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Okupacja

Jak byłem gdzieś w czasie bombardowania w okolicach Tatar, tę legitymację zakopałem, wtedy
ona na pewno zgniła, bo chciałem iść na wschód, ale ktoś mi doradził, żeby nie iść i wróciłem do
domu. Działałem trochę w szkole, uczyłem się niemieckiego, także później myślę sobie: trzeba
znać niemiecki dobrze, bo jak będę gdzieś  w niedobrym miejscu to może mi ten język pomoże. I
na ulicy Żmigry, był taki student w czasie okupacji, ja zwąchałem się z nim i on mnie udzielał
lekcji niemieckiego. Ja gramatykę to się tak douczyłem, że do dziś pamiętam: Ich . Później wojna
była jak dalej i aresztowania, krycia się, pobili mnie, złamali mi nos, co to Niemcy, jak przyjechali,
to było przed wybuchem wojny z Rosją, Niemcy-Rosja. Trochę tak po uszach dostałem. Byłem
też i odważny, bo w czasie okupacji chodziłem do kolegów na Kuśminek, tam za tunel, na ulicę
Wojenną. Tam był element polskich kolejarzy i tak dalej, a tutaj- gdzie ja się wychowywałem- to
była elita niedostępna i pełno Żydów wraz z domami. 

Na ulicy Peowiaków 5, tam gdzie ja teraz mam ten zakład, poznałem swoją żonę, ona tam
mieszkała i była wysiedlona z rodzicami. Była sobota, jak opowiada i Niemcy weszli i za pół
godziny raus. I ona została wysiedlona z rodzicami do Ostrowca Świętokrzyskiego. Ta wieś
nazywa się Miłków. To tak jak u nas Sławinek w stosunku do centrum, góry takie duże. Ponieważ
ona miała kartę, żeby jechać do Niemiec, więc ja podpadłem jej jak sam as pod rękę i
przekreśliłem ten wyjazd. Ona wyszła za mąż, no i oczywiście podała , że w ciąży, więc na tej
podstawie anulowali. Jak się ożeniłem z nią, tak front wschodni się zbliżał do Lublina. I zaczęli, tu
na Placu Litewskim robić okopy przeciwlotnicze. Więc ona, już mając dziecko pół roku, mówi:,,
Wiesz co, Janek, może byśmy pojechali do Łejsa, tam w Świętokrzyskie Góry, bo tam będzie
bezpieczniej, wydaje się to miasto równe, które jest poza Bugiem”, to ono wchodziło raz w ręce
niemieckie, raz w rosyjskie i ze względu na te wiadomości ja tam byłem od lipca chyba do
stycznia, bo front był pierwszego stycznia, tam już zaczęli w Sandomierzu, widziałem, że
fragment tej frontyfikacji przy mostach Wisły. No i pojechaliśmy ostatnim pociągiem, bo
pamiętam, że wózek nadałem, ale już wózka nie odebrałem, bo front posunął się na przód. I tam
byliśmy chyba do stycznia, tak mniej więcej, lipiec, styczeń następnego roku. Jak wróciliśmy do
Lublina w styczniu 1945 roku, tak ja zauważyłem jak już ten front poszedł na przód, tamte
tereny, czyli Kielce, zostały zajęte, i wróciliśmy przez Sandomierz. To trzeba było dużo odwagi,



bo tam jakoś tak żona weszła do szoferki z dzieckiem, a mnie nie chciała ta kierująca
porządkiem kobieta- żołnierz wpuścić do samochodu. To imitowałem, że ja już odchodzę, a jak
ona się odwróciła od samochodu, to w biegu dognałem ten wóz i wsiadłem i przejechałem Wisłę.
To trzeba było być młodym i sprawnym, bo to był amerykański wóz, wysoki, no ale udało się. Jak
żeśmy tu przyjechali na stare śmiecie, tak ja zauważyłem krytykę niektórych ludzi- a to tam
żołnierze szyby powybijali, a to robili rozmaite fikusy. Więc rano widziałem jak żołnierz polski
stał i pełno było ludzi koło niego. Ja ciekawy byłem co on tam im mówi, podszedłem, a tam
skarżyli się do niego, kobiety przeważnie: ,,panie nigdy tego nie było, walił w szybę, wybił szybę,
chciał do mieszkania wejść”, to mieli na myśli żołnierzy. Później tam na Dolnej komuś buty zdjęli,
taki bałagan był. I człowiek bardziej wnikał w te wiadomości ze wschodu. 

Więc jak tylko przyjechałem do Lublina to poszedłem, gdzie ten róg Lipowej, co tam zrobili
remont gmachu dla sądu, to tam było na parterze biuro LKU. I tam miałem zgłoszenie, jako
zarejestrowany, do wojska.

 Jak Lublin był już wyzwolony to ja byłem biernym, nie pracowałem, nie wiązałem się z żadną
pracą, tylko obserwowałem. Najważniejszą przyczyną tego, że ja byłem bierny- mnie się nie
podobało, że orzeł Polski nie ma korony. I ja mówiłem tak, nie tylko ja mówiłem, inni też tak
mówili, do pewnego czasu, bo to było karalne: Nasz orzeł bez orła to jest jak wrona i chyba ta
wrona skona. To tak się mówiło w skrócie, to w tym skrócie wszystko było. 

Jak się wojna skończyła i Lublin został wyzwolony, to ludzie zaczęli odwiedzać Warszawę w
celach handlowych, jednym słowem za groszem, jak to się mówi pospolicie. I ja też tak raz
pojechałem. A z jednej mojej podróży zaobserwowałem taki felieton. Mianowicie wszyscy w
Warszawie na dworcu wschodnim, starym tym, parterowym, dawniejszym dworcu, stali, a nieraz
stało przy końcu ulicy Alei Jerozolimskich. Stamtąd obserwowało się dworzec w nocy, to był
widok bardzo nieprzyjemny. Ponieważ światła nie było, więc jak jechał samochód, to oświetlał te
poszczególne kilkuty domów wypalonych. To tak wyglądało, jakby człowiek był gdzieś w piekle..
Stoimy sobie przy szynach na dworcu wschodnim, czekamy na swój lubelski pociąg. No
przyjechał, każdy wsiadł, nie tak jak powinien, tylko przez okno, i na dach, rozmaicie się jechało i
stojąc w tych przybudówkach, ciasnota duża, ludzie zmęczeni, nieraz było tak, że człowiek
będąc już w środku pociągu, czekając kiedy ruszy, zdrzemnął się. No i jak się tak trochę wyspał,
obudził się i patrzy i widzi, że te same widoki są jak było przed spaniem. Okazuje się, że tam
ktoś w ostatniej chwili chciał wsiąść i wpadł pod pociąg, a nadzieja była taka, że będzie żył to
musiał przyjechać jakiś  tam, nie wiem, drugi wagon i podniósł ten pociąg do góry i dopiero go
tam wyciągnęli, ale ja tego nie widziałem, tylko przespałem. I nareszcie pociąg ruszył.
Niewiadomo, czy o czasie, ile on będzie miał spóźnienia i każdy pyta jeden drugiego:,, pan
mógłby mi powiedzieć jaka godzina?”, a on: ,,nie mam zegarka”, ,,aha”, no to pyta drugiego- ,,ja
też nie mam zegarka”. I okazuje się, że w tym przedziale, gdzie ja siedziałem, nikt nie ma
zegarka. No i jedziemy, po drodze były takie przygody, że pociąg, stanął, była strzelanina broni
palnej. Jakie były przyczyny, to trudno mi powiedzieć, bo ja siedząc w tej ciasnocie nie mogłem
zaobserwować nic przez okienko. No i naraz mijamy Dęblin, no i tak już bliżej Puław, to się tam
ktoś odezwał, mówi:,, cholera, panie spóźnienia dużego nie mamy, jest dopiero godzinę
opóźnienia”, a to jest już dobrze. A jak byliśmy już w Puławach, to drugi mówi:,, na moim
zegarku to bardzo dobrze jedzie ten pociąg”. No i okazuje się, że jak już było blisko Lublina, to
okazuje się, że prawie wszyscy mieli zegarki i cały ten ambaras opiera się na tym, że wszyscy
nie mieli przed odjazdem zegarków, a później wszyscy mieli, bo to był taki okres, że mówiło się
,,takie czasy i ja nie mam czasu”. Takie czasy i o te czasy chodziło, czyli o zegarek.
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