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Koszalin, wrzesień 2011/Nr 7

zwiadowca konny
Mija wrzesień – bogaty w historyczne
wydarzenia miesiąc. Wspominamy kolejną rocznicę września 1939 roku, kiedy na niedawno odrodzone Państwo
Polskie najechały hitlerowskie Niemcy wkrótce wsparte przez Rosję. Do
obrony ojczyzny stanęło dużo gorzej
uzbrojone, ale pełne ochoty do walki
Wojsko Polskie. Chciałbym przedstawić jednego z obrońców Polski, który
jak wielu wrześniowych obrońców nie
powrócił do domu.
Antoni Wolak urodził się w powiecie Łuckim województwo Wołyńskie, w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Wieś
Taraż była prężnym ośrodkiem polskości
w rejonie kołkowskim. W Tarażu istniała
czteroklasowa szkoła, Związek Strzelecki,
Kółko Rolnicze, Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej, a także kółko
teatralne i chór z orkiestrą. Wieś przestała
istnieć 11 kwietnia 1943 roku kiedy na Taraż
został przeprowadzony napad ukraińskich
band w wyniku którego zginęło 21 osób,
a wieś została spalona. Wychowany w tej enklawie polskości dwudziestoletni Antoni został powołany do wojska wiosną 1938 roku.
Służbę pełnił w 24 Pułku Piechoty w Łucku na Wołyniu jako szeregowy zwiadowca
konny. Jeszcze w sierpniu, przed wybuchem
wojny, pułk pod dowództwem ppłk Juliana
Grudzińskiego został przetransportowany
na Pomorze. W pierwszych dniach września
toczył boje w składzie 27 Dywizji Piechoty
w ramach Armii Pomorze dowodzonej przez
generała dywizji Władysława Bortnowskiego. 24 Pułk Piechoty poniósł ciężkie straty
w Borach Tucholskich i tam też szer. Antoni
Wolak zaginął.
Ostatnią osobą, która go widziała w czasie
odwrotu był kolega Władysław Koksano-

(zdjęcie z archiwum rodzinnego)

wicz. Rodzina mimo lat poszukiwań nigdy nie poznała dalszych losów
szeregowego zwiadowcy konnego Antoniego Wolaka. Nie wiadomo
czy zginął w Borach Tucholskich czy dostał się do niewoli. Część Jego
rodziny po wojnie zamieszkała w Koszalinie i w jednej z podkoszalińskich wsi. Bliscy nadal mają nadzieję, że odnajdą jego miejsce spoczynku.
Romuald Kowalczyk

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Dobry sen - przede wszystkim Zaburzenia nerwowe odbierają spokój ducha, przyczyniają wiele przykrości, uniemożliwiają pracę, odbierają sen, wyniszczając w ten sposób organizm. Aby odzyskać zdrowy, krzepiący sen i spokój ducha, należy wzmocnić i uspokoić system nerwowy, stosuje się w tych
wypadkach zioła dla nerwowych Dra Breyera Nr.4. Żądajcie wszędzie. Wytwórnia Polherba, Kraków-Podgórze. (761)
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Koszaliński ośrodek Napoli
Dr Bernard Rust minister Nauki, Edukacji i Kultury Rzeszy w kwietniu 1933 roku powołał do życia Nationalpolitische Erziehunganstalt (Narodowopolityczne Ośrodki Wychowawcze) NPEA - potoczna nazwa „Napoli”. Jednym
z pierwszych uruchomiony był ośrodek w Koszalinie (poza tym: Pöln i Potsdam). Różne źródła podają datę 20 kwietnia 1933 lub 15 lipca 1933 roku.
43 ośrodki (w tym trzy żeńskie) miały za zadanie kształcenie przyszłych elit przywódczych tysiącletniej rzeszy. Koszaliński NPEA zlokalizowany był w dawnym Państwowym Zakładzie Szkoleniowym - Szkoła Kadetów. Komendantem (od 1935 roku do rozwiązania ośrodka) był Obersturmbahnführer Klaus Dieter Dankleff.*
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NPEA dla dziewcząt

Lekcja anatomii

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Prośba! Pomocnik biurowy, lat 32, w bardzo krytycznym położeniu, od dłuższego czasu bez
pracy, ma na utrzymaniu chorego ojca, starca, jako żywiciel domu, prosiłby litościwe serca,
o jakąś posadę, lub jakąkolwiek pomoc na leczenie. Łaskawe oferty Adm Przew Kat. 898.

Inteligentna panienka szuka posady do dzieci, na prowincję.
S.K. Nowy dwór. p.Ostromecko, pta Chełmno.(863)
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Do Napoli przyjmowano (egzamin trwał 8 dni) jednorazowo blisko 400 kandydatów - 10-18 letnich członków
HJ. Po ścisłej selekcji edukację kończyło około 100. Program szkoleń obejmował m.in.: szkolenie ideologiczne,
wojskowe i ogólnokształcące. Wszystko pod kątem sprawowania funkcji kierowniczych w strukturach NSDAP
oraz dowódczych Waffen SS (około roku 1944 SS całkowicie przejęło władzę nad ośrodkami). Właśnie do SS,
wehrmachtu i struktur administracji państwowej trafiali
absolwenci NEAP.
Poza nauczaniem akademickim duży nacisk kładziono na
trening fizyczny (instrukcja dla ośrodków wymienia takie
dyscypliny jak:
strzelectwo, boks, jazda konna, żeglarstwo, szybownictwo,
szkolenie wojskowe). Właśnie m.in. szybownictwo było
realizowane w koszalińskim ośrodku. Zajęcia teoretyczne
odbywały się w szkole, a praktyczne - loty szybowcowe
w okolicy Drzewian.*

Zbiórka na korytarzu

W ośrodkach panował rygor wojskowy. Słuchacze byli
skoszarowani, umundurowani i podzieleni na kompanie
i plutony.

Naramiennik
Rottenführera

Badanie procesów zachodzących podczas strzału. Klasa fizyki.

Plakietka noszona na ramieniu oznaczająca przynależność do danego ośrodka
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Przyszły misjonarz biedny, prosi szlachetne i dobre serca o pomoc w ciężkim położeniu. Jestem przyjęty do
zakładu, lecz nie mam gotówki, potrzebnej na zapłacenie kosztów utrzymania. Proszę choć o najdrobniejszą ofiarę, bym mógł uskutecznić swoje silne powołanie. Dobrodziejom wdzięczność dozgonną. Posiadam
poświadczenie ze swojej parafii. Zgłosz. Adm. Przew. Kat. 885.

Polowy zaprzysiężony kawaler, sumienny, poszukuje posady. Of. Adm. Przew.
Katol. 868.
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Wyposażeniem umundurowania był standardowy nóż HJ,
a od 1935 roku dla uczniów pomiędzy 14 a 18 rokiem
życia wprowadzono sztylet (holbeinstill). Dla młodszych
przeznaczony był sztylet bez insygniów (drewniana rękojeść, chowany w metalowej oliwkowozielonej pochwie)
mocowany do pasa. Na ostrzach sztyletów grawerowano:
„Mher sein als scheinen” (Więcej niż się wydaje). Producentem sztyletów dla NPEA był Carl Eickhorn i Max
Weyersberg oraz Karl Burgsmuller z Berlina - najczęściej
spotykane. Sztylety pozostawały własnością szkół i były
wypożyczane uczniom. Każdy z nich był opatrzony numerem i sygnaturą ośrodka.
Koszaliński ośrodek Napoli miał kod „K”.

Sztylet słuchacza NPEA
Poniżej: inspekcja

w sali słuchaczy i zajęcia sportowe

Dokumenty wystawione w koszalińskim Napoli

Pod koniec 1944 roku wśród koszalińskich słuchaczy
NPEA rekrutowano starsze roczniki do obrony Szczecina i Polic - obsługa dział przeciwlotniczych, a w styczniu
1945 roku sztumski ośrodek był ewakuowany do Pöln
m.in. przez Koszalin.
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Tak oto ośrodki NPEA podzieliły los tysiącletniej rzeszy.
Co się działo z wychowankami? Część zapewne zginęła
w ostatecznym starciu, część została kalekami (tak fizycznymi jak i emocjonalnymi), a część... dożyła swych dni
w powojennej Europie:
Lothar-Günther Buchheim (malarz)
Heinz Dürr (biznesmen)
Jörg Andrees Elten (dziennikarz)
Alfred Herrhausen (biznesmen)
Horst Janssen (grafik)
Hellmuth Karasek (dziennikarz)
Hardy Krüger (aktor)
Theo Sommer (dziennikarz)

Księga pamiątkowa
ośrodka w Oranienstein

Rüdiger von Wechmar (dyplomata)
Wilhelm Konstantin Kleista (brazylijski pisarz i biznesmen)
Mariusz Król
Żródła:
www.germanmilitaria.de www.sammler.ru www.dienstdolch.de
www.marienburg.pl www.fotopolska.pl
*Wojciech Grobelski „Historia Garnizonu w Koszalinie”

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok

Składającym oferty na wolne posady przypominamy, że powodzenie ich zależy w dużym stopniu od sposobu ułożenia zgłoszenia. Do oferty powinien
być dołączony dokładny życiorys, z uwzględnieniem wykształcenia, dotychczasowej pracy, wyszkolenia i praktyki zawodowej, czasokresu i rodzaju
zatrudnienia, kwalifikacji itp. Podpis winien być czytelny i zaopatrzony w dokładny adres. Na kopercie należy pisać wyraźnie numer ogłoszenia.
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SKRYWANE W GŁĘBINACH cz. 5
Pod wodą płetwonurkowie mają możliwość oglądania rzeczy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. No i od razu
pojawia się dylemat. Wydobyć je na powierzchnię czy nie?
Oczywiście, nie mówię tu o jakichś ogromnej wartości znaleziskach, skarbach kultury i stanowiskach archeologicznych,
chodzi mi o masę przedmiotów zagubionych kiedyś tam - 50 lat temu, 500 lat temu - i nie stanowiących określonego
kontekstu czy zbioru. Natrafiam pod wodą pierwszy raz od blisko stu lat na jakiś niewątpliwie zabytkowy przedmiot,
który dla mnie jest skarbem. Nie jest to stanowisko archeologiczne tylko pojedyncze przypadkowe znalezisko. Mam
99 procent pewności, że po mnie już tu nikt nie trafi. Wydobyć czy nie?
Generalnie każdy przedmiot ma swoją historię, ale
rzadko, kiedy uda się ją odkryć, odczytać i powiązać ze
znalezionym przedmiotem. W korytarzach i zapleczach
muzeów widziałem setki przypadkowych, zabytkowych
przedmiotów leżących i czekających na opracowanie lub
konserwację. Część z nich nigdy nie doczeka się konserwacji, nie mówiąc już o ekspozycji. Rozsypią się w proch
i znikną w niebycie jakby ich nigdy nie było. Wyciągać czy
nie? Jak ja nie wyciągnę to już nikt nie wyciągnie i to „coś”
też się rozsypie za jakiś czas i też zniknie w niebycie jak
te nieszczęsne przypadkowe, o małej wartości materialnej
przedmioty w magazynach muzealnych. Takie mam myśli
jak natrafiam na kolejne znalezisko i muszę wybierać między sensem a przepisami i logiką.

od używania. Kontakt z człowiekiem od dłubanek z Centralnego Muzeum Morskiego, konferencje z pracownikami lokalnych muzeów. Takich dłubanek w Polsce jest sporo, ale każda jest niepowtarzalna, każda bardzo cenna. Ale
cóż - koszt zabezpieczenia przed rozpadnięciem się dłubanki na powietrzu atmosferycznym przekracza 50.000
złotych i nikt nie ma w budżecie takiej kwoty na taki cel.
W konsekwencji dłubanka została w jeziorze. Później
oglądałem jeszcze dłubanki w jeziorze Ińsko i w Hańczy.
A ta moja pod wodą nie rozpadnie się i nie zniknie jeszcze
przez najbliższe kilkaset lat. A dla chętnych oglądania
mogę podać adres: Jezioro Drawskie - Drahim - pomost
na wprost wyspy - lekko w prawo i po około 10 minutach
na głębokości 27,5 metra zobaczycie to cacko. A warto!

Kilka lat temu podczas rutynowych ćwiczeń ratownictwa podwodnego opadliśmy z partnerem i instruktorem na strome dno jeziora Drawskiego. Po chwili opadł
podniesiony muł i zobaczyliśmy w świetle lamp obok
nas potężny pień drzewa. W chwilę później stwierdziliśmy, że pień ma jakiś bardzo regularny kształt i nosi
ślady obróbki ręką człowieka.
Po bliższych oględzinach miałem już pewność: to dłubanka! To takie prastare pływadło wydłubane i wypalone z jednego pnia drzewa. Świadectwo techniki sprzed
wieków. Ta była w idealnym stanie. Na głębokości, na
której się znajdowała była niska temperatura i mała zawartość tlenu, w takich warunkach drzewo nie spróchniało i dłubanka była „jak nowa”.
Przez następne dwa tygodnie mój telefon był czerwony

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Kwalifikowana pielęgniarka wychowawczyni, poszukuje posady do niemowląt. Zna dokładnie swój zawód, może zająć się osobą chorą. Świadectwa,
referencje bardzo dobre. Łaskawe oferty proszę. Rozalja Kaźmierczak. Pacanowice, pocz. Pleszew. (837)
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No a teraz o tym, co wyjąłem:
Kilka mil morskich od portu w Kołobrzegu, na ogromnej powierzchni znajduje się rumowisko żelaza. To resztki
niezidentyfikowanego niemieckiego statku zatopionego
z pewnością przed 1945 rokiem. Po wojnie saperzy wysadzali te wraki, które leżały na torze wodnym w trosce
o całość pływających po nim innych statków. Do dalszej
destrukcji resztek statku przyczyniało się samo morze.
Przy głębokości około 18 metrów ruch falowy wzmagający się podczas bałtyckich sztormów dokończył niecnego
dzieła człowieka: dno wygląda jakby ktoś
posypał je resztkami konstrukcji technicznych. Niektóre
unoszą się na 1-2 metry nad dno. Wszystko porośnięte
jest muszlami omułka i pokryte stwardniałym skorodowanym piaskiem.
Nurkując tam zupełnie bez celu, przy bardzo słabej widoczności zobaczyłem nagle walcowaty przedmiot, leżący
sobie na piaszczystym w tym miejscu dnie. Nigdy nikt nie
wyjaśni, dlaczego akurat ten kawałek metalu upadł w to
miejsce i dlaczego akurat ja tam przepływałem? Stwierdziłem, że warto przetrzeć brzeg przedmiotu i zauważyłem fragmenty napisów w przetartych miejscach. No
i oczywiście wyjąłem to coś! Nie będę opisywał jak się
umęczyłem nim walec znalazł się na powierzchni, a później w domu. Nie będę zanudzał opisem precyzyjnego
zdzierania z mosiężnego przyrządu kilkudziesięcioletnich osadów i tlenków. Efekt można dojrzeć na zdjęciach.
Jeszcze tylko kilka tygodni pracy w Internecie i korespondencji z istniejącą do dnia dzisiejszego firmą, która
wyprodukowała ten prekursorski, precyzyjny przyrząd.
Przyrząd, który wytyczył nowe drogi poznawania i badania mórz i oceanów. Ten blisko stuletni skarb to jeden
z pierwszych na świecie sonarów, wyprodukowany przez
firmę Atlas Werke z Bremy. Ta firma zapoczątkowała badania i produkcję precyzyjnych przyrządów do orientacji
i badań podwodnych, pozycjonowania i podwodnych pomiarów. Atlas Werke jest przodującym światowym producentem wyposażania statków badawczych i okrętów

Widok ogólny. Fot. H. Kilczewski

Wnętrze sonara. Fot. H. Kilczewski

podwodnych.
I tak sobie myślę, że ten ”unterwasser schall” dzięki mnie
obejrzało całe mnóstwo ludzi i chyba nikt poza mną nie
zainteresowałby się niepozornym walcowatym przedmiotem leżącym pośrodku złomowiska, kilka mil na NORD
WEST od Kołobrzegu. Dzięki temu, że wydobyłem walec z morza uratowałem go od zapomnienia.
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Henryk Kilczewski
Sonar z firmy Atlas Werke z Bremy. Fot. H. Kilczewski
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
UWAGA! Niejednokrotnie zdarza się, że P. P. Abonenci „Przewodnika Katolickiego” zgłaszają swoje pretensje do Administracji - jako reklamacje gazetowe, wolne od opłaty pocztowej, przesyłając je wprost. Zwracamy przeto uprzejmie uwagę, że tylko reklamacje oddawane w Urzędzie pocztowym
wolne są od opłaty. Za wszystkie inne, droga pocztowa wysłane, musi Administracja nasza opłacać 2-krotną stawkę taryfową. Stanowi to obciążenie
dość poważne, którego łatwo możnaby uniknąć przez przestrzeganie odnośnych przepisów. Donosząc o powyższym P. T. Abonamentom naszym,
zaznaczamy, że odtąd już reklamacji zgłaszanych nieformalnie, t. zn. wysyłanych wprost, a nie przez Urząd Pocztowy wykupywać nie będziemy.
Administracja Przewodnika Katolickiego.
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Katastrofa pod Polanowem
W okolicach Polanowa w latach czterdziestych rozbił się niemiecki samolot wojskowy. Taką informację przekazał mi znajomy z Polanowa. Niestety nic więcej nie wiedział o tym wydarzeniu.
Jako członek Stowarzyszenia, które w statucie ma odkrywanie i dokumentowanie takich wydarzeń
bardzo zainteresowałem się tą informacją.

Siebel Si 204D

Już oczami wyobraźni widziałem akcję wydobywania wraku samolotu z ziemi. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć
jak dobrze medialnie wygląda odkopywanie samolotu z II
wojny światowej. Rejon koszaliński nigdy nie był terenem
intensywnych walk i zestrzelonych samolotów mamy tu
jak na lekarstwo. Przez wiele miesięcy nie mogłem znaleźć żadnych informacji o rozbitym samolocie. Nikt ze
starszych mieszkańców Polanowa o dziwo nie słyszał nic
o tym wydarzeniu. W Internecie również nic nie znalazłem. W końcu udało mi się dotrzeć do relacji Siegfrieda
Grotha mieszkańca Polanowa z tamtych lat, który jako
kilkunastoletni młodzieniec był na miejscu katastrofy
wraz z kolegami, kilka godzin po zdarzeniu. Gdy przeczytałem relację Siegfrieda Grotha zrozumiałem, dlaczego nie było informacji o wypadku niemieckiego samolotu.
Fakty, jak to często bywa, były mniej spektakularne od
naszych wyobrażeń. Katastrofa, co prawda miała miejsce,
ale nie stało się to w wyniku walki powietrznej ani nawet
w wyniku zestrzelenia. Niemiecki samolot typu Siebel Si
204D po prostu rozbił się, a właściwie awaryjnie lądował
w lesie koło Wielinia, nieopodal Jeziora Trzcińskiego.

Polanów, naniesione miejsce katastrofy

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Polsko - Francuska kuchnia przyjmuje znowu panienki na naukę wykwintnego gotowania, wypiekania ciast i tortów. Poznań, Młyńska 4. Schroederowa. (879)

Masz maturę? Musisz zdobyć zawodowe wykształcenie. Kursy buchalteryjno-handlowe Pyrka. Programy. Zapisy: Warszawa, Świętokrzyska siedemnaście. (U. 283)

Tapczany leżanki, kanapy, materace, każdej cenie poleca, Jankowski. Września,
Poznańska 22. (864)

7

s t r o n a S t o w a r z y s z e n i a : w w w. s h e - o d k r y w c y. p l

Był to dwusilnikowy samolot wielozadaniowy o długości
13 m i rozpiętości skrzydeł 21 m. Samolot w tej wersji nie
był uzbrojony i wykorzystywany był głównie do transportu
i szkolenia. Produkowany był od roku 1942 w zakładach
lotniczych we Francji a następnie w wytwórniach Protektoratu Czech i Moraw. Rozbity samolot wykonywał
prawdopodobnie lot z lotniska pod Słupskiem z czterema
osobami na pokładzie. Przelatując nisko nad jeziorem nie
wzniósł się odpowiednio i zahaczył o wierzchołki drzew
na pobliskim wzgórzu. Uszkodził śmigła i awaryjnie dość
miękko lądował w lesie amortyzowany świerkami, które gęsto rosły w tym miejscu. Jak relacjonuje Siegfried
Groth, gdy dotarł na miejsce wraz z kolegami, pilotów
samolotu i pasażerów już nie było. Samolot miał pogięte
śmigła, wybite szyby i leżał lekko zaryty w ziemi. Pilotom
nic się nie stało, jedynie jeden z pasażerów był lekko ranny. Jak widać z tej opowieści, z moich planów eksploracji
miejsca katastrofy niemieckiego samolotu, nic nie wyszło.
W miejscu rozbicia samolotu nie pozostały pewnie żadne
ślady, a tym bardziej jakieś części maszyny.
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Polanów 1935, naniesione miejsce katastrofy

Romuald Kowalczyk
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Siebel Si 204D

Lubaczów wojew. Lwowskie, miasto powiat., kolej, autobus, wojsko, Gimnaz. mieszkanc. wraz z okolicą ok. 50.000, dom murow. przy ul. Głównej, 5
ubikac., bud. gospod., duży ogród, front parceli na 2 ulice, za gotówkę ok. 10.000 zł do sprzedania. Na miejscu brak katol. składu bławatnego. Tytus
Sakiewicz, Lubaczów. (893)
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HISTORIE Z ZIEMI WYSSANE
Zasłyszano już tyle historii, że nie wiadomo, co
było i jest prawdą. Nie da się wszystkiego zweryfikować. Bezpośredni świadkowie-obserwatorzy
przeważnie nie żyją, a ci, którzy zachowali informacje zazwyczaj po latach mimowolnie przeinaczają
fakty dodając coś od siebie, czasem upiększając,
aby bardziej rozbudzić wyobraźnię i zainteresować
potencjalnego słuchacza. Na szczęście wiele osób
nie poprzestaje na wysłuchaniu historii. Zadają
dodatkowe, często podchwytliwe pytania, aby dowiedzieć się więcej. Drążą... Niektórzy porównują
zeznania naocznych świadków z zapiskami zawartymi czasem w prywatnej korespondencji.
Każda wioska posiada czołg w jeziorze, niektórzy tubylcy
potrafią nawet (przy odrobinie dobrej woli) wskazać owe
miejsce. Przez połowę wiosek w Polsce pod koniec wojny
przejeżdżał też konwój ciężarówek, a zawsze czujni i niebezpieczni żołnierze SS wychylając się z szoferek strzelali
w okna chat, aby niepowołane osoby nie śledziły ich trasy.... Słyszałem także historie o transporterach z więźniami, którzy wjechali w las, ale już z niego nie wyjechali.
Na ciężarówkach miały być także skrzynie: auta wracały
oczywiście do baz rozładowane. Kto wie jak bardzo te
„short stories” zgodne są z faktami...
Spotkałem się z ciekawym przekazem ustnym odnośnie
mojego regionu, mianowicie pod koniec wojny Niemcy
zjawili się w pewnej wsi z grupą więźniarek. Skąpo ubra-

ne, wychudzone kobiety z chustami na głowach otrzymały łopaty. Sami żołnierze zaczęli pośpiesznie przeglądać
mapy, wydając przy tym rozkazy. Kobiety zaczęły wykopywać przewody - druty służące do komunikacji między
budynkami militarnymi. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż
cały Vaterland cierpiał na kryzys w metalurgii, ale żeby
robić coś takiego? Ile ważyłyby takie kable, 100, 200 kg?
Jest jeszcze inna możliwość, mianowicie nie wszystkie
bunkroschrony w obszarze np. Oderstellung (Pozycja środkowej Odry) były wykorzystywane do walki - mogły równie dobrze służyć za skrytki, magazyny, prowizoryczne
szpitale polowe. Przy okazji – w roku 2007 rozmawiałem
na ten temat z moim sąsiadem, który urodził się i wychował niedaleko Bytomia Odrzańskiego. Opowiedział, że
kiedy był dzieckiem biegali od bunkra do bunkra, a były
to czasy, kiedy w TV królowały filmy „Czterej pancerni
i pies” i „Stawka większa niż życie”, toteż chłopcy na wzór
bohaterów filmowych bawili się w wojnę. Trafili w pewnym momencie na częściowo zasypany bunkier, a co może
zrobić w takim wypadku grupka szukających wrażeń,
wiejskich chłopców? Dokładnie - zabrali się za wykopki...
odkrywając przy okazji magazyn broni oraz amunicji. Co
mnie w tej całej historii zastanawiało - trafili na typowy skład drugowojenny, lecz były tam także bardzo stare
i rzadkie pistolety skałkowe! Dalej historia potoczyła się
jak z „Podręcznika pechowego poszukiwacza”: milicja, pytania, lanie od rodziców, pistolety powędrowały do Odry.
Niestety, naoczny świadek tego zdarzenia nie jest w stanie

Ilustracja: M. Król
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Samouczek Rachunkowy i Geometrii Sitowskiego. 1000 zadań rozwiązanych. Łatwa nauka bez nauczycie- Szofer ogrodnik, dobrymi świadectwami.
la. Uniwersalny poradnik dla każdego zawodu. Cena 4.80 zł. Wpłacone przekazem z góry, z przesył- Oferty piśm. podaniem warunków. Antoni
ką 5.10. Za zaliczeniem poczt. 5.80 wysyła: Ksiegarnia Mikulskiego, Katowice, Mariacka 2. (P. 205) Dunin, maj. Bogusławice, pocz. Izbica Kujawska. (886)
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przypomnieć sobie miejsca zrzutu, zresztą po 50 latach
nie ma się co dziwić... zaskakujące, jak miejsca zmieniają swój dawny wygląd: tu nowe drzewo, tam wykoszona
trawa, każda wysepka jest niemalże identyczna. Brak
punktów odniesienia skutecznie uniemożliwia późniejszą
lokalizację.
Odbiegłem nieco od tematu wykopywanych kabli, więc:
coś mi w tej historii nie pasowało, ale... po jakimś czasie
spotkałem miłośnika regionalnej historii, któremu opowiedziałem zasłyszaną opowiastkę (bo tak je zazwyczaj
traktowałem). Ten zamyślił się i stwierdził, że może być,
a nawet JEST prawdziwa według niego, bo: jego znajomy
jeździł często w teren poszukując meteorytów. Podczas
jednej z wypraw wykrywacz metali wył niemiłosiernie,
więc stwierdził z wielkim prawdopodobieństwem, iż trafił
na gigantyczną, kosmiczną bryłę metalu, która spadła być może - nawet tysiące lat temu! Wspomnę tylko, iż
GRAM meteorytu kosztować może nawet kilkadziesiąt
złotych, więc nic dziwnego, że gość zaczął gorączkowo
rozgrzebywać ziemię w nadziei na „trafienie życia”. Jakież
było jego rozczarowanie, gdy zamiast „góry złota” zaczął
powoli ukazywać się drewniany, gigantyczny walec z nawiniętym nań drutem! Czar prysł, a zdruzgotany porażką
eksplorator postanowił dać sobie spokój tego dnia z wykopkami. Zwój pozostał w dole, przysypany ponownie.
Być może czeka na kolejnego poszukiwacza, któremu dokładnie w tym samym miejscu jakiegoś słonecznego dnia
mocniej zabije serce. Historia lubi się powtarzać, prawda? Czy wkopując przewody Niemcy chcieli uniemożliwić namierzanie wybranych obiektów? Bardzo prawdopodobne. Byłbym wdzięczny, gdyby mnie ktoś oświecił
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w tym temacie.
Wieś Jelenin, województwo prawdopodobnie lubuskie jakoś nie mam dziś ochoty na gorączkowe potwierdzanie
danych. Miałem wtedy chyba 17 lat. Wyjechaliśmy z rodziną na wykopki do siostry mojej babki, mającej bodajże
lat 90. Staruszka trzyma się bardzo dobrze, od czasu do
czasu łyknie sobie kieliszek domowego winka, czasem
z dziadkiem „obalą” coś mocniejszego. Okazja zawsze się
znajdzie, szczególnie poza miastem - przy jednej z nich
percepcja ciotki uległa nieznacznemu pogorszeniu i wtedy
zaczęła wspominać, czym bardzo poprawiła moje samopoczucie, a że akurat spędzaliśmy ten wieczór na powietrzu przy pękającymi od zajmującego je ognia polanami
- atmosfera i okoliczności wręcz błagały o takie tematy!
„Kiedy w 1945 roku przyjechaliśmy tutaj, to było więcej domów. Teraz dużo jest rozebranych, stare drzewa też powycinali. Wiecie jak to jest: wyrzuca się śmieci po wcześniejszych
gospodarzach, sprawdza, co pozostawili, które narzędzia nadają się do pracy, jakie trzeba kupić. Najpierw sprawdza się
pokoje, potem strych, do piwnicy wcale nie wchodziliśmy, ale

Ilustracja: M. Król
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Inteligentna wdowa w średnim wieku, dziesięcioletnia praktyka, chlubne świadectwa, Gospodyni Królewianka, zamiłowana hodowczyni drobiu, saposzukuje posady ogrodniczki, lub zarządczyni gosppodarstwa podwórzowego, modzielna, wiek średni, nauka posady. Zgł. Adm. Przew. Kat.
ewent. razem. Jazłowiec, k. Buczacza, klasztor, Ludwika Rutkowska. (875)
923.
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po kilku dniach coś zaczęło okropnie śmierdzieć. Mówię staremu: „Idź zobacz. Może jaki kot albo pies wlazł i zdechł?”.
No to stary poszedł, ale jeszcze szybciej wrócił i od razu zwymiotował! W piwnicy wisiała stara Niemka. Powiesiła się na
sznurze przerzuconym przez belki. Bała się pewnie ruskich,
co by jej nie zgwałcili albo zabili, a była za stara żeby opuszczać dom i wioskę. Odcięliśmy ją i pochowaliśmy w ogrodzie.
- Tu leży, za oknem? - zapytałem wystraszony i jednocześnie podekscytowany.
- Tam, w rogu. ściągnęliśmy jej tylko złoty pierścionek, ale
ciężko schodził, bo już miała nabrzmiałe palce. Ale później
się zaczęło! W ciągu dnia cicho, ale jak nadchodziła noc wszystko się trzęsło! Szyby i lusterka same pękały, ktoś chodził po schodach stukając obcasami. Strach... Już myśleliśmy
o przeprowadzce, bo Niemka nam spokoju nie dawała. Poszliśmy na plebanię porozmawiać z księdzem; ten przyszedł,
posłuchał i mówi, że on tu żadnych sił nadprzyrodzonych nie
widzi i nic nie poradzi. I tak żyliśmy z tym duchem kilka
tygodni. Potem się nawet przyzwyczailiśmy, ale żaden pies
w tym czasie nie wchodził do domu, a koty omijały piwnicę
z daleka. Na strychu przynajmniej raz w tygodniu znajdywaliśmy martwe ptaki. Nie gniły, po prostu umierały i usychały na pieprz. To było najdziwniejsze.”

s t ro n a G a z e t y : w w w. g a z e t a - o d k r y w c z a . p l

Popatrzyłem na dom, który zaczął mnie powoli przerażać. Mój wujek już nie żył, a ja dowiedziałem się, iż miałem spać w jego dawnym pokoju; co tam pokoju - łóżku!
Miejscu, w którym dokonał żywota! Za dużo wrażeń jak
na jeden wieczór, postanowiłem więc przeciągać jak najdłużej kolację przy ognisku, aby tylko nie iść spać w łóżku
wuja.
- Pewnego dnia przyjechała rodzina tej starej Niemki, przyjechali z niemieckim księdzem, co nas zdziwiło. Zdaje się, że
nie mieli pojęcia o jej śmierci, może miała listy do nich wysyłać, a że nie dochodziły - zaczęli coś podejrzewać? Nie wiem,
w każdym bądź razie pokazaliśmy gdzie jest pochowana,
powiedzieliśmy, co i jak; nawet jej nie wykopywali. Ksiądz
pomodlił się, pokropił dom, rodzina podziękowała. Dawali
jakieś pieniądze, ale my ją przecież pochowaliśmy nie dla pieniędzy. To zwykły człowiek był przecież. No i pojechali.
- To powiedzieliście im, że coś zaczęło straszyć? Bo po co
poświęcili dom?
- A nikt im nic o tym duchu nie mówił! I od tego ich wyjazdu
był już spokój, niewidzialna mieszkanka odeszła z dawnego
domu, może zabrali ją ze sobą?
Wspomniana ciotka to jedna z trzech żyjących sióstr mojej
babki. Wszystkie z nich pamiętają wojnę. Mam jakąś długowieczną rodzinę na szczęście! Zajmowałem się dawniej
genealogią, stworzyłem też drzewo rodzinne, ale utknąłem w pewnym momencie na pra(-pra-)dziadku, który
z bratem służył u Cara. W tym momencie przypomina
mi się stara, rodzinna historyjka... Otóż babka mieszkała
w nieistniejącej już wsi Jeziórko. Jej historia dotyczyła już
czasu po wojnie, którą na szczęście przeżyła wraz z niemalże całą rodziną, jedynie jej brat zginął w Oświęcimiu.
„- Było u nas pole, nieużytek. Ludzie bali się uprawiać, bo
otoczone było drutem kolczastym i chyba były tam jeszcze
miny, więc gospodarze zostawili ten kawałek w spokoju.
Gdzieś usłyszałam, że tam dużo wojska zginęło i żeby uważać, bo tam w nocy straszy. Kiedyś wracałam z potańcówki,
miałam jakieś 2 km do domu. I myślę sobie: „Zrobię skrót, bo to

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok
Córka inwalidy wojennego lat 15, pragnie przyjąć posadę uczennicy, w branży bławatniczej
lub tp. Łaskawe zgłosz. uprasza Związek Inwalidów wojennych R. P., Powiatowe Koło
Poznań, ul Kozia 9, tel. 29-94. (894)

Wyręczycielka pani domu, lat 33, wykwalifikowana, poszukuje posady zaraz lub później. Oferty Adm. Przew. Katol.878
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z 500 m bliżej by było”. Stanęłam przy tym polu, rozglądam
się, ale niczego nie było widać; księżyc bardzo ładnie oświetlał
okolicę. Bezpiecznie -pomyślałam i dałam krok naprzód....
„Aaaaaaa, Jezus, puśćcie mnie”! Zaczęłam krzyczeć, bo coś
złapało mnie za włosy i rękaw sukienki i nie chciało puścić!
„Hitlerowiec” myślę sobie i nie przestaję się wyrywać! Walczę, krzyczę, w końcu puściło! Ja biegiem i z płaczem uciekam
przez to pole, bo już stwierdziłam, że lepiej na skróty biec,
bo może być jeszcze gorzej. Oglądam się za siebie - nic nie
goni, niczego nie widać. Wpadam do domu, matka z ojcem
patrzą jak na jakiegoś kocmołucha! Zapłakana, cała brudna,
rozczochrana... jak się uspokoiłam, to powiedziałam co i jak.
Nie chcieli po nocy chodzić, ale postanowili sprawdzić miejsce
następnego dnia. Ledwo spałam wtedy, pamiętam, że nie gasili lampy naftowej.
Tak więc rano z całą rodziną wybrałam się w nawiedzone
miejsce. Zaprowadziłam ich dokładnie tam, gdzie coś chciało
mnie zabić, a ci przyglądają się, coś tam szepczą między sobą...
nagle parskają śmiechem! Siostry mało się nie powywracały,
ojciec aż nie mógł powietrza złapać: na drucie kolczastym widać było pukiel włosów i resztki mojej pięknej sukienki! Przynajmniej od tego czasu byłam odważniejsza i zawsze już chodziłam na skróty przez „nawiedzone pole”. Widzisz teraz do
czego może doprowadzić zbyt wybujała wyobraźnia...”
Wieś Jeziórko obecnie nie istnieje, gdyż na jej terenie powstała kopalnia siarki. Mieszkańców wysiedlono, zniszczono zabytki architektury i przygotowano teren pod
przyszłe zabudowania w postaci hal, magazynów, parkingów; najczęstszy widok to hektary podziurawionej ziemi,
natomiast ostatni dom zburzono w 1995 roku.

i kufle z płaskorzeźbami przedstawiającymi przeróżne sceny, zarówno bajkowe jak i społeczne, fragmenty lalek, filiżanki, aż po emaliowane szyldy z nazwami zakładów głogowskich, a dokładniej rzecz ujmując: z Glogau. Dosłownie
wszystko - raj dla poszukiwaczy i kolekcjonerów, głównie
birofilów, a zważywszy na fakt, iż nikt nikogo z miejsca
wysypywania ziemi przemieszanej z przedmiotami nie
wypraszał.... Ech, „gdzie te czasy, co minęły”. Istna kopalnia. Oczywiście mnie również nie mogło tam zabraknąć:
zbierałem małe aptekarskie buteleczki, głównie bez gwintu
i napisów. Otrzymałem zamówienia od pewnego artysty,
który upiększał je farbami akrylowymi i takie kombinacje
retro-novus sprzedawał. Dzięki temu mogłem pozwolić
sobie na m.in. wakacyjne wyjazdy. Fortuny się na tym nie
zbijało, ale wolałem połączenie pracy z przyjemnym oraz
jednocześnie coraz bardziej wciągającym hobby, niż monotonne oraz wielogodzinne zbieranie truskawek czy malin.
Tak to przyjemnie upływało życie nastolatka. Na miejscu
zjawialiśmy się codziennie przez 2-3 tygodnie; czasem
starzy bywalcy znikali, lecz niemalże od razu ich miejsce
zajmowali nowi kopacze, z których każdy próbował wypytać, co ciekawego można wygrzebać, gdzie najlepiej kopać.
Na weekendy wszyscy schodzili z hałd do gigantycznego
wykopu (gdyż wówczas na miejscu budowy pozostawał jedynie stróż o łagodnym usposobieniu) o głębokości dochodzącej do 3 metrów. Tam wystarczało niekiedy wyciągnąć
dłoń -czasem użyć patyka - aby wygrzebać ze ścianki interesujący oraz będący w zasięgu wzroku przedmiot. Było też
wiele ołowianych żołnierzyków nieznacznie uszkodzonych,
które następnie wymieniano na PRL’owskie plastiki, przeważnie w stosunku 1:10, trafiało się też mnóstwo monet,
aczkolwiek niemal wyłącznie pfennigów (odpowiedników
obecnych groszy), rzadziej srebrne marki. Kilku szczęśliwców wróciło do domu ze złotymi, herbowymi sygnetami,
które.... zostały wymieniane na stosy komiksów z Tytusem,
Romkiem i Atomkiem lub Kapitanem Żbikiem. Lekko
skorodowane odznaczenia niemieckie wychodziły zazwyczaj kompletami; sprzedawało się je potem kolekcjonerom
lub wymieniało na klamry do pasa, które wyglądały jakby
dopiero opuściły fabrykę. Później okazywały się -niestetytanimi podróbkami, lecz kto wtedy zbierałby zniszczone
odznaczenia, jeśli dostępne były nowiutkie, lśniące i pachnące świeżością?
„Kopalnia” szybko została zamknięta, gdyż budowa oczyszczalni ścieków została zakończona. Miejsce opustoszało,
ale dam głowę, że kiedy tylko ruszą nowe inwestycje w tym
miejscu - wyruszą tam tabuny pielgrzymek. Ja będę szedł
na czele pochodu, hahaha!!!

Jeśli chodzi o wykopki „na ślepo”, to najlepiej wspominam
czas budowy oczyszczalni ścieków na terenie miasta - niedaleko ulicy Krochmalnej. To było miejsce! Dowiedziałem
się owego czasu z jakiejś głogowskiej gazety, iż miejsce nawiedzają całe rzesze „turystów” z terenu Wrocławia, Legnicy czy Poznania. Przyciągane artykułami rodziny urządzały
sobie swoiste weekendowe pielgrzymki.
Stare butle z niemieckimi napisami to podstawa. Kiedy
znajdujesz pierwsze pięć myślisz sobie: „To mój szczęśliwy dzień!”; samopoczucie jest niesamowicie dobre! Kiedy
trafiasz na kolejną partię - można wyjść z ciała z radości,
szczególnie gdy fanty różnią się między sobą, trafiasz na
tzw. „kolekcjonerskie odmiany”, lecz gdy na światło dzienne wyłaniają się spod ziemi kolejne - cała zabawa zaczyna być powoli nużącą harówką... Miejsce budowy wspomnianej oczyszczalni okazało się starym, przedwojennym
śmietniskiem. Nie muszę chyba wyjaśniać, co tam można
było znaleźć. Powiem krótko: WSZYSTKO! Od grzebieni
z nazwami zakładów fryzjerskich czy producentów, poprzez
szczoteczki do zębów i sztućce misternie wykonane jeszcze
z kości (jakiej? nie mam pojęcia, na pewno nie słoniowej)

Lukasz Jedynak „Yedyny”
yedyny@poczta.fm

Większość opisanych sytuacji nigdy nie miała miejsca i stanowią jedynie
fantazję autora!
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Drogi Czytelniku! Jeśli jesteś w posiadaniu ciekawych zborów lub materiałów dotyczących historii i chciałbyś tę historię, wspomnienie czy odkrycie ocalić od zapomnienia - skontaktuj się z redakcją.
Przedruk i kopiowanie zamieszczonych materiałów wyłącznie za zgodą redakcji. Zastrzegamy sobie prawo redagowania nadsyłanych artykułów.

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 12 września 1937 rok

Służący skromnych wymagań. Odpisy świadectw, referencje ostatnich
pracodawców konieczne. Maj. i poczta Potworów, pow. radomski. Nieuwzględnionych nie zwraca się. (888)

Stolarzom dostarczam katalogi meblowe, bejce, papier do mazerowania,
odbijanki. Cennik wysyłam. „RENOMA” Poznań, wielkie Garbary 1.
(729)

