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Wstęp
Przed wojną przez kilka lat żyłem beztrosko w Łodzi, potem los zawiódł
mnie do Warszawy, przeżyłem powstanie warszawskie, obóz w Pruszkowie, tułaczkę po okolicznych wsiach – aż po wypędzeniu Niemców
wróciłem do domu.
Uczyłem się w różnych szkołach, z jednej nawet prawie mnie wyrzucono. Skończyłem studia, pracowałem w biurach projektów, odbyłem
krótkie ćwiczenia wojskowe w Toruniu, a w końcu przez wiele lat byłem nauczycielem akademickim w mojej Alma Mater – Politechnice
Łódzkiej.
Byłem świadkiem wydarzeń, które po latach zaliczono do historycznych, przeżywałem wzloty i upadki. Czasami wiatr wiał mi w oczy, często czułem, że cokolwiek zrobię, efekt będzie przeciwny memu zamierzeniu, a wydarzenia ułożą się według nieprzyjaznego dla mnie
scenariusza.
Nie byłem pokorny, przeważnie moi przełożeni oczekiwali ode mnie
czegoś innego niż to, co robiłem, toteż i wyniki mojej pracy nie zawsze
zyskiwały akceptację.
Przyjazny czasem los dał mi jednak poznać wspaniałych ludzi, którzy zechcieli obdarzyć mnie swoją przyjaźnią.
Od lat sześćdziesiątych moje życie uległo diametralnej zmianie. Ożeniłem się. Zosia mieszkała wtedy w Sopocie, była geologiem w dużej instytucji w Gdańsku i wcale nie myślała o zmianie warunków życia. Decyzja o przyjeździe do Łodzi wymagała nie lada fantazji, ale… udało się.
Pracowaliśmy przez kilka dekad na tym samym Wydziale Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Zosia jako geolog–geotechnik, ja jako
chemik. Mieliśmy tych samych kolegów, wspólne tematy badawcze,
a los obdzielał nas sprawiedliwie zarówno sukcesami, jak i niepowodzeniami.
Dziś mogę powiedzieć z całym przekonaniem – nie było łatwo, ale
ciekawie.

7

Sztromajer.indd 7

29.05.2020 11:34

Rozdział 1

Dzieciństwo
Dom rodzinny
Urodziłem się w Łodzi, 27 lipca 1931 roku. Rodzice mieszkali wtedy
w kamienicy przy ul. św. Andrzeja, po wojnie nazwanej ul. Andrzeja
Struga, pod nr 4, od frontu na drugim piętrze. Byłem jedynakiem.
Mój ojciec – Stefan Karol – był prawnikiem, prowadził kancelarię
adwokacką. W domu mówiło się o nim Duży Stefan, bo dla odróżnienia ja byłem Małym Stefanem. Mama Izabela, nazywana w rodzinie Belunią, prowadziła dom i kancelarię. Właściwie bardziej
kancelarię, bo domem zajmowała się głównie matka ojca, Maria Sztromajerowa zwana przez nas Babunią, która po likwidacji
domu w Płocku zamieszkała wraz z nami
w Łodzi. Domowników było sporo: rodzice,
Babunia, ja, moja opiekunka panna Elza
oraz służąca – Kazia. W prowadzeniu kancelarii ojca pomagała mamie sekretarka,
panna Janina Sikorska.
Niedługo po moim urodzeniu (gdzieś
około 1933 roku) rodzina przeprowadziła się
z ul. Andrzeja do dużego mieszkania przy
Piotrkowskiej. Decyzja o tej zmianie była
przemyślana. Punkt był lepszy, zważywszy
na klientów ojca, którzy zatrzymywali się
w pobliskim Grand Hotelu, skąd mieli trzy
Rodzice, Stefan Karol i Izabela
Sztromajerowie, na letnisku
kroki do kancelarii swego adwokata. Poza

9
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Wywołać wspomnienia

tym mieszkanie było ładniejsze, obejmowało front na pierwszym piętrze i ciągnęło się
poprzez lewą oficynę aż do bocznej klatki
schodowej� Oprócz kancelarii, sekretariatu
i powierzchni mieszkalnej, znajdowało się
tam też dużo pomieszczeń gospodarczych:
kuchnia, pokój służbowy, łazienka, toaleta,
korytarze, schowki itd� Mieszkanie liczyło
sześć pokoi� Wszystko to łączył długi korytarz, z którego prowadziły drzwi do poszczególnych pomieszczeń� Okna wychodziły na
zachód, czyli na ul� Piotrkowską, oraz na
wschód i południe, czyli na wewnętrzne podwórze posesji�
Zanim nastąpiła przeprowadzka z ul� Andrzeja, rodzice zamówili u architekta projekt nowego wnętrza, przystosowanego do
naszych potrzeb� Zaplanowany remont łąRodzice na spacerze
czył się ze zmianą układu pomieszczeń� Od
frontu cztery pokoje przerobiono na trzy, a część przestrzeni zabrano
na obszerny, wewnętrzny hol� W holu była poczekalnia dla klientów,
wejście do kancelarii ojca i sekretariatu� Niezależnie usytuowana była
sypialnia rodziców i pokój Babuni, a najgłębiej ja miałem swój pokój,
z dużym balkonem od strony Piotrkowskiej� Pokój dzieliłem z panną

Legitymacja poświadczająca przyznanie Medalu Niepodległości dla Izabeli Sztromajer
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Rozdział 1. Dzieciństwo

Elzą Młotecką, moją opiekunką – panna Elza bardzo pilnowała, abym
zbyt często z niego nie wychodził, nie kręcił się po mieszkaniu i nie
przeszkadzał klientom ojca. Po drugiej stronie holu wchodziło się do
pokoju stołowego i pozostałych pomieszczeń gospodarczych. Na końcu holu była kuchnia, a z niej wyjście na klatkę schodową w lewej oficynie.

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 78, w której mieszkaliśmy (pośrodku), lata 60. XX w.

Podwórze naszej kamienicy

11
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Wywołać wspomnienia

Najdawniejsze wspomnienia
Gdy sięgam pamięcią do najdalszych wspomnień, staje mi przed oczami Płock. Jeździłem tam latem do domku dziadka, Władysława Sztro
majera. Dziadek prowadził miejscową aptekę przy ul. Grodzkiej 10. Jak
się znacznie później dowiedziałem, opublikował podręcznik, zatytułowany Rozpoznawanie krwi, spermy, włosów i tkanin. Podręcznik do badań
sądowych chemiczno-mikroskopowych. Wierzył jednak, że jego powołaniem była praca społeczna. Miał dwóch synów, starszego Tadeusza i Stefana, mojego ojca. Pamiętam go jako przyjaznego starszego pana, wybierającego dla mnie z biblioteki książki z rycinami zwierząt. Niestety,
umarł, gdy miałem około trzech lat. Jego żona, Maria (Babunia), po
śmierci dziadka nie prowadziła apteki (nie miała do tego uprawnień),
lecz skład apteczny.
Dom Babuni stanowił miejsce spotkań całej rodziny. Często bywała
tu młodsza siostra mojej mamy, Irena (zwana Inką), moja starsza siostra cioteczna, Krzysia (córka zmarłej w latach 20. Diany, najstarszej
siostry mojej mamy), a także panna Janina, sekretarka w kancelarii
ojca, oraz panna Elza, moja wychowawczyni. Tam też, luksusowym,

Dziadek Władysław Sztromajer z synami Tadeuszem i Stefanem

Maria Sztromajerowa, czyli Babunia
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Rozdział 1. Dzieciństwo

Wyjazd do Płocka z dworca Łódź Kaliska.
Od lewej: panna Elza, ja, Babunia i mama

Siostra mojej mamy,
Irena (zwana Inką)

Nad Wisłą w Płocku

Mietek Ścieżyński, mąż Inki

W dole widać fragment płockiego ogrodu

13
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Wywołać wspomnienia

Ja z kuzynką Krzysią w Płocku

prowadzonym przez szofera autem,
przyjeżdżał późniejszy mąż Inki, Mietek
Ścieżyński, który przed wojną był prezesem Agencji Prasowej „Iskra”.
Już sam wyjazd do Płocka był dla mnie
bardzo atrakcyjny, gdyż ogromnie lubiłem podróż koleją. Pobyt tam też oczywiście sprawiał mi wiele radości. Pamiętam, że razem z zaprzyjaźnionym psem
Trezorem wędrowałem po wspaniałym
ogrodzie, a właściwie sadzie, który obfitował w dorodne owoce – gruszek o tak
cudownym aromacie oraz smaku nigdy
już więcej nie jadłem. Z Babunią i Elzą
często chodziliśmy też do portu nad Wisłę, gdzie obserwowałem statki.
Niestety, po trzech czy czterech latach
Babunia sprzedała dom w Płocku i przeniosła się do nas, do Łodzi.

Wczesna edukacja
Choć byłem jedynakiem, wychowywano mnie bardzo surowo. Rodzice
nie mieli dla mnie czasu, oboje ciężko pracowali, więc zajmowała się
mną panna Elza. Mimo niemieckiego pochodzenia, w czasie okupacji
wykazała się wielkim polskim sercem. Była wówczas zatrudniona
w charakterze opiekunki dziecka małżeństwa M. „niewłaściwego pochodzenia” i trwała przy nich szczęśliwie aż do końca okupacji. Panna
Elza zajmowała się mną do połowy 1937 roku; gdy od nas odeszła, moje
wychowanie wzięła na siebie Babunia.
Babunia była mądra, cierpliwa i tolerancyjna. Sama miłośniczka
książek, i u mnie rozwinęła pociąg do lektury. Co pewien czas odwiedzał nas z walizką pełną książek pracownik księgarni, oferując nowe
wydania. Pamiętam, jak Babunia wybrała kiedyś dzieła Prusa, kilka
naście tomów w niebieskiej oprawie. Nie pominęła jednak wówczas
i przeznaczonych dla mnie tytułów, Przygód Koziołka Matołka oraz Słonia Trąbalskiego.
Muszę tu wspomnieć, że równie mądry i dobry jak Babunia był dziadek Ignacy Frenkel, ojciec mojej mamy. Mieszkał z Ineczką w Łodzi
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Rozdział 1. Dzieciństwo

przy ul. Abramowskiego 1. Często brał mnie
do pobliskiego parku Sienkiewicza. Czasem
szliśmy potem do małej cukierenki mieszczącej się na tyłach cerkwi, gdzie kupował mi
pierniczki z kefirem.
Gdy ukończyłem pięć lat, zapisano mnie do
przedszkola Wesołkówny, na rogu ul. Piotrkowskiej i Ewangelickiej (obecnie ul. Roosevelta). Cóż to była za trudna i nudna dla mnie
„uczelnia”… Gry zespołowe („Boicie się czarnego luda?”*) czy zawodzenie pieśni o ojcu
Wirgiliuszu nie wydawały się szczególnie
atrakcyjne. Zmiana „uczelni” z przedszkola
na prawdziwą szkołę (Szkołę Zimowskiego
przy ul. Bocznej 5) spowodowała nie tylko
Dziadek Ignacy Frenkel
zmianę uniformu z fartucha na obowiązujący mundurek, lecz przede wszystkim zamiast koleżanek pojawili się
sami chłopcy – szkoła była męska z prawdziwymi szkolnymi ławkami.
Inny był też zakres zajęć, pojawiły się podręczniki i zeszyty. Z tym
miałem naprawdę problem, bo pismo kaligraficzne było dla mnie
szczególnie trudne.
Pierwszą klasę ukończyłem bez kłopotu, mimo że w dzienniku zapisano
mnie pod numerem 13. Promocja do
następnej wiązała się z głębszym wejściem w społeczność szkolną. Nie byliśmy już „pierwszakami”, których się
bezkarnie na przerwie zaczepia ku
uciesze gawiedzi. Mieliśmy już pomoc
swoich kolegów.
* Gra polegała na tym, że wyznaczało się
pole i dzieliło je na dwie części. Następnie wy
bierało się osobę, która była „czarnym ludem”.
Stawała ona po jednej stronie pola, a reszta po
przeciwnej. Czarny lud pytał „Boicie się czarnego luda?”. Pozostali odpowiadali: „Nie!”. Wtedy
uczestnicy biegli w stronę przeciwnego krańca
pola tak, aby nie dać się złapać „czarnemu ludowi”. Cała trudność polegała na tym, że czarny lud
mógł poruszać się we wszystkich kierunkach,
a pozostali tylko w przód.

Ja w szkolnym mundurku,
prowadzony przez pannę Elzę
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Pamiętam dwa wydarzenia, z których jednego bardzo się wstydzę.
Nie wiem, z jakiego powodu, w czasie wielkiej pauzy otoczyli mnie
koledzy i zaczęli popychać. Rozzłoszczony złapałem krzesełko i waliłem nim jak popadło. Dotkliwie poturbowałem najbliżej stojącego kolegę. Krzesło się rozleciało! Traf chciał, że tym poszkodowanym okazał
się Szwajkert, spokojny chłopiec, który zazwyczaj nie brał udziału
w bójkach. Napastnicy, widząc moją wściekłość, nieco ochłodli, a dzwonek na lekcję definitywnie przerwał starcie. Niestety ucierpiało nie tylko krzesełko, ale i Szwajkert, który przez kilka dni nie przychodził potem do szkoły.
Gdy ochłonąłem, bardzo byłem przestraszony.
Po kilku dniach przyszedł do domu nasz wychowawca prof. Lisiński
i opowiedział o wydarzeniu moim rodzicom. Nie wiem, jak przebiegała
rozmowa. Rodzice przez pewien czas byli dla mnie surowsi niż zazwyczaj, ale na tym wszystko się skończyło. Wydaje mi się, że uznano, iż bez
powodu nie napadłbym na kolegę. Pewnie stwierdzono, że chłopcy załatwili już sprawy między sobą – i nikt już do tego nie wracał. Na zakończenie roku szkolnego otrzymałem list pochwalny ze szkoły. Taka to
była szkoła…
W tym samym miejscu zdarzył się inny incydent z moim udziałem.
Była lekcja śpiewu. Nauczyciel, pan Szczepański, niezadowolony z moich treli podbiegł od tablicy i pociągnął mnie za ucho. Zabolało, więc
odruchowo walnąłem go ostrą stalówką pióra w rękę. On, wykrzykując
coś pod moim adresem, wybiegł z klasy. I na tym się skończyło. Nikt mi
potem w szkole nie powiedział nic złego na ten temat. Jedynie od
mamy usłyszałem po paru dniach ostrą naganę.
Po wielu latach z publikacji dotyczącej innej szkoły (gimnazjum
im. Kopernika) dowiedziałem się, że ów pedagog miewał tam kłopoty z powodu swej nadpobudliwości.

Wakacje 1939 roku
Był maj, a może koniec kwietnia 1939 roku. Miałem niecałe osiem lat.
Zbliżały się wakacje. Mama wybrała się ze mną do podłódzkiego Gałkówka, aby wynająć letnisko. Zostawiła mnie w gospodzie u pana Morendy, bym nie przeszkadzał w pertraktacjach. Byłem zachwycony tą
sytuacją. Zainteresowało mnie znajdujące się za ladą pęto cytrynowej
kiełbasy i choć nie byłem głodny, nabyłem sporą porcję i urządziłem
sobie ucztę.
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Nie warto byłoby o tym mówić, gdyby nie konsekwencje. Wróciliśmy do Łodzi i wtedy mój biesiadny wyczyn dał się we znaki. Dostałem
straszliwej, swędzącej wysypki, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie miałem.
Byłem niezdolny do jakiegokolwiek działania. Leżałem w łóżku, smarowano mnie jakąś białą maścią i dopiero po dłuższym czasie swędzenie
zaczęło ustępować, a ogólny stan powoli się poprawiał.
Wyjazd na letnisko stał się realny. Za zgodą szkoły przerwałem naukę. Uznano, że i tak promocję do trzeciej klasy dostanę. Otrzymałem
tę promocję razem z listem pochwalnym.
Pojechałem na letnisko wraz z mamą, Babunią i służącą (niestety,
Kazia wyszła za mąż i zastąpiła ją opryskliwa Marianna). Zamieszkaliśmy u pana Wójcika w małym drewnianym domku z werandą. Domek
ten był oczywiście bez oświetlenia, bez tzw. urządzeń sanitarnych,
wodę czerpało się ze stojącej obok studni, ale za to leżał w lesie. Wyposażenie na okres pobytu, łącznie z pościelą, przywieźliśmy z Łodzi.
Wkrótce poznałem kilku sąsiadów. Najbliższym z nich był pan Wilk –
policjant z całą rodziną. Miał dzieci, ale ja się z nimi specjalnie nie
przyjaźniłem, bo to byli mali chłopcy.
Poznałem tam nowego kolegę, Mariusza, nie pamiętam jego nazwiska. Był niezwykły, ponieważ chodził palcami do środka. Nieco starszy
ode mnie, mógł mieć dziesięć, może czternaście lat. Nauczył mnie on
piosenki, która była wtedy bardzo modna. Zaczynała się tak: Ach, jakże
się dziś weselą, Rosita i Manuelo!. Jak dowiedziałem się znacznie później,
był to walc meksykański z 1938 roku, do którego słowa napisał Andrzej
Włast, a muzykę skomponowała Maria Greber. Piosenka ta opowiada
o szczęściu, wielkiej miłości, hacjendzie i „gitar śpiewie w niedzielę”. Widocznie wtedy, jako ośmiolatek, byłem dość uczuciowy.
Mariusz miał dziwne urządzenie, wyglądające jak gruby, metalowy,
ołówek, z którego – jak się chwalił jego posiadacz – można było strzelać
nabojami od floweru. Nie mieliśmy takich nabojów, nie było więc okazji do wypróbowania tego magicznego ołówka. Ja sam do zabawy zabrałem z Łodzi nakręcane autko Schuco – piękny model BMW.
Pod koniec lipca przyjechał autem „Wyżeł”, czyli Mietek Ścieżyński,
z żoną Inką, młodszą siostrą mamy, i zabrali mnie na dwa dni do Warszawy, do swego wspaniałego mieszkania przy ul Narbutta 6. Bardzo mi się
tam podobało, to znaczy nie tyle może Warszawa, co ich mieszkanie
o standardzie, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Był tam między innymi radioodbiornik Philco z patefonem, który sam zmieniał płyty:
chwytak brał płytę, obracał ją na drugą stronę i dopiero wtedy kładł ją
z powrotem. Philco podobno odbierał sygnał z całego świata. Był
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wielkości dużej szafki nocnej (albo dwu szafek), góra tego odbiornika, gdy
stał na podłodze, znajdowała się mniej więcej na wysokości moich ramion; na dole było dwoje drzwiczek, a za nimi płyty, głównie z muzyką
poważną�
W domu Inki i Mietka po raz pierwszy zobaczyłem odkurzacz Elektrolux,
lodówkę elektryczną czy grzałkę do
wody� Jadłem tam pierwszy raz pieczeń wołową, pierwszy raz widziałem
weki, pierwszy raz jadłem w domu
lody� I pierwszy raz widziałem dzwonek na służącą – dziewczyna imieniem Stefcia zjawiała się na dźwięk
dzwonka, którego przycisk był ukryty
pod spodem blatu stołu w miejscu,
gdzie siedział „Wyżeł”, który dzwonkiem operował�
Pewnego dnia Inka zabrała mnie
samochodem do Modlina� Auto było
wspaniałe: opel admirał, najlepszy
Inka z „Wyżłem”
wówczas model tego producenta�
Czerwone skórzane obicia i otwierany dach� Inka prowadziła bardzo
szybko, wbrew ówczesnym przepisom� Samochód rozwijał dużą prędkość, więc gdy policjant usiłował ją zatrzymać, Inka mu po prostu uciekła� Policjant dogonił ją motocyklem dopiero na zamkniętym przejeździe kolejowym� Sytuacja stała się nieco nerwowa, bo Ineczka
w dodatku nie miała prawa jazdy� Gdy policjant dowiedział się, kto jest
właścicielem auta, kazał nam wrócić do domu i zabronił szoferowi
oddawania kierownicy Ince� Kiedy Inka opowiedziała „Wyżłowi”
o incydencie, ten był zakłopotany, wykonał jednak kilka telefonów… i nie wiem, jak dalej potoczyła się ta sprawa�
Po paru dniach pobytu w Warszawie wróciłem do Gałkówka�
W Gałkówku życie biegło dość
spokojnie� Dom z werandą, wkoło
sosnowy las� Chodziłem do lasu
i zbierałem szyszki… nie wiem po
Reklama radioodbiornika Philco
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co, chyba tylko dla kontaktu z przyrodą� Wolałem szyszki zielone, bo ładnie pachniały i miały kształt stożka� Inne, wyschnięte, nie były takie ciekawe� Pokazywano mi na drzewach ślady po pociskach, podobno z czasów I wojny światowej, gdyż tam przebiegał front; miejsce, gdzie ponoć
kogoś rozstrzelano w czasie wojny; kilkanaście grobów żołnierskich�
W Gałkówku nauczyłem się jeździć na rowerze� Mój pierwszy rower
był mały, miał pełne gumy, ostre koło – prymityw� Potem na urodziny
dostałem od rodziców znacznie lepszy wehikuł: Łucznik wytwórni
P�W�U�, też z ostrym kołem, czarny ze złotym paskiem, miał hamulec na
przednie koło� Niestety, ten rower miał nieco skrzywioną ramę i ciągle
spadał mu łańcuch� Rodzice zwrócili go do sklepu i wzięli w zamian
taki sam model, ale z wolnym kołem i dwoma hamulcami�
Pewnego razu pojechaliśmy z ojcem rowerami przez las do Kaletnika, do pani Pęczkowskiej – teściowej
Mii, starszej siostry mamy� Ojciec jechał pożyczonym rowerem, droga
była błotnista, jednoślad w kiepskim stanie i w trakcie jazdy złamała
się w nim kierownica, co skończyło
się niegroźnym upadkiem� Pamiętam, że pani Pęczkowska poczęstowała nas cudowną zupą poziomkoReklama roweru Łucznik
wą� Nigdy takiej już nie jadłem�
Na letnisku w Gałkówku nie obyło się bez konfliktów� Pobiłem się z chłopakiem z sąsiedztwa, byłem trochę mocniejszy i dobrze mu przyłożyłem�
Rodzina poszkodowanego groziła mi policją i rzecz szczególna, bardzo
sprawę nagłaśniała nasza pomoc domowa, strasząc mnie kryminałem�
W połowie sierpnia znów przyjechał „Wyżeł” i tym razem zabrał
mnie do Łodzi� Zaprowadził do sklepu z zabawkami, który mieścił się
na rogu ul� Przejazd (dziś ul� Tuwima) i Piotrkowskiej� Specjalnością
sklepu były kolejki elektryczne i „Wyżeł” chciał mi kupić taką na imieniny� Podziękowałem za prezent, bo miałem obiecany od rodziców
wielki zestaw kolejek, co miało być rekompensatą za planowane wycięcie trzeciego migdałka� Tak więc wówczas nie dostałem kolejki, czego po powrocie do Gałkówka trochę żałowałem�
Szalałem wtedy na swoim wspaniałym rowerze marki Łucznik� Wiąże się z nim cała historia� Miałem go do końca powstania i był moim
wielkim skarbem�
Już wtedy w Gałkówku zaczęto kopać rowy� Wojna wisiała na włosku�
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Nieudana ewakuacja „na Warszawę”
Wybucha wojna. Słychać odległe detonacje. Mama wyprowadza mnie
do lasu, spotykamy dziwną kobietę, która niepytana oznajmia, że przybycie Niemców, narodu kulturalnego, nikomu nie zagraża.
3 września do Gałkówka przyjechał z Łodzi ojciec z mecenasem Danielem Forelle i dyrektorem Srzednickim. Pan Srzednicki był, zdaje
się, dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego. Potem panowie wyjechali, chyba tą samą taksówką, która przywiozła ojca.
Zapadła decyzja: ewakuujemy się do Warszawy. Nasze letniskowe
wyposażenie pozostawiliśmy pod opieką sąsiada, policjanta Wilka,
i wszyscy – to znaczy ojciec z ogromnym plecakiem, mama, Babunia
i ja z rowerem obwieszonym pakunkami – ruszyliśmy w drogę do stolicy. Marsz był dość forsowny, przerywany nalotami niemieckich samolotów, które pikując, skutecznie ostrzeliwały z karabinów maszynowych drogę zatłoczoną uciekinierami – latały tak nisko, że można było
zobaczyć twarze pilotów. Gdy się zbliżały z przeraźliwym wizgiem, kryliśmy się w kukurydzy lub w zbożu.
Pierwszym miejscem postoju były Brzeziny i tam nocowaliśmy. Potem były jeszcze dwa noclegi, ale nie pamiętam dokładnie nazw tych
miejscowości – pewnie był to Jeżów i jakaś okoliczna wioska. Po trzech
dniach dotarliśmy do Nowych Rowisk.
Pomiędzy Jeżowem i Rowiskami widać było ślady zaciętej walki. Na
poboczu drogi leżały zwłoki polskich żołnierzy, rozbite wozy, martwe
konie, skrzynki amunicyjne, pamiętam też leje po pociskach. Później
dowiedziałem się, że to pobojowisko było w Słupi.
W pobliżu Nowych Rowisk ojciec kazał zostawić rower (to chyba
była miejscowość Bujno). Mój wspaniały rower w obcych rękach! Jakże
mi go potem brakowało…
W Nowych Rowiskach zaszliśmy do gospodarstwa, które należało do
młynarza; było to w południe 6 lub 7 września. Pod wieczór do wsi
wkroczyli Niemcy. Czyli front nas dogonił i nie było możliwości marszu do Warszawy.
Zapadła decyzja o powrocie do Gałkówka. Z Nowych Rowisk chłop
podwiózł nas za duże pieniądze do Jeżowa, a tam ojciec wynajął inny,
niemiecki wóz, którym dojechaliśmy do Gałkówka, do naszego wynajętego domku.
Rodzina Wilków aż się popłakała na nasz widok. Myśleli, że zostaliśmy zastrzeleni, jak wielu uciekinierów pod Brzezinami. Spisano nas
na straty, w związku z tym nasze rzeczy „uległy rozproszeniu”. Tak się
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zastanawiam, czy wzruszenie, które wywołaliśmy, nie było spowodowane po części żalem, że nasz dobytek trzeba będzie nam oddać… Ojciec dość stanowczo zażądał zwrotu pozostawionego mienia. Dobrzy
sąsiedzi, niechętnie, ale go posłuchali. To, co ojciec odzyskał, załadowaliśmy na furkę i znowu Niemiec odwiózł nas z tym do Łodzi.

Wojenne klimaty
Przyjechaliśmy do Łodzi. Miasto nie wyglądało już tak, jak wcześniej. Na
ulicach pojawiło się pełno niemieckich drogowskazów: Funkstelle (radiostacja), Lazarett (szpital), Gendamerie (żandarmeria). Na Piotrkowskiej – wielu polskich umundurowanych oficerów. Niemcy, po ich rejestracji, zezwolili „na słowo honoru” zamieszkałym w Łodzi oficerom
pożegnać się z rodziną, nim wywieźli ich do obozu jenieckiego. Dziwne,
że jak dotąd nie znalazłem o tym żadnej wzmianki. Jeden z tych czasowo
zwolnionych, współpracownik ojca w magistracie (pan Bliżniewski), odwiedził nas w domu i opowiedział o swych przeżyciach wojennych.
Żołnierzy wziętych do niewoli ulokowano w koszarach przy ul. Brzeźnej. Chodziliśmy tam z mamą i przynosiliśmy im jedzenie i papierosy.
Po dwóch tygodniach od zajęcia Łodzi rozpoczęły się aresztowania
wśród naszych znajomych. Równolegle okupant wysiedlał Polaków
z atrakcyjnych mieszkań, po czym osadzał ich w obozie przy ul. Łąkowej 4.
W domu panował minorowy nastrój. Czy aresztują także ojca? Wiadomo było, że Niemcy wysiedlają wszystkich z Piotrkowskiej, a więc
i wysiedlenie nas było pewnie tylko kwestią czasu. Ojciec, po przekazaniu dokumentów, zakończył swą pracę w magistracie. Obawiał się, że
po wysiedleniu zostaniemy wysłani do obozu.
To nerwowe wyczekiwanie sprawiło, że po pewnym czasie myślałem, iż lepiej, żeby nas zabrali do obozu, niż żebyśmy musieli się stale
bać…
Pod koniec września otwarto szkołę. Rozpocząłem naukę w trzeciej
klasie. Część dotychczasowych nauczycieli została zastąpiona nowymi. Nasz wychowawca, pan Michał Lisiński, nie wrócił z wojny, zastąpiła go młoda osoba, podobno studentka. Pamiętam, że rachunków
uczyła nas pani Tomczakówna, siostra biskupa łódzkiego, Kazimierza
Tomczaka.
Po kilku dniach w szkole ojciec mnie spytał, czy opowiadałem kolegom o naszej ucieczce przed Niemcami, a gdy przyznałem się, że tak,
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bardzo się na mnie rozgniewał. Wcześniej nic mi nie mówił, żebym nie
dzielił się z nikim wojennymi przeżyciami. Był skrajnie wyczerpany
i pewnie myślał, że sam powinienem rozumieć sytuację.
Nieco ryzykowne były powroty ze szkoły do domu. Mówiono, że niemieccy chłopcy obrywali chłopakom metalowe guziki od szyneli, naszych mundurkowych płaszczy. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, bo
myśmy, nie czekając, aż ktoś nas zaatakuje, sami pourywali te guziki,
niestety razem z materiałem.
Pewnego dnia w drodze do szkoły zobaczyłem przechodnia, który
miał na palcie żółte łaty. W szkole powiedzieli, że Niemcy nakazali Żydom nosić takie oznaczenia.
Dodatkowy niepokój w domu budził fakt, że u naszej służącej ciągle
rezydował kawaler, który miał w klapie marynarki znaczek ze swastyką – czyli był Niemcem bądź folksdojczem.
W listopadzie 1939 roku Niemcy zamknęli moją szkołę. Coś się skończyło. W mieście panowała wielka niepewność. Polacy – szczególnie
działacze polityczni, nauczyciele, prawnicy i dziennikarze – mieli status ludzi podejrzanych, trwały ustawiczne aresztowania. Ojciec był
dość znanym adwokatem, można było się spodziewać wszystkiego najgorszego.
Wysiedlenie było pewne, więc rodzice postanowili przenieść się do
Warszawy. Mama pojechała do mieszkającego tam brata ojca, Tadeusza, i przy jego pomocy wynajęła mieszkanie w sąsiednim domu, na
Żoliborzu przy ul. Czarnieckiego 6.
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