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Henryk Grzegrzó³ka

Wspomnienia starego rolnika, ¿o³nierza Drugiej Armii,
uczestnika walk wyzwoleñczych
Czêœæ pierwsza

Poni¿szy tekst jest owocem wytê¿onej pracy wspomnieniowej mojego Dziadka –
Henryka Grzegrzó³ki, ¿o³nierza i rolnika z Gozda. Wszystkie opisane wydarzenia s¹
prawdziwe i dzia³y siê w Polsce miêdzywojenno-wojenno-powojennej. Rêkopis wspomnieñ
znajduje siê u autora wstêpu, który pe³ni³ tak¿e rolê redaktora. Przepisuj¹c wspomnienia,
redaktor stara³ siê zachowaæ ich specyficzny jêzyk (poprawiaj¹c jednak pewne
niedoskona³oœci stylistyczno-ortograficzne).
W bie¿¹cym numerze publikujemy pierwsz¹ czêœæ tekstu. Nastêpny numer zmieœci
resztê, a kolejny – esej komentuj¹cy wspomnienia Henryka Grzegrzó³ki, syna Józefa,
dziadka Macieja. (Maciej Gnyszka)
1945r. pierwszy front ukraiñski.
Celowniczy dzia³a przeciwlotniczego.
Przysiêgê z³o¿y³em 1944r. w Lublinie,
urodzi³em siê 27 lipca 1921 r. we dworze
w Jagodnem. Dziedzic by³ to stary kawaler,
nazywa³ siê Edward Szyd³owski, bardzo
dobry cz³owiek. Szanowa³ swoich ludzi,
którzy u niego pracowali – jak wyszed³ na
spacer, to lecieliœmy do niego i ca³owaliœmy
go w rêkê. Rz¹dc¹ by³ Jêczmyk Ludwik,
mia³ syna Heñka. By³o nas paru ch³opców,
rówieœników, a on nam przewodzi³ w zabawach – chodziliœmy po stawach, k¹paliœmy
siê (umieliœmy p³ywaæ, bo nas nauczy³y
starsze ch³opaki), chodziliœmy na grzyby.
Pani Jêczmykowa, ¿ona rz¹dcy, by³a
kobiet¹ inteligentn¹ – czêstowa³a nas
chlebkiem z mas³em, a jak by³o miodobranie, to postawi³a nam talerz z miodem
i smarowaliœmy chleb, i spo¿ywaliœmy.
Ja bra³em ojciu siekierê i chcia³em
r¹baæ drzewo – ojciec mi nie dawa³. Siekiera
by³a du¿a, ciê¿ka, wiêc koniecznie chcia³em
mieæ w³asn¹ siekierkê. No, i ojciec spe³ni³
moje ¿¹dania. Kowal zrobi³ mi ma³¹
siekierkê. Bardzo siê cieszy³em.
Mieliœmy dwa pomieszczenia
mieszkalne – kuchniê i pokój. Pokój by³
ciep³y, a kuchnia zimna. A ja ze swoj¹
siekierk¹ szczypa³em drewna, no i mocno
siê zaziêbi³em do tego stopnia, ¿e by³em
nieprzytomny. Ojciec przywióz³ doktora

z ¯elechowa, który stwierdzi³ zapalenie
opon mózgowych, ¿e umrê. W tym czasie
dziedzic parcelowa³ dwór i chcia³ ¿eby
rz¹dca i ojciec wziêli ziemi na Bank rolny.
Ojciec nie bardzo chcia³ “Bo syn mnie
umrze”, a dziedzic odpowiedzia³: “Mnie
bêdzie le¿eæ w grobie ciê¿ko, jak Pan
bêdzie chodzi³ od klamki do klamki.”
Szuka³ pracy ojciec, pos³ucha³
dziedzica i wzi¹³ ziemiê na Bank rolny.
Na wiadomoœæ, ¿e ja mam umrzeæ, przyby³y
do mnie siostry z koœcio³a Mariawickiego
z Gozda i zaczê³y mnie ratowaæ.
Powiedzia³y, ¿e to jest zapalenie oskrzeli
p³uc. Zaczê³y mnie leczyæ i wyleczy³y mnie
– doszed³em do zdrowia. Ten doktór z ¯elechowa, co by³ u mnie, przyjecha³ do
Jagodnego do chorego i pyta³, czy ja ju¿
zmar³em i ludzie powiedzieli mu, ¿e ¿yjê.
“Niemo¿liwe!” – przyszed³ do domu do mnie
i siê zdziwi³, ¿e ja ¿yjê.
Gdy ojciec wzi¹³ ziemiê, z czasem
postawi³ sobie dom mieszkalny i stodo³ê.
Czas zrobi³ swoje i dziedzic, wspania³y
cz³owiek, zachorowa³ i zmar³. T³umy ludzi
odprowadzi³y go na cmentarz z ¿alem.
Nasta³ drugi dziedzic – niejaki Janasz.
Ten by³ srogi. Tegoœmy nie ca³owali w rêkê.
Na widok nas krzycza³ na nas, wyzywa³ nas.
Nie wolno nam by³o chodziæ po groblach,
ani ko³o pa³acu. Niedobry by³, bo pracowników zwalnia³ z pracy, a o pracê by³o trudno
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w Polsce. Du¿e bezrobocie. Miêdzy innymi
zwolni³ i mojego ojca – pretekst by³ taki,
¿e podczas nieobecnoœci dziedzica, ojciec
mia³ wzi¹æ maszynê do m³ocki i m³óciæ sobie
zbo¿e. Ojciec mu t³umaczy³, ¿e du¿a
maszyna nie zmieœci³aby siê w stodole. Nie
pomog³o – ojca zwolni³, a by³ to pocz¹tek
zimy. Wzi¹³ sobie na miejsce ojca m³odego
cz³owieka z Poznania, nazywa³ siê Pañko.
By³ tydzieñ i obaj z Janaszem pobili siê
i Pañko ugryz³ Janasza w palec podczas
bijatyki. W palec wda³a siê gangrena i palec
anaszowi odjêli. Pañko odjecha³ z Jagodnego a ojciec wyprowadzi³ siê na wiosnê na
swoje gospodarstwo.
Mieliœmy dom mieszkalny i stodo³ê;
nie mieliœmy obory i studni. By³o nam ciê¿ko,
ale byliœmy na swoim. Sprawdzi³y siê s³owa
dziedzica Szyd³owskiego, wspania³ego
cz³owieka – byliœmy na swoim, a ojciec nie
chodzi³ od klamki do klamki. Szuka³ pracy,
a mnie siê pogorszy³o.
Koledzy zpostali w Jagodnem, a ja
samotny mieszka³em na kolonii. Chodzi³em
do szko³y do wsi Gózd. Po skoñczeniu szko³y
w GoŸdzie, poszed³em do szko³y siedmioletniej do Okrzei, ale musia³em chodziæ
pieszo piêæ kilometrów co dzieñ w jedn¹
stronê i w drug¹ stronê piêæ – razem
dziesiêæ. Nie chodzi³em sam, chodzi³y ch³opaki z Jagodnego i z Gêsiej Wólki. Szko³a
w Okrzei nazwana by³a imieniem Henryka
Sienkiewicza. Do tej szko³y chodzi³a
m³odzie¿ z Bramki, Wojciechówki, z Kobylczyka, z Woli Okrzejskiej i z Jodzieñskiej
Huty. Tak¿e mia³em du¿o kolegów. Sypaliœmy kopiec Sienkiewicza. Kierownikiem
szko³y by³ Poreda. Przy koñcu ostatniego
roku, kierownictwo szko³y zebra³o nas
i zrobiliœmy sobie zdjêcie fotograficzne wraz
z nauczycielami. I zaœpiewaliœmy
“(...) a nasze m³ode lata pop³yn¹ szybko
w dal / za dzieñ, za rok, za chwilê, / razem
nie bêdzie nas”. Ostatni rok szkolny skoñczy³ siê, œwiadectwo ukoñczenia szko³y
siedmioletniej otrzyma³em i rozsta³em siê
z kolegami.
Pracowa³em wraz z ojcem na gospodarstwie, kolegów mia³em – chodziliœmy po
zabawach. Mia³em te¿ kolegê Stêpniaka
Staœka, który obecnie jest w Australii.
Nadszed³ 1933 rok – do w³adzy doszed³
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Hitler. By³ malarzem, zosta³ kanclerzem.
Stworzy³ faszystowskie Niemcy, a we W³oszech by³ faszyzm na czele sta³ Mussolini.
W Rosji Sowieckiej na czele rz¹du Stalin.
Wszyscy trzej byli zbrodniarzami na skalê
œwiatow¹. Najpierw Hitler wymordowa³
¯ydów u siebie w kraju, póŸniej zabra³
Austriê. Po Austrii zabra³ Czechy bez boju,
a od Polski za¿¹da³ korytarza do Rosji,
na co polski rz¹d siê nie zgodzi³. Polskie
radio nadawa³o w audycji: “Hitler kachê
wzi¹³ pod pachê, poszli sobie na kie³bachê /
jedli, pili do uciechy, Ha cha cha / za to odda³
Czechy” – dalej nadawali przez radio. “Hitler
wo³a: Cacy cacy, dajcie po³kn¹æ siê Polacy
/ Hitler kiwa palcem w bucie, a my mamy
tysi¹c uciech. / Straszy nas czerwon¹
szmat¹, a my gwi¿d¿em sobie na to / nie
damy jednego guzika z munduru.”
Nadszed³ rok 1939, w marcu 1939
roku panowa³a atmosfera wojenna.
Powo³ano pod broñ kilka roczników. 1939
roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny,
uderzyli siln¹ swoj¹ armi¹ na Polskê. Polsce
mia³a iœæ w pomoc Francja i Anglia,
no i Ameryka wypowiedzia³a wojnê Niemcom. Ale, jak siê póŸniej okaza³o, by³a to
tylko nadzieja. 17 wrzeœnia uderzy³a Rosja
na ty³y naszych wojsk, ale nasza armia
pomimo gorszego uzbrojenia bi³a siê.
Niemcy byli okrutni – bombardowali miasta,
strasznie zbombardowali Wieluñ, zginê³o
oko³o 30 tysiêcy ludzi, w £ukowie zginê³o
oko³o tysi¹ca ludzi. Czêœæ wojska wziê³a
Rosja, czêœæ wojska przedosta³a siê do
Rumunii. Ostatnia Armia Polesie, która sz³a
na Dêblin i mia³a iœæ na pomoc Warszawie
pod dowództwem Genera³a Kleberga,
toczy³a boje w okolicach wsi Hordzie¿ka,
Adamów, Grabów Szlachecki, Lipiny, Wola
Gu³owska, Carna, Serokomla i Kock.
Tu Kleberg odda³ siê w niewolê z ¿o³nierzami z braku amunicji. Zmar³. W Niemczech by³ pochowany na Cmentarzu
Neustadt.
Niemcy zajêli Polskê, nasta³ mrok
okupacji niemieckiej. By³o bardzo ciê¿ko,
¿yliœmy w ci¹g³ym strachu. Trzeba by³o
dawaæ kontyngent, zbo¿e, kartofle i miêso.
Zaraz jak tylko wojna siê skoñczy³a, przyszed³ do mnie Henryk Jêczmyk i mówi do
mnie, ¿e na du¿ym stawie pod wsi¹
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Bramk¹, le¿y karabin: “Mo¿e byœmy go
przynieœli?”. Niemców w pobli¿y nie by³o,
za³o¿yliœmy sobie stare jesionki i ten
karabin przynieœliœmy do lasu blisko domu.
Wyczyœciliœmy, nasmarowali i okrêcili
w szmaty na pu³apie domu. Zerwa³em
polepê z gliny, po³o¿y³em karabin i zala³em
glin¹. ¯eby by³y plewy na polepie,
posypa³em plewami i wszystko gra³o.
Nastêpn¹ ofiar¹ Hitlera by³a Francja.
Po krótkiej walce Niemcy j¹ zajêli. Wojska
polskie, które przez Rumuniê dosta³y siê do
Francji, walczy³y na miejscu, a po przegranej schroni³y siê w Anglii. Tam powsta³
rz¹d Sikorskiego. Polacy ¿yli nadziej¹,
mówili sobie: “Czym na wiosnê s³oneczko
wy¿ej, tym Sikorski bli¿ej”.
Nadszed³ rok 1941, zaraz z wiosny
wojska niemieckie zaczê³y przemieszczaæ
siê na wschód. Jecha³y kolumny wojsk
niemieckich na wschód, ludzie mówili ¿e
chyba wybuchnie wojna rosyjskoniemiecka. I tak siê sta³o.
Wojsko niemieckie sta³o w GoŸdzie
we wsi i u s¹siada naszego Jêczmyka
przyszli do nas. By³ to rok 1941, czerwiec.
Sta³em na schodach, a Niemcy mówi¹ do
mnie, ¿e armia niemiecka rozpoczê³a wojnê
z Rosj¹. “Cwancyœ tagie rus kaput” – po
polsku, ¿e 20 dni i Rosja skapituluje.
Niemcy szli na wschód i zdobywali miasta
jedno po drugim. Wojna przeci¹ga³a siê,
Niemcy podeszli ju¿ pod Moskwê, ¿o³nierze
sowieccy przyczepiali sobie miny i k³adli siê
pod czo³gi. Odparli Niemców. Leningrad by³
otoczony przez Niemców trzy lata, tymczasem u nas – w okupowanej Polsce –
powsta³o podziemie. Powsta³a Armia Krajowa, Bataliony Ch³opskie i komunistyczna
organizacja Gwardia Ludowa (PPR).
Tymczasem Niemcy otaczali miasta,
mordo-wali i wywozili ¯ydów do obozów
zag³ady i œmierci. Informacje otrzymywaliœmy od organizacji Podziemia – by³
“Biuletyn Informacyjny” wydawany przez
AK, “Gwardzista Ludowy” wydawany przez
komunistów. Tymczasem Niemcy mordowali tak¿e ludnoœæ Polsk¹. Zabili trzech
nauczycieli w Gêsiej Wólce.
W Rosji tymczasem panowa³a sroga
i œnie¿na zima, która dawa³a siê we znaki
Niemcom. Zamarzali, a wtedy trwa³a bitwa

o Stalingrad. Rosjanie otoczyli Niemców
i wziêli trzysta tysiêcy jeñców wraz
z Naczelnym
Dowódc¹
Paulusem.
Najlepsza armia niemiecka dosta³a siê do
niewoli. Zaczêli siê cofaæ i zbli¿aj¹c siê do
granic Polski.
Pewnego razu obudzi³ mnie ojciec
nad ranem i “Coœ siê dzieje” mówi. S³ychaæ
by³o huk armat w stronê wschodu. By³a to
ofensywa na Bugu – Rosjanie forsowali
rzekê Bug. Za dwa dni idê do Gozda, a tu
idzie piechota sowiecka. Zajêli tereny do
Wis³y. Przyszli do nas w lipcu, a ju¿ we
wrzeœniu powo³ali do wojska cztery roczniki
– 1921, 1922, 1923 i 1924. Ja by³em
z dwudziestego pierwszego i w Garwolinie
zosta³em przydzielony do artylerii przeciwlotniczej jako celowniczy. Z Garwolina
przyjechaliœmy pod Lublin, gdzie dostaliœmy
dzia³a, samochody, karabiny i zostaliœmy
umundurowani. Rozpoczê³y siê æwiczenia.
Spaliœmy w ziemiankach, które sobie zbudowaliœmy. ¯ycie by³o trudne. Gdy by³o
zimno, nakrywaliœmy siê p³aszczami. W nocy by³y alarmy, nadlatywa³y pojedyncze
samoloty niemieckie, trzeba by³o strzelaæ po
szumie motora i wystawaæ godzinami na
dzia³ach.
Do ³aŸni chodziliœmy do Lublina –
wesz nie by³o. Z Lublina wyjechaliœmy do
Miêdzyrzeca, tam jakiœ czas æwiczyliœmy.
£aŸni nie by³o, wiêc wszy nas gnêbi³y.
Chc¹c je usun¹æ, trzeba by³o te du¿e wszy
wybiæ, a mniejsze zostawiæ na drugi dzieñ,
¿eby podros³y. Za lampê mieliœmy pude³ko
po konserwie z towotem – wsadzony by³
w nie knot z ga³gana, a rano spluwaliœmy
czarn¹ flegm¹.
Z Miêdzyrzeca wyjechaliœmy pod
wieœ Wola Paprotnia. By³ mróz dwadzieœcia
stopni. Staliœmy w polu, z warty zeszliœmy
o godzinie ósmej z koleg¹. Dwa razy przeszliœmy wieœ. Nie by³o miejsca. Wieœ by³a
d³uga, w jednej cha³upie byli nasi koledzy
i wo³ali nas, ¿ebyœmy weszli, ale ch³op
wyszed³ do sieni i krzyczy: “Tu nie ma
miejsca!”. Kolega chwyci³ go za ko³nierz, ja
go pchn¹³em z ty³u i weszliœmy do cha³upy.
Miejsca by³o tylko na dwóch, tak po³o¿yliœmy siê na pod³odze. Zdjêliœmy buty,
drzwi by³y nieszczelne.

