stanąłnaprzeciwkochłopców,podczasgdydrugiskierowałsię
w stronę pasącego się nieopodal konia Józefa. Mundurowy
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popatrzyłnaŁyska,złapałzalejce,sprawdził,czyuzdadobrze
jestzamocowanadopyska.
Józekzprzerażeniempatrzyłnatęcałąoperację.NiemcyzabierająjegoŁyska!Pochwiliżołnierzdosiadłczworonogaipodjechał
doswojegotowarzyszazdłoniąnapistolecie.Tamtenrówniezwinnie dołączył na grzbiet konia. Znieruchomieli chłopcy tylko
usłyszeliDanke Schen! Apochwiliwidzielitylkokurzunoszącysię
zajeźdźcami.
JózekCelińskiniewielemyślącrzuciłsięwbiegzakłusującymi
żołnierzami.Przecieżniemógłtakpoprostupozwolićkomuśzabrać
jegokonia–najcenniejszydorobekrodziny!Jakonmógłbywrócić
do domu bez Łyska? Co by matka powiedziała? Co by Heniek
powiedział?
Chłopiecbiegłtakzakoniemzcałychsił,astrachprzedjego
utratądodawałmumocywnogach.Jeźdźcywpewnymmomencie
zwolnili.JózefdogoniłichikurczowozłapałzaogonŁyska,próbując
mu dotrzymać tempa.W końcu żołnierze przystanęli na drodze
wiodącejdodomuJedynaków,któryznajdowałsięzazakrętem.
ŻołnierzezsiedlizŁyska.Spojrzelizpolitowaniemnazziajanego
chłopcaprzyzadziekonia,kurczowotrzymającegosięjegoogona
jakostatniejdeskiratunku.
- Du bist ein mutiger Junger31! -Powiedziałjedenzwojaków
MężczyznakiwnąłgłowąnaJózkaidałmuznać,żechcego
podsadzićnagrzbietwałacha.Józekpodniósłdrżącąnogę,oparł
jąnadłoniachżołnierzaizwinniewskoczyłnagrzbietŁyska.Po
chwiliżołnierzeudalisięnapiechotęwstronęgospodarstwaJedynaków.Józekzaśruszyłpędemdodomu,jeszczeniemogąc
sobie w głowie ułożyć wszystkiego, co się właśnie wydarzyło.
Drzewaszumiałytaksamojakwcześniejiptakiteżśpiewałyjak
miaływzwyczaju,gdyJózekkłusowałnaoklepzsercemnaramieniu.Nagleszumdrzewzagłuszyłprzeszywającyświststrzałuzpistoletu.JózefpochyliłsięiobjąłrękomaszyjęŁyska.Niechciałjuż
nicwięcejsłyszeć.
PorozstaniuzJózefem,dwajżołnierzezbliżylisiędozagrody,
przyktórejwzaroślachprzyczailisięichtowarzysze.WchacieJedy-
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nakówmożnabyłousłyszećmęskierozmowydobiegającezjednej
częścidomu.
Byłatoizba,wktórejrodzinaJedynakówgościłaSroczyńskich.
Przez okolicznych mieszkańców goście nazywani byli„wygnańcami”.PochodziliponoćspodPoznania,skądwyjechalizazgodą
okupantaizamieszkalipodWarszawą.Dostaliteżodwładzniemieckichpozwolenienahandel.Mieliwódkę,kiełbasęidobrzeimsię
wiodło. Do tego mówili po niemiecku bo pochodzili przecież
zterenówbyłegozaborupruskiego.Choćmieszkańcynicniemieli
anidoJedynaków,anidoprzybyszówspodPoznania,tochodziły
głosy,żeciSroczyńscymoglibyćszpiegamipracującymidlaNiemców. Bądź, co bądź, Jan Sroczyński całkiem dobre relacje miał
równieżzJanemRybackim.Natyledobre,żedomJedynakówstał
sięjednązjegokwater.TotutajRybackiwrazzeswoimizaufanymi
kompanamizwyczajowoprzyjeżdżałnaniedzielnyobiad.
Zbliżałosiępołudnie,gospodarzedomudopierocopojechalina
niedzielnąmszędoOsiecka.
RybackisiedziałwłaśniezeswoimwspólnikiemiSroczyńskim
w izbie, gdy do drzwi domu zaczął ktoś łomotać. Wspólnik
poprawiłsobiebrońprzypaskuiskierowałsięwstronędrzwi.
Zanimzdążyłjedokońcaotworzyć,jegociałopadłonaganek,
przedziurawionekulami.Rybacki,niewielemyślącrzuciłsięna
podłogęidoczołgałdodrugiegopokoju.Kątemokawidziałprzez
okno kilku mężczyzn w niemieckich strojach wojskowych
zwycelowanymipistoletamiwstronędomu.Rybackirzuciłsię
w kierunku uchylonego okna, wyskoczył na podwórze i ruszył
pędemwstronęłąkzazagrodą.Strzał.Krwawaplamapojawiłasię
naplecachuciekinieraizaczęłarozlewaćsiępojegokoszuli.Rybackipotknąłsię,zachwiałiupadłnaziemię.Zachwilęotoczyło
go pięciu mężczyzn. Jeden z nich jeszcze raz strzelił zbójowi
w głowę, która w ostatnich drgawkach uniosła się i upadła
bezwładnienaziemię.
TakskończyłżywotJanRybacki,największybandytawojennyna
południu od Warszawy. Dwie race wystrzelone przez jednego
z członków akcji oznajmiły światu, że akcja została zakończona
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pomyślnie.Pochwilipięciumężczyznznikłowlesieijużniktich
więcejniewidziałwtejokolicy.
SamJanSroczyńskizbiegłzmiejscawydarzeniaalezostałpojmanyprzezokolicznąludnośćizastrzelonynaobrzeżuPonurzycy,
około3kmodewsi.Zabicizostalipochowanipodlasem.Jednakpo
kilkunastudniach,zwłokiwspólnikaiSroczyńskiegozostałyekshumowane przez rodziny i przeniesione na cmentarz w Osiecku.
Niewiadomo,natomiast,costałosięzciałemRybackiego.
Odtamtejporyucichłypobojowiskaibandytyzmstopniowo
zanikałwokolicy.Bandapostraciecharyzmatycznegoprzywódcy
rozpadła się. Po tym wydarzeniu, rodzina Jedynaków, ani też
mieszkańcyPonurzycyniedoświadczyliżadnychprzykrości.Nie
byłodochodzeń,jakbynicsięniestało.
Nękanaludnośćokolicznychwsimogłaodetchnąćzulgą.Jednak
nienadługo.BowiemwkrótcePonurzycamiałaprzywitaćkolejnych
gości.Tymrazemichprzybyciezwiastowałodługotrwałeiznaczące
zmianywPolsce,zarównowmieście,jakinawsi.
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Rozdział7.

WIAtRy NIeSPOkOjNe,
IDzIe kONIeC WOjNy
Przełom 1944-1945 r.

L

eśniczy Andrzej Rusinek siedział przy stole w izbie Celińskich
ipopijałkawęzbożową,coruszmieszającłyżeczkąwporcelanowym
kubkuwkwiecistewzory.Gospodynidomumiaławzwyczajuzdobić
takimikubeczkamiścianękuchennejizbynieopodalstołu.
Andrzejrozejrzałsiępoizbie.Wyglądałataksamo,jakzawsze:
uboga,prosta,zadbana.Naprzeciwkoprzydębowymstolesiedziała
Anna,obokniejsynHeniek.Józefsiedziałprzypiecuistrugałdrzazgi
narozpałkę.Dnibyłychłodne,więctrzebabyłowięcejpalićwpiecu,
któryogrzewałizbęisąsiadującyzniąpokójsypialnyrodziny.Wizbie
panowałacisza.Słychaćbyłotylkostukotokiennic,którymitelepał
grudniowywiatroraztykaniezegarastojącegonakredensie.
Andrzej pokiwał głową obserwując dorastające dzieci Anny.
Młodzieńcyzmężnieliprzezlatawojny:urośli,nabralitężyzny,puściłyimsięwąsy.Heniekbyłjużwzasadziedorosły.Zawitałomu
siedemnaściewiosen,byłwysokiiprzystojny.Zanimsięczłowiek
obejrzy,amłodzikbędzieożeniaczcemyślał.CzternastoletniJózek
byłszczupłymmłodzieńcem,alemiałkrzepęisięrwałdoroboty.
NierazchodziłdoAndrzeja,żebyzarobićparęgroszyprzyzwożeniu
drzewa z lasu. Najmłodsza pociecha Anny, Halinka była już
porządną gospodynią. Lubiła gotować, doglądała ptactwa
izwierzynywgospodarstwie,uprawiaławarzywniak.
LeśniczyRusinekprzezlatasłużbynaCzarcimDolebardzosię
zaprzyjaźniłztąpoczciwąrodziną.TymrazemwdomuCelińskich
wyczuwałosięauręzaniepokojenia.Wszyscywiedzieli,żewkrótce
coś się zmieni. Od wschodu przyszło nowe. Jakie ono będzie?
Leśniczyprzełknąłhaustgorzkiej,czarnejkawy,odstawiłkubekna
stółizwróciłsiędogospodyni:
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Halina Celińska, w tle dom rodzinny.
Zdjęcie prawdopodobnie zrobione w latach 50-tych XX w.
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- Ależ Pani Anno, ja pani mówię: bierze pani parę hektarów lasów dla
siebie! Komuniści przyszli, ogłosili reformę rolną i zawłaszczyli na skarb
państwa dawne własności dziedzica Potockiego32. Sama pani widzi,
co się dzieje. Ja do tej pory byłem na zatrudnieniu u dziedzica. Ale teraz
ziemię i lasy konfiskuje nowy rząd. Nowego leśniczego już na Czarcim
Dole obsadzili, więc nic tu po mnie. Zamierzam przenieść się z rodziną
na zachód Polski, na Ziemie Odzyskane. Pani tu zostaje z dziećmi
a wiadomo, ziemi nigdy za wiele. Jak dają las z reformy, to trzeba brać.
Nie weźmie pani, weźmie kto inny.
Annaorazjejsynowiezastygliwbezruchu.Leśniczykontynuował:
- Jak odjadę, to pójdzie pani Anna do gminy i poprosi o przydzielenie
pani hektara czy pół lasu. Inni ze wsi okolicznych też będą o to chodzić,
więc co ma pani stracić!
- Nie ma mowy, toć to niehonorowo! -żachnęłasięAnna.– Tyle co
z wami dobrze żyliśmy, Panie Rusinek, przez tyle trudów śmy przeszli
w czasie wojny, to ja teraz po wasze lasy będę sięgać swoją ręką?
- Pani Anno, ale i tak te lasy są scedowane33 państwu. Nowe rządy nastały, PKWN34 teraz rzundzi na tych terenach. I tak zarzundziło. Lasy
i ziemie dziedzica będą teraz własnością państwa35. Część tych ziem
będzie przekazana małym gospodarstwom chłopskim, więc czemu
pani Anna by nie skorzystała? Jak reforma, to reforma!
Po czym dodał, pochylając się nad stołem - Ja pani pomogę
napisać podanie, żeby chociaż tego pół hektara lasu mogła pani dostać.
- Ja rozumiem - ale i tak nieładnie sięgać po tę ziemię. Bardzo nieładnie.
Tak nam pan Rusinek drzewa dawał, pomagał ścinać, tak pilnował
wiśni, obił na zimę słomą, żeby nie przemarzły, a to krowę dobrą
sprzedał. Nie, nie, ja na las nie łasa. Najważniejsze to żeby zawsze do
końca honor i godność zachować.
Grubapodłużnazmarszczkanaczoleleśnikawygładziłasię,gdy
słuchał Anny. Rusinek spojrzał uważnie na kobietę. Szczupła,
pociągłatwarzgospodyniczęstowydawałasiębyćsurowaipełna
rezerwy.JednakdladzieciAnnabyłaopoką,adlawielukobietze
wsisymbolemkobiecejsiły.Annaemanowałamocąskromności,
uczciwościikonsekwencji.TewartościprzyświecałyAnnienaco
dzień,bezwzględunaotaczającąjąrzeczywistość.Aniczasychaosu
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wojennego, ani politycznych batalii po jej zakończeniu, które
spowodowanebyłymęskąrządząwładzyipodporządkowywania
sobieinnych,niebyływstaniezepsućcichejsiłyAnny.
Rusinekodłożyłkubekipodniósłsięzkrzesła.
- No nic, chyba pani nie przekonam. Ale powiem tak – będę się modlił
do najświętszego Jezusa coby miał panią Annę i ten cały dom w swojej
opiece. W tych czasach ludzi takich, jak pani, to ze świeczką szukać!
Aczasytebyłyszczególne.Niebyłotrudnozatracićwnichkonsekwencjęumysłuiduszy.To,cowczorajbyłocodziennościąwojny,
terazbyłojużtylkoponurymwspomnieniem.Ci,którzybylinajeźdźcaminapoczątkuwojny,terazstalisięwyzwolicielamigodnymi
chwały.Ci,którzywalczyliprzeciwkonajeźdźcom,nagleokazywali
się„reakcyjnymibandami,zaplutymikarłamireakcji”.Białestawało
sięczarne,czarnesplatałosięzbiałym,awszystkopowolipokrywał
jedyniesłusznykolorczerwony.
Rok1944byłdlaPolakówprzełomem,którynakreśliłzupełnie
nowe cele i nadzieje. Po kilku latach okupacji niemieckiej, na
wschodnimfroncienastąpiłprzełom.OdczasuklęskiNiemcówpod
Stalingradem,ArmiaRadzieckanabrałaanimuszuiprzeszładokontrofensywy.Posuwałasiękonsekwentniejakburzapostepie,spychając Niemców coraz to bardziej na zachód.Wojska sowieckie
dotarłynaterenyPolskinapoczątku1944ikierowałysięwstronę
okupowanejprzezNiemcówWarszawy.
Józefpamiętałdobrzetenmoment,kiedyusłyszałwSzymczakowymradiuogłoszenie,żewojskosowieckieiWojskoPolskiesformowanenawschodzieprzekroczyłyBugiidąwkierunkuLublina
iWarszawy.22lipca1944r.zajęlipierwszemiastonaterenieLubelszczyzny-Chełm.Wkrótcepodano,żetegodniapowstałPolski
KomitetWyzwoleniaNarodowego(PKWN),któryogłosiłManifest
doNaroduPolskiego.Tenmarionetkowykomitetkierowanyręka
StalinamiałstanowićzalążekprzyszłegorząduludowegowPolsce.
Potem 29 lipca 1944 roku oddziały radzieckie przełamały opór
niemieckiwKołbieliiKarczewie.WkrótceSowiecidotarlirównież
doPonurzycy.JednakimbliżejpodchodziłypodWarszawę,tym
większyopórstawialiokupującyjąNiemcy.Wmomenciewybuchu
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PowstaniaWarszawskiegodnia,1sierpnia1944,frontrosyjskizostał
zatrzymanynaprzedpolachWarszawyprzezjednostkipancerne
Niemców.Frontzamarłnaponadmiesiąc,gdyżArmiaCzerwona
musiałauzupełnićzaopatrzenie.Podczasgdystolicawykrwawiała
się w powstaniu przeciwko Niemcom, na jej obrzeżach nastąpił
tymczasowyimpas.
W tym czasie oddziały armii sowieckiej przycupnęły po
okolicznychwsiachnaprawymbrzeguWisły,aPKWNrozpoczął
podporządkowywaniesobieadministracjina‘wyzwolonych’terenachokrojonejokresywschodniePolski.
JednązważniejszychdecyzjiPKWN-ubyłoogłoszenie6września
1944rokureformyrolnej.Zakładałaonaparcelacjębezodszkodowaniawielkichmajątkówziemskich.Ziemietemiałyzostaćprzekazane
chłopom małorolnym lub bezrolnym a także przeznaczone na
późniejszepaństwowegospodarstwarolne(PGR-y)36.
Takwięcteraz,ludnośćwsiumęczonalatamiokupacji,bandytyzmem i niepokojem, dostrzegła cień nadziei na lepsze jutro.
Przyszedł czas, kiedy państwo miało docenić trud maluczkich:
chłopówirobotników.Chociażreformarolnanapawałaokolicznych
rolnikównadzieją,wiedzielionijednak,żenikomuniemożnado
końcaufać.Przezstuleciaobiecywanochłopstwureformy,więcej
praw,ajakprzyszłocodoczego,chłopzawszebyłzostawionysam
sobie,napastwęnatury,politykiiołowiu.Dlategookolicznaludnośćzpodejrzliwościąobserwowałatowszystko,conadciągnęło
wrazzArmiąCzerwoną.
Józefszacuje,żepodsamąPonurzycąiRegutempodkoniec
lata 1944 r. stacjonowało około 3 tysięcy żołnierzy oraz około
tysiąckoni.Sowieccyoficerowieulokowalisięwdomach,natomiastpiechotaikawaleriausadowiłasięwokolicznychlasach.
WpodosieckichwsiachRuscyrobili,cochcieli.Mieszkańcybezsilnieznosilipanoszeniesiękrasnoarmiejców.Sowieccyżołnierze
wkrótcepoczęliwycinaćwpieńchojakiwlesie,któreimposłużyły
dobudowyziemianekdlasiebieiwiatdlaswoichczterokopytnych
towarzyszy.Mielisiętamschowaćprzedchłodemideszczemnadchodzącejjesieni.Gdyziemiankizostaływybudowane,sowieci
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przycupnęliwnichnakolejnekilkamiesięcy,czekającrozkazu,
żebywejśćdoWarszawy.
Bardzo szybko zapasy jedzenia „wyzwolicieli” się skończyły
iPonurzycczanieporazkolejnybylizobowiązanioddawaćprzydziały
żywnościiżywcanaobcewojsko.Czerwonoarmiściniezamierzali
jednakpolegaćtylkonaprzydziałach.Częstebyłyprzypadkiokradaniagospodarstwzziemniaków,zboża,drobiu,żywcaczypaszy.Do
tegomieliwzwyczajudomagaćsięwódki.
PewnegorazuRosyjscyoficerowiezajadalisiękolacjąuCelińskichwdomu,atymczasemichżołnierzepodkradlisiędostodoły,
otworzyliwierzejeiwykradlisianodlakoni.GdypowykryciuincydentuAnnaposkarżyłasięoficerowi,tenzarazzaklął:
- o jebut, ja im skoro pokażu!
Oficerpokrzyczał,pokrzyczał,alezabardzoniezganiłswoich
żołnierzy.Wkońcumusielionicośwłożyćkoniomdopysków,żeby
miałysiłęiśćnaWarszawęjakprzyjdzierozkaz.
Innymrazem,pewienOlekzPonurzycychciałuchronićopasły
stóg siana przed zgłodniałym wzrokiem bolszewickich koni.
Pomyślał,podumał,cotuzrobićiobłożyłstógbrzydką,zatęchłą
słomą,którasięjeszczeuchowałazpoprzedniegoroku.Mocnosię
przytymnagimnastykował,bostógsianabyłbardzoduży.Pożyczyłodsąsiadadrabinęiwspiąłsięażnasamszczytstogu,okrywającsłomąkażdycentymetrjegopowierzchni.Olekpracował
zacięciecałąsobotę.Gdyskończył,ażzagwizdałzzadowolenianad
swoimdziełem.
- Stóg słomy, jak nic! –powiedziałdosiebiepodwąsem,poczym
poszedł do chałupy, bo żona właśnie wołała na kapuśniak
zkartoflami.
Następnegodnia,gdyOlekwróciłzrodzinązkościoła,jego
synowiepobieglizastodołędowychodkazapotrzebą.Pochwili
jednakwrócilizkrzykiem.Stógsianazniknął!CałapracabiednegoOlkaposzłanamarne.Żołnierzerosyjscyiichkoniewyczuli
chybaprzekrętwtymzabawnymstogusłomy.Zabraliwszystko
siano, pozostawiając po sobie tylko niedbale porozrzucaną
zgniłąsłomę.
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Radanierada,ludnośćwsi,cierpliwieznosiłagrabieżeznadzieją,
że może kiedyś te niespokojne wiatry ucichną.Wkrótce nastała
srogazima.PodkoniecrokuRosjaniedostalirozkazwymarszuna
Warszawę. Porzucili więc swoje ziemiankowe kwatery pod
Ponurzycąiruszylinapółnoc,wkierunkustolicy.Warszawazostała
zajętaprzezarmięsowieckąwdniu17stycznia1945r.
WtymczasiereformyzapoczątkowaneprzezPKWNzaczęłyjuż
zmieniaćstrukturypolityczneigospodarcze.Ujednychwzbudzały
obawyioburzenie,uinnychzasiewałynadziejenalepszylos.Reformyrolne,przesiedleniaorazmigracjespołeczneniepominęły
nawet tej małej wioseczki Ponurzycy, która ukrywała się cicho
wśródwzgórzyilasówmazowieckich.
Jednąztychwidocznychzmianbyłowłaśnieupaństwowienie
lasówiziemiorazwyjazdleśniczegoRusinkanazachód.Ponurzycczanie ze smutkiem żegnali byłego leśniczego, choć wielu
już zacierało ręce na możliwy przydział lasu czy ziemi z upaństwowionychdóbr.
WkrótcenadszedłdzieńpożegnaniazRusinkiemijegorodziną.
Józef dobrze zapamiętał słowa, jakie wtedy Andrzej powiedział
do swojego następcy,Tomasza Połoczańskiego:„Józef to dobry
chłopak, a jego rodzina jest bardzo zacna. Dobrze z nimi
współpracujcie.”
Wkrótceokazałosię,żeTomaszPołoczański,nowyleśniczyna
CzarcimDoleteżmożebyćrównychłop.Pochodził„zzaBugowia”
(zzarzekiBug)imiałwyraźny,wschodniakcent.Jaknaironięlosu,
tesamewiatryzmian,którewygnałyRusinkanazachód,sprowadziłyPołoczańskiegozewschodunaCzarciDół.Ziemiewschodnie
wczasiewojnystałysięszachownicą,naktórejpoczątkowoZwiązek
SowieckiiNiemcyrozgrywalipartię,którejstawkąbyłpodziałPolski.
Jak to bywa w historii, autorytarne rządy Hitlera i Stalina oraz
represjewobecludnościzamieszkującejokupowanetereny,rozpaliłytlącesięzarzewieruchównarodowościowychietnicznych.
Sowieciprzejęliwschodnieziemiepolskiejesienią1939iprzez
dwalatazaprowadzaliporządkiwedlestalinowskiejmodły:kolektywizowalirolnictwo,rozkułaczaliwłasnościziemskie,deportowali
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ludność na roboty przymusowe w głąb Związku Radzieckiego,
dokonywalilicznycharesztowańiinwigilacjispołecznej37.W1941
rokuterenyteopanowalihitlerowcy.Jednakod1943roku,Niemcy
zaczęlibyćwypychanistądprzezArmięCzerwoną.Jużnaprzełomie
listopadaigrudnia1943r.wTeheranieStalin,RoosveltiChurchill
opowiedzielisięzapolskągranicąwschodniąnatzw.LiniiCurzona,
cooznaczałooddaniepolskichziemnawschódodBuguRosjanom.
Wlutym1945r.wJałciepotwierdzonotenukład.Rekompensatą
dlaPolskibyłyterenyniemieckiedoOdryiNysy.Tospowodowało
falę migracji dobrowolnych i przymusowych. Na tzw. Ziemie
OdzyskaneprzesiedlanoPolakówzewschodu.
TowłaśniewtedyTomaszPołoczańskizdałsobiesprawę,żepozostaniedłużejnaziemiachrodzinnychniemasensu.Wiedział,
że wkrótce utraci ziemię, która ulegnie kolektywizacji a jemu
samemupozostanieżyciepodbatogiemStalinawstałejobawie
ożycieswojeirodziny.Pewnejnocypodjąłdecyzję:trzebauciekać
na zachód. Nad Wisłę Tomasz udał się sam, najpierw jechał
pociągiemdoLwowa,późniejprzedzierałsięprzezzrujnowany
wojnąkraj,spałwlasach,podróżowałnafurmankachprzejeżdżających chłopów. Bał się by go nikt nie aresztował. Po ciężkich
dniachwędrówki,wybiedzonyizagłodzonydotarłdoGarwolina,
gdzie zgłosił się do odpowiednich władz. Miał wykształcenie
leśnicze,więcodrazuwysłanogonaCzarciDół.Zamieszkałwtedy
wleśniczówcerazemzrodzinąRusinka,którazaczynałaszykować
siędowyjazdunazachód.
PrzezpierwszemiesiącepoodjeździeRusinka,Połoczańskizpomocądobrychludzizewsiprzygotowywałmieszkanienaprzyjazd
rodziny.Samleśnikprzyjechałprawieżezniczym,aleniezawiódł
się na gościnności tutejszych ludzi. Razem z Józkiem i z innymi
chłopakamizewsi,leśnikwyrąbałparędrzew,którezawiezionodo
tartakudoobróbki.Ztychbalizrobionołóżka,stół,innemeble.Kobietyzewsizeszłysięiuszyłyciepłepierzynyzgęsiegopuchu,bo
zimajużbyłazapasem.
Tużprzedostatkami,leśniczyiJózekpojechaliwozemdoPilawy.
W jednym z wagonów towarowych miała przyjechać rodzina
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Tomasza:jegożona,dwajsynowie,NusiekiMichałek,orazjego
ojciecimatka.
RodzinaPołoczańskiegobyłauboga,aleopróczkilkuwalizek
z gratami i ubraniami, przywiozła największy skarb: trzy krowy
ikonia.Józekuśmiechnąłsiędosiebiewidząctęcałąkarawanę.
Jednileśniczyodchodzili,drudzyprzychodzili,aletocobyłounich
niezmiennetomiłośćdolasów,naturyizwierząt.Leśniczybylirzucaninasłużbęzleśniczówkidoleśniczówki.Krowyikoniewiernie
towarzyszyłyimwtychpielgrzymkach.Byłyjedynąoznakąbezpieczeństwaistałościfinansowejwtychburzliwychczasach.
Poradosnychpowitaniachizapakowaniubagaży,wszyscyusadowilisięnawozie.Obokwozuwlokłysięniespieszniekrowyikoń,
niecozaskoczoneiotumanionewidokiemobcegomiasteczkaiobcychludzi.Dwajnastoletnisynowieleśnika,NusiekiMichałusiedli
nadesceobokJózefaizciekawościąoglądalimijanepodrodzewsie
ipola.ZastanawialisięjakwyglądataleśniczówkanaCzarcimDole,
którawkrótcestaniesięichdomem.Józefzapytałchłopcówjak
wyglądałichdomwrodzinnychstronach.Jedenprzezdrugiegozaczęliopisywaćubogąchatkę,słonecznikipodokiennicami,błotnistądrogęwiodącądoleśniczówki,wielkiepołaciełąk,płodne
glebypólorazwzgórzaciągnącesięwzdłużBugu.
Józefowibardzopodobałsięichwschodniakcentiopowieści
odalekichkrainach.Odczasudoczasumłodzieńcywrzucalidorozmowy jakieś rosyjskie słowa.W końcu musieli się nauczyć tego
językawczasielaturzędowaniasowieckichwojsknatamtychterenach.Józefpomyślałsobiewtedy,żeteżchciałbynauczyćsiętego
tęsknego, słowiańskiego języka. Zapragnął zobaczyć kiedyś te
piękne zabużańskie wzgórza i pola, które chłopcy tak ciepło
wspominali.
Kilka lat później, obydwa życzenia miały się ziścić Józefowi
wszczególnychokolicznościach.
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Rozdział8.

StRAżNICA 164
1951-1953

Z

ima1944/1945r.byłamroźna,aleprzyniosławyzwoleniezokupacjiniemieckiejinadziejęnapokójinormalność.WPolscemiały
miejscepolityczneprzetasowania.Wykluwałsięnowy,komunistycznyrząd.TymczasemmaleńkaPonurzyca,oddalonazaledwieo50
kilometrówodznękanejwojnąstolicy,którapowoliwracaładożycia,
odetchnęła z ulgą słysząc, że wojna się kończy. Nowy rząd miał
wreszciedocenićciężkąpracęchłopstwairobotników.Naznaktego,
że masy rządzą w 1952 r. nazwę kraju z Rzeczpospolitej Polskiej
zmieniononowąkonstytucjąnaPolskaRzeczpospolitaLudowa.
Wieś polska była już wyczerpana wojną, bandytyzmem,
surowymikontyngentamiifalamiwojskniemieckichisowieckich
przelewających się przez mazowieckie pola. Zakwitła nadzieja,
żeprzyszedłwreszcieczas,abycierpienialatwojnywyrzucićzduszy
jak na wiosnę wyrzuca się stare, podgniłe ziemniaki z piwnicy.
Przyszedłczas,bypołożyćbukietbzówpodstarym,brzozowym
krzyżem,anastępnieudaćsięnapole,któregoglebastęskniłasię
zapługiemibronami.
Ponurzyca ożyła również z innego powodu: oto szkoła
wOsieckuwznowiłanabór.Terazmłodziistarsi,którymlatawojny
zabrałymożliwośćnauki,moglitęstratęzrekompensować.Józef
byłjednymzuczniaków,którzypowojniezpowrotemprzysiedli
zapulpitamiszkolnychławek.PrzedwojnąJózefskończyłcztery
klasyszkołypowszechnejwPonurzycy.Ponieważterazniebyło
jużdlaniegomiejscawpiątejklasiewOsiecku,zostałprzyjętyod
razudoszóstejklasy.
– Chłopak wygląda na bystrego to sobie poradzi - pokwitowała
decyzjękierowniczkaszkoły,wpisującgonalistęoklasęwyżej.
Rzeczywiście,Józefsobiedobrzeradził,szczególniezjęzykiem
polskimihistorią,któregobardzointeresowały.Zawsze,gdytrzeba
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Marianna, żona Henryka Celińskiego z dzieckiem,
prawdopodobnie zdjęcie z lat 1950-tych
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Henryk Celiński w mundurze wojskowym, przełom lat 40. i 50. XX w.
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byłojakiegoświerszanapamięćsięnauczyć,Józefbyłpierwszydo
recytowania.Podrugiejzwrotcenauczycielprzerywałmu,bydać
szansę innym uczniom. Muzykę też Józef bardzo lubił, a miał
mocnygłos.
Zmiany następowały również w rodzinie. Heniek kilka lat po
wojniewziąłślubzMariannąJedynak.WdomuuJedynakówbyło
siedemcórekijedensyn.Najstarszecórkiisynbylijużpożenieni
inaswoim.ZostałatylkoMariannaijejdwiemłodszesiostry.Poślubie,HeniekposzedłnagospodarstwodoJedynaków,awdomupozostałaAnnazdorastającymiJózefemiHaliną.
LataszkolneminęłyJózefowijakzbatastrzelił.Zanimsięchłopiecobejrzał,stuknęłomu21wiosenikolejnyobywatelskiobowiązek czekał za rogiem: służba wojskowa. Na początku 1951 r.
Józef został wezwany na Wojskową Komisję Lekarską. Wkrótce
potem,otrzymałrozkazzameldowaniasięnaobowiązkową,2-letnią służbę wojskową. Został skierowany do służby w Wojsku
OchronyPogranicza,ajegojednostkastacjonowaławPrzemyślu.
***
Stacja w Dęblinie, marzec 1951 rok

W

iatrhuczałideszczsmagałpoperonachstacjiwDęblinie
w ten ponury, marcowy dzień. Pani kasjerka leniwie piła
herbatęzakasą,gdyokołopołudnianastacjęwDębliniezajechał
wózwojskowy.Drzwifurgonetkiotworzyłysięiwyszłazniego
grupa młodzieńców, około dziesięciu. Za chwilę z samochodu
wyszli kierowca i komendant. Wręczyli chłopcom bilety oraz
książeczkiwojskowe.Komendantszybkowytłumaczył,żemają
wsiąśćdopociągudoRzeszowa,anastępnieprzesiąśćsięwPrzeworsku na pociąg do Przemyśla. W Przemyślu mają się stawić
w jednostce wojskowej przy ulicy Słowackiego. Tam rekruci
zostanązakoszarowani.
Komendantjeszczetylkorazrzuciłokiemnawpatrzonewniego
dziesięć par oczu. Chłopcy bali się by nie umknął im jakichś
szczegół,którytędrogędokoszarmógłbyzagmatwać.
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– Aha, -dodałKomendant– pilnujcie swoich książeczek wojskowych
jak oka w głowie! Pociąg do Rzeszowa powinien być za godzinę.
Chwilę później wojskowy urzędnik zniknął za drzwiami furgonetki,któraodjechałaspodstacji.Minęłydwiegodziny,apociąg
do Rzeszowa się nie zjawił. Kasjerka powiedziała, że jest jakieś
opóźnieniewWarszawieikazałaczekać.Chłopcywięcsiedzielicierpliwienametalowychławkach.Czekalizabijającczasrozmowami.
W końcu pociąg przyjechał przeładowany tak, że z trudem wepchnęlisiędowagonu.
RazemzJózefemCelińskimdowojakajechali:ManiekJałocha,
StasiekStaroszzGocławia,PorowskizSobieniiWładekSzopazMaciejowic. Choć młodzieńcy pochodzili z różnych miejscowości,
wkrótcemielistaćsięzażyłymikompanamisłużby.
Na przykład Władek Szopa był wysokim, przystojnym blondynem.Choćznaturybyłwesoły,niezabardzozachwyconybyłperspektywą spędzenia dwóch lat w koszarach. W Maciejowicach
pomagałswojemuojcuwbudowiewałunadwiślańskiegoicałkiem
niezłemiałztegopieniądze.Leczniezawałaminajbardziejtęsknił
azabłękitnymioczamiprzepięknejKrysi38.Byłzniązaręczonyizaraz
popowrociezwojskamiałwziąćzniąślub.Pragnąłtylkoprzetrwać
rozłąkęijaknajszybciejwrócićdoukochanejwMaciejowicach.
ZkoleiPorowskizSobienibyłbardzozafascynowanysłużbą.
Chociaż bardziej oczy młodziana rozświetlały się na widok
bronipalnejniżnasamąmyślowojskowejdyscyplinie.Gdyświeży
poborowiprzechodziliprzezpółroczneprzeszkoleniewojskowe,
on zawsze chciał więcej. Jak przyszedł czas na bieganie
po polanach i wzgórzach z bronią, on już czekał aż zaczniesięszkoleniezużywaniatejbroninastrzelnicy.Kiedyzaczęły
sięszkoleniazKBK(krótkibojowykarabin)alboKBKS(krótki
bojowykarabinsportowy),Porowskimigiemnauczyłsięstrzelać
i rzucał zazdrośnie okiem na starszych kolegów strzelających z RKM (ręczny karabin maszynowy). Gdy przyszła pora
naszkoleniezRKM,Porowskizzapałemchłonąłteumiejętności
i z tęsknotą wypatrywał szkolenia z CKM (ciężki karabin
maszynowy).
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Żołnierze WOP, Kwaszenina. Józef Celiński w dolnym rzędzie,
drugi od prawej

Nakoniecsześciomiesięcznegoszkolenia,rekrucizostaliprzydzieleni do określonych strażnic, które rozrzucone były wzdłuż
granicywschodniej.JednastrażnicabyławPrzemyślu,innawHermanowicach,jeszczekolejna,napołudniewewsiKwaszenina.Józef
został wysłany właśnie do Kwaszeniny (dziś w gminie Ustrzyki
Dolne),na164-tąstrażnicę,wtedyjeszcze,RzeczypospolitejPolskiej.
Choć strażnica w Kwaszeninie była schowana pośród
malowniczychgóridolinbieszczadzkich,wcaleniebyłarajem
naZiemi.Wowychczasachdochodziłotudomasowychprzesiedleńludnościpolskiejzterenówutraconychpowojnie(tzw.
KresyWschodnie)narzecznowoutworzonejUkrainyorazprzesiedleńUkraińcówzPolskinaUkrainę.Jeszczewczasiewojny
tereny te były świadkami akcji represyjnych i mordów dokonywanych na ludności polskiej przez narodowościowe
zgrupowanieUPA39 (UkraińskaPowstańczaArmia).Powojnieup-
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Portret Józefa Celińskiego w wojskowym mundurze

owcynieuznawaligranicpolsko-ukraińskichustalonychnakonferencjiwTeheranieiwJałcie.Prowadziliswojeakcjerównieżw
okolicach Kwaszeniny a nawet mieli tam swój sztab. Józef
wspomniał,żewczasiejegosłużbyzrąkbandyzginęłodwóch
jegokolegów.
Pomimotrudówiniebezpieczeństw,dlaJózefasłużbawojskowa
byłaczymświęcejniżtylkoobowiązkiemobywatelskim.Młodzieńcowiprzywykłemudociężkiejpracynaroliniestrasznebyłyani
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ćwiczeniazbronią,anibieganiepozabłoconychwzgórzach,aniteż
nocnepatrolegranicy.Józefprzykładałsięwięcdowszystkiegoco
robił.Służbęwojskowąwykonywałskrupulatniedotegostopnia,
żezostałwkrótceawansowanydostopniakaprala.
Józefczasamiwykonywałpatrolprzygranicznykonno.Siedząc
nawojskowymkoniu,wlekkimletnimmundurze,zrękawamipodwiniętymi do łokci i z ręcznym karabinem maszynowym zawieszonym na prawym ramieniu, Józef wdychał świeże, podbieszczadzkie powietrze. Twarz pod wojskową czapką wystawiał ku
słońcu.Takiemomenty,jakten,dawałymuenergięiradość.Młodzian czuł się częścią czegoś wielkiego i ważnego. Po latach
ciężkiegodzieciństwanaokupowanejwsi,dopieroterazJózefodczuwałcoś,cobyłomutakobcewdzieciństwie:toulotne,ajakże
wyzwalającepoczuciewolności.
ObowiązkowasłużbazleciałaJózefowijakzbiczatrzasnął.Latem
1953 roku Józef szykował się już do wyjścia z wojska, gdy jego
KomendantwezwałgodoPrzemyśla.GdyJózefzjawiłsięwbiurze,
komendant spojrzał na dokumenty leżące na biurku, potem na
Józefaipowiedział.
-Dobrze się kapralu Celiński spisywałeś do tej pory na strażnicy 164.
- A dziękuję obywatelu komendancie. To mój obowiązek.
-Tak, właśnie. Chodzi o to, że obywatele Polski cały czas potrzebują was.
Jak wiecie, ostatnio nasz wielki przyjaciel i wódz ZSRR towarzysz Józef
Stalin odszedł na zawsze. Bardzo dużo smutku i niepokoju wywołało
to nieszczęśliwe wydarzenie po obu stronach granicy. Dlatego
Komenda jednostki zdecydowała, że wasza służba zostanie
przedłużona o kolejne sześć miesięcy. Możliwe, że już w listopadzie
1953 r. będziecie mogli opuścić koszary. Jako rekompensatę dostaniecie w przyszłym miesiącu tygodniową przepustkę.
- Tak jest obywatelu komendancie! –odpowiedziałdziarskoJózef
strzelającobcasamiwpozycjibaczność.
Józefwyszedłjednakzpokojukomendantaniecoprzygarbiony
perspektywąjeszczepółrocznejsłużby.Niebardzomutadecyzja
byłanarękę.Właśnieniedawnodostałlistzdomu.Matkazaanonsowała,żejegosiostra,Halinaostatniopoznałanazabawiesobot-
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niejwewsimiłegomłodzieńcazPodbieli,JózefaStrzeżysza.Obydwierodzinyjużsięzmówiły,ślubbyłzaplanowanynajesieńtego
roku.Matkaliczyła,żesynwyjdziewkrótcezwojskaibędziemógł
złapaćjakąśrobociznę,żebyzarobićgrosznaweselesiostry.
Alesiławyższa,śmierćJózefaStalina5marca1953rokuwymagałaspecjalnychpoświęceńodspołeczeństwradzieckichipaństw
sojuszniczych.Zwłaszcza,żezaczęłasięwMoskwiewalkaowładzę
międzyBeriąaChruszczowem,cowstrząsnęłopartiamikomunistycznymiwdemoludach,wtymwPolsce.Sytuacjawymagała,aby
imiennik wodza, Józef Celiński pozostał na strażnicy granicznej,
ajegorodzinaopóźniłaplanymatrymonialne.Wostateczności,ślub
Halinyprzełożononaluty1954r.
Józek pozostał w strażnicy przez kilka kolejnych miesięcy,
ażwreszcienadszedłwyczekiwanylistopadiczassłużbydobiegł
końca.PowyjściuzwojskaJózefniebyłjużtymsamymchłopakiem,
któryprzyjechałdoPrzemyśladwaipółrokutemu.Twarzmuzmężniała,kościpoliczkowesięwyostrzyłyinadałylicuJózefapowagi.
Stałsięmężczyzną,któremulatawojskadodałykrzepy,nauczyły
dyscyplinyipewnościsiebie.
UsiadłszyjużwprzedzialepospiesznegopociągurelacjiPrzemyśl-Rzeszów,Józefprzypomniałsobie,żecałyczaswdłonicoś
trzymał. Było to czarno-białe zdjęcie przedstawiające grupę
uśmiechniętych kompanów broni siedzących na trawie na
bieszczadzkimwzgórzu.KażdegoztychmłodychżołnierzyWojsko
OchronyPograniczaodmieniło.
Nalewosiedziałwysoki,przystojnyblondyn,któryzdawałsiębyć
pogrążonywmyślach.ByłtoWładekSzopazMaciejowic,tensam,
któryliczyłdnidocywila,byożenićsięzeswojąprzepięknąKrysią.
Nazdjęciubyłjeszczecałyizdrowy.Niewiedział,żewkrótcemiała
gospotkaćtragedia.PewnegorazunastrażnicywHermanowicach
Władek kontrolował wagony. Nagle podeszła do niego grupa
żołnierzyukraińskichizaczęłagoocośzaczepiać.Zachwilędoszło
doszarpaninyiminutępóźniejWładekwylądowałnaziemi.Jego
rękanieszczęśliwieznalazłasięnatorzewmomencie,gdypociąg
stojącynanimgwałtownieruszył.
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JózefostatnirazwidziałWładkawszpitaluwojskowymwPrzemyślu.Młodzieniecstraciłrękęiradośćżycia.GdyJózefoglądałswojegowspółtowarzyszasłużbywcierpieniu,samniemógłopanować
łez.ObiecałWładkowi,żesięspotkająwcywilu,gdyWładekwydobrzejeiwrócidorodzinnychMaciejowic.Jednakzrządzeniemlosu
mężczyźninigdyjużsięniespotkali,niebyłookazji.Józefpolatach
dowiedziałsię,żeWładekwróciłzwojskadoMaciejowic,został
kierownikiembudowywałunadwiślańskiego,ożeniłsięteżzeswoją
ukochanąKrysiąimiałzniądzieci.
NatomiastJózefpoparudziesięciulatachspotkałPorowskiego
z Sobieni-Jezior. Na zdjęciu chłopiec siedział po turecku z zawadiackąminą.Wręcemiał„tetetkę”(pistoletTT)wycelowanyprosto
wniebo.Toontakchętnierzucałsiędoobsługibroni.Powojsku
mężczyznanadalmiałciągotędobroni,więckupiłsobiestrzelbę
myśliwską.Polowałnadziki,sarnyiinnądziczyznępookolicznych
lasach.Zapałdopolowańmiałtaki,żektóregośrazu,Porowskizostał
złapanyprzezmilicjęnaubojudziczyznybezpozwolenia.Zakarę
groziło mu więzienie. Milicjant z komendy rejonowej w Sobieniach,JanRendaszek,dostałpoleceniedowiezieniaPorowskiego
radiowozemdoaresztuwSiedlcach.Gdyjechalitrasągrójeckąw
kierunkuMińskaMazowieckiego,aresztowanynaglesobiecośprzypomniał.Drapiącsiępobrodziewspomniałdomilicjanta:
- A wiecie, panie władzo, ja kiedyś służbę wojskową odbywałem z niejakim Józefem Celińskim, zdaję się, że był ze wsi Ponurzyca. Niedaleko
stąd jest ta wieś chyba.
Milicjantspojrzałnasiedzącegoztyłuaresztanta,zmarszczył
brewiotworzyłszerzejokoupewniającsię,czyprzezpomyłkęnie
wiezieztyłukosmity:
- Józef Celiński? Przecie to teść mojego brata! Tak, pochodzi
z Ponurzycy, ale teraz mieszka w Regucie, gdzie się ożenił.
Poczympanwładzadodał:
- A zresztą, możemy do niego zajechać. Mieszka rzut beretem stąd,
a i tak po drodze do Siedlec.
Wielkiebyłozdziwienietegodnia,gdyJózef,obierającprzed
domemziemniakizeswojążoną,zobaczyłprzedfurtkązatrzymu-
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jącysięwózmilicyjny.WyłoniłsięzniegoJanRendaszeki...towarzyszzczasówwojska-Porowski.JednaktymrazemPorowski
zamiast broni w ręku, miał kajdanki na nadgarstkach. Dwaj
mężczyźniprzywitalisięradośnie,usiedli,wypilipokieliszkuczystej
ipowspominaliznostalgiąlatasłużbywojskowej.Józefstarałsięnie
widzieć kajdanek na rękach kolegi. Po półgodzinie aresztant
zmilicjantemwsiedlidoradiowozuiodjechaliwstronęSiedlec.
Józef, z nieukrywanym zdziwieniem, zabrał się z powrotem za
obieranieziemniaków.
NazdjęciuwsamymśrodkusiedziałJózef.Miałwrękachharmonię,alebardziejzabrałjądoozdoby,bonieumiałnaniejgrać.
Okazałosię,żeżadenzchłopakówzestrażnicy164nieumiałgrać
na harmoszce. Polscy wojskowi z lekką zazdrością patrzyli na
ukraińskichżołnierzy.Tamcitodopieroumielipogrywaćiśpiewać
tęskne słowiańskie melodie. Jednak było coś, czego Józef się
nauczył od owych ukraińskich towarzyszy: języka rosyjskiego.
Bardzoszybkozałapałtendźwięcznyjęzykapodwuipółrocznej
służbienagranicy,całkiemdobrzenimwładał.
Józef uśmiechnął się do siebie chowając zdjęcie do kieszeni
koszuli.Wielu jego kolegów już wyszło z wojska i zaczęło sobie
układaćżyciecywilne.Terazprzyszłakolejnaniego.Choćprzezostatnie lata Józef nosił na głowie żołnierski beret, a na plecach
mundur,jużwkrótcemiałjezamienićzpowrotemnachłopskie
szatyikaszkiet.Józefcieszyłsięnapowrótdorodzinnegodomu,na
macierzystąziemię.Cieszyłsięteżnaślubukochanejsiostry.Halina
niebyłajużtąmałądziewczynką–terazstałasięurodziwąpanną
zrumianymipoliczkami.Wkrótcestaniesięonamężatką.
AcobędziepisanewkartachdlaJózefa?KiedyJózefpozna
dobrądziewczynę,zktórąbędziechciałiśćprzezżyciewtrudach
dniacodziennegoiwradościdniaświątecznego?TegoJózefnie
wiedział. Jednak wiedział jedno: że jest już gotowy tego
doświadczyć.
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Rozdział9.

józef SzukA żONy
1 maja 1954

W

iosna rozkwitła na dobre. Po okolicznych łąkach maiły się
kwiatydziurawca,kaczeńcówimleczy.PrzypłocieCelińskich
zakwitłyliliowebzy,któredzieciakizsąsiedztwazrywałyiwstawiały
do wazonika pod przydrożną kapliczką. Las dźwięczał głosami
ptaków, a z wysoka, spod pierzastych chmurek rozświetlonych
słońcemdobiegałodzwonienieskowronków.WtedywłaśnieJózef
postanowił, że nadszedł czas, by znaleźć sobie żonę. Jak zdecydował, tak zrobił. Ponad miesiąc później, Józef był już żonaty.
AwszystkozaczęłosięwdniuŚwiętaPracy.
ŚwiętoPracy,1MajabyłojednymzważniejszychświątwPRL.
Wielkie miasta, ale też powiatowe i pomniejsze miasteczka, jak
iniektórewsiegminneorganizowałyztejokazjiuroczystepochody.
Byłtodzień,kiedypracarobotnikaichłopaoraztzw.inteligencji
pracującej,byłahuczniecelebrowana.Byłtodzień,kiedyimiasto
iwieśmogłyzaprezentowaćpostęptechnologicznyPolskiLudowej,
krzepęchłoporobotnikówiciężkąpracęczłonkówpartii.Wkońcu
tooniswymcodziennymwysiłkiemprzyczynialisiędorealizacjiambitnegoplanusześcioletniego(1950-1955).Plantenmiałnacelu
zwiększenieuprzemysłowieniaPRLnawzórradziecki.Naciskplanu
byłpołożonynarozwójprzemysłumetalowegoiciężkiego,wrolnictwiezaśnarozwójpaństwowychgospodarstwrolnychikolektywizacjęwiększychgospodarstwindywidualnych.
Tego roku miejscowość gminna Celestynów zorganizowała
pochód pierwszomajowy. Celestynów jeszcze dwadzieścia lat
wcześniejbyłmałąosadąletniskowąnaszlakuKoleiNadwiślańskiej,
łączącejChełm,Lublin,Dęblin,WarszawęiMławę.Wczasiewojny,
Celestynówliczyłniewielumieszkańców,leczsławyprzysporzyłmu
wyczyn partyzantów Armii Krajowej zwany „Akcją pod Celestynowem”40.
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Powojnietasennaosadastałasięsiedzibągminyobejmującej
okoliczne wsie, między innymi Regut, Lasek, Dąbrówkę, Dyzin
iJatne.Szkołapodstawowafunkcjonowałatam,awewrześniu1944
r.utworzonogimnazjumiliceum.Prawiedekadępozakończeniu
wojny,ówczesnyprzewodniczącyGminnejRadyNarodowejCelestynowa,StanisławAndrzejczak,chciałpochwalićsięosadąizorganizowałw1954r.marszpierwszomajowy,
JózefprzyjechałnauroczystośćpociągiemzZabieżekiudałsię
nagłównąulicęCelestynowa,Świerczewskiego(obecnieŚw.Kazimierza).Ulicąciągnęlimieszkańcygminyniosącysztandarynarodowe, czerwone chorągwie i liczne transparenty z hasłami
propagandowymi.
Marsz otwierali: przewodniczący, przedstawiciele partii oraz
przodownicypracyzszarfami,naktórychwypisanemieliprocenty,
ojakieprzekroczylinormyprodukcyjne.Zanimiszliprzedstawiciele
różnychgrupzawodowych–nauczyciele,strażacy,milicjanci,robotnicyzgminnychzakładówprodukcyjnych,orazmłodziaktywiści
ZwiązkuMłodzieżyPolskiej,radośniewymachującyczerwonymi
flagami-szturmówkamioraztransparentami.41 Pochódzamykali
reprezentancirolnikówzokolicznychSpółdzielniiKółekRolniczych,
jadącynatraktorachfirmyUrsus,którychjednocylindrowesilniki
niemiłosierniehałasowały,alebyłysymbolemnowoczesnościwrolnictwie,chlubąPGR-ówiSKR-ów42.
Gdypochódzatrzymałsię,przedstawicielGminnejRadyNarodowejzacząłmówićprzezmegafonoznaczeniuświęta.Przypominał, że robotnicy, chłopi, rzemieślnicy, nauczyciele oraz dzieci
imłodzieższkolnaświętowalitegodnianaulicachCelestynowanie
tylkoŚwiętoPracy,aleiświętosolidarnościnarodowejorazmiędzynarodowej,łączącsięzreprezentacjamidemokracjiludowychna
całymświecie.PotemprzedstawicielPZPR,komunistycznejpartii
nadającejkierunekwszelkimzmianom,zwróciłsiędostojących
nieopodalszeregówuczniówgminnychszkół,ubranychwbiało-czerwonemundurkiiżyczyłim,abyprzodowaliwnauce,anastępnie
w pracy. Po czym mała Henia wysunęła się na przód i wręczyła
przedstawicielowipartiibukietkwiatówpolnych.Mężczyznapo-
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dziękowałzauroczą,barwnąwiązankęiwzniósłokrzyk:- Niech się
święci 1 Maja!,cozebraninagrodzilirzęsistymibrawami.Apotem
przywtórzestrażackiejorkiestrytłumnacałygłoszaśpiewał:
„Przyśpieszmy kroku, chłopcy i dziewczęta,
i niech piosenka obiega świat.
W pochodzie ptak ją nuci, szumią drzewa
i z nami śpiewa słoneczny wiatr!
Brzmi zgodny śpiew pokoju budowniczych.
Tak wielu, że nas w marszu nie policzysz!
Idziemy, niech pogodę śpiew kołysze,
my towarzysze zwycięskich lat!
I górnicy, i hutnicy,
i murarze, kolejarze,
i rolnicy, ogrodnicy,
krawcy, tkacze, i spawacze,
i cywile, i żołnierze.
Wróg nam pieśni nie odbierze!
Tara bam, tara bam,
wróg nie wydrze pieśni nam!”
Po oficjalnej części zaczęła się zabawa na deskach przed budynkiemgminyprzyakompaniamenciestrażackiejorkiestry.Wtedy
Józefprzypomniałsobie,żemaprzecieżmisjędospełnienia.
Młodzian wspomniał sobie słowa sąsiada, starego Andrzeja
Szymczaka,którypewnegodniaprzysianokosachzagadnąłJózefa
przezmiedzę:
- No dorodne łąki tej wiosny.
- Ano tak, dorodne. Tylko ciężko tak samemu to wszystko obrabiać.
- Właśnie, mój syn Edek mówił, że chcesz się żenić?
- A widzicie, sąsiedzie. Halina dopiro co wydana za mąż, w domu
zostanie. Z mężem Józefem ziemi matczynej doglądać będzie. Ja z wojska wróciłem i żenić bym się chciał. Najlepij z jakąś dziewczyną
z gospodarstwem. Nie będę przecież tak siedzioł w domu.
- Słusznie rzeczesz – przytaknął stary sąsiad - W końcu masz już
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Halina i jej mąż Józef Strzeżysz z synem,
Bogdanem, połowa lat 1950-tych
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odpowiednie lata. A mężczyźnie kobita potrzebna jak koniu sieczka.
PoczymAndrzejzamyśliłsięnachwilęizarazdodał:
– A poczekaj, zaraz cię tutaj nastręczę. Chyba jest taka, co mogłaby ci
odpowiadać. Z Reguta. Żołądkówna, z Cyganów. Są dwie takie biedne
siostry. Nie tyle biede klepią, bo ziemię jakaś tam mają. Ale one, bidulki,
są sierotami. Rodziców straciły w czasie wojny. Brat ich matki, Stasiek
Cygan i jego żona tak ich doglądają. Ta starsza ma chyba na imię
Genia i już do zamążpójcia gotowa. Opiekuje się młodszą siostrą, bo
tamta jeszcze do szkoły chodzi.
- Ooo, a gdzie uni mieszkają? To sie wywiem co i jak –oczyJózefa
zaiskrzyłynamomentnatedobrewieści.
- Ano, nie wim dokładnie, ale zapytoj się kogoś tam w Regucie, o tego
co ma jałówkę do sprzedania -zażartowałsobieAndrzej.
- A dobrze, tak się zapytom! Dzięki sąsiedzie!
To wizyta w Regucie była głównym celem Józefa tego dnia.
Młodzian nie zważając już na grajków, muzykę i tłumy, udał się
piaszczystądrogąwstronęReguta.
Kawalerobejrzałsięposobie.Miałlepsząkoszulinęwkratkę,
a na nogach granatowe porcięta, które w miarę dobrze na
nim leżały. Na głowie miał kaszkiet. Na czoło Józefa opadały
kosmykiciemnychblondwłosów,którezdążyłyodrosnąćodczasów wojska i pociemnieć od czasów dzieciństwa. W wojsku
Józef wydoroślał i zmężniał, nabrał trochę wagi, a jego mięśnie stwardniały. Twarz, choć szczupła i z pozoru surowa,
rozświetlona była żywym spojrzeniem błękitnych oczu.
Zadowolony z oględzin, Józef maszerował żwawym, choć
nieconerwowymkrokiem.
WmyślachzastanawiałjakzrobićwrażenienarodzinieGieni.
Młodzieniectrochępożałował,żeniemiałdziśzesobąroweru,który
kazałmatcesprzedać,gdybyłwwojsku.Matkapytaławliścieczy
byłpotrzebnytenrower,bomożnabyłogospieniężyćnaprzygotowaniadoweselaHalinki.Józefodpisał,żeniepotrzebny,toigo
sprzedali.PomyślałsobieJózef,żeterazdobrzebyłobytakimroweremzajechaćpodizbę.Alecóż,sąchęciidobreintencje.Aco
dalejbędzie,Bógpokaże.
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Wkrótce Józef dotarł do Reguta, jednej z najstarszych wsi
wokolicy.ZałożonywXVIwieku,Regutbyłwsiąkrólewską.Sama
nazwasiołapochodziłaodłacińskiegoregalis ioznaczaładobra
królewskie.DomywReguciebyłydrewniane,skromne,chociaż
niegdyśbyłatojednazzamożniejszychmiejscowościwokolicy.
PiaszczystadrogazCelestynowazawiodłaJózefanasamryneczek,
gdziespotykałysięczteryuliczki.Naśrodkuryneczkustałdrewnianybudynek-remizaOchotniczejStrażyPożarnej.
NaplacuJózefdostrzegłjakiegośchłopa,więcwedleinstrukcji
zapytałoniejakiegoCygana,cotomajałóweczkędosprzedania.
Twarztubylcarozjaśniłasięuśmiechem:
- Ooo, jest taki jeden! Pójdziecie młodzieńcze tutaj w prawo za remizą
strażacką i tak jeszcze dalej z kilkaset metrów. Zobaczycie mały, czarny,
drewniany domek z trzema topolami na podwórzu. To tam. Pytajcie
o Stanisława Cygana.
- A dziękuję. Szczęść Boże!
Młodzian żwawym krokiem skierował się w wyznaczonym
kierunku.Znalazłtendrewnianydomekztopolaminapodwórku.
Przyokiennicachdomurosłykrzewyfioletowegobzu,którychzapachJózefpoczułjużzdalaoddomu.Opodalchatystałyobórka
i stodoła. Obie były bardzo stare, kryte grubymi słomianymi
strzechami,sczerniałesosnowedeskiścianświadczyły,żesłużąjuż
parupokoleniom.
Józefzapukałdodrzwichatki.Pochwiliotworzyłamucałkiem
młodakobietazdzieckiemnaręku.TobyłaMaria,żonaStanisława
Cygana. Przy stole siedziała dziewczynka w wieku ośmiu
lat. Po drugiej stronie stołu siedział Piotr Cygan, leciwy ojciec
Stanisława.
Po krótkich powitaniach i uprzejmościach Piotr zapytał
młodzieńca,cosprowadzagowskromneprogijegodomostwa.
Józefprzeszedłdorzeczy:
- Wiecie panie, ja słyszałem, że macie dwie jałówki i jedną możecie
odsprzedać.
Cyganowaiteśćspojrzeliposobie,poczymkobietamrugnęłana
dziewczynkę.

86

- Choć no tu Ania, panowie będą sobie rozmawiać. Idźże, zawołaj po
Genię. Chyba siedzi u Staśki.
Maria skierowała się do sąsiedniej izby, podczas gdy dziewczynkajaktorpedawybiegłazdomuizniknęłazafurtką.Wiedziała,
cotozainteresymająbyćubijane.Wkońcutoniebyłażadnatajemnica,żejejsiostradozamążpójściabyłagotowa.Nawetostatnio
paruinteresantówprzychodziłopytaćoGenię.AniazadyszanadobiegładodomuStaśki,koleżankiGeni.Jużuproguizbyskonstatowałatryumfalnie:
– Genia, chodź no do domu. Kolejny kawaler przyszedł się o ciebie
pytać! A jaki urodziwy i wysoki!
Geniażsercemocniejzabiłozniepokojuiznadziei.Poprawiła
sobie warkoczyk spleciony z cienkich, popielatych włosów,
wygładziłasukienkęwwielkiekwiaty.Wstałaspokojniezkrzesła
i nieco szybszym niż zawsze krokiem wyszła z izby. Za nią
sznureczkiempodążyłyAniaiStaśka.Rzeczjasna,koleżankateż
byłaciekawacotozamłodzianprzyszedłdoGieniwkonkury.
Genia przeczuwała, że czas jej panieństwa dobiega końca.
Wujek,StasiekCyganjużodjakiegośczasuchciałjąwydaćzamąż.
MiałjużzeswojążonąMariątrójkędzieciidużorobotynaroli.
Byłotozadużonajednegomężczyznęwsilewieku,bojegoojciec,Piotr,jużledwochodził.Namustrzebawięcbyłoznaleźć
kawaleradlaGeni.
Przychodzilituniejednikonkurenci,alezakażdymrazemcośnie
odpowiadało. Raz przyszedł do Staśka Cygana taki jeden
zPonurzycy.Niebyłonzbytszpetny,alezaledwieusiadł,ajużzaczął
sięwymądrzać.Ato,żedużoziemima,ato,żeonbardzopoważany
wewsijest.Genibardzosiętenmądralaniespodobał.Dziewczyna
znaturybyłapowściągliwa,więcniemiałaodwagi,bywyrazićdezaprobatę.Atenkawalertrajkotałitrajkotałoswoichkrowach,ziemi
ipoważaniu.WkońcuGeniacichutkowstała,ukłoniłasięiwybąkała,
żemusimasłozanieśćsąsiadombonabazarekbędąjechać,po
czymznikłazadrzwiami.Fatyganttrochęsięspeszył,rozmowaze
Stanisławemjużsiętakniekleiła.Podziesięciuminutach,gdyGenia
niewracała,rozczarowanykawalerstwierdził:
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- No widzę, że nic z tego nie będzie.
- Ano, chyba i nic z tego nie będzie –przytaknąłStasiek.
InnymrazemprzyszedłtakijedenzTaboru.Aleonpijaczynabył
i nikomu nie było na rękę w rodzinę go wprowadzać. Przyszedł
jeszczetakijedenzCelestynowa,porządnyczłowiek.Jednakdoroli
sięniegarnął,bojakąśtampracęmiałwOtwocku,więcCyganowi
nie odpowiadał. Genia wiedziała, że czas nie jest po jej stronie
icorazciężejbędziejejodmówićisprzeciwićsięwujkowi.AStasiek
chciałrychłozkimśpodzielićciężarpracynaziemiiodpowiedzialnośćzadwiesierotypojegozmarłejsiostrze,Broni.Wizytatego
konkurentamogłabyćostatnią.
Dziewczętadoszłyżwawymkrokiempodizbę,inieukrywając
ciekawości, zajrzały dyskretnie przez okno do środka. W izbie
siedziałPiotriJózef.Gośćżyworozmawiałoczymśzdziadkiem
Geni.Byłdotegocałkiemprzystojny.Staśkapokiwałagłowązaprobatą,zerkającnazdenerwowanąGenię:
- Łojojoj, chyba przed tym to już nie bedziesz ucikać!
Geniauśmiechnęłasięniepewnie.Gdynaciskałaklamkędrzwi,
czuła,jaksercezaczynajejłomotać.Pochwiliznikłazadrzwiami
izby.Wśrodkudwajmężczyźnirozmawialiporosyjsku.Piotr,widząc
Genię,przywołałjąbliżej.
- Geniu powitaj tu kawalera, Józef Celiński z Ponurzycy. Popatrz, Józef
po rosyjsku biegle mówi, bo na granicy wschodniej dopiero co wojsko
odsłużył.
Widać było, że młodzian już przypadł do gustu Piotrowi
Cyganowi.Spędziłonbowiemsiedemlatwwojskucarskim,jeszcze
przed1917rokiem,kiedytorewolucjacarazdetronizowała.Piotr
chętnierozmawiałwtymjęzyku,choćniezawieluwtychokolicach
mogłomudotrzymaćtowarzystwawtejprzyjemności.
AlenietozrobiłonaGeniwrażenie,araczejskromnośćkawalera
idobremaniery.Młodzieniec,ukłoniłsięładniepanience.Byłmiły
irozmowny.Młodzirozmawialichwilęowojsku,oślubieHaliny.
JózefpytałteżoAnię,oszkołę,doktórejklasychodzi.
Widaćbyło,żesięmłodzimająkusobie,więcpokrótkiejwymianiezdańmiędzynimi,Piotrwróciłdokonkretów:
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- Więc Józefie widzę, że dobijemy tutaj jakiegoś targu, ale dzisiaj nie ma
syna, Staśka. Trzeba żebyś z nim szczegóły dogadywał. Przyjedź za tydzień
w niedzielę i z nim pogadaj. Bo Stasiek chce, żeby ślub był jak najszybciej.
Tydzień później, Józef przyjechał jeszcze raz. Stasiek mówił
konkretnieizdecydowanie:
- Słuchajta Józefie. Sprawa jest taka: jeśli jesteście zdecydowani, to ślub
się musi odbyć natychmiast. Najlepiej jesce przede żniwy, wcesnym
latem. Roboty jest dużo i wtedy można by było podzielić ziemię, tak,
żeby każda rodzina zajęła się swoim.
Józefażtaknagłegorozwojusprawysięniespodziewał:
- Wiecie Stanisławie, nie za bardzo mi taka rychłość odpowiada.
Niedawno wydałem siostrę za mąż. Marnie tyraz z piniędzmi, cuś
chciałbym odłożyć na wesele bez ten czas.
- U nas tyż skąpo, zapewniłCygan – ale, jak mówie, chcemy jak najszybciej. Wesele się zrobi takie, na jakie nas będzie stać. W tej izbie wesele możem zrobić. U sąsiadów jadło się będzie gotować. Wiesz Józefie,
ja tu po drugiej stronie ulicy postawiłem dom dla swojej rodziny i chcę
się rychło przeprowadzić. W tej chałupie pozostaną tylko Genia, Ania
i tatuś. Bedziesz się mógł wprowadzić zaraz po ślubie. A w posagu dla
Geni dam krowę.
- No to jak tak rzeczesz, Stanisławie, to tak trzeba zrobić. Weźmiem ślub
jak najrychlej.
Za tydzień w niedzielę Józef przywiózł matkę do Reguta
izaaranżowanooficjalnezrękowiny.Anna,chociaższybkościąślubu
teżbyłazaskoczona,topolubiłatęskromną,pracowitądziewczynę,
którakrzątałasięwokółgości.Podałasmacznestrawyiwidaćbyło,
żecieszysięnaślub.Umówilisię,żematkaJózefadamłodymkonia,
żebyJózefchociażżniwamiałjakobrobić.Zmówilisięteżwsprawie
roliiCyganpodzieliłpola,lasyiłąkijakiemiałpodswojąpieczą
międzydwierodziny.Ślubustalilina6czerwca,zatrzytygodnie.
OdtejporyJózefmiałpełneręceroboty.Jeszczeprzezjakiśczas
jeździłdopracynaSadybiewWarszawie,gdziepracowałjakosmolarzdrewnianychbaliprzybudowiedomów.Narobociesięznał
idobrzemuzatopłacili.Alezarazprzedślubemmusiałzrezygnowaćzpracybotrzebabyłoweseleprzygotować,azarazpotem
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wziąćsięzażniwawnowymgospodarstwie.NiemniejjednakdobrzezarobiłprzeztenczaswWarszawie.
Apieniędzytrzebabyło.Zarazpozrękowinach,Józefposzedłdo
proboszczawOsiecku,żebynazapowiedzidać,‘dopacierza’.Proboszczzaśpiewałmu150złotych!Józefprzełknąłślinęwręczając
banknotyizacząłsięzastanawiać,ilegobędzieopłatazazapowiedzi
kosztowaćwparafiiCelestynów,gdziemiałsięodbyćślub.
Naszczęście,proboszczwCelestynowieokazałsięmiećbardziej
elastycznepodejściedoopłatkościelnych.Powiedział‘cołaska’,więc
Józefwyciągnął100złotych.Proboszczwidzącbanknoty,zdecydowanymgestemrękizareagował:
- Nie, to za dużo, ja znam rodzinę Cyganów i siostry Żołądkówny.
To ubodzy, a poczciwi ludzie. Dajcie 50 złotych i będzie dobrze.
PrzygotowaniaszłyteżpełnąparąwgospodarstwieCyganów.
Zaniedługo,spodichoborysłychaćbyłopiskikwiczeniewieprzka.
Następnie spod stodoły zaczął się unosić dym jałowcowy. Przy
wędzarnizrobionejzmetalowejbeczkiStachiPiotrCyganowieoraz
rzeźnikwędziliwędlinywłasnegowyrobu.GeniaiwujenkaMaria
w domu czyściły jelita na kaszankę, smażyły wątróbkę i topiły
smaleczcebulkąiziarnamijałowca.Wszyscyjakmrówkiuwijalisię
przyprzygotowaniachdowesela.
Wpowietrzuwyczuwałosięatmosferęniecierpliwegooczekiwania,choćbyłopewnym,żekażdyczłonekrodzinywyczekiwałczegoś
innego.NaprzykładMariauwijałasięprzenoszącswojerzeczy,garnkiigratydonowegodomu.Myślała,którąnarzutąprzykryjełóżka,
jakkuchnięoporządzi,jakkomódkiwpokojachustawi.
Stasiekteżsięniecierpliwił.Radbył,żerolazostałapodzielona,
iżeodterazdoglądaćbędzietylkoswojegogospodarstwaiswojej
rodziny. Że już odpowiedzialność za córki siostry nieboszczki
iopiekanadojcemprzejdzienakogośinnego.
Aniateżsięcieszyła,bociasnobyłowdomuzdziadkiemPiotrem,
Genią, wyjem Staśkiem, wujenką Marią i ich trzema brzdącami,
Jankiem,FelkiemiAlką.RodzinaCyganówzajmowałaizbęzkuchnią
ipokójpoprawejstroniesieni.GeniazAniąidziadkiemPiotrem
urzędowalipolewejstroniewkuchniipokoju.TerazAniamiałasię
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przenieśćzdziadkiemdoizbwujków,aGeniazmężemmielipozostaćpolewejstronie.Pozatym,Aniażyczliwiepatrzyłananarzeczonego Geni. Wydawał się miły i nawet czasem przywiózł jej
cukierki,któregokupiłwcukierniwWarszawie.
AletoGeniwyczekiwanieiobawybyłynajbardziejintensywne.
Genia wkrótce zostanie mężatką, ze wszystkimi radościami
ismutkami,zcałąodpowiedzialnościąitrudem,jakiemałżeństwo
zesobąniesie.Czytenmiłyiskromnymłodzianteżtakibędziepo
ślubie?Czybędziejąszanowałidobrzetraktował?Czyzewszystkim
podołają?Jakotymmyślałatonieśmiałyuśmiechpojawiałsięna
jejtwarzy.Tak,podołają.Widać,żeJózefjestgospodarnyipracysię
nie boi. Pracuje w Warszawie, ale obrabia też rolę matki. Tak,
pomyślałasobieGenia,dadząradę.Będziejużtylkolepiej.
Wkońcu,latadziewczęceGeniwcalenienależałydobeztroskich.
Jejojciec,StaszekŻołądek,zmarłw1942rokunajakąśchorobę.
Ciężkobyłopośmierciojca,aledawaliradę,bowujekStanisławbył
jużmłodymmężczyzną,ababciaKatarzynaimamaBroniaświetnie
gospodarstwoprowadziły.Alepotemwszystkosięzmieniło.Rok
późniejmatkaibabkazostałyzastrzelonewtragicznychokolicznościach. Do dnia dzisiejszego Genia nie mogła z pamięci wytrzeć
wspomnieniatejtragicznejnocy.Pośmiercimamyibabcijużnic
niebyłotakiesamo...
PiotrCygan,choćwwojskucarskimspędziłwielelat,nigdysię
niepozbierałpośmierciżonyKatarzynyipodupadłnazdrowiu.To
Katarzyna,bowiem,zarządzaławielelatgospodarstwem,kiedyon
służyłwRosji.CórkaBroniabyłaoddzieciństwawsparciemipodporąmatki.Jejbrat,Staszek,przyszedłnaświat15latpóźniej,gdy
Piotrwróciłzwojska.Broniaprzeztenczaswyrosłanasilnąipracowitądziewczynę.WyszłazamążzaStaszkaŻołądka.Wkrótcena
światprzyszłaGeniaaparęlatpóźniejAnia.
NarokpośmierciKatarzynyiBroni,StasiekCyganwziąłsobieza
żonęMarięBroniszównę.Nowożeńcymieszkalicałyczaswjednejizbie
domuPiotraCygana.Wmiędzyczasie,rodzinaCyganówsiępowiększała.NajpierwurodziłsięFelek,apóźniejJanekiAlka.Geniabyłajuż
wtedydojrzewającądziewczyną,awdomurobotymiaławbród.Nikt
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zabardzonieprzejmowałsięjejedukacją.Skończyłatylkoparęklas
szkołypodstawowej.Towystarczyło,bowdomupracymiałaażnadmiar.Musiałaprzecieżpraćbrudnepieluchyberbeciwujostwana
startej,miedzianejtarzenadpobliskimstrumykiem,szorowaćpodłogi,
gotować.Dotego,oczywiście,byłapracanaroli,doglądaniekrów,
prosiakówikur.AponadtoopiekanadmałąAnią.DziękiBogu,przynajmniejmałaniepamiętałategostrasznegowydarzenia.
Geniabyłasierotąoddziewiątegorokużycia.Ichociażludzieczasaminadtymbiadolili,nacodzieńniktsięzabardzolosemsieroty
nieprzejmował.Niktniepytałojejmarzenia,pragnieniaczylęki.
Geniaspojrzałanaswojeszczupłe,niecozniszczoneciężkąpracą
dłonieipomyślała:aleteraz,możesiętozmieni.Pojawiłsięten
młodzian,którypytałwłaśnieonią,któryjejlosemilosemjejsiostry
sięrozczulił.Onterazjestgotowywkroczyćwjejżycieijakoziminę
naprzednówku,zasiaćwjejsercunadziejęnalepszejutro.
ZzamyśleniarozbudziłająAnia.Dziewczynkajużodkilkuminut
stałaobokiwpatrywałasięzciekawościąwswojązadumanąsiostrę.
MałapodbiegłabliżejdoGeni,uśmiechnęłasięzlekkaibardzo
mocnoobjęłastarsząsiostręwpasie.
- Geniu, a myślisz, że Józek jest trochę podobny do taty?
- Z zachowania trochę tak. Pracowity jest. I ma trochę jaśniejsze włosy
- Dziewczyna pogładziła swą ukochaną siostrzyczkę po głowie
ipoprawiłakołnierzykprzyjejstarej,poszarzałejsukieneczce.
- Genia, a pamiętasz tę piosenkę o sośnie?-zapytałaAnia.-Nie? Nie?
Nie? To zaśpiewam ci!
Niewinny,tęsknygłosikAnizacząłwnetwyśpiewywaćstarą,ludowądumkę:
„Tam na boru sosna, Tak bujnie wyrosła
Wydała mnie moja mama, jescem nie urosła
Jescem nie urosła, W domu nie nabyła
Wydała mnie w łobce struny, zrzekła się rodzina
Bo ta łobca struna, wiatrem łobmieciuna
Męza matki to sumsiadki, nie to co rodzina...”43
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Rozdział10.

jAk WeSele, tO WeSele!
6 czerwca 1954 rok

Z

animsięJózefiGeniaobejrzeli,trzyniedzieleminęły.Proboszczowie w każdej parafii ogłosili trzy zapowiedzi z ambony,
awieprzekzostałprzerobionynamięsaiwędliny.Nadeszłaniedziela,
dzieńślubu.OdranawdomuCyganówsłychaćbyłobrzększtućców,
krzątaniesiędomownikówigłośnedokazywaniekucharek-gospodyń.
Kucharkiusąsiadówprzygotowywałyposiłki,którepóźniejmiałybyć
przeniesionedoCyganowejizbysłużącejzasalęweselną.
Przed bramą podwórka zrobił się ruch. Kilku młodzików
zsąsiedztwastanęłowewjeździetrzymającwrękacholbrzymiąsłomianąchochoł-babę.Chocholicamiałapasiastyfartuch,starąkoszulinę
iobfitybiust.Niestałatamodparady–razemzmłodzikaminasłuchiwałastukotukońskichkopyt.Wkrótcestrażnicybramyusłyszelirżenie
konia,poczymichoczomukazałasiępięknieprzystrojonafurmanka.
JechalinaniejniektoinnyasampanmłodyijegoświadekBolekSkolmowskizPonurzycy.Natylnejławcewozusiedzielitrzejmuzykanci
przygrywającynaharmonii,skrzypcachibębenku.Zanimijechałydwa
wozyzgośćmipanamłodego:jegomatka,siostrazmężem,bratzżoną
idziećmi,dalszarodzinaorazsąsiedzi.
Panmłody,Józef,byłnadzwyczajwygalantowany.Miałnasobie
najlepszygranatowygarnitur,najbielszą,wykrochmalonąkoszulę
irówniebiałąmuszkę.Grajkowieprzygrywaliślubneśpiewki,gdy
furmankazatrzymałasięprzedbramąpodwórkapannymłodej.
Chocholicatarasowaławjazdnaposesję.
- Witaj panie młody. A po cóż to w te skromne progi przyjeżdżacie?
–spytałnajwyższyzestojącychnastrażymłodzików.
- Witajcie, po pannę młodą przyjechałem, wpuśćcie mnie.
- Nie wpuścim cię dopoki nie dostaniem dwóch butelek wódki!
- Mamy tylko jedną butelkę –zawołałświadekBolekrozkładającręce
–wpuśćcie nas!

93

- Za jedną wódkę to damy wam tylko tę słomianą babę! –odkrzyknął
wysoki- dawajcie dwie za pannę młodą. Bo przecie pinkna jest jako
kwiat jaśminu!
Pokilkuminutachtargów,młodzieńcomprzybramceukazałysię
przedoczamidwiebutelkiwódki.Zadowoleniwartownicyprzyjęli
tenpodatek,babę-chochołausunęliibramazostałaszerokootwarta.Panmłodyijegoorszakwjechalinapodwórko.
Józef,trochęzdenerwowany,zeskoczyłzwozu,poprawiłsobie
białąmuszkęprzykołnierzuistrzepnąłkurzzmarynarki,coosiadł
naramionachpoprzeprawieprzezpiaszczystyduktwPonurzycy.
Skierowałsiędotegosamegodomkuzdrewnianymiokiennicami,
któregoprogiporazpierwszyprzekroczyłkilkatygodnitemu.
Gdyotworzyłdrzwidoizby,jegooczomukazałasięsiedzącana
stołkuGenia.Najejgłowiekwieciłsiębiaływianek,doktóregoprzymocowanybyłdługi,tiulowywelon.Delikatnewłosypannymłodej
spiętebyłymisterniewkoczek,podkreślającjejgładkątwarz,szareoczy
inieśmiałyuśmiech.SukniaGenibyłaskromna,aleszykowna,weleganckim kolorze przykurzonej bieli. Miała długie, bufiaste rękawy
zwąskimmankiecikiemorazwysokopostawionykołnierz.Przezprawe
ramięspływałaszarfazeźdźbełpszenicysymbolizującychdobrobyt.
Józefwpatrzyłsiętakwswojąprzyszłążonę,jakwświętyobraz
iporazpierwszyniewiedziałcopowiedzieć.Poczułpotnadłoniach
iłomotsercawklatcepiersiowej.Naszczęściejegoświadekwyratowałgozopresjiiprzywitałsięzewszystkimi,rzucającżartamina
prawoilewo.ŚwiadkowaLodziajeszczedopinałaostatnieźdźbła
pszenicydodolnejczęścisukniślubnej,aAniawygładzaławelon,
bacząccoruszbysięniepobrudziłalboocośniezaczepił.
Gdypannamłodajużbyłagotowa,nastąpiłobłogosławieństwo
rodziców.Odwiekówbyłtobardzoważnyelementślubu.Rodzice
córki,częstooddającjąpodopiekęmężaijegorodziny,błogosławili
iżegnalisięznią,podczasgdyrodzicepanamłodegowitaliprzyszłą
małżonkęichsyna.OsieroconejGenibłogosławiłnanowądrogę
dziadekPiotr.Choćwwojskuwalczyłprzezwielelat,niemógłze
wzruszeniapowstrzymaćłez.Postracieswojejżonyicórki,Genia
była jego największą radością i podporą.Tak bardzo pragnął jej
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Józef i Genowefa – portret ślubny, 1954 r.

szczęścia,żeażsięzacząłjąkać.OdstronyJózefapaństwumłodym
błogosławiła jego matka. Anna głowę miała obwiązaną
wodświętnąchustę,ajejwąskieustawymawiałysłoważyczliwości,
jejdłonienaznaczałyznakkrzyżanaczolesynaijegowybranki.Najbliżsiimłodzizaczęliukradkiemocieraćoczykomentując,żeta
topolabardzopyli.WnetMariaCyganowazakrzyknęła:- Ale co my
tu tak będziemy stać. Zapraszamy do środka na lekką przegryzkę!
Wszyscywyraźniesiępobudzilinatenpomysłiudalidodomuby
zakąsićniecochlebaikiełbasyprzedwyjazdemnamszęślubnądo
kościoła w Celestynowie. Jak tradycja każe, państwo młodzi do
ślubujechaliwoddzielnychwozach.Dopieropoślubiemieliwracać
razem,jużjakomałżeństwo.
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Zdjęcie ślubne Geni i Józefa z gośćmi przed kościołem paraﬁalnym p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Celestynowie, 1954 r.

Ślubbyłpiękny,amłodzimałżonkowiejużzdążylisięnieco
przyzwyczaićdoswojejobecności,ramięprzyramieniu.Najpierw
ksiądzpobłogosławiłnowożeńcomwichrodzimymjęzyku,po
czymodwróciłsiętwarządoołtarzairozpocząłmszępołacinie.
Wierni,takjakodwiekówmieliwzwyczaju,tylkoprzesuwalipalcamiporóżańcu,każdymodlącsięposwojemuizastanawiając
się,cotamksiądzmówiwtymdostojnym,aczobcymjęzyku.44
Pomszybyłojeszczepamiątkowezdjęciezrobioneprzedwrotami ceglanego kościółka. Chwilę potem wozy konne wraz
zgośćmiudałysięwrytmieprzygrywekmuzykantówwstronę
domumłodej.
U progu izby stała starościna wesela z okrągłym chlebem
wdłoniach.Widzączbliżąjącąsięparęmłodą,starościnazapytała: - Panno młoda. Co wybierasz: ten chleb, sól czy pana
młodego?NatoGeniaodpowiedziała:-Bioręchleb,sólipana
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młodego, żeby pracował na niego. Po chwili Józef przeniósł
przezprógizbyswążonę,awjejdłoniachspoczywałychleb
isól–symboledobrobytu.
Wkuchniipokojuporozstawianebyłystołyiławkipożyczoneod
sąsiadów. Na stołach przykrytych białymi obrusami, stały misy
iwazyzparującymistrawami:rosołem,ziemniakamiikaszanką.
Obok stały półmiski z krojonymi wędlinami, pętami kiełbas
iogórkamikwaszonymi.Gościezaczęlisięrozsiadaćnaławkach
przykrytychkolorowymikilimami.Dzielilisięchlebemweselnym,
coruszspoglądającnaurodziwąparęmłodą.Naścianie,zapaństwemmłodym,wisiałzdobionywstążkamikolorowykobierzec
zowczejwełnyorazobrazMatkiBoskiejKarmiącej.
Wokołostołówkrzątałysięsąsiadki-kucharki,starościnaiMaria
Cygan,donosząckolejnemiskistrawyodsąsiadów.StasiekCygan
zkoleistawiałnastołachbutelkiwódkiidomowegobimberku.Izba
Cyganówszybkozapełniałasiękolejnymigośćmi,abyłoichokoło
pięćdziesięciu.
Przy jednym ze stołów rozsiadły się jeszcze niezamężne
koleżankiisąsiadkiJózefa.Coiruszzerkałynamłodzieńcówod
stronypannymłodej,którzyprzysiedlisięprzystolenieopodal.
-Oj, jaka piękna para z tego Józka i Geni! –zachwycałasiętakajedna
Maryśka45, nalewając sobie rosołu do porcelanowego talerzyka
-Oj będzie wesele radosne!
- O tak -przytaknęłaJankaSkolmowska,siostradrużbyBolka.– A ilu
młodzieńców z Reguta i Podbieli się zeszło!
Po czym ściszyła nieco głos, jakby chciała jakąś tajemnicę
zdradzić:- A widziołyście jaki sumsiad Geni galanty?
- Ej dziewuchy, cicho, świadkowa będzie przemowę głosić –szturchnęłajesiedzącanieopodalciotka.
Wnetwszyscyucichli,anaśrodekizbywyszłaświadkowaLodzia,
wygłaszającswymdźwięcznymgłosemtradycyjnąprzemowę46:
- Prose o cise, panowie i panie,
Bo tu nad wjunkiem bedzie psemawianie.
Zbliza sie chwila smutna i wesoła,
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Kto zechce posłuchać, niech przyjdzie do stoła.
Słysałaś, panno młoda, jak łorgany grały,
A tobie łzy z oców jak perły leciały,
I oby był ci świat wspanialsy, weselsy,
Łoddaj ten wjunek, panno młoda, prose cie po raz pierwsy.
Czy łoddajes, panno młoda, ten wjunek ruciany,
Cały srebrem łobsypany?
- Nie łoddaje!
- Łoj siasta, siasta, dziewcyna z miasta,
Daj się namówić, bedzies niewiasta.
Zwracom się do ciebie po roz drugi, panno młoda,
Juz nie bańdzies nosiła wjunecka na głowie
Będą cię łomijać kawalerowie.
I ty, panie młody, jak ksienzyc na niebie,
Już zadno panienka nie spojzy na ciebie,
Ze jesteś zonaty, wiedzu ło tym wsendzie,
Teraz ona za zone twojom bendzie.
Cy łoddajes, panno młoda, ten wjunek ruciany
cały złotem łobsypany?
- Nie łoddaje!
- Łoj co ji, co ji, dziewcynie moji,
Zgubiła wjunek, chodzi po roli,
Jeden zgubiła, drugi uwiła,
Jesce we wjunku bandzie chodziła.
Łoddaj ten wjunek, panno młoda,
Serdecnie cie prosę,
Niechaj tego zalu dłuzyj juz nie znose,
Bo jeśli nie łoddos, bardzo sie zasmuce,
Wyjade nad morze, i wjencyj nie wróce.
Zycę wom, państwo młodzi,
zdrowia, scynścia, powodzenia,
Nich wom słonko jasno świeci.
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A ty łoddaj wjunek, panno młoda,
Prosę cie już po raz tseci.
Cy łoddajes, panno młoda, ten wjunek ruciany?
- Łoddaje!
- Łoj w sieni, w sieni, między beckami,
Stoji łózecko z poduseckami,
Na tym łózecku bjołe nakrycie,
Juz się skuńcyło panieńskie zycie.
A teraz łod najmłodsego do najstarsego
Zycmy im wsystkiego najlepsego!
Poprzemowienastąpiłowręczanieprezentówipieniędzyparze
młodejorazpoczęstunek.Muzykanciwnetzaczęliprzygotowywać
swojeinstrumentywpokojupodrugiejstroniesieni.Tamwłaśnie
miałysięodbywaćtańce.Młodziistarsizaczęlirychłoruszaćwtany.
Panienkiprzystolejeszczedelektowałysięświeżutkimipasztetami,
salcesonemikiełbaską.
- Ale trzeba powiedzieć –Maryśkauśmiechnęłasiędokoleżanek
ziskierkąwoku–że Józek szybko się uwinął z tym ślubem. Słyszałyście
o Elce47 z Podbieli? Ten jej kawaler do niej przychodził i przychodził.
A ich łojce nie mogli się zgadać ile ziemi młodzi mają dostać.
- Tak było! –dodałaJanka,kątemokaspoglądającnasąsiadaGeni,
JankaPiętkę-ojciec Elki chcioł dać tylko jedną morgę, bo woloł reszta
zostawić na pozostałe czworo dzieci. A ojciec młodego się upierał,
że nie, że muszą dostać w posagu najmniej półtorej morgi! Ło!
- Oj długo tak chodzili te ojce i negocjowali –westchnęłajeszczeinna
Heńka48-a bidne młode do żeniaczki już chciały iść. I tak młodzi chyba
z rok czekali na ślub, nie?
- Oj tak! A ile razy młody chodził z zapowiedziami do księdza?! –dodała
Jankaprzegryzająckiełbasę-Zapowiedzi ważne były 2-3 miesiunce
a ślubu ani widu ani słychu. Proboszczowi to na początku pasowało.
Ale chyba po piuntej zapowiedzi huknął ojcu młodego, że takie odkładanie to nie po bożemu. Taki ambaras!
- Dobrze, że się nie rozmyślili –zaśmiałasięHeńka–Ale młody był
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całkiem ładny, więc i młodej warto było czekać. W końcu łojcu młodego
przemówili do rozsundku i przystał na jedną morgę.
- Ech, ciekawe ile my jeszcze będziemy czekać na pinknych
młudzieńców –westchnęładosiebieJanka,zagryzajączesmakiem
kiełbasęikwaszonegoogórka.
Ledwotopowiedziała,gdyprzedoczamiJankiukazałsięniekto
inny,asamJanekPiętkazpytaniem:- Czy mogę panienkę poprosić
do tańca?
Dziewczynazarumieniłasię.Resztkaogórka,któregowłaśnie
kierowała do ust, bezwiednie wylądowała na talerzyku. Jej usta
chciałycośpowiedzieć,aleniemogły,bowłaśniegryzłaiprzełykała
ostatnikęskiełbasy.Jankatylkoskinęłagłową,otarładłonieolnianą
serwetkęizdrżącymsercempodążyłazaJanemdoizbytańców.
Muzykanci właśnie przygrywali radosnego obereczka. Chwilę
późniejJankaiJanekwirowalijużnadeskachizbyztakimzapałem,
żecałytenświatwokółprzestałdlanichistnieć.
Kilkamiesięcypóźniejksiądzwkościeleogłosiłzapowiedźślubu
JankiSkolmowskiejiJankaPiętki.
Tymczasem młodzi i starzy, rodzina i przyjaciele popijali za
zdrowieparymłodej,podjadaliconastolestało,tańcowaliiśpiewali
wrytmprzygrywekkapeli.Jednakokołopółnocygościezaczynali
siępowolizbieraćdodomów.Następnegodniaranoweselnicyzeszli
sięponownie.Tymrazemprzyszlinaoczepiny,czylinałożeniena
głowępannymłodejczepka-symboluzamążpójściakobiety.Nie
obyłosięteżbezzwyczajuzbieraniapieniędzynakucharki.Nagle
przystołachpojawiłysiędwiesąsiadki-kucharki.Jednakucharka
dzierżyławrękudurszlak,którypodstawiałagościompodoczy.Po
chwiliwdurszlakulądowałyróżnebanknoty,rzadziejmonety.Druga
kucharkatrzymaładrewnianąłychę,którąuderzałapogłowachgości
mniejskorychdopłacenia.Ponieważkucharkispisałysięwyśmienicie,gościechętniesięgalidoswoichskromnychportfelików.Śpiewy
izabawytrwałydowieczora,znadejściemszarówkigościejedenpo
drugim zaczęli powoli znikać. Wkrótce w domu pozostali tylko
państwomłodzi:GeniaiJózef.Itakmielitrwaćrazemuswojego
boku,wdoliiwniedoli,przezkolejnepięćdziesiątosiemlat.
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Zwyczaj zbierania pieniędzy dla kucharek. Tym razem to Józef zbiera
pieniądze w durszlak. Poniżej Genowefa Celińska, lata 70-te lub 80-te XX w.

***
esele minęło a zanim się kto obejżał, nastał czwartek. Był
powszechnieznanyjako„dzieńdyszla”,czylidzieńtargowy
wKołbieli,miasteczkuoddalonymodRegutao7kmipołożonym49
naskrzyżowaniudwóchważnychszlakówhandlowych:ciągnącego
sięzpołudnianapółnoctraktuLublin-Warszawaibiegnącegoze
wschodu na zachód traktu Mińsk Mazowiecki - Góra Kalwaria.
Ponad400lattemuZygmuntIStarynadałwsiKołbielistatusmiasta
i przywilej organizowania jarmarków. Od tamtej pory do dnia
dzisiejszegococzwartekściągajądoKołbielirzeszesprzedawców
ikupcówchcącychnabyćto,coziemiakołbielskaspłodziłaico
chłopskieręcewyhodowałyiwykonały.

W
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Oczwartkowymświcie,piaszczysto-glinianyplactargukołbielskiego zapełniał się szybko kupcami i sprzedawcami. Wokoło
gwarnobyłoodpozdrowień,wymianynowinekzpobliskichidalszychwsi,komentarzynatematcenżywcaipłodówziemi.Wszędzie
słychać było zamaszczyste głosy targujących się sprzedawców i
kupców.Ijedni,idrudzyprzyjechalitunafurmankachipokaźnych
wozachtowarowych.Cipierwsichcieliopróżnićzawartośćswoich
furekazapełnićkieszeniebanknotami.Cidrudzychcieliczegośzupełnieprzeciwnego:zapełnićwozybeznadmiernegoopustoszania
kieszeni.
Szczególnyrwetespanowałnatargugłowacizny.
- Po ile te jałówki? –pytajegomośćwczapcemaciejówce,próbując
przekrzyczećzgiełktargującychsięmężczyzn,śmiechdziecioglądającychbrykającegocielaczkaibeczeniestadkaowiec.
- Tysiunc złotych – odkrzykuje handlarz, przytrzymując zębami
ćmiącego się papierosa – patrz jaka wypasiona i galanta! Będzie
mleczna jak ta lala!
- Panie, coś pan! W Karczewiu za taką biorą siedemset złotych!
- To kup pan w Karczewiu…
GeniaiJózefprzeciskalisięprzeztłum,mijającpertraktujących
handlarzyjałówkami.Tylkonachwilęzatrzymalisięprzytłumkuzebranym przy gniadym koniu, o którego targowali się kupiec
isprzedający.
- Ładny koń –stwierdziłznawczoJózef–ale nie dałbym więcej niż
siedem tysięcy.
Po czym udali się w kierunku, skąd dochodziło wyraźne
chrząkanieprosiakówinosdrażniłachlewikowawoń.
- No - zastanowiłsięJózef-wczoraj zamówiłem łóżko u stolarza Gasa
z Ponurzycy. Dobry interes z tego wyszedł. Zostało jesce z wiunka trochę
piniędzy. To kupimy se dwa prosiaki. O tak.
- A starcyłoby jesce na maciorkę?
- A tak, prawda, maciorka musi być, to będzie więcej prosiaków.
A chcesz Geniu kurki jakieś?
- O tak, kurki i kogut by się też przydały – uśmiechnęła się Genia.
Bardzo lubiła zajmować się ptactwem domowym - bo wszystkie
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poszły na rosół weselny. Jak będą jajka, to do Otwocka na bazarek
będę wywozić.
Młodemałżeństwojużznalazłosięobokhandlarzaprosiakami.
Wieprzkinastawiałynosyjakbywywąchałyjakiśskarbwbłocie.
Ale jednak nie śmiały poryć w brązowej papce. Miały bowiem
zadrutowanenosyiwiedziały,żeryciebyłobybardzobolesnym
przedsięwzięciem.
Genia złapała delikatnie Józka za mankiet, jakby sobie coś
przypomniała:
- Józek, myślisz, że zostanie jeszcze trochę piniędzy z tego wianka?
- No, jak się dobrze wytargujemy na prosiakach, to może tak. A czemu?
- Bo tak sobie myślę, że my w chałupie prawie garnków nie mamy.
Wszystkie niemal wzięła wujenka Maria do swojego nowego domu.
Może pojedziemy w piuntek na bazar do Otwocka parę garnków kupić?
- No, w takim razie bedziem się dobrze targować.
Okołopołudniaplactargowyzaczynałpustoszeć.Początkowo
zaczynało milknąć gdakanie kur, krzyki dzieci, beczenie owiec,
chrząkanieświniaków.Nakońcuucichłoprzekrzykiwaniesiękobiecinsprzedającychchustkiikoraleorazprzeklinaniechłopów
sprzedających kartofle. Gdzieniegdzie pozostała tylko jakaś kobiecinazjajkamipodwadzieściagroszysztukaihaftowanymiserwetkami.GeniaiJózefwsiedlinafurmankęznowymipasażerami:
dwoma prosiakami, jedną maciorą, czterema kurami i jednym
kogutem.WJózefakieszenibyłojeszczedwieściezłotychzwianka.
Całkiemniezłybilansczwartkowego„dniadyszla”wKołbieli.
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Rozdział11.

WIDmA PRzeSzłOŚCI
Rok 1957 (oraz wrzesień 1943)
Poletko za Brzeziną pod Regutem spłodziło dużo, dużo kapusty.
Zielone, kapuściane głowy wystawiają się na wrześniowe słońce. Nagle
słońce zakrywają ciężkie, brunatne chmury, robi się ciemno i posępnie.
Mała dziewczynka podbiega zziajana do miedzy. Rozgląda się po polu
zdenerwowana. Szuka kogoś. Zaczyna wołać: „Mamusiu! Babciu!
Gdzie jesteście? Pomóc wam w pieleniu?”. Na polu jednak nie ma ani
żywej duszy. Dziewczynka wbiega na pole i dalej woła. Naraz czuje
wilgoć w rozlatujących się bucikach, więc na chwilę zatrzymuje się
i spogląda w dół. Jej stare buciki zalewa kałuża krwi wydobywająca się
spod grzędy. Krew leje się teraz strumieniami i zalewa kapuściane pole.
Głąby pochłaniają tę krew i jeden po drugim, zamieniają się
w zakrwawione, martwe ludzkie głowy.
- Mamuś, babcia! Nieeee!
Genia zerwała się ze snu cała zalana zimnym potem i drżąca
zprzerażenia.Wizbiebyłociemno,jejmążJózefrównieżsięzerwał
słysząctekrzyki:
- Jezus Maria! Genia, co się stało? Zara tym krzykiem Dankę w kolibce
łobudzisz!
NaszczęścieichdwuletniacórkaDanusiaspałasobiewnajlepsze
wkącieizby.Józefusiadłnałóżkuprzyżonie,wziąłjązarękęidodał
niecołagodniej-Znowu ci się śnią koszmary o matce i babce?
- Ano tak. Jakoś nie może mi to wyjść z głowy –wyszeptaładrżącym
głosemGeniaiścisnęłamocniejsilnądłońmęża.Wzięłagłęboki
oddech,anastępniezaczęłaopowiadaćpółgłosemhistorię,którą
Józef słyszał już nie raz. Była ona opowiadana rzadko, zawsze
szeptem,nigdywobecnościdzieci.Tosięwydarzyłowewrześniu
1943roku,wczasiewojny.Geniazaczęłatak,jakzawszemiała
wzwyczaju:
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- Tego dnia żeśmy poszły z babcią Katarzyną za Brzezinę50 opielić zagony
kapusty. Dużo jej było i ładnie rosła. Babcia się cieszyła, bo chciała ją
sprzedać na targu w Otwocku. Miała za nie kupić trochę soli i nafty. No
i obiecała jakieś buciki na zimę dla mnie, bo te, co miałam, rozlatywały
się, że aż żal... Słońce grzało w grzbiety, a myśmy z matką i babką cały
dzień siedziały w grzędach i pieliły. Na wieczór praca była prawie skończona, ale to, co zostało, miałyśmy dokończyć następnego dnia.
...Następnegodnia,takjakzaplanowały,KatarzynaiGeniawróciłynapoletko.Jednakichoczom,zamiastdorodnychgłąbówkapusty, ukazały się powyrywane korzenie, wyorane bruzdy,
igdzieniegdzieporozrzucane,popękanegłąby.Zdawałosięjakby
w nocy jakieś duchy obrzucały się głowami kapusty dla żartu.
Katarzynaniemogłauwierzyćwłasnymoczom.Jeszczerazprzetarła
je,bysięupewnić,czyabynieśni.Nie,toniebyłsen.Ktośukradł
kapustę.
Katarzynazrezygnacjąprzyklęknęłaprzybruździe,abydotknąć
pozostałości po warzywach porozrzucane wokół. Po czym
skierowałaswązmęczonątwarzkuniebuijakbyzwracającsięze
skargądosamegoBoga,zawołała:
- A cóż to za piekielne nasienie to zrobiło! Złodzieje ukradli, zagrabili
i zniszczyli moją kapustę!!... I za co ja kupię nafty? Za co na zimę kupię
buty tej małej? Za co?
Ale Bóg nie odpowiedział na wołania biednej kobiety. Tylko
sosnypatrzącezwysokanapoletkokiwałyzezrozumieniemswoimi
iglastymigrzywkami,aptakizamilkłynachwilę,bywysłuchaćskargi
starszejkobieciny.
Fakt był faktem, całe poletko kapusty zostało okradzione. Całe
miesiącepracy,doglądaniaipielenia,jakieKatarzynaspędziłazeswoją
córkąiukochanąwnuczką,wziąłczartwjednąwrześniowąnoc.
AleKatarzynaniezamierzaładarowaćtemuczartowi.Postanowiła, że ktokolwiek to zrobił, będzie musiał za to zapłacić.
Nawet nie zajęło jej dużo czasu odkrycie sprawców tego niecnegoczynu.Zarazktośdałjejnamiar,cotozałobuzywywiozły
kapustędoCelestynowa.Sprawcąbyłchłopakzewsi,TomekT.51
w zmowie z celestynowskimi drabami. Katarzyna poszła więc
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na policję w Osiecku, by poskarżyć się dziesiętnikowi52, Aleksandrowi Strzeżyszowi. Dziesiętnik to był chłop z Reguta,
spokrewniony.ByłteżchrzestnymGeni,więcłatwiejbyłoprosić
opomoc.Okazałosię,żełobuzerskieręcenieominęłyteżipól
dziesiętnika Olka. Jemu też sporo kapusty nakradli i gdzieś
sprzedali.
- Na Boga! Zrób coś s tym Łolek! –skarżyłasięKatarzyna–przecie to
niemożliwe, żeby swoi ludzie tak człowieka okradali!
- Ech, co za draństwo! Zaraz wezwiemy ich na posterunek i damy im
popalić! -zapewniłfunkcjonariusz.
Następnego dnia, na posterunku pojawili się trzej sprawcy
kradzieży.Dalekonietrzebabyłoichszukać.Zostaliprzydybanina
targuwOtwockuiprzywiezieninakomisariatwOsiecku.Jeden
zpolicjantów,którysięichsprawązajął,wszedłdopokojudziesiętnikaStrzeżysza.Zamknąłdrzwiioznajmił:
- No więc mamy złodziei. A teraz, panie komendancie, co z nimi
zrobimy?
Aleksanderspojrzałnaswojegokolegę,anastępniezaoknoizby,
zastanawiającsięnadodpowiedzią.Poulicyprzedkomisariatem
szłapowolutkujakaśstarowinka.Wręcemiałaświeczkę.Pewnie
zdążała do kościoła lub na cmentarz, by pomodlić się za dusze
zmarłychbliskich.Czyzmarlioniostatnio,czyjeszczeprzedokupacją?Któżtowie?Dziesiętnikskierowałswójwzrokzpowrotem
nastojącegoprzednimkolegęipowiedział:
- Wiesz, tak sobie myślę. Źle łobuzy zrobili kradnąc kobiecinie kapustę.
Ale jak my teraz na nich naskarżymy Niemcom, to ich zaraz rozstrzelają
bez ceregieli. Szkoda by było młodych za kapustę zabijać. Ale nauczkę
trza im dać. Weźcie ich na stronę, zlejcie ich tak dobrze, żeby im się
odechciało kraść, i puśćcie wolno.
- Tak jest panie komendancie! Spuścimy im małe manto –zasalutował
policjantiodszedł.
Niedługopóźniej,gdyAleksanderwyszedłnadziedzinieckomisariatunapapierosa,zoddzielnejizby,służącejzaareszt,dobiegały
systematyczneświstyrzemiennegopasaorazrównieregularnepojękiwaniachuliganów.
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No dobra, pomyślał dziesiętnik, za parę minut z tymi trzema
będziekwita.Alebardzomartwiłogoto,żecorazwięcejpojawiało
sięwewsiachbandytów.Okradaliiszantażowaliludnośćwiejską,
adotegoczulisiębezkarnie.Policjantówpolskichnaposterunkach
wiejskichbyłoniewieluiczęstoteżginęliwakcjach.Dotegotrzeba
byłobardzouważać,cozgłaszasięnawyższychszczeblachpolicji
granatowej53, nadzorowanej przez Niemców. Bo gotowi byli
zaprowadzićporządekprzezrozstrzelaniesprawców.Aleksander
Strzeżyszwypaliłpapierosa,iwróciłdoswojegopokoju,abyzająć
siękolejnymiprzypadkamiwyłudzeń,bójek,kradzieżyipodpaleń
wokolicznychsiołach.
Półgodzinypóźniej,dziesiętnikusłyszałtrzaskdrzwidochodzący
zizbykarnej.Trzejrabusiewyczłapalizizby,posiniaczeniizbicijak
dzikiegruszkiulęgałki.Jużniebylitakimichojrakamijakwcześniej.
Zanimiwyszedłzziajanypolicjant.Zapalającpapierosa,popatrzył
ostatniraznazgarbionychdryblasów.Tamcipowolikierowalisię
wstronębramyposterunku.
- No, żeby już wam więcej takie głupoty nie chodziły po głowie!
-burknąłzanimipolicjant.Gdyichsylwetkiznikłyzabramą,obok
policjantapojawiłsiędziesiętnikStrzeżyszzkolejnympapierosem.
- Widzę, że wybiłeś im z głów łobuzerkę -pochwaliłpodwładnego.
- No niby tak, ale nie wiem, co w ich głowach siedzi. Szczególnie u tego
Tomka T. Źle mu z oczu patrzy. Mogą być z nim jeszcze problemy.
Policjancitegoniewiedzieli,alewtymmomencie,TomuśT.miał
wgłowiejedynieszum.Takidziwny,bolesnyszum.Byłotojakbyłomotanie młota, przerywane wspomnieniem świstającego pasa,
któregorazychłopakczułjeszczenaswoimgrzbiecie.Wgardlerosła
mugula,wmózgupulsowałakrew.Opętałagożądzaodwetu.
– Nie daruję ścierwu! – warknął do siebie. Nagle jakaś mgła
przesłoniłamuoczy,kolanamusięugięłyipadłnaziemię.Zaczął
sięczołgałraniącdłonieowystającezduktukamienie,akrewzran
mieszałasięzkurzemiszarympiaskiem.Koledzychcielimupomóc,
alezacząłichlżyćodnajgorszych.Wkońcudalisobieznimspokój
i odeszli w stronę lasu. Tomuś został sam ze sobą. Gdy nieco
ochłonął, pokuśtykał do niedalekiego brzózkowego zagajnika.
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Znówupadłpotykającsięowystającypieniekistraciłprzytomność.
Nadranem,matkaTomusiaT.usłyszaławaleniedodrzwi.Gdyje
otworzyła,ażsięwzdrygnęła,boledwiepoznaławłasnegosyna.
Miałprzekrwioneoczy,obrzękłąisinątwarz,pokrwawioneplecyiręce,
ajegokoszulaispodniebyłycałeutytłanewkrwi,błocieipiasku.
- O Matko Święta, synuś! Kto ci to zrobił?
-Zbóje jakieś stały na drodze z Otwocka. Pobili nas, okradli wszystko
co zarobiliśmy na kapuście ojca Mietka, co ją pomogliśmy zebrać –kłamałmatce.
- Boże, co za niedola! –rozszlochałasiękobiecina.- Zaraz ci synku
okład zrobię, niech no jaką czystą szmatę znajdę.
- No już nie rycz matka, przecie żyję! -Tomuśzirytowałsięckliwością
macierzy.Poczymzjękiemipostękiwaniem,położyłsięnalewym
boku,nasiennikuwizbie.
Gdymatkakwadranspóźniejusiadłaoboksynazczystąszmatką
imiednicąciepłejwody,Tomuśjużspał.Jegodługie,słomkowekosmykiwłosówzlepiłysięzbrudemikrwią.Jednakgdyspał,Tomuś
wyglądałtakniewinnie.JakotenJankomuzykant,znoweliHenryka
Sienkiewicza,byłniecniestratowanyprzezżycie.Chłopakjuż,co
prawda,dwadzieścialatskończył,alematkabałasię,żebyczasem
niewpadłwjakieśzłetowarzystwo.Choćzdarzyłosięmujużnieraz
wrócićdodomuzguzemnaczole,dlaniejbyłnadalniewinnym
chłopcem zagubionym w okrutnym świecie wojny. Tym razem
sprawawyglądałapoważnie,alekobietaniechciałazabardzosię
wypytywać,boczasemTomuśrobiłsiębardzoporywczy.Niepytała
więcsyna,gdycojakiśczasdostodołyzkolegamizwoziłtojakąś
kapustę,toziemniaki.Czasamiprzywozilinawoziecoś,cozakryte
byłopłachtą.
OpięćlatmłodszyAntekzpodziwempatrzałnapoczynania
starszegobrata.Ichojcieczostałwysłanynafrontwczasiekampanii
wrześniowejinigdyniewrócił,więcbiedniesiężyłomatceidwóm
synom.Pierworodnystarałsięjakośzapewnićbytrodzinie,coraz
częściejłamiącprawo.Nietoniemieckie,botoobchodzilibokiem
niemalwszyscy,aletoludzkie,polegającenazachowaniuprzyzwoitościwobecbliźniego.Oraztoboskie,zdziesięciuprzykazań.
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Matcemówił,żeuojcakolegizarabiałsprzedającichtowarwOtwocku.Zdarzałosięteż,żeprzywoziłztarguatotrochęnafty,ato
innymrazemjakieśwarzywa.Dlategomatkawolałaniedrażnićsyna
zbędnymi pytaniami.Teraz modliła się, żeby syn wydobrzał jak
najprędzej.
TymczasemTomuśT.leżałtakilizałrany.Byłbardzoobolały,ale
ciepłeokładyipożywnykrupnik,którymumatkapodawała,pomagały w kuracji.Tydzień później chłopiec nabrał nieco sił i wstał
złóżka.Parędnipóźniejczułsięnatyledobrze,żepostanowiłwyjść
zdomuwjakichśinteresach.
- Polezałbyś synku jesce, wydobzał, nabrał ciała -prosiłanieśmiało
matka.– Bogu dzięki, mamy co jeść i nafty starcy na jakiś cas, zostań
jesce w domu.
- Juz wystarcy, Ile w ty chałupie mozna siedzić! –burknąłmłodzik
iwyszedłtrzaskajączasobądrzwiami.
Złybyłnatomatczynegadanie.Wszedłdostodołyizawarłzasobą
wierzeje. Uwalił się na snopku słomy, i tak sobie tam leżał
idumałjakiśczas.Wciszymógłzebraćmyśli.Towiecznegderanie
matki wyprowadzało go z równowagi. W jego głowie buzowało
icałyczasdusiłagotaokropnagulazłości,żedałsiętaksponiewierać.
Zanurzyłsięjeszczegłębiejwsłomie,ażdotknąłdłoniąklepiska.Zacząłmacaćwokółjakbyczegośszukał.Uﬀ,odetchnąłzulgą,gdy
wyczułdeskę.Uniósłjąniecoiodsunął.Wschowkupoddeskątkwiło
metalowepudełko.Wyjąłje,wytarłrękawemwieczkozkurzuipaprochów, i otworzył. Sięgnął dłonią do wnętrza i wyczuł chłód
schowanegotamprzedmiotu.Powiódłponimdelikatniepalcami
iekstatycznydreszczwolnościisiłyprzeszedłmupoplecach.Wtej
właśniechwiliwgłowieTomusiaT.narodziłsięplan.Gulawgardle
sflaczała,jakbalonik,zktóregouszłopowietrze,iznikła,mógłnormalnieoddychać,spadłozniegonapięcie.Wyrostekzamknąłwieczko
pudełka, włożył je z powrotem do skrytki, nakrył ją deską, zamaskowałsłomąiznówpołożyłsięnasłomie.Zmierzchałojuż,kiedy
wszedłdodomu.Matkaczekałananiegozkolacją.
Pokolacjimłodzieniecumyłsięwmisceiwyjątkowowcześnie
położył się spać. Matka rada była, że syn odpoczywa. Niedługo
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równieżiona,iAntekposzlispać,choćniebyłojeszczepóźno.Nie
chciałakrzątaninązbudzićdobrzejącegoposkatowaniusyna.
Lecz Tomuś T. nie zamierzał spać. Ból głowy przeszedł. Gula
zniknęła.Leczniemógłusnąć,bowmózgukołatałymurozmaite
myśli.Chłopakleżałwięcbezruchuprzezkilkagodzin.Ciszęwizbie
przerywałotylkomiarowetykaniezegarka.Tiktak,tiktak,dziesiąta
wnocy.Tik,tak,tiktak.Jedenasta.Tiktaktiktak.Północ.Tiktaktik
tak…Tomekpowolizsunąłsięzesłomianki,ubrałsięibezszelestnie
otworzyłdrzwichaty.Wyszedłnapodwórkoizaciągnąłsięhaustem
świeżego, wrześniowego powietrza. Było ciepło, księżyc świecił
w niemal całej swej okazałości. - Za dwa dni będzie pełnia
–pomyślał.Stodołalśniławsrebrzystejiluminacji.Tomuśrozejrzał
sięponiebie,anijednejchmurki.–Trochę za jasno –przebiegłomu
przezgłowę,gdyszedłwstronęstodoły.
Tomek delikatnie uchylił wierzeje, aby nie zaskrzypiały.
Wsunąłsiędośrodka,odgrzebałskrytkę,pogmerałwniejipo
chwiliwstałzklęczek.Trzymałwrękulśniącypistolet.Powolnym
ruchemprzyłożyłsobiezimnąstaldoczoła.Toprzyniosłomu
ulgę,aleteżpoczuciesiły.Wielkiejsiły,zktórejpostanowiłzrobićużytek.Tabrońbyłajegonajwiększymprzyjacielem.Nigdy
goniezawiodła.Chłopiecsprawdził,czyspustjestzabezpieczony i nerwowym ruchem schował broń za pasek spodni.
Wyszedłnapodwórko,znówspojrzałwniebo.Miesiącjarzyłna
bezchmurnej kopule. Pokręcił głową i ruszył w noc. Nogi go
sameniosły.Piaszczystadrogawświetleksiężycawyglądałajak
złotodajna rzeka. Brodził w uciekającym spod stóp sypkim
piaskuiparłdoprzodujakbynapędzanyjakimśmechanizmem.
Jednaulica,przecznica,drugaulica.Przecznica.Cisza.Cichutki
skrzypdrewnianejfurtki.SzeleststópTomaszanatrawie.Drewnianeokno.
DziewięcioletniąGenięobudziłdziwnyszmerzaoknem.Dziewczynkamiałabardzolekkiiniespokojnysen.Jednaknieruszyłasię
aninieodezwała,abyniezbudzićmatkiśpiącejnałóżkuujejboku.
Nieopodal,wosobnymłóżkuspałababciaKatarzyna,awsąsiedniej
izbie-dziadekPiotrzkilkunastoletnimStaszkiem.
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To, co działo się później, Genia pamiętała jak przez mgłę.
Najpierwusłyszłamocneuderzeniewszybę,trzaskibrzękspadającegonapodłogęszkła.Następnie–strzałibłysk,jakbypiorun
wpadłdoizby.WyłowiłauchemjękbabciKasi.Poczułajakmama
Broniaraptowniezrywasięzesnuwtrwodzeikrzyczy.Iznówstrzał.
Mamapadanałóżkowkonwulsjach.Jejzakrwawionatwarzląduje
tużobokkulącejsięzprzerażeniaGeni.Napopielatewłosydziewczynkizaczynaspływaćciepłakrewmatki.Geniależyskulona,bez
ruchu,zbytprzerażona,abywydaćzsiebiejakikolwiekgłos.
Wkompletnejciszy,którazapadłapowystrzałach,Geniasłyszy
tupot nóg uciekającego oprawcy. Do pokoju wpadają Piotr
i Staszek. Młodzieniec podbiega do łóżka matki i tuli się do jej
zakrwawionej twarzy. - Nie, mamo, nie możesz umrzeć!. Piotr
doskakujedoKatarzyny,któraniedajeznakużycia.Narazsłyszycichutkiszlochwnuczki,podbiegadołóżkaiprzytulajądopiersi:
- Geniu, o dzięki Ci Boże, Staszek, Genia żyje! Po czym, z Genią
wramionach,jeszczedygocącązestrachu,siadazrozpaczonyna
brzegułóżka,pomiędzymartwymiciałamiswejżonyicórki.Chcecoś
powiedzieć,aległosmusięzałamujeizmieniawgłośnypłacz….
Geniajużnicwięcejniepamięta.Całedzieciństwojednymświstemkulizostajewymazanezjejżycia.
***
ózef przycisnął mocniej swoją dłoń do drżącej dłoni żony.
Zaoknemsłychaćbyłopierwszepianiekoguta.Dooknaizby
nieśmiałozacząłwpraszaćsiębrzask,azanimbłysnął,rozświetlając
izbę,pierwszypromieńsłońca.
- Geniu, nie bój się, to są tylko koszmary. To już minęło, patrzaj tu. Już
nie ma wojny. Mamy za to małą Danusię.
Poczympomógłżoniewstaćipoprowadziłjązasobąnaganek
domu.
- Patrzaj na to wszystko -powiedział.Obydwojespojrzelinazłociste,
jeszczelekkozamglonesłońce,którewychyliłosięzzastrzechdomostwsąsiadów.- To jest nasze życie. To jest nasza przyszłość. Patrzaj
na tę oborę. Dopiero co ją wymurowaliśmy, żeby zwierzęta w niej bez-
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piecnie mieszkały. Potem pobudujemy stodołę, żeby siano i ziarno było
gdzie przechować.
Józekwyszedłzgankunapodwórkoiodwróciłsięwstronęubogiego,drewnianegodomu,wktórymmieszkali.Popatrzyłnażonę
stojącąnaganku.
- Ten dom nosi w sobie tragiczne wspomnienia. Geniu, obiecuję, że jak
już skończymy ze stodołą i oborą, to zburzymy ten dom i wymurujemy
nowy. Tak, murowany dom zbudujemy! To jest nasza przyszłość. A ten
drewniak naznaczony tragedią rozbierzemy. Będziem mieli drewna na
rozpałkę na wiele lat – uśmiechnął się do żony. Odwzajemniła
uśmiech,zeszłazgankuimocnoprzytuliłasiędomęża.
Józekwskazałruchemgłowyniebo,przeżegnałsięiszepnął:
- Genia, patrzaj. Twoja matka i babka w niebie siedzą i pewnie cieszą
się, że nam się dobrze wiedzie. Na pewno nie chcą cię martwić koszmarami. To już minęło. Jest dziś. Będzie jutro...

112

Rozdział12.

u PANA BOGA zA PIeCem
Lata 1960-te i 1970-te
Pstryk.
NaglecałaizbaCelińskichrozświetliłasięwblaskuczterdziestowatowejżarówki.
- Ojej! Ale mocno świeci! -zakrzyknęłaczteroletniaDanusia,przecierajączniedowierzaniemoczy.JejmaleńkibratRysiekjeszczenie
potrafiłmówićaleprzytaknąłsiostrze,wpatrującsięwtodziwne
swiatło.Wporównaniuzlampąnaftową,tamałażarówkawyglądałajaksłoneczko.Zwisałazsufituoświetlającwszechświatizbyi
pajęczynywkącie,którychniktwcześniejniewidział.Nawetgrzała,
jak słoneczko, czego Danusia doświadczyła na własnej skórze.
Weszła bowiem na krzesło by dotknąć żarówki i odskoczyła
zkrzykiem,zoparzonympalcem.Naszczęściebezbąblanaskórze,
gdyżbańkaniebyłajeszczemocnorozgrzana.
To był jeden ze szczęśliwszych dni w dotychczasowym życiu
Józefaijegorodziny.Regutzostałzelektryfikowany!Świętowano
towydarzeniehucznie,aleniewszyscymieszkańcysięcieszyli.
- Teraz to dopiero Regut się robi nowoczesny!-zatarłręceJózef.- To jest postęp!
- Ale ile to trudów kosztowało, żeby w izbach pojawił się „pstryczek
elektryczek”! Wielu ludzi się sprzeciwiało, bało się elektryczności. I nie
wszyscy zostali przyłączeni - dodałaGenia,stawiającnastółmiskęze
zsiadłym mlekiem i talerz parujących ziemniaków okraszonych
pachnącymiskwarkamizboczku.Dziecizaczęłypałaszowaćkolację,
mrużącoczynieprzywykłedoelektrycznegoświatła.
- Ano –przyznałJózef,przełknąwszykawałgorącegoziemniaka
-niektórzy starzy ludzie bojeli się, że ich chaty się spalą od tej elektryki.
No i nie wyłożyli tych dwu tysięcy na przyłączenie prądu. A tyraz siedzą
po ciemnicy. Oj, niektóre ludzie to zupełnie nie rozumieją tej całej elektryczności i korzyści, jakie ona daje.
- Może i tak –przyznałaGenia.– A może te ludzie nie mieli na to piniędzy.
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Nie mogli wyłożyć dwa tysiące z kieszeni, żeby za przyłączenie zapłacić,
bo to kupa forsy. Skąd mają wziąć tyle piniędzy, kiedy państwo każe
oddawać niemałe, obowiązkowe dostawy żywca i zboża? Do tego
wykarmić rodziny trza, domy ludzie budują. Jak kto ma mało ziemi,
a dużo gęb do wyżywienia, to nie jest łatwo, bo nie ma co sprzedać.
- Mamusiu, mogę troszkę chleba co upiekłaś dziś rano? Taki dobry jest!
–zapytałaDanusia. – Popatrz jak ładnie zjadłam kartofelki –dodała,
pokazującmamiewylizanytalerzyk.
- Dam ci małą kromeczkę, ale resztę trzeba zostawić na jutro. Bo
w końcu to niedziela, dzień Pański. I jeszcze na cały przyszły tydzień
musi starczyć –odpowiedziałaGenia,poczymzwróciłasiędomęża:
– No właśnie, Józek, trza pilnować ile mąki zużywamy, bo niedługo
pszenicę trza będzie oddać w dostawie.
Polska Rzeczpospolita Ludowa już od początku swojego
funkcjonowania nałożyła na chłopów, nawet tych małorolnych
obowiązkowedostawyzbóżiziemniakówpocenachstałych(zwykle
niższychniżwolnorynkowenajarmarkach).Późniejdoszłodotego
opodatkowanie gruntu płatne w naturze, głównie wieprzkami
iptactwemdomowym.Pomimowysokichkwotdostaw,polskawieś
niebyławstaniepokryćkartkowegozapotrzebowanianażywność
ludnościmiejskiej.Dotegodochodziłowykarmieniewojska.Żeby
tylkoPolskiego,aleprzecieżwPolscestacjonowałaArmiaCzerwona.
Sytuacjaniepoprawiłasięznacząconawetpotzw.„odwilży”w1956
roku,poktórejtrzylatapóźniejutworzonyzostałFunduszRozwoju
Rolnictwa. Miał on na celu wspierać finansowo kółka rolnicze,
zrzeszająceproducentówrolnych,wzwiększaniuprodukcji.Dopiero
w1971roku,wczasiereformyrolnejprzeprowadzonejprzezekipę
EdwardaGierkamiałyzostaćzniesioneobowiązkowedostawyzbóż,
ziemniakówiżywca54 –26latpozakończeniuwojny.
Jednak pomimo tych obciążeń, Józef i jego rodzina patrzyli
znadziejąwprzyszłość.Jeślilata40-tedlaJózefabyłysymbolemwojny
ilęku,lata50-tebyłyczasemciężkiejpracyprzyodbudowiekrajuoraz
nadzieinalepszejutro,tolata60-tebyłyrealizacjątejnadziei.
Elektrycznośćpoparulatachzdobyłazwolennikównawetwśród
najbardziejopornychmieszkańcówReguta.Krokpokroczku,kolejne
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Genowefa, Józef, Rysiek oraz Danusia Celińscy
na tle starej stodoły pod strzechą, około 1960 r.
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technologiczne wynalazki również zaczęły wkradać się w życie wsi,
ułatwiając pracę oraz zmieniając sposób spędzania czasu jej
mieszkańców.
Najpierw,wlatach1960-tychwconiektórychgospodarstwach
pojawiły się odbiorniki radiowe Syrena i Pionier. Danusia, miała
wtedysześćlatiledwobrodąsięgałastołu,gdytakwpatrywałasię
wtodziwnepudło,któredopierocoojcieckupiłwOtwocku.Miało
plastikowepokrętłapobokachiokowsamymśrodku,powyżej
pokręteł.Anajdziwniejszebyłoto,żetopudło...gadało.Czasami,
gdytakobokzadumanejDanusiirówniezapatrzonegoRysiaprzechodziłwujekAntekCygantostraszyłich:
- A patrzajta tam dobrze w to oko, to może zobaczyta w nim jakichś
ludzi. Już nawet ich słychać!
Dziewczynkausilniesięwięcwpatrywała,aleniemogłanikogo
zobaczyć.Jednakkilkalatpóźniejudałosięjejwreszciezobaczyć
ludziwgadającympudle.Tymrazemludzienazwalijetelewizorem.
Byłodużowiększe,niżSyrenaimiałoekran.Pierwszytakitelewizor
zakupiła rodzina Władzia Cygana z sąsiedztwa. Nie byli oni
świadomi,żezakuptegoluksusuzamieniichdomnadługiczas
w kulturalne centrum wsi. Od tamtej pory, do ich domu około
godziny szóstej wieczorem schodzili się mieszkańcy wsi, by
odprawićcodziennyrytuał.
Zaczynało się od oglądania wieczorynek. Nawet młodzieży
i dorosłych nie zanudzały przygody „Misia z okienka”, „Jacka
iAgatki”,apotem„BolkaiLolka”albo„Reksia”.Wszyscypodekscytowanioglądaliruszającesię,animowane,postacinaekranie.Gdy
dobranockasiękończyła,jedenzdorosłychwstawał,klaskałwręce
i-kusmutkowimłodszychwidzów,głośnoponaglał-Koniec dobranocek. Dzieciakom dziękujemy. Idźta do domów spać!
Podobranoccezostawalijużtylkodorośliistarszamłodzież.Teraz
czasprzyszedłnaDziennik,apotem–filmy,programyrozrywkowe,
spektakleteatrutelewizjialbowreszcie–pierwszeseriale.Hitem
byli„Czterejpancerniipies”,„Zorro”i„Bonanza”.
GospodyniJadźkaCyganowa,niezawszebyłazachwycona,że
jej dom stał się ośrodkiem życia kulturalnego wsi. Czasami
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Komunia Basi Celińskiej (poniżej).
Od lewej u góry: Ryszard, Danusia Celińscy, Zbyszek Sobczak oraz
Krystyna Cygan (obecnie Witak) na tle murowanej stodoły, około 1970 r.

żartowała,żebędziezbieraćskładkizaoglądanietychwszystkich
dobranocekiseriali.
NiebawemRegutzdobyłkolejneinstytucjekulturyioświaty:
nowowybudowną szkołę55 oraz tzw. Klub, który był ulokowany
w budynku byłej szkoły niedaleko rynku56. Ku uldze pani
Cyganowej,doKlubuwkrótcezakupionotelewizoriodtejpory
cowieczornepielgrzymkimieszkańcówwsikierowałysięwłaśnie
tam.Wowymczasieżycietowarzyskienawsikwitłozasprawąinnychspołecznychinicjatyw,jakimibyłyKołoGospodyńWiejskich,
KołoMłodzieżyWiejskiej57,atakżeOchotniczaStrażPożarna58.
Klubbyłprzystanią,gdziemieszkańcyRegutamoglispotkaćsię
ze sobą, napić herbaty, porozmawiać i pooglądać telewizję.
NieodzownymzadaniemKlubuispołecznychinicjatywbyłoorganizowanie potańcówek, dożynek, zabaw: andrzejkowych, kar-
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nawałowych, ostatkowych i innych imprez integrujących
społecznośćRegutaipobliskichwsi.
Trudnosobiewyobrazićżyciemłodzieżywiejskiejwtamtychczasachbezzacnejinstytucjisobotniejzabawy.Jednakzanimnatę
zabawę młodzież mogła się udać, trzeba było odpracować cały
dzieńnaroli.TakbyłoteżwprzypadkudorastającegosynaJózefa,
Ryśka-naprzełomielat70-tychi80-tych.Zanimmłodzikudałsię
nazabawędopobliskiejwsi,nierazmusiałspędzićcałąsobotę
zkosąwręku,towarzyszącojcuprzysianokosachlubinnychrobotachrolnych.
Którejśsobotyojciecisynprzerwalikoszenie,bynapićsięmleka,
bozgrzalisięodmachaniakosami.
- A gdzie to na zabawę jedziesz tym razem Rysiek? –zagadnąłJózef,
gdyzaspokoilipragnienie.
- Ano, do Człekówki. Piskorze mają grać, dobrze muzykują więc dużo
ludzi będzie.
- Teraz to te zabawy są wielkie, w remizach –pokiwałgłowąJózef
– nie to, co kiedyś na dechach pod gołym niebem, albo w szkole.
W czasie wojny też były potańcówki, ale na taką zabawę niebezpiecznie było jechać. Jednego razu pięciu kolegów z Ponurzycy wyszło
z kościoła w Osiecku. Mieli udać się na zabawę w Grabiance. Ale ich
Niemcy na drodze zatrzymali, zabrali i rozstrzelali. Cudem uchował się
jeden z chłopaków, Felek Ćwiek, któremu kula przeleciała między
policzkami. Leżał tam półprzytomny aż do odejścia Niemców59.
- No tak, musiało być ciężko –przytaknąłsyn.Alejegomyślibyły
gdzieśindziej.Rysiekzastanawiałsięjaksięzabierzenatęimprezę
wCzłekówce.AkuratjegokumpelkupiłmotorWSK,więcmożesię
zgodzi,żebyzabraćRyśkanapasażera?-kombinował.Motocykle
byłynawsiachcorazpopularniejsze,głównieWSKiWFM,bomożna
jebyłokupićbezżadnychtalonówczyasygnat:zagotówkęlubna
ratywORS-ie,aletrzebabyłomiećstałedochody.Zajechaćtakim
motoremnazabawę,tobyłocoś!
Wkońcu,pozarozrywką,takawiejskasobotniazabawaodgrywałarolępoczciwejswatki.Niejednapannaczykawalerznaleźlina
takowejimprezieswojądrugąpołówkę.W1976r.Danusiamiała
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Wóz weselny w Regucie, lata 1980-te. Wesele Hanny oraz Henryka Piętki

wziąćślubzJurkiemRendaszkiem:wysokimbrunetemzwąsikiem,
który mieszkał na tej samej ulicy i był organizatorem niejednej
zabawywreguckiejremizie.MłodszasiostraDanki,Basiamiałaparę
latpóźniejnatakiejzabawiewniedalekiejPodbielipoznaćBogdana
Matoska, przystojnego bruneta z poczuciem humoru i lśniącą
czarnymlakieremWSK-ą.
Podczas,gdysobotniwieczórbyłczasemrozrywkimłodych,
tocałotygodniowapracawfabrykach,wokółdomuiprzygospodarstwiewytyczałatrybżyciamieszkańcówwsi.Józefwciągu
lat 60-80-tych imał się różnych prac najemnych. Najpierw
pracował w zakładzie produkcyjnym ZWAR 60 w Międzylesiu,
a później dostał etat nastawniczego na stacji kolejowej
Warszawa Wawer. Po fajrancie na Józefa czekała robota przy
gospodarce.Celińscytrzymalikonia,krowy,świnie,kury,kaczki
aczasaminawetowce.Cenażywcawtychczasachbyławysoka
izjegosprzedażymożnabyłotrochęzaoszczędzićnabudowę,
abyłocobudować.
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NajpierwJózefzburzyłstarąoboręipostawiłnową,murowaną.
Potem uzbierał pieniądze na budowę stodoły. Największym
kosztembyłopostawieniemurowanegodomu.Natenwydatek
rodzinaoszczędzałapieniądzeprzezkilkanaściedobrychlat.Nowy
domrodzinyCelińskichstanąłdopierow1973r.Oczywiście,takjak
większośćdomówwybudowanychwtamtychlatach,przybytek
Celińskichbyłstawianysposobemgospodarczym,przyogromnej
pomocy fizycznej członków rodziny, sąsiadów oraz zaprzyjaźnionychczłonkówspołecznościReguta.
Lata 1960-te i 1970-te były również czasem inwestycji w rolnictwo.WReguciewtymczasiepojawiłsięSKR,czyliSpółdzielcze
KółkoRolnicze.Nakońcuulicy,gdziemieszkaliCelińscy(obecna
Nowowiejska),chłopizbudowaliszybkokilkablaszanychgaraży,do
którychwkrótcewjechałynowiutkieUrsusy61,kosiarki,grabiarki
iinnysprzętrolniczy.Państwozakupiłomaszynydlakółkawcelu
wspierania produktywności małych gospodarstw. Józef był zachwycony.Nowoczesnysprzętbyłwypożyczanyprzezchłopówza
małąopłatą.Sianokosyiżniwastałysiędużomniejuciążliwe,od
kiedyrolnicyzaczęlizastępowaćkosęmechanicznymikosiarkami.
Odsamegopoczątkuistnieniakółka,Józefaktywniesięudzielał
przyjegoorganizacji,apotemzgłosiłsięnaochotnika,żebybyć
skarbnikiem.
AktywnośćJózefawRegucienieograniczałasiętylkodokółka.
Od1973r.JózefCelińskiprzezkilkakadencjibyłczłonkiemiwiceprzewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Celestynowa,
wktórejreprezentowałRegut.WowychlatachRegutbyłświadkiem
budowyasfaltowejdrogi,rozwojuOchotniczejStrażyPożarnejoraz
wieluinnychważnychdlażyciamieszkańcówinicjatywiinwestycji.
Genia natomiast zajmowała się domem oraz zwierzyną.
Szczególnielubiłazajmowaćsiękurami,kaczkamiigęśmi.Copiątek
jeździłazwielkimkoszemjajek,mlekiemiseraminatargwOtwocku.Gdyjeszczedziecibyłymałe,Geniazabierałajewczerwcu
dolasunajagody.Zebraneowocelasukobietasprzedawałanaotwockimtargu,arozchodziłysięjakświeżebułeczki.Corazczęściej
piekarzeicukiernicykupowalihurtemcałyzbiórjagód,któreprzy-
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wiozłanatarg,bopopularnezaczęłybyćjagodziankiigofrypolewanemusemjagodowym.
W wyprawach do Otwocka towarzyszyli matce Danka, Rysio
imałaBasia.Nierazprzechodziliobokotwockichcukierni.Przełykali
tylkoślinęwidzącnaladziejagodzianeczkiiwdychającichsłodki,
drożdżówkowyzapach.
- Te jagodzianki są zrobione z naszych jagód –zażartowałasobieDanka.
- Szkoda, że mamusia nie robi jagodzianek –westchnęłapięcioletnia
Basiaprzylepiającnosekipaluszkidoszybycukierni.
- Oj tak, ale na pewno mamusia nam kupi po jagodziance na koniec
dnia! Zawsze tak robi po sprzedaży –znawczostwierdziłRysiek– no,
ale chodźmy już na bazar, pomóc mamie zebrać graty.
JednakmałaBasianiedawałaspokoju.Jeszczerazspojrzałana
paniąwcukierni,którauwijałasięwbiałymfartuszkuiczepeczku
zakrywającymskrzętniejejzłotewłosy.Panizuśmiechempodawała
klientompudełeczkazjagodziankami,eklerkami,kremówkamiiinnymisłodkościami,którychsmakdziewczynkaczułajużwustach.
DankaiRysiekzaczęlisięjużkierowaćwstronętargu,bypomóc
mamiezebraćkoszykipodniutargowym.Basiaoderwałasięod
szybyidogoniłarodzeństwo,dodającstanowczymgłosem:
- Jak będę duża, to będę pracować w cukierni! Nauczę się robić jagodzianki!
Dzieciaki,jakzawszepodniutargowym,dostałypojagodziance.
JednaksamejGeniniejagodziankibyływgłowie.Opróczdoglądaniazwierzyny,copiątkowychwyjazdównabazar,gospodynimiała
wieleinnychzajęćwdomu.Hodowałanaprzykładowce,zktórych
wełnyrobiłaciepłeswetry.
Proces robienia takiego swetra był bardzo złożony, trwał co
najmniejrok.Najpierwtrzebabyłooczywiściemiećowcę,która
przezokreszimyiwiosnydochowałasięgrubegoruna.Wczasie
lata,związywałosięnóżkitakiejzdezorientowanejowcyispecjalnymi,dużyminożycamiobcinałosięjejwełnianeruno.Potakimzabiegu,owcamogławyglądaćniecołyso,aleitakbyłazadowolona.
Już nie pociła się pod grubym futrem w czasie sierpniowych
upałów.Następnienależałotorunoupraćorazokumać,czylioczyścićręczniezzabrudzeń.Zwojerunabyłyterazgotowedoprzeczesa-
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niaczylicechrania,doktóregoGeniaużywałagrępla-deskizpowbijanymiwniąmetalowymiigiełkami.
Wczasiepóźnejjesieni,gdywszystkiepraceprzywykopkach
kartofliustały,Geniaiinnekobietynawsimiałyczasnakolejnyetap:
przędzeniewełnynakołowrotkach.Byłtoprocesbardzoprzyjemny
i towarzyski. Kobiety ze wsi często spotykały się ze swoimi
kołowrotkamiiwełnąujednejzgospodyń.Oczywiście,zabierały
teżdzieciakidopomocyidobrehumory.Prządkimiałydużoczasu
na ploteczki, rozmowy o sprawach codziennych wsi, a również
śpiewyiprzyuczaniecórekdopracynakołowrotkach.Pokilkusesjachzwojewełnianegorunazamieniałysięwdelikatneleczmocne
motki nici wełnianej, które się następnie bieliło lub farbowało
barwnikamizakupionymiwdziewiarskichsklepachwOtwocku.
Abywało,żerobionoswetryznaturalnej,szarawejwełny.Robiono
jeręcznie,nadrutach,teżczęstowwiększymgroniegospodyń…
Mroźnezimowedniorazdługiewieczorybyływprostidealneby
wnajwiększympomieszczeniudomurozłożyćkrosnoalbowarsztat
tkacki,naktórymwytwarzanotkaniny.Genianawarsztacietworzyła
wszelkiegorodzajunarzutynałóżka,kapy,orazparcianechodniki.
Tkaniebyłozajęciempracochłonnymiwymagającymkoncentracji.
Dlatego wyprodukowanie jednej narzuty mogło trwać kilka
miesięcyanawetcałyokreszimyiprzedwiośnia.Gotowyprodukt
byłjednaknajwyższejjakościimógłposłużyćrodzinieprzezwiele
lat.GdydzieciGeniiJózefawychodziłyzamążiżeniłysię,takie
pięknenarzutystawałysięczęściąposagudawanegonowożeńcom.
Inne produkty tkackie, na przykład parciane chodniki albo
„gałganiarze”, miały bardziej codzienne zastosowanie. Były
doskonałymprzykładempomysłowości,zjakąkobietywiejskie
wykorzystywały stare prześcieradła i obrusy, czy też ubrania,
które się złachmaniły, albo z których dzieci wyrosły. Rwano
jealbociętonawąskie,jednocentymetrowepaski,anastępnie
zszywanowdługąwstęgę.Takie„nici”byłyosnowąparcianych
chodników,tanichipraktycznych,któremożnabyłopołożyćna
podłodzewkuchni,sieni62 czy,anawetwpokojach.Wykonywanoteżtzw.gałganiarze–plecionkiwformienarzutyktóresię
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rozkładało na łóżku dla zachowania izolacji i dopiero na nich
układało się prześcieradło. Na wsi nic się nie marnowało,
arodzinychłopskie,takjakmiaływzwyczaju,pracowałyciężko
ipobożemu.
Życie rodziny Celińskich toczyło się spokojnie, wedle
odwiecznychprawnatury.Tonaturaodzawszedyktowałachłopu,
kiedy miał pracować, kiedy odpoczywać, a kiedy świętować. To
naturarodziłamużywnośćizwierzynę,którepozwalałychłopowi
żyć,inwestować,dorabiaćsię.Tenporządekzdawałsiębyćwieczny.
To prawda, że Ursusy a później kombajny wjechały na pola
iwywołałyrewolucjęwwiejskimgospodarstwie.Sprawiłyteż,że
koń nie był już tak zapracowany, jak wcześniej. Maszyny zastępowałypracęludzkichrąk.Wzwiązkuztymcorazwięcejchłopskichdzieciwyjeżdżałodomiasta,dostałejpracy.Jużniemusieli
byćchłoporobotnikami,maszynypracowałyzanich.Stawalisię
prawdziwymi robotnikami. Stopniowo klasa robotnicza w fabrykach zaczęła dostrzegać i odczuwać nieprawidłowości
wzarządzaniukrajem.Corazwiększyniedobórtowarównarynku
oraz drożyzna i niskie zarobki stawały się zarzewiem protestów
idługotrwałychbuntów.WobiegupublicznympojawiłosięnieznaneprzedtemwPRL-usłowo:strajk.
Zczasemnawieśzaczęłydochodzićsygnały,żewielkiezakłady
przemysłowezamieniająsięwnabrzmiałelawąwulkanygotowe
ladachwilawybuchnąć.Chłopipracującygdzieśwzakładachstolicy
i większych miastach, zaczęli dostrzegać, że nadchodzą wiatry
zmian. W lipcu 1980 roku w Lublinie odnotowano pierwsze
poważnestrajkirobotnicze,miesiącpóźniejstanęłystocznie,kopalnie,huty.PolskaLudowazatrzęsłasięwposadach.Tenczashistoria
nazwałaFestiwalemSolidarności,którytrwałjednakniespełnapółtora roku. Władza od pierwszych chwil robotniczego buntu
szykowałanarodowiniespodziankę.
TaniespodziankamiaławkrótcezaskoczyćtakżerodzinęJózefa
CelińskiegowmałejwiosceRegut.
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StAN GRuDNIOWy
Noc , 13 grudnia 1981 roku
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iedziela, 13 grudnia. Stacja Wawer, dochodziła godzina 22
wnocy.Wnastawnistacjisiedziałotrzechmężczyzn.Grzaliswoje
zziębnięteręcenadżelaznympiecykiem,wktórymżarzyłsiękoks.
Dwaj ubrani byli w żołnierskie mundury polskiej Armii Ludowej.
TrzecimbyłJózefCeliński,któregostanwojennyzastałnasłużbie.
Miałnasobiekolejarskączarnąkurtkę,spodniezlampasemikolejowąrogatywkęnagłowie.Zaoknemtęgimróz,silnywiatriśnieżyca.
Tory z godziny na godzinę pokrywały się coraz grubszą płachtą
białegopuchu.Naglezadzwoniłtelefon,naktóregodźwiękJózef
poderwałsięsprężyście.Czekałnajakiśtelefonzdenerwowany,bo
jegosłużbasiękończyła,azmiennika,któryjużodconajmniejpół
godzinypowinienbyćnanastawni,byprzejąćobowiązkiodJózka,
niebyło.Wsłuchawcekolejarzusłyszałgłosswojegokierownika:
- Pociąg z Dęblina opóźniony o dwie godziny. Cholerna śnieżyca, wszystko
zasypane. Heniek siedzi w tym pociągu i nie dojedzie przed północą na
swoją zmianę. Zostaniecie na służbie do czasu, kiedy Heniek dojedzie?
- Jak trzeba, to zostanę -odpowiedziałprzełożonemuJózefiusiadł
niecopoddenerwowany.– Co prawda pociąg z Warszawy w kierunku
Celestynowa też nie przyjeżdża, wiec i tak będę tu siedział i czekał.
Spojrzałnamundurowych.Przyszlitukilkagodzintemu,takna
wszelkiwypadekbysprawdzićczynastacjijestporządekibysię
ogrzać.Wnastawnibyłodużoprzyjemniejniżnazewnątrz.
- No i co będzie z tym stanem wojennym? - zagadnął Józef
niepewnymgłosemswoichwspółtowarzyszy.
Wnocy,zsoboty12grudniananiedzielę13grudnia,zamilkłycywilne
telefonyinadajnikiradioweitelewizyjne.Przestaładziałaćpoczta.Na
ulicepolskichmiastwyjechałyczołgiiskoty-pojazdyopancerzoneprodukowane w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych. Na rogatkach miast ustawiono wojskowe patrole – każdy ruch był
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kontrolowany. Ale to był dopiero początek. Wprowadzono zakaz
opuszczaniaprzezobywatelimiejscswegozamieszkania.Wielesłużb
publicznychzmobilizowano.Zamkniętoredakcjeprasowe-pozaorganempartii–„TrybunąLudu”iorganemwojska–„ŻołnierzemWolności”.Takzacząłsięstanwojenny,ponuryokreswhistoriiPolski.
Stanwojennyzawieszonodopierozkońcem1982r.,azniesiono
22lipca1983r.Wieluobywateliniewiedziało,cosiędzieje.Jaka
wojna,zkim,oco?Alewładzewiedziały,corobią.Tejnocyażdo
451obiektówwcałymkrajuwkroczyłyoddziałyzbrojne.Wkrótce
zaczęły się aresztowania i internowania działaczy opozycji
izwiązkowcówz„Solidarności”,domagającejsięreformpolitycznoekonomicznych.Aresztowanowsumieok.10tysięcyosób.
Wniedzielę,13grudnia,odgodz.6.00ranoobywatelePolski
moglizobaczyćnaekranachtelewizjiiusłyszećwradiugenerała
Wojciecha Jaruzelskiego, przewodniczącego Wojskowej Rady
OcaleniaNarodowego,któryogłaszałwprowadzeniestanuwojennegoigodzinymilicyjnejnatereniecałegokraju.Odtejpory,przez
ponadpółtorarokufaktycznąwładzęwpaństwiemiałasprawować
właśnieRadawojskowa.
- Ano, słyszał towarzysz o tych wywrotowcach z „Solidarności” –zaczął
odpowiadaćnapytanieJózefajedenzżołnierzy,zacierającdłonie
ihuchającwniecoirusz.– Zaczęli od strajków w Stoczni Gdańskiej
w 1970 roku. Potem w 1976 w Radomiu i w Warszawie. Ale miarka się
przebrała, kiedy znów, latem 1980 roku znowu zaczęli strajkować, burzyć
spokój i grozić wyjściem na ulice, budowaniem barykad, czyli powstaniem. Nie było wyjścia. Kraj był zagrożony, fabryki strajkowały, więc
nie produkowały. Sam pan wie, że brakuje w zasadzie wszystkiego. Ktoś
musiał zrobić porządek. A kto mógł to zrobić lepiej niż wojsko? Generał
Jaruzelski, musiał ogłosić stan wojenny i wprowadzić godzinę milicyjną
od 22.00 do 6.00 rano, żeby była karnośc w narodzie. Wojsko zostało
zmobilizowane do ochrony kraju, i z tego te wszystkie patrole i kontrole,
żeby wyłapać wywrotowców. Zwykli ludzie nie mają czego się bać.
- Ech, zachciało się burzycielom wywracać Polskę do góry nogami
–dodałdrugiżołnierz-co oni, na wojnę z państwem chcieli iść? Rosjan
drażnić? Oni chętnie by u nas swoje porządki zaprowadzili. To chyba
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lepiej jak to sami zrobimy, niż jakby wojsko radzieckie miało interweniować. Chciałby pan powtórki z Czechosłowacji w 1968 roku? Enerdowcy też się palili, żeby ze swoimi czołgami przekroczyć Odrę. Stan
wojenny oszczędził nam tej „bratniej pomocy”, a może i wojny, kto wie.
Za parę dni życie wróci do normy. Idą święta… -zawiesiłgłosżołnierz.63
- Ano idą –mruknąłJózef.– Niechby chociaż ten śnieg przestał sypać
i mróz zelżał -dodałJózefdorzucająckoksudopiecyka.
Śniegjednaknieprzestawałsypać.Godzinamilicyjnawłaśniesięzaczęła.Niemożnabyłosięporuszaćpomieściedoranabezspecjalnych
przepustek.Wciągudniakażdymiałobowiązeknoszeniaprzysobie
dowoduosobistegolublegitymacjiszkolnej.Ichbrakmógłkosztować
gapęaresztowaniena48godzinalbopałowanie.Wrazzgodzinąmilicyjnążołnierzewyszlinapatrol.Byłsamwnastawni.
Józefterazmiałtylkojednowgłowie:jakdostaniesiędodomu
wtakąśnieżycęskoronocdokołaijużniekursujążadnepubliczne
środki lokomocji? Jako kolejarz dostał przepustkę na nocne
przemieszczaniesię.Patrzyłwoknoinasłuchiwałtylkoczypociąg
zDęblinanadjeżdża,czyteżbędzietuślęczałcałąnoc.
Na szczęście krótko po północy przyjechał pociąg z Dęblina,
awnimHeniek,zmiennikJózefa.Wkrótcezadzwoniłkierownikzinformacją,żeopóźnionypociągwkierunkuCelestynowapowinien
wkrótce przyjechać. Po pół godzinie na peron wtoczył się zaśnieżony,niemalpusty,pociągrelacjiWarszawaZachodnia-Dęblin.
Józefwsiadłdoniegoitelepiącsięzzimna,boogrzewaniewwagonieniedziałało,jechałtakprzezpięćdziesiątminut,myślącotym
staniewojennymijegokonsekwencjach.Pociągjechałcorazwolniej,wreszciedotoczyłsięistanąłwStarejWsi,stacyjcetużprzed
Celestynowem.Itobyłkoniecjazdy,zaspynatorachuniemożliwiły
dalsząpodróż.
GdyJózefwyszedłzpociągu,wiatrsmagnąłgosuchymśniegiem
potwarzy,ażzabolało.Skuliłsię,postawiłkołnierz,owinąłtwarzszalikiemiruszyłwdrogędoReguta,dodomu.Wokołogłuchoiciemno.
Latarniewygaszone,woknachdomówteżciemno.Byłsamiuśkina
drodze,jeślinieliczyćżołnierzyprzykoksownikach,którzygrzalisię
przedbudynkiemRadyGminnejwCelestynowie.Żołnierzyzdziwiło,
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cotutajrobi.Odpowiedziałszczerze,żeidziedodomuwRegucie
ztakiegoitakiegopowodu.Żołnierzepogratulowalimuhartuducha.
Żałowali,żeniemajągazika,bobygopodwieźli.
Nikt go już nie niepokoił w dalszej podróży, ale musiał
przedzieraćsięprzezlicznezaspydyszącicojakiśczasizatrzymując
się,byzłapaćoddech.Dodomudotarłpóźnąnocą,padłnałóżko
jakkamieńipogrążyłsięwgłębokimśnie.
Obudziłsiępóźnymrankiem.ChoćRegutpodkołdrąśniegubył
jeszczespokojniejszyniżzwykle,niepokójstanuwojennegodotarł
ażdoprogudomuCelińskich.Józefusłyszałzpokojuobokściszone
głosycórek.Dankaprzyszławłaśniezeswoimimałymidziećmi,Anią
iMichałem.Dankamieszkałaniedaleko,więcczęstoprzychodziła
naherbatkędorodzicówisiostryBasi,bywymienićsięnowinkami
iploteczkami.
Zawszebyłooczymrozmawiać.NaprzykładonarzeczonymBasi,
BogdanieMatosku.BasiapoznałagonazabawiewPodbieliponad
roktemu.Nawiosnę1981r.BogdanzostałpowołanydosłużbywojskowejdojednostkiwojskinżynieryjnychwEłku.Młodzimieliwziąć
ślubdopierodwalatapóźniej,popowrocieBogdanazwojska.
Tymrazemjednakobiesiostryrozmawiałyszeptem,zwyraźnym
przejęciem.DanusiaopowiadałaBasiosytuacjijejmęża.Jerzypracował w ZWAR-ze, w Międzylesiu, w zakładzie produkującym
aparaturęwysokiegonapięcia,którybyłjednymznajwiększychzakładówpracywokolicy.
- Basia, jest bardzo niespokojnie w ZWAR-ze. Związki zawodowe się aktywizują, a Jurek uczestniczył w tajnych spotkaniach związkowych. Zaczęli roznosić ulotki po zakładzie informujące o sytuacji w „Solidarności”
i żądaniach politycznych i ekonomicznych opozycjonistów. Jurek tam
zdaje się jakieś składki zbiera od związkowców. Po pięć złotych. Zanosi
do wyższych komórek i tam jakąś bibułę konspiracyjną i ulotki drukują.
- Ojej, Danka, nie boisz się o Jurka? Przecież Jaruzelski mówił, że biorą
się za porządkowanie opozycji. Toć to wielkie ryzyko!
- No jak nie! Spać ostatnio nie mogłam przez to! A od wczoraj to już
w ogóle. Jak Jurek idzie do pracy to się tylko modlę, żeby wrócił. Mówił,
że wczoraj jego dwóch kolegów aresztowano. Ktoś ich zakapował,
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Bogdan Matosek na czarnej WSC-e, 1980 r.

pewnie jakiś działacz partyjny był na oddziale. Jurek twierdzi, że ma
zaufanie do ludzi, z którymi współpracuje, ale sama wiesz. W tej sytuacji nic nie wiadomo.. A co z Bogdanem w wojsku?
Basia spojrzała na wiszącą na kredensie pocztówkę z wojska.
NapocztówcewidniałozdjęcieBogdanawmundurzeiwojskowejfurażerce.
- No właśnie nie wiem. Gdy rozmawiałam z nim ostatni raz przed
stanem wojennym to nic nie wspominał, był cały czas w jednostce
w Ełku. A od czasu stanu to już w ogóle nie ma żadnego kontaktu64.
Boże, oby to się nie obróciło w coś poważniejszego!
- Wszystko będzie dobrze Basia. –Dankaobjęłaswojąsiostrę– Oby
ten stan wojenny się wkrótce skończył. Jeszcze do szczęścia
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człowiekowi wojny tu brakuje! I do tego ani telewizja,ani radio nie
nadają normalnych programów. W telewizji tylko wiadomości, nic innego nie można obejrzeć. A jakie tłumy wyczekują w sklepach po
towar. Nidy nie wiadomo jak długo to wszystko potrwa...
-Właśnie –dodałaBasia–u mnie w sklepie od wczoraj jest makabra.
Kilometrowe kolejki, a towaru jak na lekarstwo. Ludzie stali od piątej
rano i wykupili wszystko, co było, nawet ocet. No mówię ci, puste półki
zostały. Była spora dostawa cukru na kartki, to do siódmej godziny
wysprzedałam co do grama. Skąd te ludzie biorą te kartki, że mają ich
aż tyle? Nawet sobie kilo nie odłożyłam, a też mam kartkę. Ale ludzie
i tak patrzą spode łba na ekspedientki, bo myślą, że coś pochowane
mamy w magazynie. Nawet straszą, że NIK65 na nas naślą jak nie damy
więcej towarów. Ale co my mamy im dawać jak w magazynie pustka!?
Jednemu, co najgłośniej gardłował, powiedziałam: - To wejdź pan
i sam zobacz. Jak coś pan znajdziesz, to weź pan za darmo. Ale nie
wszedł, o dziwo, ale się zamknął i potulnie czekał, bo chleb mieli przywieźć z piekarni.
- Nikt nikomu w tych czasach nie ufa. Każdy każdemu wilkiem –pokiwałaDanka– A teraz to już w ogóle nic nie wiadomo. Jedni ludzie
gadają, że ten cały towar ze sklepów to spekulanci wykupują i na
czarnym rynku opylają po wyższej cenie. Z kolei inni prawią, że może
państwo magazynuje prowiant na wypadek wojny domowej i do
sklepów trafia tylko część produkcji. Bo jakby Ruscy weszli, to mogłoby
dojść do zamieszek na wiekszą skalę. Ale co my możemy zrobić?
GdytakJózefnasłuchiwałrozmowyswoichcórek,niezdawał
sobiesprawy,żestanwojennyjesttylkopreludiumdowiększych
zmian.Zmian,którezaosiemlatdotknąwszystkich,niewyłączając
jegosamego.Niebędątylkopolitycznymiiekonomicznymireformamisystemu,jakiJózefznałodzakończeniawojny,alecałkowitą
zmianąustrojową.
Tymczasemtrwałstanwojenny.WRegucieżycietoczyłosię
normalnym torem. Nie było tam czołgów, nie było opancerzonychskotów,niebyłopatroli,aniwojskowychposterunków,
niktnieprzejmowałsięgodzinąmilicyjną,bomilicjiteżniebyło
namiejscu.
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Wpierwszychdniachtej„wojny”PolskizPolskąbyłablokadaprzy
wjeździedoOtwocka,alezatrzymywalidokontrolitylkojakieśwydającesięwojskowympodejrzaneosoby.Jużpokilkutygodniachstanu
wojennegożyciezwykłychludziwróciłodonormy,ztymtylko,że
niemalwszystkietowarykupowałosięnakartki.Zacząłsię,więc,handelwymienny.Wceniebyłypapierosyialkohol.Ktoniepaliłiniepił
kupowałwódkęipapierosyiwymieniałzsąsiadamilubznajomymi
nacukierlubwyrobycukierniczeiczekoladopodobne.Prawdziwa
czekoladabyładostępnatylkonaczarnymrynkulubwpewexach
– specjalnych sklepach z artykułami delikatesowymi, w których
płaciłosiędewizami,czylizachodniąwalutąlubbonamidolarowymi.
Półtora roku stanu wojennego zleciało jak abecadło z pieca
wwierszuBrzechwy.„Abecadłozpiecaspadłoisięrozsypało”,tak
samozacząłsięsypaćkomunistycznyustrój.Pomogłowtymembargo
Zachodu na sprzedaż Polsce surowców i technologii. Fabryki
wprowadzałyzamiennikisurowcowewswoichproduktach,którebyły
marnejjakości,więcreklamacjewokresiegwarancjipożerałyzyski.
Znówwybuchałystrajki„Solidarności”,któraprzetrwałajakoś
stanwojenny,znówzaczęłysiędemonstracjeuliczne.Starciamilicji
ioddziałówZOMOzdemonstrantamizamieniałysięwregularne,
niezawszebezkrwawebitwy.Czułosięintuicyjnie,żePRLdługonie
potrwa,cośsięwnarodzieprzebudziło.Wczerwcu1989r.opozycja
wygrałaczęściowowolnewybory,obsadziłaswoimisenatorami
senatiprzejęłafaktycznąwładzęwpaństwie.Komuniścizachowali
jeszcze na krótko fasadową pozycję – Jaruzelski został na kilka
miesięcyprezydentemPolski,alefaktycznerządysprawowałsolidarnościowy gabinet premiera Tadeusza Mazowieckiego. PZPR
przestałasięliczyć.Pokolejnych,jużcałkowiciewolnychwyborach,
zniknąłPRL,nagłowieherbowegoorłabiałegowróciłazłotakorona,
nastałaIIIRzeczpospolitaPolska.
TakjakstangrudniowywkroczyłniespostrzeżeniedoizbyCelińskichw1981r.,takikapitalizmwkradłsięzaplecamiprzemianpolitycznychpo1989r.:cichutkoibezpytaniaozgodę.WżyciuJózefa
przewróciłondogórynogamiwszystkoto,coonuważałzaniezmienne,bezcenne,wręczświęte.
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Rozdział14.

SIANOkOSy
Czerwiec, 1998 r. Regut

W

iosnawtymrokubyładośćciepła,wilgotnaiobrodziłasoczystą
trawąnałąkach.WczerwcowepopołudnienaulicachReguta
słychaćbyłowarkotanietraktorówwracającychzłąkiciągnących
wozy wypełnione po brzegi sianem. Ze szkoły sunęły poboczem
dzieciakiwymachującworkamizkapciami.Jeszczetylkokilkadni
ibędziezakończenieroku.Apotemdwamiesiącelabyibiegania
zpiłkąpoboisku.Imożetrochępracyprzyroli,kiedyrodzicekażą.
TymczasemdwunastoletniaMarta,najmłodszacórkaBasi,siedziaławpokojurodzinnegodomuwRegucie.Zrumieńcamina
twarzyczytałaksiążkę.Niebyłtonadzwyczajnywidok.Podczasgdy
jejrówieśnicyścigalisięroweramipoulicachRegutaalbospotykali
się na przystanku autobusowym (przekornie nazywanym Klub
MłodzieżyReguta),oczyMartytkwiływksiążkach.Wszyscywklasie
uznawalijązanudnąkujonkę.Miałaokularynanosie,krótkoobciętewłosyna„boba”isamepiątkiwdzienniku.Martaumiałaczytać
już w zerówce. Nauczyła się razem ze swoim rodzeństwem: rok
starsząsiostrąAgnieszkąidwalatastarszymbratemMarcinem.
Szczególniezachwyconetąumiejętnościąbyłynauczycielki.Dawały
sześciolatce bajki do czytania rówieśnikom w klasie, a same
wmiędzyczasierobiłysobieherbatę.
Martabyłacichą,nieśmiałądziewczynką.Nielubiławygłupiać
sięaniplotkować.Zatouwielbiałazaszyćsięwkąciezksiążką,albo
nawetspacerowaćgdzieśpolesieiwwyobraźnipisaćswojewłasne
dzieła.Tymrazemmałaczytała„Wpustyniiwpuszczy”Henryka
Sienkiewicza. Pochłaniała oczami i wyobraźnią przygody Stasia
iNellwodległychkrainachAfryki:ichprzeprawęprzezupalnąSaharęisuchesawanny,spotkaniazesłoniemiodpoczynekpodolbrzymimbaobabem.Wyobraźniadziewczynkichłonęłasuchość
ciernistych krzaków sawanny, wilgotny zapach dżungli,
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dźwięcznośćjęzykaKalego-suahili66.Zamarzyłasobie,żekiedyś
będzie podróżować po świecie. Że pojedzie do Afryki. A może
nawetnauczysiętegotajemniczegojęzykaKalego.
W tym momencie jej mama, Basia, uchyliła drzwi do pokoju
iprzerwaławyprawępoafrykańskichbezdrożachsłowami:
- Jutro będzie zbieranie siana. Po szkole przyjedziesz na Zapłocie67 do
pomocy? Będziemy tam z dziadkiem Józkiem.
Następnego dnia Marta wróciła do domu o czternastej.
W kuchni na kwiecistej ceracie stołu leżała kartka-list do dzieci:
„JesteśmynaZapłociu,przyjeżdżajcie,jakwróciciezeszkoły.Zanim
przyjedziecie, Marcin, nawieź drzewa. Agnieszka, pozamiataj
wkuchni.Marta,dajsianakrólom.Mama”
Dziewczynka ukroiła pajdkę chleba i zrobiła sobie kanapkę
zmasłem,seremżółtymikeczupem.Spałaszowałają,zastanawiając się jak smakuje chleb w Afryce, po czym przebrała się
wstarąbluzkę,spodenkiiposzłanasypaćowsakrólikomsiedzącymwklatce.Przedwyjazdemnałąkę,złapałajeszczepięćpapierowych ręczniczków i schowała je do kieszeni spodenek.
Wiedziała,żesięprzydadzą.Następniewskoczyłanaswójczerwonyrowerinieśpiesznieudałasięnałąkę.
NamiejscubylijużdziadekJózef,tataorazbabciaGenia.Agnieszka i Marcin również już tam byli, bo wcześniej tego dnia
skończyli zajęcia w szkole. Popołudniowe słońce nadal mocno
świeciłonabezchmurnymniebie,zapowiadająckolejnedniupałów.
Wpowietrzuunosiłsiętypowywtymczasiezapachpyłkówtraw,
zmieszanyzłagodnąwoniąrumianku.Lecznajintensywniejpachniałoskoszoneiwysuszonesiano.Bosianokosywistociezaczęłysię
znaczniewcześniej,terazczekałarodzinęciężkapracaprzyzbiorze
tegosianaijegozwózkadostodoły.
Siano, niby to tylko zwitek ususzonych traw. Ale ta wiązka
martwego ziela dla chłopa od zawsze była życiem. Stanowiła,
bowiempokarmiściółkędlakrów,koniiinnychzwierzątwczasie
zimowychmiesięcy.Sianobyłowpewnymsensieinwestycjąna
chudyczas.Jakkażdainwestycja–wymagałopewnychpoświęceń
i oddania w czasie płodnych miesięcy lata. Było rezultatem
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złożonegoprocesu‘sianokosów’,wktóryzaangażowanabyłacała
rodzinagospodarza,oraz,oczywiście,MatkaZiemia.
Pierwsze miesiące wiosny były czasem wzrostu i kwitnienia
trawibylinnałąkach.Gdyokołomaja-czerwcatrawyosiągały5080cmwysokości,przychodziłczasnaichskoszenie.Dawniejdo
tegoprocesuużywanozwykłejkosy,alezczasemnawieśprzyszły
kosiarki,najpierwciągnięteprzezkonia,apóźniejprzeztraktor.
TowłaśnietakąkosiarkąkilkadniwcześniejojciecMartyskosił
trawęnałące.Trzebabyłopoczekaćparędni,ażsianosięususzy,
bacząc przy tym czy pogodynka w telewizji nie zapowiada
deszczów.Następnietrzebabyłoterządkipokosówrozrzucić,tak
bysianoususzyłosięrównomierniezewszystkichstron.Proces
takiegorozrzucaniaczasamibyłpowtarzanybyupewnićsię,że
sianojestwystarczającosuche.Dozgrabianiasianaużywanograbiarki, chociaż w dawniejszych czasach robiono to zwykłymi,
drewnianymi grabiami. Grabiarka wyglądała zabawnie, ale
iniebezpiecznie:długarurazzakolemzprzodu,doktórejumocowanebyłopięćokręgówzzębami.Jejzębyzbierałyrozrzucone
połącesianowwiększekępy.
Następnieprzychodziłczasnazbiórsianawkopki.Takiekępy
sianababciaGenia,mamaBasia,Martaorazjejrodzeństwoustawialiw2.5-metrowekopki.Dziewczynkaczasamizastanawiałasię
pocowszyscysięfatygujązustawianiemtychśmiesznychkopek.
Czyniemożnabyłowysuszonegonaziemisianazwieźćodrazudo
stodoły?Otóżnie.Bowiemkażdyprocesnawsimiałswójgłęboki
sensibyłprzekazywanyzpokolenianapokolenieniczymbezcenna,
ludowamądrość.Ustawieniesianawkopkipozwalałonaostateczne dosuszenie go.Wilgoć to było ryzyko.W wilgotnym sianie
zachodził proces chemiczny, który wytwarzał tak dużo ciepła,
żemogłodojśćdosamozapaleniasięsiana!
Genianierazpowtarzałastaropolskieprzysłowie:„Niecieszsię
chłopie,gdymaszsianowkopie,kiedyjemaszwstogu,powiedz:
chwałaBogu.”Bowiemsianowkopiemusiałojeszczeodleżećiprzesuszyćsiędzieńlubdwa.Następnierodzinnapielgrzymkanałąkę
udawałasiębyzebraćsianowzwartystóg,albozaładowaćnawóz
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iprzewieźćdostodoły.WłaśniedozebraniasianaMartaprzyjechała
tegodnianałąkę.
NawoziezsianemsiadałazazwyczajGenia,babciaMarty.Od
dawnabidulkacierpiałanareumatyzmijejnogibyłyspuchniętejak
balony.Dlategozadanieukładaniakępeksuchejtrawynawozie
należałodoniej.Obok,kołokopekstalidziadekJózefitatoBogdan
zwidłami.Nadziewalinawidłykępysuchejtrawyzkopek,anastępnie wrzucali je na wóz albo podawali bezpośrednio babci.
Wnuczkowienatomiastdograbialisianodokopeklubnakładalije
nawóz,upewniającsięprzytym,bykażdakępkaznalazłasiętam,
gdziejejprzeznaczenie–nawozie.
W oddali, po łące sąsiada spacerowały sobie dumne bociany.
Szukałypożywieniadlaswoichmałychbociątek,którezostaływgniazdachzeswoimimatkami.Bocianyszczególniechętnieodwiedzały
łąkiwczasiesianokosówizbioru.Dużołatwiejbyłozłapaćjakąśżabę,
ślimaka,gryzoniaczywężaprześlizgującegosiępowyłysiałejłące.
Gdy Marta dotarła na miejsce, Genia siedziała już na całkiem
wysokiejpierzyniesiana.MarciniAgnieszkaniecierpliwieliczyli
kopki,JózefiBogdanmachalirównomierniewidłami.
- Dobrze trafiłaś! Jeszcze dziesięć kopek do rozbrojenia – skonstatowałaAgnieszka.
Martazłapałazagrabiepozostawionedlaniejpoddrzewem.Nie
lubiłaich,bobyłyzawielkiedlaniej.Gdygrabiłasiano,coruszuderzałasięnimiprzezprzypadekwkostkę.Dotegorobiłysięjejodciski
nadłoniach.Zresztąnietylkotegonielubiła.Zapachusianateznie
znosiła, bo zawsze przypominał jej o pewnej zdrowotnej
uciążliwości.Martamiaładokuczliwąalergięnapyłkitraw,zbóż,
kwiatówijeszczekilkainnychproduktów.
Pokilkuminutachzalewałjąkatariłzy.Martawyciągnęłapierwszą chusteczkę i wytarła nią oczy i nos. Włożyła ją do drugiej
kieszeni,poczymwróciładograbienia.Wkrótcechusteczkabyła
całamokra,apotemdrugaitrzecia.
- No nieźle, jeszcze tylko cztery kopki –pocieszałzasmarkanącórkę
tato.Następniemruknąłdosiebie:- To całe dzisiejsze grabienie to
pewnie jest pięć złotych warte.
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TymczasemkatarsiennyMartysięnasilałajejoczyzaczęłypiec.
Ostatniachusteczka.Dziewczynkaspojrzałanabrata.Trochęjąto
pocieszało,żeonteżbyłalergicznyirównieżzmagałsięzkatarem.
JednakdzisiajMarcinsobienieźleradził.Widzączasmarkanąsiostrę,
wyjąłzmiętoszoną,aleczystąchusteczkęzkieszeniswoichspodni
ipodałjejmówiąc:
- Masz Marta, bo zaraz będziesz musiała wycierać nos sianem.
Słońcepowolizniżałosiękuhoryzontowi,rumianekkwitnący
wokołozaczynałroztaczaćjeszczeintensywniejsząwoń.Martęjuż
mdliłoodtychsielsko-wiosennychzapachów.Jejnosioczybyły
całe czerwone. Gdy słońce przybrało odcień nosa dziewczynki,
sianozostatniejkopkiznalazłosięjużnaprawietrzy-metrowejstercienawozie.Geniniedałosięjużnawetzobaczyćzdołu.Wkrótce
jednakznadstertysianazacząłdobiegaćjejłagodny,spracowany
głos,kierującywstronęniebiosstarą,ludowąśpiewkę:
„Zachodźze słonecko skoro mas zachodzić
Bo mnie nóski bolum, po tym polu chodzić.
Nóski bolum chodzić, rącki bolum robić,
Zachodźze słonecko, skoro mas zachodzić.
Zebyś ty słonecko na dorobku było,
Tobyś ty słonecko prędzej zachodziło.
Za las, słonko, za las, nie wyglundaj na nas,
Wrócis do nas jutro, jak bandzie raniutko.”
Józefskierowałswojespieczonepoliczkiwstronęwozuzsianem,
potem w stronę szkarłatnego horyzontu. Uniósł czapkę maciejówkę,przetarłspoconeczołoizarządził:
- Dobra robota! Jedziemy na fajrant. Jutro zrobimy sianokosy na Bieli68.
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Rozdział15.

DOżyNkI
25 sierpnia 2002 r. Regut

N

acodzieńtamałamiejscowość,Regut,liczącaledwiepięciuset
mieszkańcówbudziłasięzesnuprzypianiukoguta.Niegdyś
zrananajejulicachmożnabyłousłyszećburczeniesilnikówtraktorów,którezmierzałynapoladożniw.Teodgłosyjednakzroku
narokzanikały,zastępowanecichszymwarczeniemsamochodów
zmierzającychdofirmizakładówpracywOtwockulubWarszawie,
alboautobusu„gimbusa”zawożącegodziecidonowopowstałego
gimnazjumwCelestynowie.Jednaktendzieńbyłszczególny.
Byłtodzieńgminnychdożynek,którezostałyzorganizowane
przezspołecznośćRegutaporazpierwszyodkilkudobrychlat.
Dożynki,czyliświętozakończeniażniwbyłyniegdyśorganizowane
przezmieszkańcówRegutacorok.
Tegodnianaplacuprzyremiziestrażackiejustawionazostałascena,
anaprzeciwrzędyławeczekdlawidowni.Ławkiszybkosięzapełniły,
zanimistawalikolejniwidzowiezRegutaiokolicciekawi,coteżprzygotowano na ten specjalny dzień. Od wieków dożynki były praktykowaneprzezchłopówjakoformapodziękowaniaBoguzaobfite
plonyiuczczeniazakończeniażniw,którebyłynajbardziejwymagającymiciężkimobowiązkiemrolnika.Dożynkibyłyczasemradowania
sięzplonów,którepozwalałychłopomprzetrwaćsrogązimę.
PomszyświętejwkościelewCelestynowie,orszakdożynkowy
rozpocząłuroczystyprzejazddoReguta.Pochódotwierałsiedzący
wwoziefurmańskimówczesnywójt-TomaszAtłowski–pięknie
wystrojonywsurdutnamodłędziedzicaziemskiego.Wfurmance
dziedzicajechałrównież„gośćspecjalny”-wieniecdożynkowy.Zrobionybyłzewszystkichrodzajówzbóżuprawianychwokolicy,ozdobionykwiatamipolnymi,kolorowymiwstążkamiorazobrazem
MatkiBoskiej–patronkiurodzaju.Zanimkolejnojechalistarostowie i chłopi reguccy prezentujący maszyny rolnicze. Pokaz
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otwierałybronyipługi,czylisprzętużywanywczesnąwiosnądo
przygotowania ziemi pod siew zbóż i sadzenia warzyw. Potem
jechałykosiarkiigrabiarki–niezbędnemaszynydosianokosów,
kosiarki do zbóż, młockarnie, w których młóciło się zboża oraz
koparkidoziemniaków.Nieobyłosięrównieżbezkombajnu.Kombajn zrewolucjonizował pracę przy żniwach, ponieważ jednocześniekosił,zbierałzboże,młóciłje,asłomęformowałwkostki
iwypluwałnarżysko.Teraźniejszekombajnysłomęrolująwwielkie
złociste walce. Był on bardzo drogim sprzętem, nieczęsto widywanymnaniewielkich,podcelestynowskichpolach.WReguciena
początkuXXIwiekutakikombajnmiałtylkojedengospodarz.
Potymradosnympochodzie,głoszostałoddanystarościnieistarościedożynkowym.WteznaczącerolewcielilisięWiktoriaKocorazJózef
Celiński:honorowiuczestnicy.Następniepałeczkęprzejęligospodzina
igospodarzdożynek(WandaKałowskaiSławomirJabłoński).Oniiwójt
otworzyliświętoplonów.Potymwstępienastąpiłouroczystedzielenie
chlebadożynkowego,wypieczonegozmąkiztegorocznychzbóż.
Wielkibochenkrojononamałekęsy,abykażdyobecnynadożynkach
mógłgospróbować.Potejcelebrzenastąpiłaczęśćartystyczna–radosneskecze,deklamacje,tańceiprezentacjemieszkańcówwsiidzieci
zeszkołypodstawowejwRegucie.
Józef po oficjalnych występach zszedł ze sceny. Natychmiast
dostrzegłswojegostaregoznajomego,Wieśka69,którysiedziałna
ławcenieopodal.
- Ależ Józef dzisiaj galanty! Gratuluję występów –zakrzyknąłWiesiek
do kolegi i złapał go za ramię, by nie zginął gdzieś w tłumie
– A siadaj tutaj obok, jest miejsce na ławce dla nas obu.
- A dziękuję Wiesiu, uﬀf, ale gorąco dzisiaj, ciężko w tych frakach
usiedzieć. Oj, dawnośmy się nie widzieli, dawno.
- Tak, na sesjach rady gminy się często widzieliśmy, jeszcze jak byłeś
radnym Reguta. Radziłeś tam kilka dobrych lat, prawda?
- A tak, byłem radnym Reguta przez kilka kadencji od 1973 r. Ale
już od jakiegoś czasu odpoczywam. Niech tyraz młodzi rzundzom
– odpowiedział Józef, przecierając czoło w spiekocie sierpniowegosłońca.
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- Słusznie rzeczesz, Józef. Widzisz, bardzo się teraz zmienia nasza
gmina i Regut.
- Oj zmienia się, zmienia –odezwałsięsiedzącyoboksześćdziesięciopięcioletni Antek70, który przysłuchiwał się rozmowie dwóch
przyjaciół.- Dobrobyt idzie, a chłopi od ziemi odchodzą. Ot, co się
zmienia.
- W sumie to trudno się im dziwić –pociągnąłtematWiesiek- przecież
od początku transformacji polityczno-gospodarczej rolnictwo spadało
na łeb na szyję. Pamiętacie jak to na początku 1990 r. ceny nawozów,
benzyny i utrzymania maszyn poszły w górę wraz z inflacją? Milionami
się płaciło, tak spadła wartość złotówki. Pieniądz nic nie był wart, znów
na parę lat wrócił handel zamienny, jak za okupacji niemieckiej. To były
koszty tej transformacji. Upadało rolnictwo, upadał przemysł, upadało
rzemiosło. Ale daliśmy radę przeżyć komunę, to i ten wybuch kapitalizmu daliśmy radę przeżyć.
Józefpokiwałgłowąwzamyśleniu:
- Właśnie, lata 90-te to była wielka bieda na wsi. Inflacja, reforma walutowa. Nowe sto złotych dostawałeś za stary milion. A do tego ceny
żywca i zbóż obniżyły się, bo otwarto granice i tanie towary zapełniły
jarmarki. W 1991 i 1992 ceny skupu żywca były tak niskie, że trzeba było
dokładać do interesu!
- Dokładnie -przytaknąłAntek- Nie dość, że zysk z rolnictwa był słaby,
w porównaniu z czasami komuny, to jeszcze wielu ludzi potraciło pracę
w zakładach i fabrykach. Iluż to ludzi było zatrudnionych w ZWAR-ze
w Międzylesiu? Rano pociągami tysiące ludzi zjeżdżało z okolic do zakładu. Ale w latach 90-tych zaczęły się zwolnienia. Bo rozpadł się
Związek Sowiecki i padł rynek wschodni, gdzie szedł głównie polski eksport maszyn i żywności. Wiele zakładów zamykało produkcję, bo dla
zachodu te maszyny były przestarzałe. No, biednie było. Co niektórzy
byli w tarapatach bo pobrali kredyty, a później ciężko im było je spłacić.
Odsetki poszły szalenie w górę. Moich dwóch synów straciło pracę,
a mieli kredyty na budowę domów. Od całej rodziny się zapożyczali,
żeby spłacić szybko odsetki, bo zaraz miały być wywindowane w górę.
Pamiętam jak w 1990 r. znajomy kupił nowego Poloneza za niecałe 8
mln złotych. A od stycznia 1992 r. tez wóz kosztował już 40 mln. Takie
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podwyżki były. On tego Poloneza zaraz po podwyżce sprzedał na
giełdzie za ponad 30 baniek i kupił sobie używanego Mercedesa za 20,
jeszcze mu 10 baniek zostało, to nakupił spirytusu. Całą piwnicę miał
w butelkach z zielona kartką. I dobrze na tym wyszedł. Po denominacji
złotówki spirytus zdrożał, jak cholera, a on miał z czego robić wódkę
na trzy wesela swoich dzieci. Miał gość farta.
- Co prawda, to prawda -wtrąciłWiesiek– Fart był potrzebny przy tych
przemianach ustrojowych. No, ale później jakoś gospodarka ruszyła.
Młodzi poznajdowali nowe prace, a wielu starszych doczekało emerytury i jakiej takiej stabilizacji.
- Ale młodzi już nie chcieli tak robić na roli, jak wcześniej! -mruknął
Antek, spoglądając niechętnie na scenę, gdzie artyści wiejscy
prezentowaliskeczopostępowymrolniku.- A zaraz zobaczyta. Jak
Polska do Unii wejdzie to już wszystko się rozpadnie. Zaleją nas tanie
produkty z Zachodu. A mały, polski rolnik nie będzie mógł sprzedać
ogórka, bo krzywizną będzie odbiegał od unijnego. Przetrwają tylko
najsilniejsi, a gospodarstwa takie jak nasze pójdą w zapomnienie.
Zobaczyta, ziemia odłogiem bedzie leżeć, chwastem porastać
i krzaczorami. Koniec świata…
- No tak -przyznałJózef- dzieci moje tyż mi mówią, że na tyle, co się
człowiek napracuje na gospodarstwie, to byle co z tygo ma. Do tego
córka jedną operacje miała, zięć niedawno miał dwie. Moja Genia też
jakoś ledwo ciapirga71. Dzieci mówią mi: trza skończyć z tym rolnictwem,
bo się człowiek zarobi na śmierć. Bo cały czas używamy starych maszyn.
Nie opłaca się przecie małemu rolnikowi kupować kombajna.
- Ale z drugiej strony jak tu skończyć? -Antkowiażchropowatedłonie
zadrżały-przecie to grzech, żeby tak ziemia odłogiem leżała!
- Tobie grzech, a innym nie grzech –skwitowałWiesiek.– Chłopy domy
i pola sprzedają miastowym, miastowi uciekają na wieś, a chłopy
uciekają do miasta, do roboty. Ot co. Świat się wywraca na odwyrtkę.
Józefkiwnąłsmutnogłową,spoglądającwokołonarozbawionetłumy
gapiącesięnascenęidzieciakizajadającewaniliowelodynapatyku.
- My w młodości z kosą szliśmy na pole robić żniwa, motykami kopaliśmy
ziemniaki. I jakoś daliśmy radę. Też trzeba było dorabiać gdzieś u ludzi
albo i w zakładach. Ciężko było żyć z samego rolnictwa.
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- No właśnie -dodałAntek- tyle wam powiem: młode teraz leniwe są!
Nie chce im się na roli robić! My tu tej ziemi pot i krew oddaliśmy, a uni
to tak byle robotę złapać w mieście i tyle! Chcą letko żyć!
Wiesiekprzezchwilęsiedziałwmilczeniu,wsłuchującsięwrozmowędwóchkolegów.Pochwilispojrzałprzedsiebieipowiedział:
- No i jeden i drugi prawdy po trosze rzecze. Ale ja wam powiem tak.
Każde pokolenie się rządzi swoimi prawami, które trza szanować. Historia lubi zataczać koło, może kolejne pokolenia zmęczone pogonią
za pracą i pieniądzem dostrzegą we wsi jej wartość? Może to będą
wnuki tych miastowych, co na wieś uciekajo, a może nasze wnuki, kto
to wie?
Jegodwajtowarzyszesiedzieliwmilczeniuisłuchali.Wiesiekciągnął:
- Po wojnie może lepiej się wiodło nam. W końcu i my dorabialiśmy w Warsiawie na robocie, bo niedaleko była. My mieliśmy swoje wyzwania i problemy. Teraz młodzi mają inne wyzwania, których my nie doświadczamy:
bezrobocie, niestabilność pracy, reforma emerytalna. Tak czy siak, ja tam
nie życzę swoim wnukom takich trudów życia, jakie my przeszliśmy. Choć
ciężko się z tym wszystkim pogodzić, to trzeba się cieszyć, że choć trochę
im jest lżej! A ta ziemia nie zniknie przecie, tylko zmieni swoją rolę. Jak tak
miastowi uciekają na wieś, to przecie będą potrzebowali ziemi na swoje
domy, wille, dworki, ogrody. Widzicie sami, jakie chałupy w Regucie stawiają, burząc stare chatki. Tu są łąki, tu są lasy, tu jest czyste powietrze,
ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, tu jest raj, chłopy…
JózefiAntekjużnicnieodpowiedzieli.Nascenęwłaśniezaczęli
wchodzićmłodzitancerzezzespołu„Polesoki”.Byłtoludowyzespół
taneczny prowadzony przez państwa Powałków przy szkole
wRegucie.Józefsięuśmiechnął,widzącwchodzącenascenędzieci
odzianewtradycyjnekołbielskiestroje.
- O tam po lewej tańczy moja wnuczka, córki Danusi, Paulinka -Józef
zdumąwskazałkolegomnadzięwczynkęzkędzierzawymiwłosami.
Była przyodziana w pasiastą spódnicę, kozaczki, białą bluzkę
ikamizelkę.WłaśniezaczynałatańczyćżwawegoHajduczkawtowarzystwieinnychtancerekitancerzy.Józefpatrzyłnatenradosny
korowód,naroześmianąwradosnymtańcuwnuczkęiłzyszczęścia
zabłysłymuwoczach.
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Rozdział16.

GeNOWefA
2008, Szpital im. Stefana Batorego w Otwocku

G

enowefausiadłanatwardym,plastikowymkrześlenakorytarzu
szpitala.ObokniejprzysiadłBogdan,jejzięć.Wokołopanowała
sterylnacisza,cojakiśczasprzerywanaskrzypieniemdrzwigabinetu, po którym następowało wezwanie pacjenta przez pielęgniarkę.Wpowietrzuczućbyłozapachspirytususalicylowegooraz
środków sanitarnych do mycia podłogi. I jeszcze ten dziwny,
duszącyzapachniepewnościiobawy,jakiprzynosilitutajzesobą
pacjenci.Coniektórzyoczekującynabadanieprzerywalitęponurą
ciszę,dzielącsięswoiminiemniejponurymibolączkamiiproblemami. Jedni opowiadali o operacji woreczka żółciowego, inni
oreumatyźmie.Jeszczeinnirozmawialionowotworach,terapiach,
chemii.Geniawolałategowszystkiegoniesłuchać.Wgłowiejejsię
kręciłoawpiersiachczuładziwny,kłującyból.
Wzrokskoncentrowałanaswoichdłoniach,któreoparłaospuchniętekolana.Jejdłoniebyłyjakkawałkiczerstwegochleba:zbrązowiałe od słońca, stwardniałe od pracy, pomarszczone od
mijającychlat.Towłaśnietedłoniebyływsparciemdlacałejrodziny.
Tooneopiekowałysięgospodarstwemidomem.Totedwiedłonie
doglądałygospodarstwa,wychowałydzieci,karmiłyprzezlataniezliczonekury,gęsi,krowyiichcielęta,świnieiprosiaki.
Te dłonie niegdyś wyrabiały ciasto chlebowe i wkładały je
wforemkachdownętrzakaflowegopieca.Takichleb,pieczonyna
żywym ogniu na drewnie sosnowym był najsmaczniejszy.
Zwierzchubyłbardzochrupiący,wewnątrzniezwyklemiękkiipulchny. Smakował wyśmienicie na ciepło, posmarowany własnoręczniezrobionymmasłemztłustegomleka.Geniawyrabiała
takiemasłoponowoczesnemu:wplastikowejbutelceponapoju
gazowanym,którąpotrząsałatakdługo,ażmlekorozdzieliłosięna
maślankęimasło.RęceGeniprzygotowywałyrównieżprzepyszne
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Wyrabianie masła śmietankowego
w butelce po coca-coli. Genia i Józef, 2011 r.

placki ziemniaczane, takie smażone na smalcu. Posypawszy te
chrupiące placki cukrem, Genia stawiała talerz z nimi przed
wnukami, dziećmi Basi, Ryśka albo Danki. A miała ich w sumie
dziesięcioro,choćtylkorodzinaBasimieszkałarazemzdziadkami.
Rezultatbyłzawszejednakowy:plackiznikałyztalerzawzastraszającymtempie.
ChoćprzezlatadłonieGenitraciłysiłę,nadalzachowałytęmagiczązdolnośćtworzenia.Tworzeniaczegoś,codawałoszczęście,
miłość,opiekę.Czybyłytokulinarneprzysmaki,czyteżskarpetki,
lubrękawiczkizrobionenadrutachwzimowewieczory.Czyteż
bańkiogniowestawianewnukomnaplecach,gdysięprzeziębiły
jesiennąporą.
Częstojesieniąwnukisiadałynaskrzypiącejławcenieopodal
piecaisłuchałyopowieściGeniodawnychczasach.Szczególnielubiłyhistorieonocnychmarachpojawiającychsięnadpobliskim
stawem „Żółw”, o starym młynie, który ponoć nad tym stawem
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kiedyśbyłwybudowany.Albooduszkach,którepojawiałysięjadącym do kościoła w Osiecku. Po chwili jednak, Genia kwitowała
ztypowymdlasiebieuśmiechem:„Ale te mary to często się ludziom
pojawiały bo widzicie, jedna karczma była w Osiecku, inna
w Celestynowie. To ludzie po wyjściu z tych karczm takie zjawy widzieli.
Raz to jedna para nawet dziecko wiezione na chrzest zapomniała
zabrać z takiej karczmy. Zorientowali się dopiero w kościele!
I musieli wracać wozem do szynku! Ponoć dobry bimber tam dawali.
To on te zjawy wywoływał”.DzieciakichichotałyaGeniawracałado
dzierganianadrutachkolejnejskarpetkizowczejwełny,zwiniętej
wkłębekileżącejnajejkolanach.
KolanaGeni,naktórychterazopierałaswedłonie,niebyłyjużaż
taksprawne.Odlatbyłychorenareumatyzm,oddzieciństwacierpiałynakrzywicę.Ponoćkrzywicajestspowodowanaubogądietą.
Genianiepamiętałazbytwielezdzieciństwa,alepamiętała,żejadła
głównieziemniakiikaszę.Dotegodoszłyjeszczebóleizwyrodnieniastawów.Naniczdawałosięsmaganietychpałąkowatychnóg
łodygamipokrzywzerwanychnałące.Nogipokrywałysiębąblami
ipiekłyodpokrzywyalebólnieodchodził.
Staruszkaprzypomniałasobietewszystkiedni,którespędzała
klęczącnaziemi,pielącikopiącburaki,kapustę,ziemniaki.Jesienią
ktośmusiałzebraćziemniaki,tendarnaturywyrwanyzwnętrzności
ziemi.Jakbynaznakwdzięcznościiprzeprosinwobecziemi,trzeba
byłouklęknąćnazimnejglebie.Następnietrzebabyłosiępochylić
iwrzucaćdokoszyczkaziemniakpoziemniaku,baczącprzytym,
byniepominąćprzezprzypadekżadnego.Marnotrawieniedarów
naturytobyłbyprzecieżgrzech.
Pracanarolidawałachłoputakwiele:życie,jedzenie,środkido
przetrwania.Aleteżdużoodchłopawymagała.Naprzykładpełną
gotowośćbyzebrałplonybezwzględunazdrowie,wiekczysiłę.
Genia pamiętała to upalne lato na początku lat 60-tych. Pola
pszenicy,żytaiowsatakpięknieobrodziły!Drugiegodniażniw
Genięzłapałynapoludziwnebólepoprawejstroniebrzucha.Kobietazłapałasięzabrzuchiskrzywiła.Alenicniepowiedziała,bo
przecieżcałepoleżytabyłodościęcia.Józefszedłzprzoduzkosą
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iregularnymruchemramionkosiłłanyzboża.Geniarazemzmałą
Danką ‘odbierała’, czyli zbierała te łany żyta, owijała je
powrósłem72 izawiązywałajewsnopek.Takiesnopkiopierałosię
jedenodrugikłosamidogóry.Następniepokilkudniachwrzucano te snopki na wóz i zwożono do stodoły, gdzie były przechowywaneażdomłocki.
- Mamusiu, wszystko dobrze? –ZapytałasiedmioletniaDanusia,która
stałaobok,patrzącnaskręcającąsięzbólumatkę.
- Tak już jest lepiej Danuś, brzuch mnie zabolał.
Alebrzuchnieprzestawałbolećatenstanzacząłsięnasilaćprzez
kolejnedni.Któregośdniabólbyłjużtakprzejmujący,żekobieta
niemogławstaćzłóżka.JózefzawiózłżonędoszpitalawOtwocku.
Okazałosię,żeGeniacierpiałajużoddawnanakamicęworeczka
żółciowego i teraz woreczek pękł. Genia była natychmiast operowana,bogroziłojejzapalenieotrzewnej.
Następnego dnia Józef poszedł z kosą na kolejne pole, tym
razemwtowarzystwiesamejDanusi.SłońcegorącopiekłoaDanusia uwijała się za tatą, który już zabrał się za koszenie żyta. Gdy
dziewczynkazbierałaskoszonezbożawsnopki,kłująceigiełkiżyta
raniłyjejmałerączki.Zczoładziewczynkispadałynażytokrople
potu.MałaDanusiazastanawiałasiękiedymamawrócizeszpitala,
bobezniejbyłobardzosmutno.
- Pani Genowefa Celińska? –zdecydowanymtonemspytałastojąca
obokpielęgniarkazplikiemdokumentów.
- Tak, to ja.
- Proszę wejść do gabinetu, doktor już czeka z wynikami –oznajmiła
pielęgniarka,poczymskierowałasiędosiedzącegoobokBogdana
–Pan też może wejść.
Obydwojeniezwłocznieudalisiędogabinetuiusiedlinaprzeciwkodoktora.Lekarzspojrzałnajpierwnastarsząkobiecinę,potem
naplikbadańianaliz,orazwydeklamowałłagodnymtonem:
- Pani Genowefo. Dostaliśmy właśnie wyniki analizy badań krwi
i prześwietleń. Muszę panią poinformować iż mammografia oraz
prześwietlenia rentgenowskie potwierdzają moje wcześniejsze przypuszczenia. Zdiagnozowano u pani raka lewej piersi...
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Dziwny spokój i cisza ogarnęły Genowefę. Staruszka ścisnęła
mocniej dłonie oparte na kolanach. Zamknęła oczy na ułamek
sekundyipoczułajakieściepło.Zdawałosię,jakbybyławstarej,
drewninej izbie, którą ogrzewał żar drewna dopalającego się
wpiecu.Naławceprzypiecusiedziałydwiekobiety:staruszkaikobietawśrednimwieku.Rozmawiałyzesobąszeptem.Naglekobiety
zwróciłysięwkierunkuobserwującejjeGeni.Starszauśmiechnęła
się,otworzyłaszerokoramiona,jakbychciałaobserwatorkęprzytulićdoserca.Zjejustzdawałysiędobiegaćsłowa:„Geniu, wnusiu
kochana! Kiedy nas odwiedzisz? Mam dla ciebie nowe buciki..”
Genowefęrozbudziłzzamyśleniagłosdobiegającyzzewnątrz
ikłucieprzysercu.Dwiekobiecepostacizniknęłytaksamoszybko,
jak się pojawiły. Genia siedziała czały czas w sterylnie zimnym
gabineciewszpitalu.Głos,któryjąrozbudził,należałdojejzięcia,
Bogdana:
- Mamusiu, wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, to jest do
wyleczenia...
Kobietatylkopokiwałagłową,spojrzałajeszczerazposobie,na
dłonieinaopuchłekolana.Przeżegnałasięzgrubiałąodpracyprawicą, uśmiechnęła się lekko do siebie i spokojnie wyszeptała:
-NiechsiędziejewolaBoża.
AwolaBożabyłataka,żeGeniaprzezkolejneczterylatamiała
dzielniewalczyćzrakiempiersiorazprzewlekłymstanemreumatycznymstawów.Zakończyłatęnierównąwalkę30października2012
roku,wwiekusiedemdziesięciuośmiulat.
Niestety, na pogrzebie Genowefy Celińskiej, babci Geni, nie
mogłazjawićsięjednazjejwnuczek,Marta.WowymczasieznajdowałasięwKabulu,wAfganistanie.Pomagałaafgańskimkobietom
naterenachwiejskichtegokrajuwrozwijaniuprzedsiębiorczości.
Zanim się to jednak stało, dla Józefa sezon pożegnań nastał
znacznie wcześniej... Minęło siedemdziesiąt lat od kiedy koniec
dzieciństwaJózefaiokresprzemianzaanonsowaławizytadwóch
żołnierzywjegorodzinnymdomu.Iterazprzybyciegościamiało
równieżzaanonsowaćzmianyizamknąćpewienważnyokreswjesieniżyciamężczyzny.
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Rozdział17.

ROzStANIe
Lipiec 2009
Tobyłciepłylipcowydzień,takbardzopodobnydopoprzednich.
LipanapodwórkuJózefaszumiałatakjakzwykle,ajejkwiatyjakzawsze w tym okresie nęciły swoją wonią roje pszczół. Kasztanka,
kobyłkaJózefaskubałatrawęnapodwórkurazporazmachając
ogonemipotrząsającgłowąbyodpędzićsięodchmarymuch.Na
ławeczcepodlipąsiedziałJózef.Dlaniegoniebyłtojednakzwykły
dzień.Miałonwszystkozmienić.
NajwyraźniejJózefwyczekiwałgościa,bocoruszwpatrywałsię
wbramęwjazdową.Byurozmaicićsobieczasoczekiwania,gospodarzzerkałnaKasztankę.Kobyłkabyłałagodna,silnaipracowita.
KiedyśJózefpozwalałswoimwnukomdosiadaćjąijeździćpopodwórkunaoklep.LeczterazBasinewnukidorosły.Marcinpracował
wWarszawie,AgnieszkawOtwocku,aMartawyjechaładoSzkocji
nastudia.TerazniktopróczJózefanieinteresowałsięKasztanką,
choćbyłaonaniezawodna,jakzawsze.
WtymmomencieJózefprzypomniałsobieswojepoprzednie
konie.Odczasówdzieciństwamężczyznawychowałichconajmniej
parenaście.JegopierwszymkoniembyłKary.Leciwejużzwierzę,
bo służył w domu rodzinnym na Ponurzycy odkąd Józef sięgał
pamięcią.TowłaśnieKaryobserwowałtragedięrodzinyCelińskich:
zasłabnięcieojcaJózefawiosną1939roku.TowłaśnieKaryzawiózł
HeńkaisąsiadaAndrzejaSzymczakadoSobieni-Jeziorpolekarza.
Kary, co rusz poganiany batem przez Heńka, rychło przywiózł
lekarzadoniedomagającegoojca.Byłotowszystkocopoczciwy
końmógłzrobićdlaswojegopana.KilkadnipóźniejKarywyświadczył swojemu panu ostatnią przysługę. Został zaprzęgnięty do
wozu,naktórymleżałaolchowatrumna.Zawozemszedłpłaczący
orszakpogrzebowy:najbliższarodzinaCelińskich,sąsiedziiinni
mieszkańcyPonurzycy.
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Kilka miesięcy później zaczęła się wojna a po wrześniowych
bitwach, Józef znalazł na łące porzuconego ułańskiego konia
- Kasztana. Spadł on jak manna z nieba, bo Kary był stary i po
śmierciojcaJózefarównieżsamosłabł,jakbyprzygnębionyutratą
ukochanegopana.KasztanwysłużyłsięrodzinieCelińskichprzez
pierwszelatawojny.
Później Celińscy kupili młodziutkiego Deresza. Był to wałach
o ładnej, gniadej maści z domieszką szarych i białych włosów.
Dereszszybkozdobyłuznanierodziny.Chociażporuszałsiępowoli
istatecznie,byłonpracowitymicierpliwymzwierzęciem.Deresz
łatwopoddawałsięprzyuczaniunapociągowegokonia.Józefsam
mutoszkolenieprzygotował.
Wkrótcekońpowędrowałwręcekarczewskiegohandlarza,aza
uzyskane za niego pieniądze Józef kupił krowę od leśniczego
Rusinkaorazźrebaka,Łysego.Podczaswojnywprowadzoneprzez
Niemcówkontyngentybyłyciężkiedosprostania.WtedyteżHeniek
iJózefzaczęlidostrzegaćwartośćwyuczaniamłodychkoninapracowitychtowarzyszychłopa.
Pewnego razu w czasie żniw przyszedł do Józefa gospodarz
JałochazPonurzycy.Miałondużegospodarstwoiskierowałsiędo
pracowitegochłopcazprośbą:
- Józek, nie przyszedłbyś może do mnie na żniwa na kilka dni? Bo już
się nie możemy obrobić z żoną. Jeszcze dwa pola pszenicy ostały się do
zeżniwowania, a do tego jeszcze owies i gryka. Pot się leje, nie do przerobienia to wszystko.
- Wiecie panie Jałocha, pomógłbym wam, ale ja sam mam latoś dużo
roboty przy żniwach.
- No tak, rozumim – zadumał się nieco mężczyzna, po czym
kątemokaspojrzałnapasącegosięnieopodalŁysego.- To może
chociaż pożyczyłbyś na jeden dzień waszego wałacha? Bo moja
kobyłka stara już jest. Podupada na zdrowiu i też ledwo zipie ciągnąc
kosiarkę przez pole.
- A to mogę dla was zrobić. Możecie wziąć Łysego jutro.
Następnego dnia Jałocha zabrał konia o świcie a wieczorem
przyprowadziłgonieszczędzącŁysemupochwał.Mówił,żetakikoń
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silny,pracowity,adotegousłuchany.Żeprzezcałydzieńudałoim
sięobrobićdwapola,cobyłobyniemożliwezichstarąipowolną
Gniadą.Późniejzapytałnieśmiało:
- Józek, a nie chciałbyś mi odsprzedać tego Łyska? Poczymwidząc
zadumaną minę chłopca, dodał: - Przemyśl sobie to. Nie będziesz
żałował.
Józef przemyślał sprawę, skonsultował ją z matką i z bratem
anastępnieposzedłdogospodarzaJałochyzpropozycją:
- Widzicie, panie Jałocha, przemyśleliśmy sprawę i możem wam
sprzedać konia za 96 tysięcy.
- Dobra nasza, biorę go. Przyprowadź Łyska jutro rano -beznamysłu
odpowiedziałgospodarzkuzdziwieniuchłopca.Józefoczekiwał
bowiem,żebędąsięchoćtrochętargowaćocenę.
NastępnegodniaJózefprzyszedłdoJałochyzŁyskiem.Trochę
nieśmiałozaczął,żesobiejednakprzemyślałsprawę.Dodał,że96
tysięcytojednaktrochędużozawałacha,iżejestgotowyspuścić
cenęo6tysięcy.Żebybyłosprawiedliwie.
Ta reakcja zdziwiła tym razem Jałochę, który miał pieniądze
iwiedział,żetakdobrzewyszkolonydorobotykońwartjesttej
ceny. Kupiec ucieszył się bardzo na ten układ, ale od siebie podarowałJózefowiowcę.Żebybyłosprawiedliwie.Obydwajhandlarze
rozeszlisię,każdybardzozadowolonyztransakcjijakiejdokonał.
Wyuczenietakiegokonianiebyłowcalełatwe.Wymagałodużo
cierpliwości,którejniezawszechłopimieliwnadmiarze.Wszakich
życieuzależnionebyłoodgotowegodopracykonia.JednakJózef,
któryżartobliwiebyłzwanyjakozaklinaczkoni,miałswojesposoby.
Najpierwchłopiecprzyzwyczajałtakiegoźrebakadociągnięcialekkichnarzędzitakichjakpługczybrony.Późniejprzychodziłczasna
ciągnięciewozu.Józefprowadziłkoniazpustymwozempodrogach polnych i leśnych. Później jeździł z nim do swojego lasu
inakładałtrochęchrustunaopał.Zczasemnawozielądowałocoraz
więcejiwięcejchrustuczysiana.Posześciumiesiącachtakikońbył
już wyuczony w swoim fachu i gotowy do każdej pracy na roli.
AJózefjużzaczynałnasłuchiwaćczyjestgdzieśwokolicachjakiś
chętnykupiecdonabyciawyszkolonegokonia.
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Józef z Siwką i jej źrebakiem

Józef z wizytą w Stajni Grand. Glina, kwiecień 2019
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PozakończeniuIIWojnyŚwiatowejkońskąwartęprzygospodarstwie Celińskich sprawował Siwek, który odegrał ważną rolę
w ożenku Józefa z Genią. Siwek był wianem, które Józef wniósł
wmałżeństwo.Apotemnastałsezonnakobyłkę–dlaodmiany
–Siwkę.Choćmiałajuż10lat,gdyjąJózefnabył,nasłużbieuCelińskichbyłajeszczeprzezkolejnychdziesięćlat.Przeztelatawydała
onanaświatsześciuźrebaczków.
ApotemnastałaKasztanka.
Józefazrozmyślańobudziłhałassilnikasamochodowego.Po
chwilinapodwórkowjechałkamion,małaciężarówkaprzewożąca
konie. Samochód zatrzymał się i wynurzyła się z niego postać
staregoznajomego.TobyłAndrzej,handlarzkoni.Andrzejżwawo
wyskoczyłzsamochoduiobdarowałJózefaradosnympowitaniem.
WtejchwiliJózefzdałsobiesprawę,jakbardzoniebyłwstanie
odwzajemnićradościkupca.Tymrazemtylkojedenznichbędzie
zadowolony.
- Witajcie Józefie! -odezwałsięAndrzejziskierkąwoku,izażartował
unosząckaszkiet:– Mam nadzieje, że jeszcze się nie rozmyśliłeś?
Widząc posępny wzrok sprzedawcy, Andrzej nabrał nieco
poważniejszejpostawyidodał:
- Pozwól tylko, że dokonam ostatecznych oględzin Kasztanki.
Józef zaprowadził kupca w stronę kobyłki, a każdy jego krok
wydawałmusięcięższy.Zdawałomusię,żejegostare,pobrudzone
stajnianągnojówkągumowcesązżelaza,aniezgumy.Andrzej
zajrzał do pyska Kasztance, by sprawdzić stan zębów i dziąseł.
Następniepopatrzyłwjejoczybysięupewnić,czyniejestsmutna
i przepracowana. Potem pochylił się, by sprawdzić stan lewego
iprawegokopyta.
- Wszystko w porządeczku. Kobyłka zdrowa jak ryba! Czyli jestem wam
winien to, co ustaliliśmy wcześniej?
Widząc lekko dostrzegalne skinienie głowy Józefa, Andrzej
sięgnąłdokieszeniiwygrzebałswójzużyty,czarnyportfel.Józef
wtymczasiegłaskałKasztankępopysku,takjakbychciałporaz
ostatni zapisać w swojej pamięci gładkość jej ciemnobrązowej
sierści,jejstajennyzapach,orazszorstkośćjejdługiejgrzywy.
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- Proszę, kwota na jaką się umówiliśmy. Proszę przeliczyć, czy się zgadza.
WrękachJózefapojawiłsięszeleszczącyplikbanknotówstuzłotowych.Choćstaruszekpróbowałjeszczejepoliczyć,jegodrżące
ispoconezezdenerwowaniaręceodmawiałymuposłuszeństwa,
jakbychciałyutrudnićdokonaniatransakcji.Byjużnieprzedłużać,
Józef zwinął zwitek pieniędzy, wsadził do kieszeni spodni
ipotwierdził:- Wszystko się zgadza.
Za chwilę Andrzej prowadził Kasztankę w stronę ciężarówki.
Kobyłka,oddalającsięzanabywcą,odwróciłałebwstronęswojego
byłego pana. Jej wielkie, czarne oczy wpatrywały się uważnie
wstaruszka.Józefdostrzegłwnichzdziwienieismutek,takjakby
chciały one zapytać, o co ten cały ambaras. Zanim Józef zdążył
cokolwiekpowiedzieć,Andrzejpociągnąłkoniawstronęwejściado
ciężarówki. Kobyłka znikła w samochodzie. Silnik zawarczał
i kamion wyjechał za bramę podwórka. Chwilę później po
ciężarówce nie było już śladu. Jedynie tuman kurzu unosił się
jeszczeprzybramie,tańczącprzezchwilęwlipcowympowietrzu.
Józefzacząłprzecieraćoczy.Czychciałjeoczyścićzkurzu,czyteż
upewnićsię,żeto,coprzedchwiląsięwydarzyłotojestjawa,anie
jakiśprzykrysen?
Toniebyłsen.Józefpowłóczącnogamiskierowałsięwstronę
drewnianejławeczkipodlipą.Drzewotakjakwcześniejroztaczało
woń,pszczołytakjakwcześniejbzyczałyupojonelipowymnektarem.WtymmomenciewJózefiecośsięzłamało.Czułsiętak,
jakbyzdradziłnajwiększegoprzyjaciela.
Koń,czyten,czyinny,towarzyszyłmuzawszewdoliiniedoli.Był
nieodzownymtowarzyszemchłopa,szczególniewciężkichczasach.
Ateraz,gdyteciężkieczasyminęłybezpowrotnie,adobrobytrozpasałsięwewiejskiejizbienadobre,koństałsięzbędnym,wielkogabarytowymgratem.Wnowoczesnymświecie,którynapędzały
maszyny,samochodyitraktoryomocysetekkonimechanicznych,
niebyłojużmiejscadlakoniazkrwiikości.Ech,westchnąłJózef,
dziwnyjesttenświaticiężkozanimnadążyć.
Józefusiadłciężkonaławce.Zradio-magnetofonuustawionego
naparapecieoknadobiegaławłaśnieznana,melancholijnamelo-
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dia.Narazspracowaneoczystaruszkazwilgotniały,pojegopoliczku
spłynęła kropla łzy. Józef wsłuchiwał się teraz w tęskne słowa
piosenki:
„[..] co wyliczę to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem,
Że najbardziej mi żal:
Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków,
Pierzastych kogucików, baloników na druciku
Motyli drewnianych, koników bujanych,
Cukrowej waty, i z piernika chaty73...”
Józeftowiedział.Niebędziejużwięcejsianokosów.

***

kONIeC
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PRZYPISY
1 Ponurzyca: wieś w województwie mazowieckim (powiat Otwock, gmina
Celestynów)położonaok.40kmnapołudniowywschódodWarszawy.
2 Oficjalnamobilizacjapowszechnawojskazewzględówpolitycznychodbyłasiędopiero
30sierpnia1939.Jednakwcześniejnastąpiłatzw.mobilizacjaalarmowa(„mobilizacjacicha”).
JózefCeliński,mążAnnymiałstawićsiędopiechotywGarwolinie23sierpnia1939roku.
Zobacz:http://phw.org.pl/mobilizacja-polska-w-1939-roku-mapy/
3 Bronowanie: zabieg służący spulchnieniu gleby i zniszczeniu chwastów,
wykonywanynawiosnę.
4 SobienieJeziory:miejscowośćprzyprawymbrzeguWisły,około20kmodPonurzycy.
5 PawełWlezień,2018,Mobilizacja polska w 1939 roku [mapy], artykułinternetowy:
http://phw.org.pl/mobilizacja-polska-w-1939-roku-mapy/
6 Niejestpotwierdzone,czytowydarzeniemiałomiejsce1września,czykilkadni
później.Szacujesię,żetenincydentwydarzyłsiępomiędzy1a10września1939r.
7 PolskieRadio,2019,Polskie Radio w 1939 roku - pożegnanie ze słuchaczami,
artykułinternetowy:https://www.polskieradio.pl/39/246/Artykul/1245188,Polskie-Radio-w-1939-roku-pozegnanie-ze-sluchaczami
8 StrzeżyszBogdan,2014,„DziejeOsiecka”,wydanie2
9 TowarzystwoPrzyjaciółOtwocka,1975,„Otwock”,rozdział:Walki nad środkową
Wisłą,s.32-51.
10 ibid.
11 Kompania:pododdziałwojskaliczącyod60do110żołnierzy,podoficerówioficerów.
12 Wydarzenie to upamiętnia zbiorowy grób dowódców i 11 żołnierzy
pochowanychnacmentarzuwOsieckunatyłachdrewnianejkaplicyp.w.św
Rocha. Ciała pozostałych żołnierzy zostały zabrane przez ich rodziny.
Niewiadomodokładnieilużołnierzypoległowtejpotyczce.
13 Wałach:wykastrowanykoń,któryprzestajebyćogierem.
14 Napodstawie:StrzeżyszBogdan,2014,„DziejeOsiecka”,wydanie2,s.65.
15 SebastianRakowski,Historia Otwocka w latach II wojny światowej, artykułinternetowy:
https://otwockhistory.wordpress.com/historia-otwocka-w-latach-ii-wojny-swiatowej/
16 AleksandraZaprutko-Janicka,2015,Co można było kupić na kartki w okupowanej
Polsce?,artykułinternetowy:https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/09/10/comozna-bylo-kupic-na-kartki-w-okupowanej-polsce/#3
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17 Duchówka:regionalneokreśleniepiecyka,piekarnika.
18 Klępa:(gwarowo)tłusta,leniwa,ociężałasamica(lubkobieta).
19 Szkolmak:dialektalnawersjanazwiskaSkolmowski.
20 Doskonaletęatmosferęoddajepierwszypowojennyfilmpolski„Zakazanepiosenki”.
21 WięcejinformcjinastronieinternetowejFundacjiim.Jakubahr.Potockiego:
http://www.fpotockiego.org.pl/historia.html
22 KamilJanicki,2013,Gajowy. Najniebezpieczniejszy zawód II Rzeczpospolitej,
artykułinternetowy:https://ciekawostkihistoryczne.pl/2013/11/15/gajowy-najniebezpieczniejszy-zawod-ii-rzeczpospolitej/#2
23 Onucka:szerokipastkaninydoowijaniastopy,zastępującyskarpetkę.
24 Rozdział napisany w oparciu o 1) relacje Józefa Celińskiego, oraz 2) Franciszek
Zwierzyński,2003,Rybacki i inni,„RocznikMińsko-Mazowiecki”,numer10,2003,s.57-61.
25 NapodstawieFranciszkaZwierzyńskiego.StanisławCałkawksiążce„Starogród.Wieś
Mazowiecka”(2003)przedstawiaJanaRybackiegowbardziejumiarkowanychbarwach.
26 KurkiewiczW.,KurkiewiczowaW.,1994,„Celestynów.Kronikaważniejszych
wydarzeń1833-1994”.Wydaniedrugie,Celestynów.
27 FranciszekZwierzyński,2003,Rybacki i inni,„RocznikMińsko-Mazowiecki”,
numer10,2003,s.57-61.
28 Wikipedia,OfiaryIIwojnyświatowej:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_
wojny_%C5%9Bwiatowej
29 „19sierpnia1942przeprowadzonoakcjęlikwidacjigettawOtwocku,będącączęściąakcji„Reinhardt”.Naplacuprzystacjikolejowejzgromadzonook.7tysięcyŻydów.
Dogodziny22wszystkichzaładowanona50wagonów,anastępniewywiezionodo
obozu zagłady w Treblince”. Źródło: Wikipedia, Getto w Otwocku:
https://pl.wikipedia.org/ wiki/Getto_w_Otwocku
30 WedługJózefa,rodzinyMazkówiGalasówpomagałyŻydomkryjącichza
stodołąikarmiąc.GospodarzMazekigospodyniGalaszostalizabici.Domniema
się,żetzw.‘wygnańcy’,którzyprzenieślisiętuspodPoznaniadonieśliwładzom
okupacyjnymwtejsprawie.
31 ‘DubisteinmutigerJunger’:Niem.‘dzielnyzciebiechłopiec!’
32 Od1934r.namocytestamentuhr.JakubaPotockiego,jegoprywatnymajątekziemskiwtymregionie(ołącznejpow.2929ha,wtymleśniczówkanaCzarcimDole)został
przekazany Fundacji im. Jakuba Potockiego utworzonej na rzecz walki z rakiem
ichorobamipłuc.PozakończeniuwojnymajątkirolnenależącedoFundacjizostałyroz-
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parcelowaneiupaństwowione.Od1945do1993rokuleśnictwoCzarciDółwchodziło
wskładnadleśnictwaKotwica(Garwolin).Od1993rokuleśnictwoCzarciDółwchodzi
wskładreaktywowanegoNadleśnictwaCelestynów.Źródła:http://www.fpotockiego.org.pl/
historia.html,orazhttp://www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl/documents/18063/24019911/
Rys+historyczny+ Nadle%C5%9Bnictwa+ Garwolin.pdf/2fc9564f- d209-467d-9925a871c2b0ba1d.
33 Scedować:przekazacprawadoczegoślubobowiązkiinnejosobie.
34 PKWN: Polski KomitetWyzwolenia Narodowego. Samozwańczy, marionetkowy,
tymczasowyorganwładzywykonawczejwRzeczypospolitejPolskiej,działającyod21
lipca do 31 grudnia 1944, na obszarze zajmowanym przez Armię Czerwoną
pookupacjiniemieckiej.
35 Namocydekretuz6września1944rokuterenyziemańskiepowyżej100ha
zostałyupaństwowione.Podobnydekretwsprawielasówpowyżej25hawydano
12grudnia1944roku.
36 Anna Leszkowska, 2017, Wyzwolenie Mazowsza, artkuł internetowy:
http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/317-historia-el/3771wyzwolenie-mazowsza
37 KamilStepan,2015,II wojna światowa na kresach,artykułinternetowy:https://www.polityka.pl/ pomocnikhistoryczny/1612051,1,ii-wojna-swiatowa-na-kresach.read
38 Krysia:imięfikcyjne.
39 UPA:UkraińskaPowstańczaArmia,formacjazbrojnastworzonaprzezfrakcjębanderowskąOrganizacjiUkraińskichNacjonalistówpodkoniec1942rokuiprzeznią
kierowana.CelemUPAbyłopowstanieniepodległego,monoetnicznego(jednonarodowego) państwa ukraińskiego. Źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ukrai%C5%84ska_Powsta%C5%84cza_Armia#UPA_w_Polsce
40 Wwynikutejakcji20maja1943członkowieAKodbili49polskichwięźniów
przewożonychzwięzieniawLubliniedoobozuzagładywOświęcimiu.Historia
taopisanajestwksiążce„Kamienienaszaniec”AleksandraKamińskiego.
41Tekstczęściowonapisanynapodstawie:TomaszLeszkowicz,2013,Pochód pierw-szomajowy, czyli propaganda PRL w pigułce,artykułinternetowy:https://histmag.org/ Pochodpierwszomajowy-czyli-propaganda-PRL-w-pigulce-7883
42 PGR:PaństwoweGospodarstwoRolne;SKR–SpółdzielnieKółekRolniczych.
43„Sosna”:ludowapiosenkazokolicKołbielszczyzny.
44 Wkościelekatolickimksiężaodprawialimszępołacinieibylizwrócenitwarządo
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ołtarzaodXVIwieku.DopieroIISobórWatykański(1962-1965)miałwprowadzićnakaz
mszywrodzimymjęzykuwiernychiodwrócićksiędzaprzodemdowiernych.
45 Maryśka:postaćfikyjna.
46 Tradycyjnaprzemowa„nawianek”powszechnierecytowanawKołbielszczyźnie.
47 Elka:imięfikcyjne,wydarzenieprawdziwe.
48 Heńka:postaćfikcyjna.
49

Podrozdział inspirowany tekstem w: Andrzej Kamiński, 2006,

„Piołunimaciejka”,rozdział:Kołbielskie święto dyszla.
50 Brzezina:zwyczajowanazwapólpodRegutem.
51 TomekT:postaćrealna,imięfikcyjne,inicjałprawdziwegonazwiska.
52 Dziesiętnik:dawniej,niższyfunkcjonariuszpolicjilubmilicji.
53 Policjagranatowa:potocznanazwaPolskiejPolicjiGeneralnegoGubernantorstwa.
Byłatopolicjakomunalnapodporządkowanalokalnymkomendantomniemieckiej
policji

porządkowej.

źródło:

Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Policja_Polska_Generalnego_Gubernatorstwa
54NowaHistoria,2014,25 października 1971 r. Zniesienie obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniakówizwierzątrzeźnych,artykułinternetowy:https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/
news-25-pazdziernika-1971-r-zniesienie-obowiazkowych-dostaw-zboz-,nId,1541457
55 UprzedniaszkółkawiejskawRegucieistniałajużwlatach20-tychXXw.Nowaszkoła
budowanabyławlatach1956-58,azostałaoddanadoużytkunapoczątkulat1960-tych.
56 Obecniejesttoopuszczonybudynektzw.‘klubu’przyPlacuŚw.Floriana.
57 KółkozorganizowanebyłowramachZwiązkuSocjalistycznejMłodzieżyPolskiej.
58 OchotniczaStrażPożarnawReguciefunkcjonowałajużod1927r.Działalność
strażybyłaodzawszeważnymelementemżyciaspołecznegoibezpieczeństwa
Reguta.Przezwielelatnapoczątkudziałalnościstrażyzawózstrażackirobiłkonny
wózzpojemnikiemwody,któryzabieranodopożarów.Opróczprowadzeniaakcji
ratowniczych,strażacyrównieżpomagaliorganizowaćwydarzeniarozrywkowe,
dożynkiizabawy.Ichdziałalnośćjestkontynuowanapodziśdzieńprzezkolejne
pokoleniastrażakowistrażaczek.Źródła:https://pl.wikipedia.org/wiki/Regut#Ochotnicza_stra%C5%BC_po%C5%BCarnaorazhttps://www.facebook.com/ pages/category/Community/OSP-REGUT-1358905027457812/
59 Relacja Józefa Celińskiego o śmierci Kazika Szymczaka, Wacka Gniadka,
WładkaGasaiAleksandraWitakaw1943r.GróbczterechzabitychchłopcówznajdujesięnacmentarzuwOsiecku.
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60 ZWARZakładyWytwórczeAparaturyWysokiegoNapięcia.Zakładzałożony
zostałprzezKazimierzaSzpotańskiegow1918roku.Zakładrozwinąłsięjakofabrykapodzespołówiaparatówelektrycznych,którebyłyrównieżeksportowane za
granicę. W 1997 Fabryka Zwar została zakupiona przez międzynarodową
korporacjęABBajejprodukcjaograniczonadośladowejprodukcji.
61 TraktoryfirmyUrsus.
62 Sień:dawniejkorytarz.
63 GroźbainterwencjiZSRRjakąprzedstawiałWojciechJaruzelskibyłabezpodstawna, co potwierdziły 30 lat później tajne dokumenty NATO. Źródło:
https://bliskopolski.pl/historia-polski/stan-wojenny/wprowadzenie/
64 Basiawtedytegoniewiedziała,aleBogdanwpierwszychdniachzostałprzydzielonydoochronyosiedlawojskowegowEłku.
65 NIK:NajwyższaIzbaKontroli.
66 Suahili:językzrodzinybantuużywanywAfryceŚrodkowejiWschodniej(Tanzania,Kenia,DemokratycznaRepublikaKonga,Uganda).
67 Zapłocie:zwyczajowanazwawłasnaokreślonegozbiorułąkowo-polnego
niedalekoReguta,bliskokrajowejtrasy50-dziesiątki(„grójeckiej”).
68 Biel: zwyczajowa nazwa własna określonego zbioru łąkowo-polnego
pomiędzy wsiami Podbiel, Taborem i Całowanie, blisko krajowej trasy 50dziesiątki(„grójeckiej”).
69 Wiesiek:postaćfikcyjna
70 Antek:postaćfikcyjna
71 Ledwociapirga:(gwarowo)ledwochodzi.
72 Powrósło:pasmosłomyrozdzielonenadwieczęściiskręconekłosami,służące
zwykledoprzewiązywaniasnopkówzboża;przewiąsło.
73 “KoloroweJarmarki”,piosenkawykonanaprzezJanuszaLaskowskiego.
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Marta Matosek
Absolwentka afrykanistyki na UW, studiów biznesowych
w Wielkiej Brytanii i nauk politycznych na amerykańskim
uniwersytecie na Węgrzech. Z profesji ekspertka pomocy
rozwojowo-humanitarnej, a prywatnie podróżniczka poszukująca tego, co znaczące i piękne. Refleksje o ludziach, ich
kulturach i wyzwaniach Marta zapisuje od 2012 r. na blogu
(roshanmarta.wordpress.com). Jej dziennikarskim debiutem
był reportaż o chłopcach-żebrakach w Senegalu („Dzieci
Zeusa” w miesięczniku Poznaj Świat, Lipiec 2018). „Jutro
sianokosy. Wspomnienie z mazowieckiej wsi” jest jej literackim debiutem.

„Jutro sianokosy”
To saga o życiu jednej rodziny na wsi mazowieckiej od przedwojnia do czasów
współczesnych. Jest to opowieść o niezmożonej, choć szorstkiej miłości do drugiego
człowieka, natury i Ziemi. Jest to uniwersalny przekaz o postępie i nieufności do
niego, o konflikcie tradycji z nowoczesnością, o potrzebach starszych pokoleń oraz
dążeniach i marzeniach tych młodszych.

***
Wartki język, liczne dialogi - nawet gwarą, sporo zdjęć - to wszystko sprawia,
że „Jutro sianokosy" czyta się z ogromną przyjemnością.
Zbigniew D. Skoczek,
dziennikarz, b. Redaktor naczelny „Linii Otwockiej”

