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Słowa kluczowe Czyny społeczne, zbieranie ziemniaków, powstanie Parku
Ludowego, Park Ludowy, dyżury w zakładach pracy

 
Na czynach społecznych byłam dopiero, jak zaczęłam pracować
Czyny społeczne - po młodych ludziach to to właściwie spływało. Ja w szkole nie
chodziłam,  nie  byłam  na  żadnym  czynie  społecznym,  a  moja  siostra  była  na
wykopkach raz.  Trzeba było te kartofle z pola zebrać,  bo była jakaś deszczowa
jesień. No i ta młodzież pojechała zbierać kartofle. Wiem, że wspomnienia miała
bardzo  złe,  bo  czy  to  był  PGR,  czy  to  były  gospodarstwa  indywidualne,  ale  ta
młodzież, te dzieci były cały dzień głodne, bo nikt im jeść nie dał. Ja na czynach
społecznych  byłam dopiero,  jak  zaczęłam pracować.  Czyny  społeczne,  to  była
budowa parku na Nowej Drodze, Parku Ludowego. To jest park wybudowany właśnie
czynem społecznym. No i chwała nam za to, żeśmy to zrobili, bo park jest do tej pory.
Na czyn społeczny też jeździłam w latach, to koniec lat siedemdziesiątych, [budować]
Zalew Zemborzycki.  Nie mam pojęcia,  co tam robiliśmy,  ale  coś tam łopatą się
grzebało.  Nie pamiętam więcej  czynów społecznych. Natomiast,  jak się zbliżało
święto takie, jak 1-go Maja albo 22-go Lipca, to w roku [19]54, może jeszcze [19]55
trzeba było dyżury pełnić i to całą dobę. Były całodobowe dyżury w zakładach pracy.
Ja też zostałam wyznaczona na taki dyżur, chociaż miałam siedemnaście lat wtedy.
W biurze - baraku na Bronowicach - jeszcze stare Bronowice były budowane - i
musiałam tam do jedenastej godziny w nocy pilnować. Żeby wróg nie napadł na
zakład pracy. No, jakby wróg napadł, to pewnie bym najpierw sama uciekała. To było
bez sensu, naprawdę, bo trzeba było siedzieć przy telefonie nie wiadomo po co, jeżeli
był  portier.  No  to  takie  było  właśnie  pilnowanie  dobra  narodowego,  można  tak
powiedzieć.
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