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Kto nie ma pamięci, ten niech ją sobie stworzy na papierze.Gabriel Garcia Marquez





WSTĘP

 Stołczyn to jedno z osiedli Szczecina położonych na północnych jego rubieżach. Jego historia sięga okresu średnio-wiecza, kiedy to na gliniastych ziemiach Doliny Dolnej Odry zo-stały założone trzy wsie: Stołczyn, Kraśnica i Glinki1. Na Stoł-czynie w XIII wieku został wybudowany kościół, najpierw drewniany, potem, w XV wieku, już murowany2. Doskonałe po-łożenie oraz naturalne złoża gliny przyczyniły się do gwałtow-nego rozwoju wszystkich wsi w okresie rewolucji przemysłowej.  W jej wyniku zabudowa tych trzech wsi tak mocno się do siebie zbliżyła, że zostały one połączone w jedną gminę Stolzenhagen--Kratzwieck3. Ten dość płynny rozwój został zaburzony w 1945 roku, kiedy w wyniku przegranej przez Niemców wojny Szczecin, a wraz  z nim Stołczyn, znalazł się w granicach Polski. Powiedzieć, że rok 1945 był dla Stołczyna przełomowy, to jakby nic nie powiedzieć. Strategiczne decyzje, które zapadły w gabinetach politycznych, 1 Łuczak M., Szczecin Stołczyn-Skolwin, Szczecin 2018, s. 120, 168, 174.2 Tamże, s. 134.3 Tamże, s. 128.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP6miały realny wpływ na życie mieszkańców. Oznaczały przede wszystkim wymianę ludności. Proces ten nie był jednak oczywisty i nagły. Na początku 1945 roku na Stołczynie mieszkało  ok. 6,5 tysiąca osób4. Większość to byli pracownicy lokalnego prze-mysłu – huty, cegielni, fabryki chemicznej, stoczni. Była to ludność jednolita etnicznie, niemiecka. Gmina, która w 1939 roku została włączona do tzw. Wielkiego Szczecina, wciąż miała swoją admini-strację i burmistrza, swój ewangelicki kościół i pastora oraz życie toczące się wokół pracy w przemyśle, rolnictwie i rybołówstwie. Funkcjonowała szkoła, kilka sklepów i restauracji. W czasie trwania wojny nad głowami Stołczynian prze-latywały samoloty. Nazywali je „maszynami do szycia”, z uwa-gi na dźwięk, który wydawały. W lutym 1945 roku latały już niemal codziennie5. Zagrożenie stawało się coraz bardziej  realne i namacalne, zwłaszcza że ucieczki i ewakuacje rozpo-częły się już w 1944 roku. W 1945 roku miały miejsce dwie fale ewakuacji. Pierwsza odbyła się w lutym i marcu, kiedy to więk-szość mieszkańców dostała nakaz opuszczenia swoich domów.  Zabrali najpotrzebniejsze rzeczy i zostali ewakuowani pocią-giem do Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Stamtąd każ-dy udawał się, dokąd mógł. Druga fala ucieczek miała miejsce  w kwietniu, chwilę przed pojawieniem się wojsk rosyjskich oraz w maju6.4 Tamże, s. 130.5 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen, Kratzwieck und Gotzlow, 1986, s. 2586 Tamże, s. 258-259, 268.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP 7 Na ulicach Stołczyna pierwsi Rosjanie pojawili się  27 kwietnia7. 28 kwietnia pierwsi przedstawiciele władz polskich przybyli do Szczecina, a wśród nich pierwszy polski prezydent miasta, Piotr Zaremba. O Stołczynie dowiedział się już 30 kwiet-nia, dzięki dwóm Polakom będącym robotnikami przymusowymi, przebywającymi w tutejszym obozie pracy. Poinformowali go oni, że w pobliżu ruin huty żelaza znajdowało się wówczas kilkunastu Polaków, którzy na wieść o pojawieniu się polskich urzędników sami się zorganizowali i wysłali ich jako reprezentantów, po in-strukcje. Piotr Zaremba mianował natychmiast jednego z przyby-łych, sierżanta Stefana Kwapicha, sołtysem osady Stołczyn8. Oficjalnie do lipca 1945 roku Stołczyn znajdował się pod radziecką okupacją, a potem aż do października 1945 roku pod-legał administracji niemieckiej. Po kwietniowych ewakuacjach na Stołczynie pozostało trochę Niemców – komunistów, którzy liczy-li na przychylność Rosjan oraz szansę na przejęcie kontroli nad  administracją. We wspomnieniach mieszkańców przewija się jed-nak stwierdzenie, że brakowało im umiejętności zarządzania i nie potrafili się zorganizować9. Po zawieszeniu broni i kapitulacji Niemiec w maju, w cią-gu następnych kilku tygodni i miesięcy, latem i jesienią 1945 roku, mieszkańcy powoli zaczynali wracać do Stołczyna. Zastany wi-dok nie był czymś, co napawało ich optymizmem. Nie było żadnej  7 Dummann K., Das zweite Stolzenhagen Buch. Erinnerungen an 
einem Stettiner Vorort, 1989, s. 135.8 Zaremba P., Wspomnienia Prezydenta Szczecina. Pierwszy szcze-
ciński rok 1945, Łódź 2016, s. 103.9 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 267.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP8administracji, nie było co jeść, wszystko zostało splądrowane, przeszukane, skradziono wiele przedmiotów i mebli. Wszystkie sklepy kupieckie zostały ograbione10. Rosjanie stacjonowali w kilku miejscach. Terenem ich kwaterunku był obszar między ulicami Monterską i Dą-brówki, jak również gospodarstwa wiejskie na ul. Nehringa,  m. in. gospodarstwo Hansa Dittmera na skrzyżowaniu Nehrin-ga i Polickiej. W „Union-Restaurant”, na ul. Łowieckiej, założy-li swoją komendanturę. Biuro komendanta rosyjskiego nato-miast znajdowało się w budynku na dzisiejszej ul. Nehringa 3511.  W kaplicy baptystów, późniejszym Domu Kultury Huty Szczecin, urządzona została stołówka dla Rosjan12. Ze wspomnień mieszkańców wynika, że Stołczyn nie uni- knął typowych dla wojennego okresu historii. Rosjanie gwałcil ko-biety i polowali na ludzi, czasem zgarniając ich z ulicy pod byle pre- tekstem.  Niektórzy mieszkańcy, tracąc nadzieję, odbierali sobie życie. Tak było np. w przypadku lekarza, który otruł żonę cy-janowodorem, a siebie zastrzelił. Kwas cyjanowodorowy brały  całe rodziny13. Ci,  którzy chcieli żyć musieli ciężko pracować. Każdego ran-ka Niemcy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, byli wzywali na plac przy  ul. Nehringa. Tam  dostawali dyspozycje do pracy w danym dniu.  Część była wysyłana do zbierania plonów z upraw, takich jak 
10 Tamże, s. 259, 270.
11 Tamże, s. 259.
12 Dummann K., Das zweite Stolzenhagen Buch..., s. 136.13 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 269, 273; Dummann K., Das zweite Stolzenhagen Buch..., s. 135-136.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP 9rzepa czy ziemniaki. Ale wielu mężczyzn wysyłano do huty, aby po-magali w pracach związanych z demontażem. Złom był ładowany  do wagonów i transportowany na wschód. Część ludzi była wy-syłana też do Polic do demontażu tamtejszej fabryki, albo do wycinki drewna oraz przygotowania go do transportu na dzie-dzińcu szkolnym na Dąbrówki. Kobiety natomiast pracowały  w kuchni, obierając ziemniaki, bądź zajmowały się innymi praca-mi, jak np. szycie. Praca była o tyle ważna, że każdy, kto był chory, zbyt stary lub zbyt młody, by pracować, nie miał prawa do kartek żywnościowych14. A z żywnością szybko pojawił się ogromny problem.  Rosjanie powybijali bydło i trzodę chlewną na mięso. Nie było mleka, a sklepy były nieczynne. Mieszkańcy łowili więc ryby, zbie-rali owoce, oraz kradli plony, które powinni oddawać Rosjanom.  W cenie były najbardziej ziemniaki. W najlepszej sytuacji były ro-dziny kobiet pracujących w kuchni dla Rosjan – zawsze coś przy-niosły do domu z pozostałych resztek. Królował handel wymien-ny, wymieniano wszystko na jedzenie15. W tym czasie do Szczecina, w tym również do Stołczy-na, zaczęli napływać polscy osadnicy. Powodowało to trudności,  bowiem do czasu ostatecznych ustaleń, Rosjanie i Polacy kwestio-nowali wzajemnie swoją władzę. Absolutnie nie mogli się porozu-mieć. Do tego dochodziły wielowiekowe animozje. Ze wspomnień niemieckich mieszkańców dowiadujemy się, że Rosjanie i Polacy przebywający w 1945 roku na Stołczynie nie bili się wprawdzie 14 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 267, 268, 270.15 Tamże, s. 260, 263.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP10publicznie, ale jednak zdarzało się, że w ciemności, na nieoświe-tlonych ulicach Stołczyna, pojedynczy Polacy zostali pobici przez Rosjan, i odwrotnie – Rosjanie przez Polaków16. Z powodu złej diety, latem 1945 roku, wybuchła epide-mia tyfusu. Umierały całe rodziny, dzieci i dorośli. Jednego dnia trzeba było pochować 26 osób zmarłych z głodu lub tyfusu. Ich ciała, umieszczone w kocach lub w zbitych na szybko trumnach, zostały złożone w masowym grobie na cmentarzu na ul. Nehringa. Pogrzeby były szybkie i bez odpowiedniej oprawy, bowiem pastor szybko uciekł ze Stołczyna17. Tymczasem jeszcze w czerwcu 1945 roku niemieckie wła-dze Szczecina prowadziły akcję osiedlania na północnych peryfe-riach miasta, czyli m.in. na Stołczynie, Niemców nie pochodzących ze Szczecina, którzy w tymże Szczecinie z różnych powodów się znaleźli18. Na progu lata na Stołczynie mieliśmy zatem mozaikę ludności, która była do siebie wrogo nastawiona. W lipcu Szczecin przestał być wprawdzie częścią Radzieckiej Strefy Okupacyjnej, granice miasta jednak, wyznaczone wówczas przez prezydenta Zarembę, nie obejmowały Stołczyna. Los jego pozostał zatem na-dal niepewny. W lipcu 1945 roku niemieccy mieszkańcy Stołczyna od-tworzyli swój samorząd. Urząd gminy został umieszczony na  ul. Nehringa 22, w domu Erdmanna Dittmera, gdzie do 1920 roku było biuro burmistrza. Tam zostało umieszczone biuro meldun-kowe dla niemieckich mieszkańców oraz urząd stanu cywilnego. 16 Tamże, s. 270.17 Tamże, s. 260, 267.18 Zaremba P., Wspomnienia..., s. 185-186.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP 11Tam rozdawane były kartki żywnościowe. Pojawiła się potrzeba wyboru burmistrza. Kandydatów było dwóch, obaj o nazwisku Voss. Mieszkańcy mówili: duży i mały Voss. Mały Voss miał gar-ba. Mieszkańcy nie chcieli garbatego burmistrza, więc wybrali du-żego Vossa. Franz Voss miał żonę i dwie córki, siedział wcześniej  w więzieniu za parodiowanie nazistów. Został z niego zwolniony z końcem wojny19. Z upływem czasu na Stołczynie zaczęło się pojawiać coraz więcej Polaków. Nie obyło się bez mieszkaniowych przepychanek. Władze niemieckie próbowały usuwać Polaków z mieszkań, wła-dze polskie starały się temu przeciwdziałać. Niczego nie dało się jednak utrwalić do momentu ustalenia ostatecznego władztwa nad Szczecinem i całym Pomorzem Zachodnim.  Polacy 23 sierpnia 1945 roku przejęli od wojskowych władz radzieckich zarząd linii kolejowej Szczecin-Police-Trzebież. Na pośrednich stacjach kolejowych, w tym na Stołczynie, pojawili się polscy kolejarze. Nie czuli się oni tutaj, na północnych częściach Szczecina, znajdujących się nadal pod niemiecką administracją, bezpiecznie. Dlatego Piotr Zaremba zdecydował o wysłaniu do nich silnych ekip straży ochrony kolei oraz milicjantów. Był to pierwszy przyczółek oficjalnej polskiej administracji państwowej na Stołczynie20.  Na początku na kolei pracowali również Niemcy. Na pol-skiej linii kolejowej pomagali oczyścić i naprawić stacje kolejowe Kraśnica, Gocław i Golęcino oraz sprawdzić i naprawić tory. Jed-
19 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 260; Dummann K., Das 
zweite Stolzenhagen Buch..., s. 136.
20 Zaremba P., Wspomnienia..., s. 285-286.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP12nak wraz z pojawieniem się coraz większej liczby Polaków, Niem-cy byli usuwani ze swoich stanowisk21. W wyniku ustaleń poczynionych w dokumencie z 21 wrze-śnia 1945 roku, Stołczyn znalazł się w końcu w rękach polskiej administracji Szczecina. O mały włos objęłaby go tzw. enklawa po-licka (w której ujęty został np. Skolwin), która podlegała jeszcze przez kolejny rok władztwu rosyjskiemu. Szybka reakcja Piotra Zaremby zapobiegła jednak takiemu obrotowi wydarzeń . Oficjal-ne przejęcie administracji z rąk niemieckich zostało wyznaczone na 4 października22. Tegoż dnia do Stołczyna przyjechało dziesięciu urzędni-ków i sześciu milicjantów. Desygnowany komisarz dzielnicowy za-czął przejmować agendy od niemieckiego wiceburmistrza. Franz Voss bowiem zdążył już uciec ze Stołczyna dwa dni wcześniej, zabierając spis mieszkańców osady23. Polacy stopniowo przej-mowali urzędy wcześniej obsadzone przez Rosjan. W Stołczynie pozostał tylko komendant rosyjski. Polski komisarz dzielnicowy został umiejscowiony obok niego, na ul. Nehringa 37. Polska ad-ministracja znalazła się w dawnej administracji miejskiej w domu Erdmanna Dittmera przy ul. Nehringa 2224. Dopiero w lutym 1946 roku administracja polska na Stołczynie wydała rozkaz, że wszyscy Niemcy muszą się zare-jestrować w urzędzie. Musieli stawiać się alfabetycznie, reje-stracja trwała cztery tygodnie i została zakończona pod koniec 
21 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 261-262.
22 Zaremba P., Wspomnienia..., s. 308, 316.23 Tamże, s. 313.24 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 271



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP 13marca 1946 roku. Na Stołczynie w tym momencie było jeszcze  3,5 tysiąca Niemców. W maju 1946 roku rozpoczął się ostatni etap ich wysiedlania. Na Stołczynie sukcesywnie dom po domu został oczyszczony, a ludzie załadowali swoje rzeczy na wózki. Musieli  udać się do Golęcina i Żelechowej, gdzie istniały duże obozy,  w których oczekiwali na transport na zachód25. Nie wszyscy wy-jechali jednak ze Stołczyna, jeszcze 1947 roku mieszkało tu ok.  100 Niemców. Na  miejsce  dawnych  mieszkańców  przyjechali  osadnicy ze wschodu, głównie repatrianci zza Buga oraz pracow-nicy branży przemysłowej ze Śląska. W ten świat jako dzieci i młodzi ludzie wkracza-li moi rozmówcy. Przyjechali na Stołczyn z rodzicami albo już sami. Albo już tutaj się urodzili. „Stołczyn kiedyś tętnił życiem”, „W Stołczynie dużo się działo”, „Stołczyn był kultu-ralnym ośrodkiem Szczecina” – te i inne sformułowania, wy-powiadane z nostalgią, przepełniają ich wspomnienia. W okre-sie, kiedy robotnicy i przemysł były priorytetem systemu,  przemysłem stojącemu Stołczynowi żyło się dobrze. Tylko dobrze, bo wciąż ciężko. Najpierw lata bezpośrednio po wojnie rzuciły lu-dzi w nowe miejsce, gdzie musieli w jakiś sposób zorganizować się,  czy to na poziomie jednej rodziny, czy całej społeczności. Potem przyszły ciężkie lata, kiedy nic nie było, a kartki na towary i kolejki były normą dnia codziennego. A jednak wszyscy moi rozmówcy tamte czasy w swoich wspomnieniach przechowują jako lepsze. Ciekawsze. Weselsze. Bo „wszyscy mieliśmy po równo i nikt nikomu 25 Dummann K., Stettin – Stolzenhagen..., s. 264, 267, 269, 272, 273.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP14niczego nie zazdrościł”. „Wszyscy jakoś sobie pomagali”. „Każdy dbał  o swoje otoczenie, nikt nie oczekiwał, że ktoś za niego coś zrobi.” Książka, którą oddaję do rąk Czytelników jest za-pisem rozmów przeprowadzonych z seniorami Stołczyna  w 2019 roku. Nie znajdzie tu dla siebie zbyt wiele ten, kto szu-ka kalendarium wydarzeń. Pamięć ma to do siebie, że bywa myląca i wiele z niej się ulatnia. Kolejność wydarzeń staje się nieistotna, liczą się emocje i opowieści. A z tych opowieści  wyłania się wspomnienie Stołczyna tętniącego życiem i barw-nego, pomimo szarości życia w tamtym czasie. Stołczyna, który łączył ludzi siatką powiązań rodzinnych, koleżeńskich, zawodo-wych czy sąsiedzkich. Który był samowystarczalny  i realizował podstawowe potrzeby mieszkańców. I który jednocześnie, chcąc nie chcąc, był uczestnikiem wydarzeń politycznych o znaczeniu przełomowym w historii najnowszej, jak stan wojenny czy straj-ki. Wszystkie te duże wydarzenia były częścią życia w tamtym czasie. Jedne – biernie obserwowane, inne – aktywnie współtwo-rzone. Wszystkie są mikrohistoriami, które tworzą spójną opo-wieść o tamtych czasach. Świadkami tej małej historii, dziejącej się w cieniu wielkich, przełomowych wydarzeń, byli mieszkańcy,  z którymi dane było mi porozmawiać.  Niepostrzeżenie wywiady te stały się moją osobistą wę-drówką w głąb czasów, w których na Stołczynie mieszkały obie babcie mojego dziecka. Mieszkały też dwie prababcie, a wspo-mnienie o jednej z nich pojawia się w tych opowieściach.  Książka nie powstałaby gdyby nie pomoc ca-łej rzeszy wspaniałych ludzi. Dziękuję pani Wiesławie 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII WSTĘP 15Rycerz za wsparcie jakiego udzieliła pomysłowi. Dzię-kuję osobom, które użyczyły mi fotografii ze swoich  rodzinnych albumów: paniom Elżbiecie Wolnej, Teresie Wiśniew-skiej, Poli Wyroślak i Katarzynie Symonowicz-Barszcz oraz pa-nom Krzysztofowi Sumińskiemu i Tadeuszowi Korbalowi. Za mo-tywację oraz pierwszą krytyczną lekturę i cenne uwagi dziękuję swojemu partnerowi, Pawłowi.   Na koniec bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zgo-dziły się poświęcić mi chwilę tak cennego przecież dla nich Czasu. Wasze wspomnienia są bezcenne! I wiem, że dotknęliśmy zaled-wie ich powierzchni, ale dziękuję za tyle, ile byliście w stanie dać nam teraz. Mam nadzieję, że spisane w tej formie staną się pamiąt-ką dla Was i Waszych rodzin. 
    Stołczyn, 30 października 2019 r.  



PANI IRENA GRODŹ

Pani Irena, z domu Grodź

 Urodziłam się w 1937 roku. Tutaj jestem w Stołczynie  od 1946 roku. Przyjechałam z Wilna. Transportem repatriantów, którym nas wieźli ze wschodu. Jak przyjechałam z mamą i bratem, to bardzo mało jeszcze ludzi było zamieszkałych tutaj. Gdzie nas przywieźli, to mama dalej już nie szukała, bo było bardzo dużo  domów wolnych, co można było wybrać, kto jaki chce. Ale czło-wiek się bał, bo jeszcze może dalej nas wysiedlą. 
I gdzie zamieszkałyście? Mieszkałam na Dąbrówki 1. Tam mieszkałam dosyć długo. Było bardzo dużo wolnych miejsc. W tym moim bloku, jak ja przy-jechałam, to mieszkała jedna rodzina niemiecka, i jedna Żydówka była też z rodziną. No i myśmy były. Jak inni lokatorzy przyjechali to ta rodzina niemiecka się wyprowadziła do Niemiec, ta Żydówka z rodzina też się wyprowadziła.
Chodziła Pani tutaj do szkoły? Do szkoły zaczęłam chodzić w 1947 roku. Na ulicy Kościel-nej 55 myśmy najpierw chodzili. Tutaj do tego bloku jak się jedzie na Kościelnej, pierwszy blok taki wysoki. Tam była szkoła. Klasy 
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Repatrianci z Wilna, pani Zofia Grodź, z dziećmi: Ireną i Marianem
Stołczyn 1950 r.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA GRODŹ18były w tym budynku i tam, gdzie potem był żłobek, bo w tym jed-nym budynku się nie mieściły dzieci. Takie jedno wspomnienie mam ze szkoły, które mi utkwiło do dzisiejszego dnia w pamięci z tamtych lat. Jak byłam w szkole, trzeba było się nauczyć tabliczki mnożenia, i to był problem. Kto nie umiał musiał wyjść na środek sali. Najpierw stanęli chłopcy, a na końcu były dwie dziewczynki, a wśród nich ja. I pan nauczy-ciel powiedział tak: „Do czego to jest krzesło?” Ale, że chłopaki po wojnie takie wyrośnięte były, to pierwszy mówi: „Żeby siedzieć”. „Dobrze, to będziesz leżał. Połóż się i złap się na nogi tego krzesła i będziesz leżał”. I teraz: „Do czego jest ten pasek?”. „Żeby panu nauczycielowi spodnie nie spadły!”. „No to będę tyle razy cię bił ile ja ci się spytam tabliczki, jak nie będziesz umiał, to tyle razy do-staniesz lanie, żebyś zapamiętał”. No i takie to było przeszkolenie. Ale pytał się takie dwa razy dwa, to cztery razy uderzył. Jak do-szedł już do nas, do dziewczynek, to pytał się mnie: „A co z Wami? Będziecie umieli tabliczkę mnożenia?” „Tak będziemy umieli”.  I do dziś pamiętam siedem  razy osiem! To była dyscyplina, i jak się coś nie umiało, albo się spóźniło, albo rozmawiało, to do kąta trzeba było iść. Albo zostawać po lekcjach. Było pisanie atramentem, to też było inaczej. Były ławki i miejsce na kałamarz. Trzeba było sobie ładne piórka załatwić, żeby były.  A potem już przeszliśmy do szkoły na Dąbrówki po dwóch czy trzech latach.  Utkwiło mi to w pamięci, że byłam dobrą uczennicą, ale zawsze chciałam dorównać chłopakom. I jak były w klasach wieszaki, to chłopaki jak to chłopaki, jak szli i trzepnęli ręką  



PANI IRENA GRODŹ 19w ten wieszak, to on się złamał. I tak szli, jednemu się uda-ło, drugiemu nie. A ja mówię: „Taki wieszak, to ja też potrafię.” Idę, ciach! Złamałam jeden. Ciach! Złamałam drugi. I potem, jak pytali kto te wieszaki złamał, to chłopaki, że to Irena Grodź. I potem wezwanie mamy do szkoły, bo córka niszczy wiesza-ki w szkole. Dostałam sprawowanie czwórkę, ale chłopakom  dorównałam!  Ja się też biłam z chłopakami. Miałam te mysie ogonki,  i wstążeczki. I zawsze ktoś za te ogonki mnie pociągnął. I pamię-tam taki Skała mnie pociągnął  za  te  ogonki, a ja mówię: „Ty mnie będziesz, tego?” Jak złapałam go za włosy i przydusiłam do ławki. I trzymam. A chłopaki mi bili brawo, że go trzymam. No ale teraz puść go! Jak go puszczę, to mnie zbije! Jakoś się stamtąd wyrwa-łam. Ale część klasy z chłopakami odprowadzało mnie do domu! A ten Skała się odgrażał: Ja ci pokażę! Po latach spotkaliśmy się  w tramwaju, jadę szóstką, a naprzeciwko mnie ten Skała siedzi. Ja oczy w dół. Ale on się nie odezwał i ja się nie odezwałam. To było jakieś takie przeżycie dla mnie.
W czasach szkolnych coś poza szkołą można było tu jeszcze 
robić? Jak chodziliśmy do szkoły, to jak był 1. Maja to były takie czyny społeczne, że malowaliśmy tutaj drzewka, sprzątaliśmy  w Stołczynie, każda klasa miała jakieś tam inne punkty wybrane. Czy 22. Lipca to chodziliśmy też ze szkoły i robiliśmy różne takie-czyny społeczne. Tam na Polickiej były PGRy, tam trzeba było iść  i zbierać buraki. 
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Irena Grodź w harcerstwie, 1949 r.
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Irena Grodź w harcerstwie, 1949 r.

 Było bardzo czynne harcerstwo. Ja bardzo chciałam tam należeć, i po ciężkich trudach mi się udało. Bo w naszym bloku były takie dziewczęta już wyrośnięte, starsze ode mnie już cztery lata nawet. I oni należeli do harcerstwa. Nawet jak msza święta była, to szli ładnie grupowo w szeregu, szli i była modlitwa har-cerska. Były takie spotkania, były też takie podchody w nocy, strzałki robili. Chodzili nawet w stronę wieży Bismarcka. Ale mnie na nocne wyprawy to nie brali, ale zawsze jak był 1. Maj i był po-chód, to szłam z tyłu na samym końcu, bo byłam maluch. I też by-łam dumna, że idę w tym szeregu harcerstwa. Jak zmarł Stalin,  to myśmy stali przy jego zdjęciu na baczność. Trzeba było stać  na warcie. 
A jak wyglądała dostępność takich rzeczy jak ubrania? Były przydomowe krawcowe, u nas w bloku była jedna,  że nawet jak szłam do ślubu to mi sukienkę szyła. Jak komuś coś trzeba było to ona szyła. A jak był Dzień Hutnika, to huta miała takie bony i moż-na było kupić albo radio, albo rower, coś z takich rzeczy, co nikt nie ma. Hutnicy mogli kupić na podstawie tego bonu. Jak skończy-łam siódmą klasę w 1953 roku, to mama była przodownicą pracy,  to mogła dostać taki bon. I mama się zapisała na rower. Ja miałam rower. Jaka ja byłam bogata! Ja wtenczas jeździłam na tym rowe-rze tu po Stołczynie.  A jak już wyszłam za mąż, to w 1958 czy 1959 roku mie-liśmy już telewizor. Pierwszy w bloku. Czarno-biały. Cały blok przychodził do nas na jakieś bajki, czy film. Wszyscy siedzieli.  



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA GRODŹ22A mąż potem gdzieś wynalazł, że na ten ekran można było dać ja-kaś płytkę kolorową, że on to zawiesił, i był program kolorowy. Trawa zielona. 
A sklepy? Były sklepy z materiałami, nawet na Dąbrówki, na rogu,  w tym rozebranym bloku. Dalej był spożywczy, a po drugiej stro-nie warzywny. Tak że bardzo dużo sklepów tu było. Biblioteka była na Kościelnej. Był rzeźnik też. Pod Lipkami był sklep z ciucha-mi i materiałami.
A co robiliście w wolnym czasie? Tam jak jest Szosa Polska, to chodziliśmy na grzyby. Praw-dziwki. Tam były pola, lasy i tam się chodziło na jagody, jeżyny. Wiedzieliśmy gdzie są prawdziwki. Tam były rowy takie, i my  z bratem chodziliśmy na te rowy. I pamiętam, dyrektor szkoły Doda, to on mieszkał tutaj na Polickiej, jak jest ta szkoła, to po dru-giej stronie ten domek. I on znał też to miejsce, gdzie są te praw-dziwki, to czasami on szedł pierwszy. Jednego dnia myśmy szli  z tego grzybobrania z bratem, maluchy, i nieśliśmy takiego dużego prawdziwa. A on dopiero szedł na grzyby to tak się zdziwił, że my-śmy już tam byli i te grzyby nazbieraliśmy. 
A jakieś rozrywki? Z tyłu pod Lipkami był taki duży niski budynek, i tam były zabawy. A tutaj, co tam niby zamek to był, to też tam zabawy się od-bywały. Na Nehringa, ten zaraz za kościołem mówią na to zamek.  



PANI IRENA GRODŹ 23I tutaj gdzie była Biblioteka na dole to też zabawy były. To wszyst-ko organizowała huta. Bo ja uważam, że w tamtych latach najbar-dziej rozwinięty ośrodek Szczecina to był Stołczyn. Wszystko się tu skupiało. Ponieważ tutaj był Superfosfat, Cementownia, Huta, jeszcze Cegielnia tutaj pracowała. Była masa ludzi. I wszystkie za-kamarki były zagospodarowane. A tutaj na rogu na Kolejowej to re-stauracja była, z piwem. Tam gdzie szewc był kiedyś na Nad Odrą,  to tam też była piwiarnia. Każda dziura była wykorzystana, wszę-dzie były jakieś sklepiki, jakieś życie. Jak był 1. Maja, to była impreza, i wszystkie nasze pio-senkarki przyjeżdżały do nas. I Połomski, i Kunicka, wszyscy, i Stanek. „Chłopak z gitarą” – tak mi to utkwiło jako dziecko. To Stołczyn był ośrodkiem bardzo żywym. Tu było bardzo dużo ludzi, tu statki przypływały ze Szwecji, bo przywozili tą rudę do Huty. Stołczyn był naprawdę taki kulturalnie rozwinięty.  Czekaliśmy na ten 1 maj, na ten Dzień Hutnika, na 22. Lipca, bo to była cała nasza rozrywka, że tu przyjadą, że te głośniki grały.  Myśmy tańczyły tutaj na tych deskach. Były samochody z kieł-baską, z bułkami. Tu były takie górki, to sobie ludzie siedzieli, popijali, jedli tą kiełbasę czy te bułeczki. Reszta tańczyła. Cie-szyli się z tych imprez ludzie, i jak już minął 22. Lipca, to żało-wali, że już tego nie będzie i trzeba czekać do kolejnego roku. Bo radia nie było. A moja mama miała tylko głośnik taki, to on grał od rana do wieczora. Bo się nawet zasypiało bardzo przy-jemnie, bo były jakieś tam pogadanki, słuchowiska. Jak byli-śmy w łóżku to tak słuchaliśmy z bratem i człowiek usypiał. 
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A do Domu Kultury chodziła Pani? Tak, tam wesele mojego syna było. Tam były zaba-wy, sylwestry. Były ogniska muzyczne i taneczne, i syn cho-dził grać na akordeonie, na pianinie, na gitarze. W kinie Hutnik były bardzo piękne bajki rosyjskie – Konik Garbusek, Zaczaro-
wane Ziarno. Jak miałam 16 lat i były wyświetlanie filmy od lat 18, to nie szłam, bo przecież mnie nie wpuszczą, no to wola-łam iść na poranek. No i całą grupą się zbieraliśmy i szliśmy,  i co ciekawe, nie tam dalej siedzieć, tylko tu bliżej, w pierwszym rzędzie, albo drugim.  Było też wesoło, jak zawsze o wpół do trzeciej Huta buczy, ludzie idą jedni z pracy, drudzy do pracy. Potem w pół do jedena-stej Huta znowu buczy, jedni znowu z pracy drudzy do pracy szli. 
 

A jakieś zabawy z dzieciństwa Pani pamięta? Jak byliśmy dziećmi to cała nasza rozrywka jak było lato, to jak było ciepło, to szliśmy na kanał, tutaj jak jest Cegłówka,  kąpać się. A pamiętam, że zobaczyłam w żurnalu taki strój kąpie-lowy, czerwony w białe groszki, tak mi się podobał. Gdzieś tam  kupiłam takie resztki takiego materiału i sama szyłam w ręku ten strój kąpielowy, i potem byłam dumna, jak poszłam się kąpać nad ten kanał, że sama go uszyłam. Albo tutaj na Łowiecką chodzili-śmy, można tam było chodzić, ten tam było płytko, i tam jako dzie-ci chodziliśmy. A zimą zjeżdżaliśmy z góry pocztowej na garnkach, teczkach, jak szliśmy ze szkoły. Tam nic nie było zarośnięte.  Pamiętam z dzieciństwa, jak nie było jeszcze telewizorów, to bawiliśmy się, przede wszystkim graliśmy w „Siedem cegieł”, 



PANI IRENA GRODŹ 25grali w palanta chłopaki.
Co to była za gra te „Siedem cegieł”? Układało się te siedem cegieł na kupie. I potem każdy się chował, a jedna osoba szukała. A jak ona szukała, to ktoś podcho-dził i rozsypywał te cegły, to ona znowu je układała i znowu szu-kała. A jak znajdzie to idzie tam, i tego.  I graliśmy w klasę. W skakanki. W dwa ognie. Jak szkoła była, i ten korytarz taki jest jak się idzie do szkoły z Dąbrówki, to jest takie przejście między budynkami – to myśmy tam grali  w dwa ognie. 
Jak wyglądały realia prowadzenia domu w tym czasie? Jak my po wojnie tu przyjechaliśmy, pracy tak nie było, to każdy starał się, żeby jakoś żyć, żeby jakoś dzieci wychować, żeby było jakieś jedzonko. To wszyscy hodowali świnie, kury, króliki.  I w bloku człowiek mieszkał, a tam jak były takie komórki, to każ-dy sobie trzymał, albo kury, albo króliki, albo świnie. I co ciekawe, nikomu nie śmierdziało, bo w bloku przecież mieszkali ludzie. Nie miałam ani lodówki, ani pralki i miałam trójkę dzie-ci. I jakoś wychowałam dzieci bez pralki, bez lodówki. Na świeżo się zawsze robiło zupki czy się gotowało. Jakoś nie było zatrucia,  i dzieci wychowały się zdrowe. Tylko, że było ciężko z tym pra-niem. Przecież pranie to była tara taka ręczna metalowa. I potem wieszanie, jeszcze w lecie to można było jakoś wysuszyć. A zimą na strychu, albo koło pieca na sznureczku te pieluszki się suszyły.
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Ale Pani cały czas mieszkała tam na Dąbrówki? Jak wyszłam za mąż, to jeszcze tam chwilę byłam. Tu na Nad Odrą się sprowadziłam jakoś tam w 1962 roku, po sześciu la-tach po ślubie.  To było chyba jakoś w 1980 roku, że tutaj przyjechał Nie-miec. Ja patrzę, że chodzą jacyś ludzie, cztery osoby i robią zdjęcia. I byłam zainteresowana, ale ja przyjechałam z miasta i nie mia-łam czasu, a mąż był w garażu. I patrzę, że tak chodzą po górkach Stołczyna, i tak patrzą i robią zdjęcia. I potem ktoś do mnie puka do drzwi. Otworzyłam, i to byli ci sami ludzie, co robili zdjęcia. Przyszli i mówią po niemiecku. Ja niemiecki trochę znam, bo się uczyłam, ale słabo, to zapytałam, czy on umie mówić po angielsku.  I on mówi, że tak. Powiedział, że chciałby wejść do tego domu  i zobaczyć, ponieważ on tu mieszkał. To ja przyjęłam go, za-prosiłam, zrobiłam kawę, herbatę. I byli bardzo zaskoczeni, że ich przyjęłam do domu. Bo on myślał, że nie wpuszczę ich. A ja ich wpuściłam, postawiłam kawę, herbatę, miałam ciasto z jabłkami zrobione. Poczęstowałam ich, to byli zaszokowani  gościnnością Polaków. To był mężczyzna, nie pamiętam nazwi-ska, na imię miał Gerard. Był on, on tu mieszkał, i był jego syn,  z żoną, i ich ciotka. I ta ciotka powiedziała, że my jako Niemcy nie chcemy wojny, my chcemy spokojnie żyć, bo z ich rodziny też zgi-nęli – mówi. A kto chce walczyć, to niech staną na ring i niech sobie walczą.  Oni mieszkali wtedy w hotelu Piast i zapytali czy mogą przyjść jeszcze raz do mnie. I przyszli z kwiatami i podziękowa-niem. Jak wiedziałam, że oni przyjdą, to ja się jeszcze bardziej po-



PANI IRENA GRODŹ 27starałam ich ugościć. Ten Niemiec mówił, że jego żona była tutaj na Stołczynie w ciąży z tym chłopakiem, synem, z którym tu przy-jechał. I mówił, że jak stawiali ten dom na Nad Odrą 47, to jeszcze była gorąca cegła, ciepła z naszej cegielni. I zaprosili mojego męża do siebie, do Bawarii. Mój mąż był u nich potem ze szwagrem.  Bardzo ich miło przyjęli. 
Potem mieliście jeszcze jakiś kontakt z nimi? Tak, ja nawet jak w Anglii byłam to kartki pisałam do nich. A potem się urwało jakoś. 
A dokąd jeździliście na wakacje? Huta miała swoje ośrodki w Dziwnowie i Podgrodziu, ale też byłam w Zakopanem. W Świnoujściu miała wczasy. Huta robiła też wycieczki zagraniczne, związki zawodowe robiły.  W ramach przyjaźni polsko-radzieckiej. Pan Płaksej, on był kie-rownikiem działu socjalnego, należał do przyjaźni polsko-ra-dzieckiej. I zawsze jak były jakieś wycieczki to przychodził do bufetu, bo ja pracowałam w bufecie, i pytał się: „No słuchajcie dziewczyny, gdzie chcecie jechać?”. A do mnie mówił:„Mała, nie chcesz pojechać?” Ileś tam kosztowała, 16 dni, pół płaci związek zawodowy, pół płacę ja. To tak chyba było, że było 6 tysięcy, to  3 tysiące ja zapłaciłam. I byliśmy w Moskwie, Tibilisi, Soczi i chyba Kijów – to była piękna wycieczka. Nigdy bym tam nie była, choć  z Wilna pochodzę, ale w Wilnie nie byłam. I ci którzy pracowali  w Hucie kto chciał pojechać, to takie miał dział socjalny oferty. 
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Jak wyglądało takie zwykłe życie domowe wtedy? Jak mama żyła i hodowała świnie i kury, to mieliśmy mięso  i wszystko, ale jak potem byliśmy na swoim gospodarstwie, to trzeba było stać w kolejce i kupić to co było. A jak nic nie było, to nic nie było. To ja jeździłam na Mazurską. Kupowaliśmy też świ-nie u gospodarza z Szosy Polskiej, jeden świniak szedł na dwie osoby, na połówki. Jak kupiliśmy to miałam już swoją lodówkę,  i miałam gdzie schować. Było bardzo ciężko, bo kartki były. Trze-ba było stać np. do rzeźnika w kolejce, stało się w bramie od pią-tej godziny, żeby coś kupić. Pamiętam, że bardzo ciężko mi było, bo mąż tylko pracował, a nas było pięcioro razem, to jechałam o szóstej z rana pociągiem na Mazurską do rzeźnika z drobiem, żeby kupić płucka i przyjechać tutaj do Stołczyna i zrobić pierogi na obiad. Było bardzo ciężko. Ja wychowywałam dzieci i dopiero  w 1972 roku poszłam do pracy. Najpierw pracowałam w sklepie  papierniczym na pl. Hołdu Pruskiego, w magazynie. A potem ko-leżanka zadzwoniła, że jest miejsce w bufecie na Hucie, to będę miała bliżej.  Tam w bufecie pracowało pięć osób, i pracowaliśmy na zmiany. Pracowaliśmy ranną zmianę i popołudniówkę. Jak były te ciężkie czasy, że w sklepach było wszystko na kartki, to bufet był dobrze zaopatrzony. W tym czasie jak były nawet strajki to dostawaliśmy nawet szynki, nawet kurczaki, była kiełbasa, ma-sło. Także bufet był dobrze zaopatrzony. Oprócz tego ta nasza stołówka, która gotowała na wydziały zupy, to dawała nam dwa-dzieścia porcji dla czy jakichś przyjezdnych. Dostawaliśmy też pierogi, krokiety, szaszłyki, kopytka, sałatki na bufet, na sprzedaż.  



PANI IRENA GRODŹ 29A przecież w ten czas jak huta dobrze funkcjonowała, to dużo było przyjezdnych, to mogli sobie kupić coś do jedzenia. I tu pracowa-łam tutaj do czasu aż był rozpad związków zawodowych. Najpierw należeliśmy do huty, potem do Społem. Potem pracowałam na WDS-ie tam w szkole prowadziłam bufet. Potem stamtąd przenio-słam się do bufetu w Polmosie.  Na Zamkniętej Huta miała stołówkę, tam wydawali obia-dy. Tam wszyscy mogli pójść. Nawet kto chciał to wykupił sobie obiady do domu. Stamtąd też stołówka dawała zupę na teren Huty, gdzie dostawały posiłek wielkie piece i ciężko pracujący. Mieli zupę i do tej zupy zawsze była wkładka: albo kotlet albo chlebek do tego. Na Zamkniętej, to umysłowi i wszyscy kto chciał, mogli sobie po pracy iść zjeść obiad i potem jechać do domu, a na terenie Huty to była stołówka, gdzie były wydawane posiłki na trzy zmia-ny: ranna zmiana, popołudniówka i nocna. I ciężko pracujący mieli też mleko, litr mleka lub pół litra mleka. 
Pani Mama pracowała na Hucie? Mama na piecach pracowała bardzo ciężko, przy dowo-zie surówki. Trzeba było naładować masę na wózki i pchać je do wielkiego pieca. To mama wykonywała. To jak jeszcze było lato to było ok, ale jak była zima i ta masa była zamarznięta, to trzeba było kuć kilofem. I pchała ten wózek aż do pieca, żeby to wylać. Mama bardzo ciężko pracowała na Hucie. Była przodow-nicą pracy, dostała nawet brązowy medal. Była bardzo szanowa-na, ale ciężko pracowała. Ale też świnie hodowała, kury, dział-kę miała tu koło schodów. Hodowała też króliki. I taką wełnę  



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA GRODŹ30z angory, to moja mama obcinała ta wełnę i z patyka drewniane-go zrobiła wrzeciono i z tego robiła nici. I z tego miała zrobioną bluzeczkę, i robiła czapeczki dzieciom na główkę i sprzedawała.  A że nie miała czasu za dużo, to przędła to na przerwach w Hucie.  Potem w 1966 roku moja mama wyjechała do Anglii.
A jak to się stało, że ona do Anglii wyjechała? Mój tatuś po wojnie został w Anglii. Do Polski nie wrócił,  ze względu na to, że mówili, że kto wrócił do Polski, to słuch po nim ginął. To znaczy, że tutaj się coś działo, albo ginęli ci ludzie przez komunistów. Tak że on nigdy do Polski nie wrócił. Jak nas odnalazł przez Czerwony Krzyż, to pisał do nas, paczki wysyłał. Drobiazgi na święta i na Wielkanoc. I potem mama w 1966 roku poszła do pana Kijaka, dyrektora Huty i mówi tak: „Panie Dyrek-torze, ja się zwolnię z pracy, jadę do męża, ale jak ja będę chcia-ła wrócić tutaj to czy będę miała pracę?”. A on powiedział: „Pani Grodź, zawsze dla Pani praca będzie, ale jak Pani pojedzie to na pewno Pani nie wróci.” Mama mówiła, że jeżeli on ma żonę i dzieci, to niech sobie on tam żyje. Ale jeden Polak przyjechał tutaj do Szczecina do ro-dziny, znajomy taty, z którym był w wojsku, i chciał z nami się spo-tkać. Mama zaprosiła go i pan Zygmunt powiedział: „Pani Grodź – on nie ma żony, nie ma dzieci, może Pani spokojnie jechać, ja to wszystko załatwię”. Mama powiedziała wtedy: „To niech Pan zała-twia.”  A moja mama tak się bała tam jechać, że poszła do wróż-ki. Na Królowej Jadwigi była wróżka Anioł. I ta wróżka powie-



PANI IRENA GRODŹ 31działa: „Kochana, miałaś ciężkie życie, jakbyś na świni jechała.  Miałaś takie ciężkie życie, bo wychowałaś dwoje dzieci. Poje-dziesz za morze, będziesz miała tak dobrze, jak Tobie się jeszcze nie śniło, i już tutaj nie wrócisz”. No i mama przyszła uśmiechnię-ta i mówi: „Jadę do Anglii.” Mój mąż wtenczas wszystkie papie-ry załatwiał jej. Bo trzeba było dużo załatwiać, czy nie ma dłu-gów, czy nie zapożyczona. Bardzo dużo papierków trzeba było  w tamtych czasach załatwiać. Ale mama załatwiła i pojechała.  No i potem mama napisała: „Irenko! ja do Polski nie wrócę! Jest wszystko dobrze, jestem zadowolona, szczęśliwa.” I mama została w Anglii.  A tatuś zginął potem w wypadku samochodowym. Po-trącił jego i kolegę samochodem pijany Murzyn. Obaj zginę-li. Mama doznała szoku, ale nie wróciła. Tam miała dom, tam jej się podobało, dostała rentę po mężu i tam mieszkała. Po-tem jak mama była starsza, jak miała 80-90 lat, to ja poje-chałam tam do mamy. Wcześniej jeździłam tam i z powrotem  z bratem. Ale jak miała 90 lat to pojechałam się już nią opiekować. Tak że byłam tam 10-12 lat w Anglii. Ale powiedziałam, że żaden kraj mi nie da szczęścia. Jestem bardzo szczęśliwa, i jestem bar-dzo zadowolona, ze jestem w Polsce i na swoim Stołczynie, bo bar-dzo tęskniłam za Stołczynem, choć miałam dobrze. Ale nic mnie nie cieszyło. Patrzyłam w to niebo i mówię: tam jest moja Pol-ska, tam mój Stołczyn i tam mój biedny ogródek zarośnięty. Tam  niczego mi nie brakowało, pieniędzy, jedzenia, ale ja tęskniłam  za swoim Stołczynem, bo tęskniłam za dziećmi. I jestem bardzo szczęśliwa, i niczego mi nie brakuje. 



Pani Zofia Makurat

 Pracowałam tutaj w sklepie spożywczym na Nad Odrą,  44 lata. Jak tu pracowałam, to jeszcze inaczej w sklepach było.
A kiedy Pani się tutaj wprowadziła? Oj kupę lat temu. W Lublinie mieszkałam i stamtąd przy-jechałam. Tu mieszkał stryjek Stefaniak na Poczcie i tu sprowadził mnie. Tutaj pracowałam u niego dwa czy trzy lata tylko, a potem już w sklepie. Urodziłam się w 1936 roku. Przyjechałam tu jak by-łam panienką, zaraz po wojnie. Tu wyszłam za mąż, dzieci wycho-wałam. Mieszkałam pod 101 tam, to bliziutko miałam do pracy. 
Jakie ma Pani wspomnienia z Hutą związane? Jak pracowałam na Poczcie to przyjeżdżało masę robotni-ków ze Śląska. Mieszkali u ludzi też. Haperowcy. 
A gdzie pracował Pani mąż? Mąż pracował w żegludze szczecińskiej. Od małego dziecka tutaj mieszkał z rodzicami. W tym bloku 101. I pracował  w żegludze tutaj na Nad Odrą. Myśmy się potem stamtąd z całą ro-dziną przeprowadzili, bo tamto mieszkanie było stare, do niczego.  Państwo Makurat z dziećmi na ul. Nad Odrą.

Koniec lat 50.
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Państwo Makurat z dziećmi na ul. Nad Odrą.
Koniec lat 50.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI ZOFIA MAKURAT34Dzieci do tej szkoły chodziły przecież. Oboje do dziewiątki. A ja chodziłam tam na wywiadówki. 
Jak wyglądała Pani praca w sklepie? Pracowałam w tym sklepie co jest nadal otwarty. Był drugi obok, rzeźniczy, i później zlikwidowali go. Jak kartki były  i kolejki, to ja sobie radziłam, bo ja byłam szybka. Szybko obsłu-giwałam ludzi, to tam nikt się nie naczekał w kolejce. Sama jed-na byłam w tym sklepie. Pieczywo i mleko i wódkę, wszystko prowadziłam. Mąż nieraz mi tam trochę pomógł. Teraz wycho-dzi ten sklep, kości bolą, bo to tyle dźwigania było. Przecież to były skrzynie drewniane, po czterdzieści osiem butelek spiry-tusu na przykład w skrzynce. A mleko postawione pod sklepem  w szklanych butelkach, w skrzynkach takich drucianych – też wa-żyło. To trzeba było wszystko wnosić. 
A w jakich godzinach sklep był czynny? Od poniedziałku do soboty od 6 rano. Od 11 do 15 miałam przerwę obiadową. I później był czynny do 18. W niedzielę był za-mknięty. 
Z jakich rozrywek na Stołczynie korzystaliście z rodziną? Chodziliśmy z mężem do kina, jak grali jakieś filmy. Rzad-ko, ale chodziliśmy. Męża rodzice mieszkali niedaleko, to dzieci pilnowali trochę. Chodziliśmy na imprezy na Dzień Hutnika. Mało, ale parę razy byliśmy, jak tam coś było. Tutaj były właśnie na placu 

Procesja na Boże Ciało. Ulica Kościelna. 
Z archiwum rodziny Symonowicz
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Procesja na Boże Ciało. Ulica Kościelna. 
Z archiwum rodziny Symonowiczprzy Poczcie. Procesje na Boże Ciało były, od Huty, schodami na Witosa, i tamtędy do kościoła. Ludzie ubierali ołtarze. 

A mieliście działkę? Mieliśmy, miałam tam marchewkę, pietruszkę, swoje wszystko, kapustę, ogórki. I nawet tutaj wszystko ładnie rodziło się.
Chodziliście do rybaków po ryby? Chodziliśmy, bo tutaj była CERTA i chodziliśmy po ryby.  
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Baza rybacka Stołczyn i łodzie „stołczynki”

Ci rybacy co mieszkali na Łowieckiej to pracowali w tej CERCie,  to bliziutko mieli. Ryby nie były drogie w tym czasie. A tu sanda-cze, węgorze łowili, szczupaki, dorsze. Świeżutkie.
Podróżowała Pani? Jeździłam do Lublina do rodziny to wsiadałam tutaj do po-ciągu,  jechałam do dworca głównego i tam wsiadałam w pociąg do Lublina.
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Baza rybacka Stołczyn i łodzie „stołczynki”

Pani Irena Biernat

 Sześćdziesiąt trzy lata mieszkałam w Stołczynie. Ja  z Niemiec z rodzicami przyjechałam tutaj w 1949 roku. Rodzice  w Niemczech byli w obozach przymusowej pracy. Ja się urodziłam 26 września 1943 roku. 
I jak Pani wspomina tamten Stołczyn?  Jak byłam dziewczynką, jak byłam nastolatką, to nie było lepszej dzielnicy jak nasza. Mieliśmy kino Stylowe, Dom Kultury był. Mieliśmy różne ubawy. Tam gdzie ZURT był póź-niej, to Czyżewski otworzył taką restaurację, kafejkę. My-śmy wszędzie mogli się bawić. Tu był bar taki, gdzie teraz przychodnia jest. Można było zjeść. Violetta Villas nawet  u nas była! Kunicka. Myśmy mieli kółka taneczne, ja do kółka ba-letowego chodziłam.
Czyli dużo się działo. O młodzież dbali, młodzież się nie nudziła. Mój syn cho-dził na kółko modelarskie. On jako sześciolatek. Bo zauważyłam, że lubił okręciki, ale nie wiedział jak je ma skleić. Sąsiadka powie-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT38działa, że są Małe Modelarze w kiosku to mu kupiłam. Ale dowie-działam się, że w klubie naszym jest kółko modelarskie i tam go zaprowadziłam. 
Jak wspomina Pani początki swojego mieszkania w Stołczy-
nie? Ten Stołczyn to była kochana dzielnica! Jak przyjechałam do Stołczyna z rodzicami z Niemiec to ja po polsku mówić nie umiałam. Bo późno wrócili rodzice z Niemiec. Ja tylko szwargota-łam. To tatuś mnie do pani Stefanii Dodowej na Policką zaprowa-dził, do żony kierownika szkoły.  Jak już po wojnie tutaj wszyscy z tych kresów, nie kre-sów przyjechali, to było najpocieszniej w szkole. Jak się rok szkolny zaczynał, to w klasie byli i mali, i duzi. I wszyscy żeśmy się uczyli. A jeszcze była wieczorówka dla dorosłych, co Załoga był kierownikiem. To była podstawówka wieczorowa, gdzie lu-dzie uczyli się czytać i pisać. Oni pracowali i się uczyli. Pani Ki-jewska, która na Kościelnej prowadziła Bibliotekę, to tym co nie umieli czytać dawała takie książki jak elementarz, że oni syla-bizowali i czytali. Ludzie w kolejce stali, żeby te książki dostać,  a potem samouki, sami się uczyli. Jeszcze za moich czasów była ta podstawówka. Wtedy nie umieli czytać i pisać, ale później do Huty poszli, bo skończyli podstawówkę tak przyspieszoną, potem szli do techników, i potem byli kierownikami w Hucie! 
Jakie ma Pani wspomnienia ze szkoły podstawowej? Bardzo fajne. Największe wspomnienie jakie mam, że Sta-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT 39siu Stępień mnie poprosił: „Irena, ty jesteś taka fajna dziewczy-na. Ja nie dam rady dzisiaj nic napisać, a mnie Strzałkowska do tablicy weźmie.” A ja mówię: „Stasiu, masz u mnie jak w banku! Nie ma sprawy!”. Ja wtedy wstałam rano w domu i nie wzięłam śniadania, tylko chleb ze smalcem. I szybko weszłam do szkoły.  A pani Dymkowa, co była woźną mówi do mnie: „Toczkówna, gdzie ty już biegniesz?” „Do klasy, bo ja jestem dyżurną!” – A ja wcale nie byłam dyżurną! Wzięłam posmarowałam tablicę tym smalcem  i uciekłam ze szkoły, do dziewczyn, żeby wejść doszkoły z nimi dla niepoznaki. A pierwsza była matematyka. Weszliśmy do klasy  i właśnie Strzałkowska poprosiła Staśka Stępnia do tablicy. I Sta-siek stanął i mówi: „Proszę Panią, nie napiszę, bo tablica jest tłusta!”  Ta zamiast z nami w klasie to załatwić, to pobiegła po kierow-nika Dodę. A pan kierownik przyszedł do klasy i mówi: „Dziew-czynki siadajcie, a z chłopców niech się przyzna ten, co nasma-rował tą tablicę.” A ja się nie bałam nikogo, wstałam. „Irenka siadaj!” Siadłam. Doda znowu mówi: „Któren pomazał tabli-cę?” No to ja znowu wstaję. On się na mnie patrzy i mówi: „Ty gorączkę masz?” Bo ja się zrobiłam czerwona. I mówię: – „Bo ja już dłużej nie wytrzymam! To ile razy będzie się Pan pytał, kto tablicę zrobił? Ja zrobiłam!” – „Jak to ty zrobiłaś?” – „Ja zrobiłam! Bo Stasiek na dzisiaj nie umie matematyki, to ja to zrobiłam!”Strzałkowska mówi: „Nie wiem, co z Tobą zrobię.” Bo ja byłam bar-dzo dobrą uczennicą, tylko byłam grandziarą! To trzeba przyznać. To Doda mówi: 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT40– „Jaką karę sobie zrobisz?” – „Pierwsze – wymyję tablicę gorącą wodą. A jak będzie trzeba to po pani Piorunowskiej korytarz cały posmaruję piołunem.” – „To sama sobie karę dałaś?” – „Tak, sama.” – „A czy teraz coś jeszcze zrobisz?” – „Jak mnie ktoś poprosi, to na pewno.”  Ja mamie wyciągałam gumki z majtek, bo robiłam proce.  I się procą strzelało po klasie. No to: „Za drzwi!” To za drzwi – co takiego?  A raz mi Rysiek Wiśniewski zamiast zrobić te z papie-ru, to do strzelania,to mi zrobił z drucika. I ja strzeliłam w kolegę, jemu krew zaczęła lecieć, ja się przyznałam. Ale kolega do dzisiaj ma bliznę!  I drugie, które będę pamiętać do końca życia, to zawsze, jak jest 5 marca. Co zrobiłam? Mojego tatusia zamknęli. Mój tatuś pracując w Hucie - to było w 1952 roku - mój tatuś słuchał Wolnej Europy,  a potem szedł na wielkie piecie i im opowiadał. Bo kiedyś to mało kto miał radio. Ktoś doniósł. I pan Rocal z panem Okleja-kiem przyszli do nas do mieszkania, a w mieszkaniu nie było kie-dyś tapczanów, tylko takie sienniki, co się słomę tam wkładało. Ja, przecież gówniara, tak stanęłam, się podparłam i mówię: „Tatuś, Ty nigdzie nie pójdziesz.” A ten Oklejak mówi: „Proszę wziąć tego bękarta!” A moja mamusia mówi: „O, tylko nie bękart, bo to jest córka nasza!” „To niech ona się nie mądrzy.” A ja mówię: „A pan w słomie nic tu szukać nie będzie.” No ale nie grzebali nic, tylko zapy-tali się tatusia, gdzie ma ulotki. Tatuś mówi, że żadnych ulotek nie ma. Skonfiskowali to radio. I mojego tatusia zabrali na ulicę Ma-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT 41łopolską. I mój tatuś tam siedział siedem miesięcy. Bo oni musieli wszystko sprawdzić. A co najgorsze było, że mojego tatusia tatuś był posłem przedwojennym. Miał bardzo dużo ziemi i nazwali go kułakiem. I jak był taki radiowęzeł na Hucie, to ogłaszali, mówili, że syn przedwojennego kułaka jest przeciwko Polsce. Bo z panem Lübke współpracował, bo znał język niemiecki. A Lübke był Niem-cem, i mieszkał pod 33 na Kościelnej, i uruchamiał tutaj Hutę.   I mój tatuś mu pomagał, bo znał niemiecki. No to oni myśleli, że mój tatuś współpracuje z Niemcami, i dlatego go zamknęli. I to było w 1952 roku. Ale w 1953 roku, 5 marca zmarł Stalin. Nie wiem, kto mi to do łba nasadził. I podają komunikat w szkole, że zmarł Stalin.  A u nas w klasie była wtedy pani Pyrczakowa, uczyła rosyjskie-go. I oni zaczęli śpiewać:„Przybądź, przybądź tu Stalinie, Ojcze, Przyjacielu nasz.” A ja tego nie śpiewałam, tylko jak oni skończyli śpiewać, to ja wstałam i do Pyrczakowej mówię tak: „Ja nie będę śpiewać! Zdechł, to zdechł i mój tata teraz wyjdzie na wolność!”  Ją zamurowało i zaprowadziła mnie do kierownika Dody.  I mówi, że ona nie chce mnie mieć w klasie, bo ja tak jak ojciec.  A ja miałam dziesięć lat. Doda mnie wziął i mówi:– „Irena, jeżeli to tata za Stalina siedzi, to wypuszczą go.”– „To ja powiedziałam to! To dlaczego wyrzuciła mnie pani Pyr-czakowa?” – „A ty skąd wiesz?” – „A bo ludzie tak mówią. Że jak Stalina nie będzie, to będzie do-brze w Polsce.” 
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A do szkoły średniej gdzie Pani jeździła? Ja chodziłam do gastronomika na Sowińskiego. To je-chałam na Niebuszewo, a z Niebuszewa pociągiem na Stołczyn.  Jak może z 17 lat miałam, to jak przyjechałam ostatnią szóstką na Gocław, to ja pieszo przez Gocław, przez Dąbrówkę. Nie było żad-nego człowieka, i ja się nie bałam! 
A gdzie Pani potem pracowała? Piętnaście lat w szkole w dziewiątce pracowałam jako kucharz. Od 1977 roku, jak mój syn najmłodszy szedł do szkoły,  i ja go z przedszkola przyprowadziłam, Bijaczykowa mówi: „Irena, z tego co wiem, to ty gastronomię skończyłaś.” Ja mówię: „Tak”. – „Pracujesz?” – „Pracuję.”– „Ty weź rzuć, będziesz miała trzech synów na oku, a nasza ku-charka idzie na macierzyński”.No i tym trafem tam zostałam. Jak pracowałam to pierwsze klasy prowadziła Kochanowska, Bo-żena Krupa, Margot Kochanowska, Urban.  W 1992 roku przeszłam do hutniczego przedsiębiorstwa remontowego. Bo moi chłopcy już pokończyli szkołę. 
Hutę wszyscy dobrze wspominają. Huta miała przedszkole, Huta miała żłobek. Do Dziwno-wa jeździliśmy, i do Świnoujścia. Huta była naszym opiekunem w szkole, nawet paczki dostawaliśmy. W Dzień Hutnika orkiestra szła. Wszyscy lecieliśmy do okien, bo leci orkiestra hutnicza. 
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Wiele osób wspomina, że przyjeżdżali do nich przedwojenni 
mieszkańcy Stołczyna. Do mnie bardzo starsi ludzie już przyjechali. Niemcy.  I mąż do mnie mówi: „Ty trochę szwargotać umiesz, jacyś Niemcy przyjechali, do tego mieszkania się pchają. Dwa razy wchodzili do mnie”. A ja byłam na ogródku. Poszłam, oni na podwórku stali przy samochodzie. Poszłam do nich. Pół po polsku, pół po niemiecku  i dogadałam się z nimi. A ona, ta Niemka, mówi, że ma 89 lat.  I mówi, że tutaj się wychowała i chciała zobaczyć to mieszkanie. Syn był z nimi, i mówił, że mama nie dawała im spokoju, że przed śmiercią chce jeszcze zobaczyć swoje mieszkanie, gdzie tą mło-dość i dzieciństwo spędziła. Ona zaczęła pokazywać, że ona ten parkiet też czyściła. Była taka ucieszona, tylko pieców już nie było. I wyjęła zdjęcie, żeby ten wielki piec pokazać. 
Pani bracia, też mieszkańcy Stołczyna, odegrali swoje ważne 
role w najnowszej historii Szczecina i Polski. Moi rodzice się w 1967 roku wybudowali, a w 1968 roku poszli mieszkać na Świerczewo. Ale bracia to cały czas do mnie. 
Dlatego, jak jest rozpiska ofiar grudnia 1970 roku, to obok 
brata jest adres Morelowa 13? Tak, oni obaj byli u rodziców zameldowani, jak rodzice po-szli. Bo to mieszkanie na Stołczynie ja dostałam po rodzicach, bo już miałam dzieci. Ale bracia przychodzili do mnie, spali u mnie, ale już mieszkali tam. I jak mój brat narozrabiał na 1. Maja to też Milicja przyszła do mnie. Tak koledzy mówili: „Wy go nie szukajcie 
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Zygmunt Toczek (w środku) jako ministrant w kościele na Stołczynie.
Lata 50.
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Zygmunt Toczek (w środku) jako ministrant w kościele na Stołczynie.
Lata 50.

po Świerczewie, tylko on jest u siostry na Stołczynie.” 
A jak to się stało, że Zygmunt znalazł się 17 grudnia 1970 r. 
tam pod komendą? Pracował w szkole metalowej jako instruktor tokarzy.  W warsztatach na Hożej. I ktoś dał cynk, że komitet się pali.  To oni skrócili pracę. I całą zgrają pojechali pod ten komitet. Na-pisane było, że brat tą łodzią rybacką, która stała kiedyś tam, gdzie teraz stoi Centrum Dialogów Przełomy, wzięli i walili  w te drzwi żelazne. Bo dowiedzieli się, że tam siedzą polityczni. A tam już nikt nie siedział, żaden polityczny. A z kolei po śmier-ci, to nie mogłam mu rękawic założyć, bo on miał nadal kamienie  w ściśniętych dłoniach. Tak że musiał kamieniami rzucać. Śmierć na miejscu była. Przy pogrzebie moja mamusia to nie wiedziała co się dzieje. W nocy go chowaliśmy. Tatuś położył wieszak, żebyśmy wiedzieli, który to grób. Na drugi dzień żeśmy pojechali ustawić krzyż. Ten krzyż nam wyrwali, bo myśmy nie zauważyli, że tam nie było tej daty 17 grudnia, tylko 28 grudnia. I któryś z chłopców ze szkoły metalowej jak przyjechali to zauwa-żyli, że jest zła data. To wzięli ten krzyż wyrwali i przynieśli duży taki, jak te wojenne krzyże były, z brzozy. Zrobili ze szkoły metalo-wej. Tam było napisane, że zginął śmiercią tragiczną za Polskę. Ale też zabrali ten krzyż, chyba cztery dni ten krzyż był tylko. Potem bez krzyża był brat. Aż dopiero gdzieś tatuś załatwił, że w koń-cu dali krzyż i z datą 17 grudnia. Ale to było już w 1971 roku na  1 maja, bo 2 maja brat miał imieniny. 
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I kto ten krzyż przyniósł? Tego to my nie wiemy.  Ja byłam 7 tygodni po porodzie i cały dom na głowie. Tu-taj Stołczyński to nie, tam w Świerczewie byłam, bo mamusia do szpitala psychiatrycznego, ojciec dostał zawał. Ja troje dzieci. I do mamusi na Broniewskiego musiałam jechać, do tatusia na Unii Lu-belskiej. Ja nie pamiętam co się działo i jak ja dałam sobie radę. Mąż mi pomagał, bo dostał w pracy wolne. On pracował w Hut-niczym Przedsiębiorstwie Remontowym Gliwice, ale w filii tu na Hucie Szczecin. I dostał miesiąc urlopu. Ale tak, że była podpisy-wana lista, ale on miesiąc nie pracował, kierownik tak mu poszedł na rękę. Żeby mógł mnie odciążyć, bo wiedzieli co za tragedia.  I ja tam na Świerczewie byłam, aż dopiero przyjechałam na Stoł-czyn w styczniu, bo 17 stycznia chrzciłam dziecko. I potem już na zmianę: Świerczewo – Dom, tak jeździłam. Moja mama 25 lat by-łabyła w szpitalu psychiatrycznym, nie bezpośrednio, bo jak było  troszeczkę lepiej, to myśmy starali się ją zabierać stamtąd. Ale cały czas trzeba był jej podawać leki. Bywało tak, że trzy lata potrafiła być w domu, potrafiła być tylko dwa miesiące…
Ale czy Zygmunt już wcześniej dawał wyraz swojemu nieza-
dowoleniu? A nie spotkała się pani z tym pseudonimem? On miał pseu-donim Gebels. Był kiedyś klub Podziemie w Skolwinie. To on tam dyrygował, chłopaki musieli grać w to, co on chce. On taki był.  Ale, żeby anty coś w domu było zauważalne, to nie. On był mi-nistrantem od 6 do 14 roku życia. A Gebels dlatego, że był blon- Zygmunt Toczek (u góry z prawej) w drużynie Hutnik Szczecin

Lata 60.
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Zygmunt Toczek (u góry z prawej) w drużynie Hutnik Szczecin
Lata 60.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT48dynem, i wysoki. I taki, no, dyrygujący. Taki się zrobił, że on się nikogo nie bał. Ale dlaczego mój drugi brat poprowadził pochód pierwszomajowy, to do dzisiaj zadaję sobie pytanie. Taki spokojny był ten drugi brat. On na ten temat nie rozmawia. 
A młodszego brata poinformowano o tym co się wydarzyło? Moja mamusia z tatusiem pojechali 30 grudnia do Warsza-wy. Bo Heniek 19 grudnia miał mieć przysięgę. A on był w tej re-prezentacyjnej jednostce w Warszawie. Rodzice pojechali do jego jednostki, to tam już wiedzieli. Tylko mój brat nie wiedział. Powie-dzieli, że złożył przysięgę, tylko jest na izbie chorych. A tatuś się pyta: – „A dlaczego jest na izbie chorych?” – „Bo ma chore nerki.” A mamusia mówi: „Jak to chore nerki, nigdy chorych nerek nie miał.”  Ale zawieźli ich do brata, do szpitala. A mój brat, jak zo-baczył moją mamusię w futrze i toczku czarnym, to pierwsze co pomyślał, że ja nie żyję. Bo jak on szedł do wojska w październi-ku, to ja właśnie przedwcześnie to dziecko urodziłam. Zbiegłam  z góry po drzewo do piwnicy, bo mąż musiał wcześnie do pracy iść.  I ja na tej pieruńskiej piwnicy, na tych schodach zleciałam, i zaczę-łam rodzić.  A brat mówi, że nie wie czemu go położyli. – „Ciągle mnie badają i badają.” – „To co? Nerki masz chore?” – „Jakie nerki, a gdzie te nerki są? Nic mnie nie boli!” 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT 49A tatuś mówi: „Nie przyjechaliśmy na przysięgę. Pochowaliśmy Zygmunta.”  On dostał szału wtedy. Wyleciał, zaczął krzyczeć, że dla-czego nie został poinformowany. „Ja Wam pokażę!” – tylko te sło-wa powiedział. Jak ja się później starałam, żeby go wypuścili z tego wojska, to cały czas mi mówili, że on może zagrażać. No ja byłam zdziwiona – komu on może zagrażać? Spokojny, nie wadzi nikomu, rozrywkowy chłopak. No i 1. Maja pokazał. Wyszedł z wojska po tym, jak ja pojechałam, bo chciałam brata wyciągnąć. Udało mi się, podpisali ze mną, że brat wyjdzie z literą D, że jest niezdolny do wojska. I on wyszedł, i zaraz zała-twiliśmy mu pracę w Stoczni, na rurowni. Pracował szczęśliwie do kwietnia.  Ja miałam dwóch braci. Jeden zginął, a drugi był wo-jownikiem. Poprowadził 1. Maja w czarnej rękawiczce. Ja tego 1. Maja poszłam na plac na Zamkniętą. Nie wiedziałam, że mój brat poprowadził pochód. On z tą czarną rękawicą ten po-chód poprowadził na cmentarz, do brata. Ale ja o niczym nie wiedziałam. I tutaj z mężem jestem, dwóch synów było u są-siadki, bo nie chcieli iść, a ja z tym najmłodszym poszłam.  I zgraja, skądś tych chłopaków pełno! Ja osobiście swojego brata nie widziałam. Ale tam była ta Marszałek co mieli tą piekarnię, ta Dorotka. I mówię: – „Dorotka, co się tutaj dzieje?” – „A co? Pani przyszła na bal?” Ja się patrzę na nią: „Na jaki bal? Zawsze są tutaj jakieś występy.” A ona mówi: „Heniek tutaj występów nie poprowadzi! On tutaj 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT50wszystkich pogoni!”.  I rzeczywiście ci ludzie z góry uciekali. A ja za wózek  i do domu. Bo się bałam! Przecież ja już byłam przestraszona z 70. roku… Wszystkie kable powyrywał na 1. Maja na placu. On tu przyjechał, porozrywał wszystko, przerwał koncert i powiedział, że jest żałoba, bo brat zginął, że zabawy nie będzie, bo on uczci swojego brata, który zginął, a był ze Stołczyna. A ja z wózkiem uciekłam, ale i tak Milicja do mnie przyszła do domu go szukać. A ja stanęłam i mówię tak: „Ja bardzo przepra-szam, pan szuka Toczka Henryka. A czy pan wie jaki on ma wzrost? U mnie żadnej kanapy nie ma takiej, gdzie on by się mógł schować. Bo on ma 1,91 cm wzrostu.” A ten, co zginął, miał 1,92 cm wzrostu. I ja mówię: „Czy pan tu gdzieś znajdzie? Może w łóżeczku?” Prze-prosili i poszli. Jak 1 maja tak narozrabiał, to go zamknęli. Posadzili na Małopolskiej. Dostał adwokata. I ten adwokat reprezentował stocznię i zarazem mojego brata. Bo jak mojego brata nie chcie-li wypuścić, wtedy rurownia stanęła na stoczni, że dokąd Heńka nie zobaczą, to nie będą pracować. Mojego brata z tego aresztu na Małopolskiej zabrali, na stocznię, i przyrzekli, że go wypuszczą. I wypuścili, żeby za dwa tygodnie znowu go zamknąć. Adwokat przyszedł do mnie tutaj na Stołczyn i mówi, że brat został areszto-wany. „A dlaczego?” „Bo to jego było, że on te głośniki tu pozrywał i Huta się domaga, żeby on zapłacił za głośniki.” A jak ja powie-działam, że ja tam byłam, i że żadnych głośników nie pozrywał,  to i mnie wzięli na świadka.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BIERNAT 51 Jak ja tam pojechałam do tego sądu to istnie piekło było. Stoczniowcy przyjechali autokarem z tymi swoimi kaskami, zaczę-li walić, sprawa się nie mogła odbyć. Mój brat akurat złamał nogę dwa dni przed tym, bo go blacharze gonili i on przez te płoty prze-skakiwał. Sąd wszedł i wyszedł, bo oskarżony nie wstał i obraził sąd. Dopiero wtedy adwokat powiedział, że jego klient ma złama-ną nogę i nie może wstać. No to sąd po raz drugi wszedł i zaczęli składać zeznania. Dali bratu w zawieszeniu 5 lat, ale później anu-lowali. A tu chodziło cały czas o to, kto go namówił do tej czarnej rękawicy. Bo to było zszarganie władzy, która była na trybunach. Jak on tam z tą czarną rękawicą stanął, to z trybun wszystko po-uciekało. 
A kiedy się Pani wyprowadziła ze Stołczyna? Ja się nie wyprowadziłam, mnie wyniesiono! Mieszkałam na Kościelnej na parterze, tam gdzie był stragan, rybki. Najpierw mieszkałam po drugiej stronie, pod 29, a później się zamieniłam na większe mieszkanie. Mnie pierwszą wyprowadzili stamtąd. Bo mi segment już wpadał, miałabym piąty pokój. I nie było już dla mnie mieszkania w Stołczynie, tylko do miasta. I wie Pani co?  Ja nie patrzałam jakie mieszkanie, ale co mnie zafascynowało? Weszłam do tego bloku i widzę kafelki na korytarzu identyczne, jak były tutaj w moim bloku! I właśnie te kafelki, cząstkę taką ze Stołczyna mam. 



Pan Edward Gajoch

 Urodziłem się 15 czerwca 1949 roku. Na Stołczyn się wprowadziłem jakieś 30 lat temu. Mieszkałem na Krzywoustego w oficynie, ale powiększyła mi się rodzina i była okazja na zamia-nę. I od tego czasu mieszkam tu cały czas.
Gdzie Pan wtedy pracował? Ja cały czas pracowałem na WPKM, na autobusach w ko-munikacji miejskiej. Całe moje dorosłe życie, to cały czas na auto-busach
Po Stołczynie Pan też jeździł autobusami? No oczywiście, że tak! Ja tutaj jeździłem dużo wcześniej zanim się wprowadziłem. A jeszcze wcześniej, w latach 70., bo miałem taki epizod w życiu, to jeździłem na kolei jako maszynista. I akurat jeździłem po tej trasie przez Stołczyn, gdzie ona w ogó-le nie była zelektryfikowana, tylko jeździły parowozy. Trzebież, wszystkie linie. To wtedy jeździli po pracy pociągami.
Dużo ludzi jeździło? Oj strasznie, bo praktycznie od stoczni już zaczynając, 

Autobus linii 78 na ul. Nad Odrą. Lata 80. 
Z archiwum rodziny Bokszczanin
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Autobus linii 78 na ul. Nad Odrą. Lata 80. 
Z archiwum rodziny Bokszczanin

Huta, papiernia, fosfaty, wszystkie te zakłady, aż prawie do Polic, bo Police się zaczęły budować. Pociągi jeździły i ludzi jeździła cała masa. Bo to taka była komunikacja. Dopiero później wprowadzo-no autobusy i była taka ciekawa historia, że były jakby takie dwa szczyty. Był szczyt poranny, że wszystkich trzeba było wywieźć, czy ten autobus był sprawny czy nie, on musiał wyjechać. I póź-niej był szczyt popołudniowy, żeby tych ludzi odwieźć. Generalnie rzecz biorąc, to ile mogło wejść do autobusu, to tyle wchodziło. Ciekawe było to, że młodzież, zatrzymywała się gdzie chciała.  Bo nie było automatycznych drzwi, tylko po prostu drzwi były otwierane na przystanku, no i jak samochód zwolnił, a ktoś akurat miał przy domu, to wysiadał sobie i szedł. 
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To jak wyglądała komunikacja miejska na Stołczynie w PRL? Strasznie. Były linie 58, 63 i 102, ale inaczej jeździły.A sprzęt to wiadomo jaki był. Jeździły te karosy, później  ogórki, później weszły Ikarusy, no i później zaczęła się nowoczesność.  Jedno, co było ciekawe, to to, że był spokój. Jeżeli chodzi  o to, to kierowca był zawsze nietykalny. Wbrew pozorom po pro-stu było spokojnie. Ciekawa dzielnica była to z tego względu, że  to była dzielnica robotnicza i tutaj praktycznie te wszystkie domy, to było zaplecze do tych fabryk co tutaj były. No i po prostu wpływ miało też to, że w tym okresie był nakaz pracy. Młodzież miała zajęcie. Z drugiej strony, młodzież miała tutaj bardziej zagospo-darowany czas. Bo Huta miała Dom Hutnika, gdzie była i scena,  i były różne takie kluby zainteresowań dla młodych. Było tutaj kino Hutnik. 
Chodził Pan do tego kina? Ja w tym czasie jeszcze mieszkałem na Pogodnie, to nie miałem okazji być w tym kinie, ale byłem dwa czy trzy razy na spektaklu organizowanym w Domu Kultury. No i moje dzieciaki, młodsza córka, chodziła na naukę gry na akordeonie. To pod tym względem to tutaj wbrew pozorom był spokój. Ja w mieście prze-cież mieszkałem i jeździłem po całym Szczecinie, a więc Gumieńce czy Niebuszewo czy Pogodno, to były takie ulice, wtedy były te tak zwane bandy na każdej dzielnicy. 
To kiedy się pojawił ten mit tego niebezpiecznego Stołczyna? To znaczy, z chwilą jak zaczęły się strajki i nie było już 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN EDWARD GAJOCH 55nakazu pracy. Za dużo czasu, za mało zajęć. I się zrobiła taka, bo ja wiem czy zła opinia. Ludzie nagle zaczęli tracić pracę, na-gle zrobiło się rozprężenie dyscypliny. I spowodowało to, że każdy robił co chciał, bo Policja nie interweniowała. Ale ja przez cały okres, co tutaj jeździłem, czy na kolei czy na autobu-sach, nie było czegoś takiego, żeby np. zdemolowali autobus.  Owszem tam takie wybryki były, ale nie demolowali, tym bardziej,że wtedy nie były tak oświetlone te autobusy. Ludzie byli wtedy mniej wymagający, nie było czegoś takiego, że pasażer ma prawa, bo on płaci. Ludzie byli wdzięczni, że mają czym do pracy doje-chać. Było to wszystko  gruncie rzeczy takie przaśne.
Ale za bilety też się przecież płaciło. Oczywiście, były bilety za 50, 30, 25 groszy. Te ceny były takie przyzwoite. Konduktor chodził, płaciło się. Relacja tej ceny biletu była taka przyzwoita. 
A jak się Pan wprowadził to gdzie Pan robił zakupy? Z zakupami tutaj wcale nie było tak źle. U góry na Dąbrów-ki był jeden sklep, tutaj na dole Nad Odrą – drugi. Na Łowieckiej też był sklep.
A kupował Pan ryby u tych rybaków z bazy rybackiej? Oj tak. To wtedy było tanie. A drugie to myśmy łowili ryby. Ale bardzo ciekawe jest to, że kiedyś nie było takiego dostępu do wody. Bo kiedyś na przykład, praktycznie przy każdym nabrzeżu przy statku to stało WOP. No chyba podejrzewali, że ktoś wpław 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN EDWARD GAJOCH56popłynie do Szwecji i dlatego. Ale generalnie rzecz biorąc, to ryba była tania, śledzie to były bardzo tanie, ale np. dorsz też. Wiado-mo to były takie czasy, że nie było takich dóbr jak teraz, z tym że ludzie nie byli tak wymagający, bo to jednak mało czasu minęło od wojny. Jak teraz patrzę na naszą dzielnicę, to ona była kiedyś planowana jako zaplecze magazynowe dla miasta. I jak nie wia-domo było dość długo czy Szczecin będzie polski czy nie, to tych inwestycji tutaj nie było robionych, rozbierało się to co stało i się wywoziło cegły do stolicy. Dopiero gdzieś ostatnio coś się tu za-czyna dziać, a tak to była taka o sobie dzielnica, ludzie sobie żyli. 
A jak wyglądały tu drogi, Pan jako kierowca może się wypo-
wiedzieć. A to odrębny temat. Tutaj na Dąbrówki i Nad Odrą to były drogi brukowane. Utrapienie było jak była zima, bo wpadały auta w poślizgi. Oni je wyasfaltowali, bo one nie były robione pod trans-port ciężki. To były pięknie równiusieńkie poniemieckie bruki,  z tym że jak wszedł transport ciężki to zaczęły się one rozjeżdżać  i robić koleiny, bo to na glinie wszystko. Teren miał tu swego czasu drenaż, że ta droga funkcjonowała. Ale poszedł ciężki transport,  a potem taka radosna twórczość, że te dreny pozrywali i droga za-częła siadać i zaczęły się zalewania domów. Ale to już w okresie prywatyzacji.
A jak były strajki to komunikacja strajkowała? Myśmy strajkowali przy każdym strajku jaki był w Szcze-cinie. To było mądre, że jeżeli autobus nie wyjechał, to ludzie nie 

Ulica Dąbrówki i widoczny na niej bruk. Lata 80. 
Z archiwum rodziny Bokszczanin
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Ulica Dąbrówki i widoczny na niej bruk. Lata 80. 
Z archiwum rodziny Bokszczanindojechali do pracy, więc to było takie wymuszenie strajku general-nego. Strajk komunikacji był takim mocnym argumentem w tych ogólnych strajkach. 

A dzieci chodziły tutaj do „dziewiątki”? Tak. Ja miałem tutaj dość fajną przygodę z tą szkołą, ze oprócz tego, że moje dzieci chodziły tutaj, to przez pewien czas dorabiałem sobie jako woźny. Była taka możliwość. Na przykład za mnie akurat takim moim pomysłem było, żeby okna sali gimna-stycznej podnieść, żeby one były wyżej, bo one były praktycznie do samej ziemi kiedyś. Wybijali piłkami szyby i kradzieże się zda-rzały. 
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A chodziliście do restauracji Nadodrzańska chodziliście? Pewnie, że tak! Zabawy tam były piękne. Obiady dla hutni-ków tam wydawali na bony. A w międzyczasie były też dyskoteki. Chodziliśmy jeszcze do Jachtowej. 
Czy jakieś wydarzenie utkwiło Panu w pamięci? A pamiętam jeszcze, to było w tym momencie krótko po stanie wojennym, to był taki exodus tych paczek, tego wszystkie-go. I tutaj właśnie dużo ludzi przyjeżdżało, którzy przyjeżdżali. I do nas też przyjechała pani, która tutaj w naszym mieszkaniu mieszkała przed wojną. Stąd wiem, że te mieszkania, w czterech domach tu na skrzyżowaniu Nad Odrą i Dąbrówki, były miesz-kaniami kadry kierowniczej fabryki chemicznej. Np. tam na Nad Odrą na końcu, tam mieszkali więksi dyrektorzy, bo tam parkiety są dębowe, a tutaj ten średni personel techniczny. I co ciekawe, do pracy, żeby nie lecieć daleko to tutaj jest podziemne przejście do zakładów, schodziło się normalnie tym podziemnym przejściem, co pod tymi nowymi blokami jest wejście na Dąbrówki. Ci ludzie jak tutaj byli, to ona opowiadała tak. Ugościliśmy ich, kawą, ciast-kami. Mieliśmy z nimi potem kontakt, oni do nas paczki przysyłali. Jak my się dogadywaliśmy? Ona częściowo po polsku mówiła, my niemieckiego nie, ale się dogadywaliśmy jakoś. 
Długo Wam te paczki wysyłali? Oj chyba przez pół roku. Później to się rozmyło, może dlatego, że my nie mieliśmy tej znajomości języka. Oni przy-jechali, pooglądali, powspominali co swoje, no i też specjal-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN EDWARD GAJOCH 59ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII nie nie byli zainteresowani tym, żeby coś odzyskiwać. A jesz-cze z tamtych czasów mam historię, że robiłem porządki  w swojej piwnicy, i w narożniku takie murowane wejście do podziemi znalazłem. Nakopałem się jak durny na dwa metry i dokopałem się do studzienki kanalizacyjnej przynajmniej.  Nic tam nie było, ale teraz mam tam piwniczkę na wino. Ale sam ten moment tego kopania, to taka ekscytacja. Inaczej bym nie ko-pał. 



Pani Irena Bokszczanin

 Urodziłam się 8 stycznia 1948 roku. Posiadam bardzo  kochaną, liczną rodzinę. Mam córkę i syna, mam wnuczki od córki  i mam wnuczkę od syna, które bardzo, bardzo kocham. Przeby-wam obecnie na emeryturze, ponieważ 35 lat przepracowałam uczciwie w jednym zakładzie, czyli w Stoczni Remontowej Gryfia, na stanowisku księgowa, w dziale księgowości.
W którym roku i w jaki sposób znalazła się Pani na  
Stołczynie? Moja mama, Józefa Narbutt-Nike, będąc w Słupsku,  skończyła szkołę nauczycielską, a ja wówczas byłam u swo-jego ojca w Lęborku. No i tak nie było wówczas pracy tam,  więc jak miałam sześć lat, mama przyjechała po mnie i zabrała mnie w nieznane, na Ziemie Odzyskane. Bardzo się zdziwiłam,  bo Szczecin był pełen gruzów. Pamiętam, jak wysiadłyśmy  z mamą z pociągu, to tam, gdzie obecnie znajduje się Biblioteka przy katedrze niedaleko, zobaczyłyśmy jedne zwały gruzowiska. Troszkę mnie to wystraszyło. 

Irena Bokszczanin z kolegami ze szkoły podstawowej. 
Lata 50.
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Irena Bokszczanin z kolegami ze szkoły podstawowej. 
Lata 50.

A gdzie chodziła Pani do szkoły? Najpierw przebywałam rok w przedszkolu, na ulicy Neh-ringa. A za rok zaczęłam uczęszczać do dziewiątki.
Pamięta Pani coś z przedszkola? Pamiętam. Pamiętam leżakowanie. Pamiętam, że przed-szkole było bardzo pięknie urządzone, sale były piękne, czyste, że nie spotkałam takiego przedszkola później. Moja mama była tam wówczas kierowniczką przedszkola. Najpierw mieszkałyśmy tam przez jakiś czas, a później przeprowadziłyśmy się na ulicę Nad Odrą.
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Jakie były okoliczności tej przeprowadzki? Moja mama wyprowadziła się z tego przedszkola, bo po-znała wdowca, któremu zmarła żona i miał trójkę dzieci, które przyprowadzał do niej. Pan Winnicki. I tak się po prostu z nim zaprzyjaźniła, taki dobry ojciec był pilnujący tych dzieci. I on jej zaproponował to mieszkanie: „Pani Ziuto, co Pani się tu będzie  w tym przedszkolu męczyć z córką, proszę do mnie przyjść, tam oddzielny pokój mam.” No i tak się związali z sobą, że moja mama zaczęła być mamą dla tych dzieci. Tak się nimi opiekowała, jak rodzona matka. Ten mój najmłodszy przyrodni brat, Kazik, miał przecież jak poznał moją mamę, dwa latka. To było poniemieckie mieszkanie, w Stołczynie, na ulicy Nad Odrą 57. Wydawało mi się to mieszkanie ogromne. Ono było takie wielkie. Od tego czasu zadomowiłam się tam. Ojczym też był dla mnie zawsze bardzo dobry. Jeździł ze mną zawsze na mecze Arkonii, wówczas Arkonia była w pierwszej lidze. I na żużel. 
Jak długo trwał ten związek? Oni ślubu nie wzięli. Datami nie pamiętam, ale wiem, że miałam 6 lat jak tam zamieszkałam u niego, a byłam  w drugiej klasie liceum jak zmarł. Mój brat przybrany przy-niósł kiedyś rękawice bokserskie. A mama z panią Różą Kuczyńską, koleżanką, też nauczycielką, poszły do kina Hut-nik na Wojnę i Pokój. A on z synem, zaczęli się boksować  i wtedy właśnie upadł. Ja nie wiedziałam co robić, te dzieci się spłoszyły, uciekły, Kaziu zaczął płakać. 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BOKSZCZANIN 63 Na górze mieszkał taki sąsiad, pan Fedio, zawołałam go  i mówię: „Co tu robić?”. A tak nie było telefonów, że dzwonisz na 112. On miał telefon i zadzwonił na pogotowie. Przyszedł i popa-trzył, i powiedział, że już się nic nie da zrobić. Puls mu zmierzył  i powiedział, że już nie żyje.  Ja z Kazikiem, polecieliśmy szybko do kina, żeby mamę wywołali z tego seansu. Polecieliśmy i mówimy tej pani, że natych-miast musi przyjść. Film przerwali. Mama już wiedziała i przyle-ciała. Biedna przybiegła pod tą górkę. Jak już przylecieliśmy, to za-brali go. Został pochowany na cmentarzu na Golęcinie przy swojej żonie.  Moja mama zaopiekowała się tymi dziećmi. Obca kobie-ta dodatkowo trójkę dzieci wychowała! I to na porządnych ludzi.  Kazik skończył zawodówkę elektryczną, Krystynie babcia zała-twiła, że do pielęgniarskiej szkoły poszła, ale nie dała sobie rady. Stachu skończył technikum budowy okrętów. No ja to wiadomo, matura, potem chodziłam na studium nauczycielskie. 
Przez cały okres szkoły podstawowej chodziła Pani do szkoły  
na Dąbrówki? Tak. I bardzo miło wspominam: panią Bijaczyk, która od trzeciej klasy była moją wychowawczynią, do klasy siódmej.  Pani Bijaczyk uczyła mnie geografii. Pamiętam jeszcze panią Kijak. 
A ile wtedy trwała podstawówka? Siedem lat.
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Mieliście religię w szkole? Mieliśmy przez pierwsze trzy lata. Potem już nie w szkole. Potem chodziliśmy na katechezy do parafii, na plebanię. Tam taka salka była.
Czy pamięta Pani jakieś anegdoty z okresu szkoły? Miałam dwóch bardzo dobrych kolegów. Henryka Nied-woroka. On mieszkał na ulicy Duracza i zapraszał nas do siebie. I jeszcze Zbyszek, ale zapomniałam nazwiska, zapraszali nas za-wsze na urodziny swoje. Oczywiście ja ich też zapraszałam. Pamię-tam, że raz mama ubrała mnie i moją siostrę przyrodnią Krystynę,  w takie białe sukieneczki z falbankami. Poszłyśmy tam na te uro-dziny. A chłopaki zaprowadzili nas na górki za tym starym cmen-tarzem, tam takie stawy były. A tam świeżutka trawa, więc nasze sukienki były zielone od tej trawy, jak przyszłyśmy do domu.  To ledwo umknęłyśmy przed awanturą, ale jakoś mama nam po-darowała. Miałam dużo koleżanek. Bogusię miałam, Jolę, Jadwigę. Moja mama pracowała też w dziewiątce. Przez dwa lata uczyła polskiego, później została kierownikiem świetlicy i bardzo długie lata pracowała tam właśnie. Opiekowała się dziećmi, których ro-dzice dłużej pracowali. Pamiętam, że obiady były bardzo smaczne. Bardzo miło wspominam panią kucharkę. Ona nam różne, pyszne rzeczy gotowała. I w tej świetlicy dzieci jadły obiad i przy okazji odrabiały lekcje. Były różne gry. Potem moja mama, jako świetli-czanka, poszła na kurs na wyświetlanie filmów. Wypożyczała fil-my i w świetlicy robiła dzieciom seanse. Piękne bajki pamiętam, Jóżefa Narbutt-Nike w otoczeniu dzieci przed szkołą na Dąbrówki. 

Przełom lat 50.-60.
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Jóżefa Narbutt-Nike w otoczeniu dzieci przed szkołą na Dąbrówki. 
Przełom lat 50.-60.
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Uczniowie Szkoły Podstwowej Nr 68 na ul. Polickiej. 
Lata 60.

jeszcze te czeskie, ruskie.  Później, kiedy akurat ja poszłam już wtedy do ogólniaka, to moja mama się przeniosła do szkoły nr 68 na Polickiej, bo tam jej oferowali lepsze warunki. Tam powstała nowa szkoła i zapro-ponowano mojej mamie też stanowisko świetliczanki, no i tam była od początku istnienia szkoły aż do czasów renty. 
A co się stało? Moja mama rozchorowała się na raka, ale jakoś przezwy-ciężyła chorobę. Więc później po rencie, to już tak nie było miejsc, 
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Uczniowie Szkoły Podstwowej Nr 68 na ul. Polickiej. 
Lata 60.

bo już trzeba było mieć wyższe wykształcenie. To w Domu Mary-narza znalazła pracę jako opiekunka dzieci. Tam taka przechowal-nia dzieci była, jak marynarze przyjeżdżali. Taki kącik dla dzieci. 
Czy pamięta Pani jakieś zabawy? Tak, w Domu Kultury, bardzo często organizowa-no nam zabawy karnawałowe, na Dzień Dziecka. Pamię-tam również, że bardzo lubiłam sport, i na różne takie olim-piady międzyszkolne jeździłam. Raz zdobyłam pierwsze miejsce w biegu na 60 m, na wszystkie szkoły, a w skoku wzwyż – drugie miejsce zajęłam. To jest mój sukces! No i robiliśmy  sobie, różne takie hocki-klocki. W chowanego, graliśmy w dwa ognie, w palanta. Dziewczyny równo z chłopakami, tam nie było czy żeńska czy męska drużyna. Jakieś biegi sobie organizowali-śmy. Nauczyciele dużo urządzali. Lekką atletykę często, różne ta-kie sportowe rzeczy. 
A na podwórku przy domu? Jak spędzaliście czas po szkole? Naprzeciw mieliśmy taką wielodzietną rodzinę Talarczy-ków. To my tak w sklepy się bawiliśmy. Na przykład okna takie piwniczne były zamurowane, listki to były pieniądze, torebki to były z gazet. „Sklepowa” stała tam na dole w tej piwnicy, tylko gło-wę wyciągnęła. „Poproszę kilo mąki.” To się sypało piach. To była mąka. No takie zabawy pamiętam. Bo potem moje dzieci, to już miały całkiem inne zabawy. Międzyblokowy bal przebierańców. 
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A jakieś wyjazdy feryjne albo na kolonie? Pierwsze moje kolonie to w pierwszej klasie by-łam, jak mnie do Dziwnowa wysłali. I co roku prawie jeź-dziłam na te kolonie, których właściwie nie za bardzo lu-biłam. Jeszcze w podstawówce byłam na Dolnym Śląsku,  w Czerwonej Wodzie. To tam byłam grupową, dziewczyny mu-siały mnie słuchać, a bardzo dużo moich koleżanek z klasy było.  Bo ja byłam dobrą uczennicą. Ja i Niedworok Henryk najlepszymi uczniami byliśmy. Poza tym, w Sobótce byłam jeszcze, na Ślęży. 
Była Pani w harcerstwie? Byłam, ale krótko, bo mnie to znudziło. Nawet harcer-ską nie byłam, tylko zuchem. Mnie to znudziło, bo ta dyscyplina,  w tych mundurkach chodzić, to mnie nie interesowało.
A pamięta Pani może jakieś czyny społeczne na Stołczynie? Za moich dziecinnych czasów to nie, a potem, to tak, na placu tam sprzątali. Ale ja osobiście nie brałam udziału. Ale wi-działam, że hutnicy tam robili. Sprzątali ulice, kobiety ogródki przydomowe sprzątały. No i pamiętam wielkie czyny były przed Bożym Ciałem. Wszystko musiało być wyszorowane. To pamię-tam, te kościelne święta. 
No właśnie, czy to w jakiś sposób się na Stołczynie uwidacz-
niało, że jest dzień świąteczny? Tak, bardzo. Były zrobione ołtarze. Ludzie byli bardzo religijni za moich czasów. Ja do kościoła również chodziłam. Boże Ciało. Irena Bokszczanin z przyrodnią siostrą Krystyną. 

Lata 50.
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Boże Ciało. Irena Bokszczanin z przyrodnią siostrą Krystyną. 
Lata 50.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BOKSZCZANIN70Wszyscy chodzili. Na pasterkę o 12 w nocy szło się, śnieg nie śnieg, deszcz nie deszcz. Na sankach się jeździło. Kościół był za-wsze zapełniony. Jeszcze pamiętam, że moja mama jak praco-wała w tej dziewiątce – w ogóle wszyscy nauczyciele – zaprzy-jaźnili się z takim młodym wikarym. On był katechetą u nas.  To był taki wspaniały ksiądz, na gitarce grał, nigdy na dzieci nie krzyczał, co miał powiedzieć, to powiedział. Nie pamiętam jak się  nazywał. On później dostał parafię w Nowym Warpnie, już jako proboszcz. Jak już miałam może 17 lat, to zaprosił nas, mamę  i czwórkę dzieci na obiad. Już po śmierci pana Winnickiego, to był z mamą taki kumpel. Jeszcze przed pierwszą komunią świętą  i później też, bardzo często, z moją przyrodnią siostrą Krystyną sy-pałyśmy kwiatki. To się dzień, dwa wcześniej chodziło płatki zbie-rać na polach. Mama nam ładnie te koszyczki takie robiła, oklejała falbankami pięknie. Jak to się mówiło: Święty, święty, święty – Pan 
Bóg zastępów. Chłopaki też w tych garniturkach komunijnych szli, nieśli chorągwie. Pamiętam, że to było przeżycie.
 

A czy chodziła Pani do kina na Stołczynie? Tak, najczęściej do Hutnika. I do Żeglarza też jeździłam na Gocław, za Jachtową był Żeglarz, który spłonął.
Czy zapadł Pani jakiś konkretny film w pamięci? Jak to kino  
działało? Wieczorami było czynne dla dorosłych codziennie, a dla dzieci poranki były. Jako małe dziecko to szłam na poranki, a póź-niej to już tak od 16-18 lat chodziłam na dorosłe seanse.
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A czy były wyświetlane jakieś filmy propagandowe? Tak, tak. Ale na siłę nikt tego nie oglądał. W ogóle nie było amerykańskich filmów, nie było porządnych zagranicznych. Były same produkcji radzieckiej. Ballada o żołnierzu. 
A takie święta państwowe? Czy były w jakiś sposób widoczne? Dzień Hutnika i Dzień Chemika. Orkiestra zawsze nas bu-dziła. Też tak, jakoś nie pamiętam, albo maj albo czerwiec. Tak ja-koś na przełomie, nie lato, nie wiosna. Wiem, że cieplutko, ta zie-leń taka piękna. My sobie śpimy. A ponieważ ta orkiestra zawsze szła tak o godzinie siódmej, a to było najczęściej w niedzielę, a tu wówczas: rach! Akurat pod naszymi oknami, cichcem przechodzili na dół i ponieważ od ulicy mieliśmy okna. My w błogim śnie wszy-scy, a tu, łup-łup! Tak, że zawsze było to śmieszne, bo zawsze cze-kaliśmy, udajemy że śpimy, a tu łup!
A na 1. Maja jakieś pochody były? Nie, akurat tu nie było pochodów, tylko jeździli wszyscy na te centralne do Szczecina, ja nawet ze szkoły jeździłam. 
Na Dzień Hutnika były imprezy na placu. Oj jakie imprezy były, wszystkie zespoły pamiętam – Ma-ryla Rodowicz jeszcze piękna i młoda. Cały Szczecin zjeżdżał do Stołczyna. Bo Huta była bardzo bogatym przedsiębiorstwem  i ją było stać na to, żeby zaprosić taki zespół. Pamiętam Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarnych, Stan Borys też śpiewał, śpiewała Vio-
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Skrzyżowanie ulic Kościelnej i Nad Odrą z przystankiem autobusowym. 
Lata 80. 

letta Villas, same znane sławy i zespoły. No i masę ludowych. 
A co jeszcze oprócz samych koncertów tam się działo? Były zabawy na dechach. Ludzie sobie przychodzili i tań-czyli, piwo można było wypić, jakieś ciastka, nawet wino. Takie były stoiska, że można było sobie coś zjeść. Ławek pamiętam nie było, tylko się na tych górkach siedziało, na trawce. To często były takie właśnie zabawy. Jak już chodziłam do liceum to w Domu Kultury takie fajfy były – five o’clock – muzyka z płyt leciała, jive’a się tańczyło i różne takie. I pamiętam, że mama wtedy pojechała na wycieczkę do Nie-miec, z oświaty, do NRD. I kupiła mi i Krystynie bluzeczki w paski. 
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Skrzyżowanie ulic Kościelnej i Nad Odrą z przystankiem autobusowym. 
Lata 80. 

O jak nam koleżanki zazdrościły! Poszłyśmy tam, wchodzimy – nie było silnych chłopaków, żeby się nie obejrzeli. Podmalowane, ja pamiętam miałam tak włosy na Kleopatrę. I miałam pofarbowane takim jednorazowym kolorem. Ze Szczecina też przyjechali i się zainteresowali. Ale gdzie tam, to nie nasi.
A jak Pani podróżowała ze Stołczyna do centrum? Bo rozumiem,  
że już do liceum musiała Pani jakoś dojeżdżać? Tak, autobusem dwa przystanki albo trzy nawet. No i po-tem tramwajem, szóstką. Bo ja do Pobożniaka chodziłam. Przysta-nek był tam gdzie kiosk, na skrzyżowaniu Nad Odrą i Kościelnej. Albo na samym dole tam przy Dyrekcji Huty. A pociągiem nie było Pani łatwiej się dostać w tamtym kierunku? A pociągiem też jeździliśmy, ale potem, jakoś nie wiem czemu. Rzadziej jeździły niż komunikacja. 
Już wtedy była ta pętla na górze, naprzeciwko szkoły? Tak. Wiem, że wtedy tam 58 jeździł. Ale on jakoś tak jechał górą i od razu na Szosę Polską, i górą tutaj, tak jak 101 teraz jeździ. 
Dużo osób jak porównuje dawniejszy i dzisiejszy Stołczyn to 
zwraca szczególną uwagę na asortyment usług dostępnych 
wówczas. Pamięta Pani coś z tej oferty? Były piekarnie dwie albo trzy prywatne. Było trzech fry-zjerów. Oczywiście damsko-męskich. Była na przykład jedna  apteka. W aptece pracował taki staruszek w okularach, co zawsze wysłuchał i doradził. Szewc był – pukał, stukał, buty robił. Foto-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BOKSZCZANIN74graf był. Był zegarmistrz, mojego kolegi ojciec był nawet zegar-mistrzem. A jakie miał zegarki! Takie stare, z kukułkami, ja tam lubiłam chodzić. To było w takim małym pomieszczeniu tu Nad Odrą. Magiel był na Kolejowej i na Nad Odrą. Firanki się maglowa-ło. Pamiętam piekarza Rożka. Jego to każdy chyba znał. 
Ale czy korzystaliście z tego w ogóle, że to tam było? Ależ tak, oczywiście, że korzystaliśmy. Do szewca szło się podzelować buty. 
A była kwiaciarnia też wtedy? Ja nie pamiętam kwiaciarni, pamiętam tylko, że tam jak idzie się od strony Monterskiej, to tam był taki gospodarz, chyba jeszcze jest. On miał piękne połacie kwiatów, i tam się chodziło prywatnie, i wiązanki tam pani robiła.  Żłobek był. Dużo kobiet korzystało z niego, bo musiały pracować. A to był taki potężny żłobek. Przedszkole było fajne. Dom Kultury.
A takie zwykłe sklepy kojarzy Pani?
 Pod Lipkami był taki fajny sklep, że tam mogłaś sobie su-kienki kupić, odzieżowy był taki. Był obuwniczy sklep. Na rogu był taki 1001 drobiazgów – tam wszystko było gwoździe, żarów-ki, o takie rzeczy, to był duży sklep. Tam garnki, patelnie, szczotki można było kupić. Było też stoisko drogeryjne. Poczta to jest tam gdzie była. Do przychodni się tak po schodkach  wchodziło. Była dla dzieci przychodnia, tu przed Pocztą,tam gdzie ten park. A przy 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BOKSZCZANIN 75Hucie była przychodnia dla dorosłych. Ten park był zawsze tak pięknie zadbany, można było posiedzieć sobie.  Do sklepów się stało w kolejkach godzinami, nocami, zmieniało się, np. moja mama stała trzy godziny, potem ja z Iwon-ką małą stałam – po paczkę kawy. To nie po jakieś rarytasy, szynki. Kawy nie było. Po papierosy ludzie pod kioskami stali z krzesełka-mi, koczowali całe noce. To za tej ciężkiej komuny, przed Gierkiem jeszcze, co już tak nic nie było. W sklepach to praktycznie puste półki, ocet tylko i musztarda, nic więcej. A jak na kartki były te czasy, jak coś takiego ciekawego przywieźli, to jakie tłumy. Teraz idziesz, kurtki sobie kupujesz. Jak my byliśmy mali, to moja mama jeździła do Skolwina, do krawca, żeby na miarę nam płaszcze uszył. Potem musieliśmy iść do przymiarki tam. 
A na Stołczynie nie było takiej usługi krawieckiej? Właśnie, że nie. Takie przydomowe krawcowe, że do nich się szło, to tak. Ale taka ciężka garderoba, płaszcze, kurtki, gar-nitury, to taki krawiec był w Skolwinie, tam pod górkę, gdzie jest przejazd kolejowy.
Ten wątek korzystania z umiejętności sąsiadów, jak takich 
przydomowych krawcowych, jest bardzo ciekawy.  Oczywiście, przychodziło się z prośbą. Acha, a jeszcze taka ciekawostka. Nie było takich kuchenek gazowych z piecykami, to zawsze przed każdymi świętami, mama moja robiła olbrzy-mie blachy ciasta i szliśmy tam, gdzie ta piekarnia jest. Na dół się po schodach schodziło, do pieca się wsadzało, i po godzince oni 
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Irena Bokszczanin (z lewej) z córką przy restauracji Nadodrzańska. 
1970 rok.odstawiali. Wiedzieli kiedy trzeba. Drobną usługę im się płaciło.  I to wszyscy przychodzili piec. Czy to makowce, czy serniki. To nie tak jak teraz, że sobie wsadzisz do piekarnika, albo pójdziesz  i w sklepie kupisz. Pomarańcze to był taki luksus. Stało się w ko-lejce, żeby pod choinkę, do paczki pomarańczka wrzucić dziecku. 

A czy kojarzy Pani taki fakt, że jeszcze w latach 50.-60. na 
Stołczynie mieszkali nadal Niemcy? Przedwojenni mieszkań-
cy Stołczyna? Tak, tak! Mieszkali, ale po polsku już mówili. Wiesz gdzie? 
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Irena Bokszczanin (z lewej) z córką przy restauracji Nadodrzańska. 
1970 rok.

Na Nad Odrą cała jedna kamienica była, tam taki duży balkon jest. Oni wyjechali potem całą rodziną do Niemiec, ale do Zachodnich. Od takiej jednej Fredy ja cały segment kupiłam. Tak się nawet z nią trochę przyjaźniłam, ona starsza była ode mnie. Po polsku mówi-ła, i ona się później nie wypierała, że jest Niemką. To byli rdzenni mieszkańcy Stołczyna. Oni tam się urodzili i zostali. To takie dwie rodziny pamiętam, może więcej tam było. Ja pamiętam, że Pawła (syna) jeszcze nie było na świecie, Kasiunia (córka, ur. 1968) była malutka, jak moja koleżanka mi powiedziała, że oni wyjeżdżają  i meble sprzedają za grosze. 
Pewnym ratunkiem w tych ciężkich czasach były działki.  Prawie każda rodzina miała działkę. Wszystkie podstawo-we rzeczy się miało, warzywa: fasolkę szparagową, ziemniaczki młode swoje też były. Zawsze były czerwone i czarne porzeczki. Mieliśmy jabłonie, papierówki dwie mieliśmy. I kwiaty. Altanki za-wsze jakieś drewniane były. 
Czy takie ważne kryzysowe wydarzenia polityczne, jakie mia-
ły miejsce w tych czasach, były w jakiś sposób na Stołczynie 
widoczne? 
 Było widoczne, bo wszyscy słuchali Wolnej Europy. Wów-czas (grudzień 1970) już mówili, że Komitet płonie. Mój mąż, Ja-nek, z panem Stefanem Szafarzem pojechali tam. No i Janek wi-dział, jak człowieka, chłopaka czołg przejechał. Patrzyli jak rzucili gaz. Na drugi dzień myśmy pojechali na zwiady, i w Kaskadzie nie można było wytrzymać od tego gazu, chociaż wietrzyli. Stołczyn 
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A wprowadzenie stanu wojennego? Chodzili wtedy po Stołczynie ZOMOwcy oraz żołnierze. Godzina policyjna była pilnowana. Ile razy złapali pod samym domem, ale nie było aż tak źle, nie było konsekwencji. Pamię-tam też, że w 1981 roku ulicą Nad Odrą czołgi zjeżdżały. Boże, jaki to był huk. A dzieciaki się opiekowały takim psem, wilczu-rem, i napuszczali go na te czołgi. Ja się wściekłam, przecież ten pies podleci i czołg go zabije. To gówniarze tacy starsi, i to lecą tam, machają do nich. Ja mówię: „Do kogo wy machacie?!” To, i ten grudzień 70. To straszne było. Kasiunia mia-ła półtora roczku. Babcia z nią została, a ja też pojecha-łam do Stoczni, bo ja pierwszy rok pracowałam w Stocz-ni. Wieźli nas, specjalne przepustki były. Pamiętam, że jak już był taki strajk, że na tych styropianach tam spali, to my  w kuchni gotowałyśmy zupy, szyłyśmy opaski, wydawałyśmy zupy. Do tego były kobiety. Pamiętam, że nie wszystkich wy-puszczali, ale kobiety, które miały małe dzieci, tak jak ja, to co-dziennie dojeżdżały tam. Był taki dyżurny stateczek, który nas przewoził. Zawsze po drodze szłam, jak jest Żelechowo,  i tam taka piekarnia była przy naszej stoczni. Całą zawsze torbę pachnących, świeżutkich bułek dla komitetu strajkowego kupo-wałam. Pierwsze to zawsze szłam do komitetu strajkowego z tymi bułkami. A jak już czekali na mnie. Oni tam biedni siedzieli, ani się umyć porządnie, ani nic, na tych styropianach. Aż mi się płakać chce, jak sobie pomyślę. Każdy wierzył, że to się zmieni. 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI IRENA BOKSZCZANIN 79 W 80. roku z kolei roku to u nas nie strzelali, tylko te sta-teczki takie wojskowe pływały, koło naszej wyspy. Ale słyszałam, strzał z czołu, na Warskim, ale nic się wtedy nikomu nie stało, tyl-ko taki ostrzegawczy strzał to był. 
Wróćmy do tego grudnia 70. ponieważ wiemy, że zginął wów-
czas jeden z mieszkańców Stołczyna. Tak, mój kolega, Zygmunt Toczek. On mieszkał na skrzyżo-waniu Kościelnej i Dąbrówki. To była bardzo porządna rodzina. Ja do niego czasem chodziłam. Tego domu już nie ma, a po Zygmun-cie zostało tyle, ile pamiętają ci co go znali. Jest jego nazwisko tam na tablicy przy Stoczni Warskiego. 
Jest też jego nazwisko na tablicy na pl. Solidarności przy Anie-
le Wolności. A jakby Pani podsumowała ten czas PRLu na Stoł-
czynie, to jak go Pani wspomina? Z pewnym sentymentem. Że było ciężko, to wszystkim było ciężko, nie tylko Stołczynowi. Ale tak z sentymentem, bo mia-łam tam wielu przyjaciół, wiele miejsc takich „swoich”, do których często zaglądałam. To właśnie te zespoły jak przyjeżdżały, to tak fajnie było, do późnej nocy się siedziało. Przyjemne wydarzenia przysłaniały tą gorzką rzeczywistość. Ale to w całej Polsce tak było wówczas.



Pani Maria Rubnikowicz

 Między moimi dziećmi był rok różnicy, starszego syna wzięła moja mama do siebie, żeby mnie odciążyć, a córka, po trzech miesiącach urlopu macierzyńskiego, poszła do żłobka, tego tutaj na Kościelnej. Czasy były ciężkie, z mężem dużo pracowa-liśmy. Nazywam się Maria Rubnikowicz, urodzona w 1940 roku  w Kłodawie. 
I kiedy Pani przyjechała do Stołczyna? W ogóle do Szczecina przyjechałam w roku 1960, a na Stołczynie mieszkam od roku 1963. Przyjechałam do Szczeci-na za pracą i pracowałam najpierw na poczcie na Wyzwolenia. Później wyszłam za mąż, urodziłam dziecko, to się przeniosłam tu ze względu na bliskość do pracy. Bo od razu była tu praca  i mieszkanie w jednym budynku. Najpierw na górze mieszka-łam, na poddaszu. A jak dostałam to mieszkanie na pierwszym piętrze w 1975 roku, to był warunek, że mam objąć stanowisko naczelnika. Przede mną była Pani, która też właśnie mieszkała  w tym mieszkaniu, i też byłą naczelniczką. I jak ona odeszła to ja musiałam zostać naczelniczką.  Ten budynek przed wojną był też pocztowy, to piętro to 

Pracownicy Poczty przed budynkiem. Lata 60. 
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było mieszkanie dla jednej rodziny. A na poddaszu były archiwa – to pan Wróbel mi mówił, który zaczynał tu pracę od razu po woj-nie. Tam były takie pocztowe dokumenty. 
A zdarzało się, że naczelniczka nosiła listy? Tak, czasem jak brakowało pracowników, ktoś się pocho-rował, to listy trzeba było roznieść. To były trudne czasy, płynność kadrowa była duża, często się ludzie zmieniali. Każdy przyszedł, popracował chwilę, znalazł lepszą pracę i odchodził. Bo to była ciężka i mało płatna wtedy praca. 
To jak wyglądała taka praca na Poczcie na Stołczynie w tych 
czasach? To się pewnie zmieniało przez lata jakoś?

Pracownicy Poczty przed budynkiem. Lata 60. 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI MARIA RUBNIKOWICZ82 Nie, to się nic nie zmieniało. Była poczta czynna od godzi-ny 8 do 12. Od 12 do 15 była przerwa. I od 15 do 18 znowu była czynna. Tak, że cały dzień zleciał na pracy. W trakcie tej przerwy przychodziłam do domu. Ale co w tej przerwie zrobiłaś? Jakiś obiad i wszystko. I dalej do pracy. Oprócz tego jeszcze soboty były pracujące, tak jak w każdy inny dzień tygodnia, a w niedzielę były dyżury dwugodzinne. 
A to tyle ludzi korzystało, że była taka potrzeba?  Nikt nie pytał. Trzeba było iść. Ale nie było dużo ludzi.

A mąż gdzie pracował? W telekomunikacji. Tutaj na parterze, gdzie poczta jest, 
Maria Rubnikowicz wraz z koleżankami z pracy. Poczta na Stołczynie.

Lata 80.

Okienka na poczcie na Stołczynie. Lata 80.
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Maria Rubnikowicz wraz z koleżankami z pracy. Poczta na Stołczynie.
Lata 80.

tam było pomieszczenie telekomunikacyjne, centrala była ponie-miecka. On obsługiwał centralę na terenie Stołczyna. Najpierw pracował on jeden, od 8 do powiedzmy 16. I potem nikt tu nie obsługiwał. Nie miał zmienników. Później postawili centralę przy Hucie. Tam już były dyżury, że już całodobowa była centrala. 

Po żłobku dzieci chodziły tutaj do tego przedszkola na Neh-
ringa? Tak.
Czyli to nie było przedszkole hutnicze tylko dla dzieci hutni-
ków?  Nie. Przedszkole było ok, wszystko tam było dobrze.  

Okienka na poczcie na Stołczynie. Lata 80.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI MARIA RUBNIKOWICZ84Nauczyciele byli tam bardzo fajni. Ja byłam zadowolona. Kucharki gotowały dla dzieci na miejscu. 
A potem dzieci chodziły tu do podstawówki? Tak, tu skończyli szkołę podstawową. Ja na wywiadówki mało chodziłam, bo ja ciągle w pracy byłam. Mąż chodził. Pani Bijaczyk była wtedy dyrektorką. Pani Snowacka była bardzo faj-na, od matematyki, taka była ludzka dla dzieci. Pani Sawczuk  to uczyła od 1 do 3 klasy. Od polskiego była wymagająca pani, ale nie pamiętam nazwiska. 
A chodziliście na koncerty na Dzień Hutnika? Nie pamiętam dokładnie, one raczej były tak w ciągu dnia, później tutaj były takie potańcówki. Dzieci były małe, to się nie chodziło tak. Raz byliśmy w Nadodrzańskiej, ale nie wiem z jakiej okazji, na zabawie. Nie było kiedy korzystać z tej oferty, bo jak pra-ca od poniedziałku do soboty, cały dzień, to nie było kiedy.
A gdzie robiła Pani zakupy? Mleczarnia, rybny, spożywcze, piekarnia – tu były na Nad Odrą. A inne zakupy to do miasta trzeba było jechać, chociaż  tu był też z materiałami, a Pod Lipkami z ubraniami, koszule, bluz-ki, garnitury i damska konfekcja. Księgarnia była. Fryzjer był mę-ski tutaj, damski był na Nehringa naprzeciwko kościoła, potem przez chwilę był jeszcze na Kościelnej. Kioski były. Tutaj na Nad Odrą. przy kościele na Nehringa i na Kościelnej, tam gdzie ten nowy sklep jest.
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Korzystała Pani z komunikacji miejskiej? Ja jeździłam autobusami. Jak ja dojeżdżałam do pracy na Niebuszewo w latach 60., to przystanek był przy Kościele. Tam na tym placu była pętla. Później przedłużyli do Kościelnej, naprze-ciwko szkoły.  Dołem to nic nie jechało, trzeba byłą iść do tramwa-ju na Gocław.
A to którędy Pani szła z Zamkniętej na ten autobus? Górkami. Cały czas pod górkę. Do przedszkola dzieci też pod górkę prowadziłam. Do żłobka też pod górkę. 
Czy Poczta nasza strajkowała jak były te szczecińskie strajki? Nie. Przygotowałyśmy tylko taki transparent, że popiera-my. Wtedy na Poczcie pracowały tylko cztery osoby. W ogóle na Stołczynie to się nic na ulicach nie działo, coś tam w Hucie było. Ale piece nie mogły stanąć, musiały ciągle pracować.  



Pan Henryk Niedworok

 Nazwiska mieszkańców Witosa, blok po bloku dosłownie, mogę Pani powiedzieć z lat 60. Urodziłem się w 29 lutego 1948 roku na ul. Witosa, pod numerem 18.
Czyli jest Pan urodzony na Stołczynie. A rodzice Pana pojawili 
się tutaj skąd? To jest dziwna historia. Mój ojciec był przez całą wojnę w obozie pracy w Policach. A moja mama była w obozie w Niem-czech. Oboje pochodzili ze Śląska. I w 1945 roku, jak mamę zwol-nili z obozu, to wróciła szukać ojca do Polic. Ojciec w tym czasie pojechał szukać mamy do Niemiec. Ale z powrotem się spotkali tutaj w Szczecinie i zostali. Mój ojciec był jednym z Pionierów bu-dujących Hutę Szczecin. 
Zwłaszcza, że był z tą branżą zawodowo związany, jak rozu-
miem? Tak, mój ojciec był inżynierem energetyki, przedwojen-nym. Więc tutaj został w Hucie i Hutę odbudowywał. Rodzice po-jawili się na Stołczynie w 1945 roku. I w 1945 roku zamieszkali-



PAN HENRYK NIEDWOROK 87śmy na ul. Witosa, pod 18. W 1952 roku przeprowadziliśmy się do budynku 25. 
To w takim razie musiał Pan chodzić tutaj do przedszkola. Tak, chodziłem tutaj na Nehringa do przedszkola. Moja mama pracowała w tym przedszkolu, nazywała się Irena Nied-worok. Pamiętampanią Izę, która była bardzo sympatyczna.  I pamiętam kucharkę, panią Kuciembową. To przedszkole było bardzo fajne. Miałem tam kolegę, z którym się zaprzyjaźniłem, po-tem chodziłem z nim do szkoły podstawowej, potem razem cho-dziliśmy do technikum. Kiedy ja zacząłem pracować w Hucie, to ściągnąłem go do Huty. Długoletnia przyjaźń już wtedy się zawią-zała.
W którym roku zaczął Pan szkołę podstawową? W 1955 roku. Siedem lat trwała szkoła. Z częścią kolegów ze szkoły podstawowej do dzisiaj utrzymujemy kontakty, z tym, że mało kto mieszka w Szczecinie. W Świnoujściu, pod Przemyślem, pod Chojną, w Niemczech, w Australii. Pamiętam też mnóstwo nauczycieli ze szkoły. Pani Bijaczyk Irena, uczyła mnie geografii, była moją wychowawczynią, a potem była dyrektorką. Pani Bog-danowicz, jej siostra była Filipinką. To była nauczycielka, która mnie zaraziła matematyką. Dzięki niej pokochałem matematykę.  Darzyłem ją niebywałą sympatią. Trzeba wspomnieć o panu Do-dzie, który najpierw tu był dyrektorem, a potem był dyrektorem szkoły nr 29 na Pokoju. W siódmej klasie fizyki uczyła mnie moja siostra, przez dwa miesiące, bo wówczas otworzyli tę „dwudziest-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK88kę dziewiątkę”, i pan Doda poszedł tam na dyrektora, i zabrał moją siostrę na szczęście tam do tej szkoły. Pamiętam panią Strzałkow-ską. Była nauczycielką i mieszkała na ulicy Kościelnej, tam gdzie Biblioteka była. Wspominam bardzo miło pana Stasia Krzywickie-go. I pana Rudawca od wuefu.
A jaka atmosfera panowała w szkole? Było fajnie. Wesoło. Jeśli komuś nauka szła łatwo, to ła-twiej byłosię zaaklimatyzować i zrozumieć realia. W szkole pod-stawowej przyjaźniłem się z Ireną Narbutt-Nike. Był jeszcze Sta-siek Winnicki, to była rodzina, nigdy nie wnikałem jak to tam było. Pani Józefa traktowała ich jak równe rodzeństwo. Ja bywałem bar-dzo często u nich w tym domu, na Nad Odrą. Myśmy się naprawdę 

Zdjęcie klasowe dwójki bohaterów książki: Ireny Bokszczanin 
i Henryka Niedworoka
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Czyli najwięcej frajdy sprawiała Panu matematyka. I w tym 
kierunku poszedł Pan dalej? Skończyłem Politechnikę Szczecińską, wydział elektrycz-ny. Także matematyka się przydała. W ogóle przedmioty ścisłe.  Ale jednym takim wyjątkiem była historia, którą uwielbiałem. 
Rozumiem, że w czasach szkolnych nie tylko w szkole życie 
się koncentrowało. Tak, wiele rzeczy, które się tu odbywały, było związanych z funkcjonującą tu Hutą. Huta tworzyła pewne klimaty, stwarzała warunki do rozwoju. Na przykład klub sportowy Hutnik. Każdą niedzielę szło się oglądać mecze piłkarzy Hutnika. Chodziło się też samemu, grałem tam w trampkarzach, w młodzikach, grałem tam w klubie.
A jak wyglądało wtedy boisko? Pamiętam, że to był jeden plac w koło, nie było ani jednej ławki. Jak się wchodzi na boisko z lewej strony metr od boiska był płot, a za płotem sady PGRu. Wchodziło się od strony wschodniej. Za boiskiem od strony zachodniej były pola, po stronie północnej też były pola. Tak, że boisko otoczone było polami. Stał jeden ma-leńki budynek parterowy niziutki, gdzie były dwie szatnie, dwie łazienki i duża sala, gdzie na środku stał stół pingpongowy i grali-śmy tam w ping-ponga. Był taki trener, który nas uczył ping-pon-ga, pan Krukowski. To był facet niesamowity, starszy wtedy pan,  



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK90ale w ping-ponga grał wspaniale. Myśmy się tam spotykali kilka razy w tygodniu grać, on nas uczył, nawet założył klub ping-pon-gowy. Jego córka Krystyna, bardzo dobrze grała, odnosiła duże sukcesy.
Drużyna chyba sobie dobrze radziła? Hutnik? Tak. Ja pamiętam mnóstwo nazwisk z tamtych czasów takich piłkarzy, którzy naprawdę mogli zrobić wielka ka-rierę, gdyby nie sentyment do Hutnika, jego i jego rodziców. Był na przykład taki piłkarz, który uważam, że to był talent na mia-rę takich wielkich piłkarzy, Włodek Kopciński, wspaniały piłkarz.  I pamiętam, że chciała go koniecznie kupić Kotwica Kołobrzeg, ale jego ojciec był zagorzałym kibicem Hutnika i nie pozwolił mu. I on grał tutaj cały czas. 
Nie sprzeciwił się ojcu? Nie, nie. To było coś takiego, że było dużo sentymentu  w tym wszystkim. Dziewięćdziesiąt procent piłkarzy to byli pra-cownicy Huty. Pamiętam: Zyga Maciejewski, Sylwek Marchewka, Wiatr - to byli wszyscy piłkarze, którzy pracowali na co dzień  w Hucie. Zresztą potem Huta organizowała takie olimpiady spor-towe co roku. To były wspaniałe zawody. 
Tutaj u nas na stadionie? Tak, co roku na tym stadionie była organizowana Sparta-kiada Hutnicza. Było kilka dyscyplin sportowych, lekkoatletycz-nych, ale najważniejsze były tak zwane międzywydziałowe mecze 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK 91piłki nożnej. To było coś niesamowitego. Na Hucie było kilka wy-działów i każdy wydział wystawiał swoją drużynę: mechaniczny, elektryczny, energetyczny, wielkie piece, cementownia, transport. I były walki. 
I jaka była nagroda? Nagrody były najczęściej śmieszne, bo to było albo skrzyn-ka piwa, albo beczka piwa, albo coś takiego. Takie symboliczne.  Ja startowałem w pchnięciu kulą i przez wiele lat wygrywałem ja, bądź kolega. Byliśmy odwiecznymi rywalami.
To jakie jeszcze były dyscypliny? 
 Rzut granatem, pchnięcie kulą, bieg na 100 m, piłka nożna, skok w dal i trójskok. 
A wyścig kolarski o puchar dyrektora Huty? Był wyścig w różnych kategoriach wiekowych. I to była trasa różna. Najczęściej startowało się spod kościoła na ulicy Neh-ringa, jechało się ulicą Policką, potem Szosą Polską do pomnika na Pokoju. i ulicą Nehringa z powrotem. Takie jedno okrążenie to było dla tych młodszych grup. Dla starszych to było więcej, dłuż-sze trasy. Jeden z wyścigów wygrałem, w jednym roku.
Ale to było z tą Spartakiadą powiązane? Nie, to było całkiem odrębne wydarzenie. Było o wiele wcześniej. To się wiosną odbywało, w maju. Zawsze w okolicach Dnia Hutnika. Pamiętam, że jednego roku był organizowany wy-
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Wyścig kolarski o puchar Dyrektora Huty. Ulica Kościelna. Lata 60.

ścig o puchar Dyrektora Huty z okazji któregoś tam lecia Huty,  i wtedy udział brali tacy półzawodowcy.  A Dzień Hutnika to było w Stołczynie wielkie święto. Roz-poczynało się zawsze marszem orkiestry dętej, która wychodziła spod Huty i szła ulicą Nad Odrą do ulicy Kościelnej, ulicą Kościelną do ulicy Nehringa, ulicą Nehringa do ulicy Witosa, potem w dół ulicą Warszawską i wracała. I szli, grali i budzili hutników. A po-tem były zawsze jakieś występy. I potem zabawa. Zabawa, która była po prostu spotkaniem wszystkich Stołczyniaków. Te górki tam w koło były obsadzone, ludzie przychodzili z kocami. Przyjeż-dżał samochód ciężarowy, odkrywał plandekę, i tam sprzedawa-li kiełbaski i piwo, jakieś bułki. Ludzie się bawili do późnej nocy. A czy ten odświętny nastrój był widoczny jeszcze gdzieś poza  samym placem, gdzie była impreza?

Zespół Pieśni i Tańca Huty Szczecin
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Wyścig kolarski o puchar Dyrektora Huty. Ulica Kościelna. Lata 60.

 Tak, nawet ludzie ubierali się odświętnie. Wtedy było ina-czej. Każda okazja do spotkania była przez wszystkich pielęgno-wana, każdy chciał się spotkać, ludzie wychodzili na ulicę. Na tym placu w koło to się wszyscy spotykali, bo to była jedyna okazja. Przyjeżdżali ludzie z Gocławia, ze Skolwina, bo tutaj to życie się toczyło. 

Zespół Pieśni i Tańca Huty Szczecin No i takim drugim ośrodkiem to był Dom Kultury Hutnik. Tam było już inaczej, bo tam się działo wszystko w zamkniętej przestrzeni i była kultura wysoka. Był Zespół Pieśni i Tańca. Fra-nek Belowodzki, Edek Durdyn, Tadek Chochół – to są koledzy moi, którzy tańczyli w tym zespole.  A ja byłem harcerzem. Harcówka była wtedy na rogu Mon-terskiej. Jak się wchodzi na Monterską, po lewej stronie ten na-rożny budynek,tam na dole była harcówka kiedyś. Harcmistrzem 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK94był pan Kaczmarczyk. Bardzo sprawnie ta drużyna działała, dużo ludzi było. Jeździliśmy na obozy, byliśmy w kilku miejscach. Chyba do końca szkoły podstawowej uczestniczyłem w harcerstwie. 
A kościół? Życie to się tak toczyło tutaj dwutorowo, z jednej strony była Huta, a drugim takim ośrodkiem to był Kościół. Nie pamię-tam nazwiska tego proboszcza, który wtedy tu był, ale to było coś wspaniałego. Człowiek wspaniały. Ta plebania to był taki budy-neczek wiecznie otwarty, tam wiecznie coś się działo. Ale ja tego księdza ciągle widziałem na ulicach, chodził cały czas po dzielni-cy. Pamiętam go też szczególnie z tego, że jak mieliśmy religię, to 

Procesja Bożego Ciała na ulicy Duracza (dziś Witosa). Koniec lat 50. 
Z archiwum rodziny Turskich.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK 95

Procesja Bożego Ciała na ulicy Duracza (dziś Witosa). Koniec lat 50. 
Z archiwum rodziny Turskich.

przychodził czasami i mówił: „Chłopaki, jutro kto ma co, grabie, łopaty, pani Bałazowa jest chora, ma tam za domem działkę, trze-ba jej działkę skopać.” I szliśmy pomagać, skopać działkę. Religia to było coś wspaniałego. Szło się na religię do tej sali katechetycz-nej i to były takie rozmowy o życiu, o tym jak postępować, o praw-dach życiowych. Wspominam to z sentymentem. Wtedy religia to było coś fajnego, bliżej ludzi. 
A święta kościelne w takim razie w jaki sposób były widoczne  
na Stołczynie? Była zawsze co roku procesja, która w tamtych latach szła ulicą Nehringa do ulicy Witosa, Witosa przez ulicę Warszawską  i z powrotem. Nawet wiem w których miejscach były ołtarze.  Całkiem inaczej to się wszystko wtedy odbywało.    Jak wspominam tamte czasy, ja chłopiec mający ok. 10 lat, to spędzałem 90% czasu biegając po podwórkach. Kiedy byłem daleko od swojego domu, gdzieś tam u góry i byłem nagle głod-ny, było wtedy całkiem normalne wejść do domu sąsiada, i popro-sić o coś do jedzenia. I dostawało się to co było, najczęściej był to chleb posmarowany smalcem, albo polany wodą i posypany cu-krem. Dostawało się i człowiek łapał to i jadł, i leciał dalej. Z jednej szklanki pili wszyscy po kolei. Była jedna, wielka rodzina. Ja nie pamiętam jak mieszkałem na Stołczynie, żebym ja drzwi zamykał. Drzwi były otwarte, i normalne było, że ktoś wchodzi. To wiedzia-łem, że przychodzi sąsiadka, albo po cukier, albo po mąkę, albo jajka pożyczyć. Nikogo to nie raziło. 
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A kojarzy Pan niemieckich mieszkańców Stołczyna, którzy po 
wojnie mieszkali tu jeszcze? Tak, moja matka się tu wprowadziła i mnóstwo Niemców z tamtego okresu znała, po nazwisku nawet. Ci w moim domu mieszkali podobno do 1947 roku.  To było koło 70. roku, dokładnie nie wiem, 72. albo 73. Wróciłem wtedy z wojska i robiłem remont w domu, w jednym pokoju. Zrywałem te stare farby i znalazłem dziwną puszkę umocowaną pod sufitem, w dziwnym miejscu. Otworzyłem i pa-trzę co to jest, i w tym momencie, słyszę, że ktoś puka do domu. Dziwne, bo kto puka, skoro najczęściej się po prostu wchodzi.  Ale podchodzę, otwieram drzwi, a tam stoi elegancka pani i mówi do mnie po niemiecku: „Czy ona może wejść do tego domu, bo ona się w tym domu urodziła.” Ja mówię: „Proszę, niech Pani wej-dzie.” Ona weszła, usiadła w fotelu, ja w międzyczasie się umy-łem i ubrałem czyste ubrania. I ona mówi, że ma jeszcze jedną prośbę: czymoże wejść jej mąż, który czeka tam na zewnątrz.  Ja mówię: „Proszę bardzo, niech wejdzie i ten mąż.” No i zaczęliśmy rozmowę. I ona mówi, że się urodziła w tamtym pokoju, który re-montowałem właśnie. To był jeden z piękniejszych domów wtedy na Stołczynie, bo to potem się okazało, że to był dyrektora przed-wojennej Huty. I ona weszła do tego pokoju, w którym się urodziła. Tam ta puszka tak otwarta, a ona pyta, czy wiem co to jest. A ja, że właśnie odkryłem i się zastanawiam co to jest.  A ona mówi: „to jest taki wyłącznik, do którego był przyczepiony sznurek. I mój ojciec jak szedł spać to tym sznurkiem ciągnął i wyłączał światło w całym domu.” A moja matka jak się wprowadziła tutaj to znała tych ludzi, 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK 97co tu mieszkali. I ta Niemka mówi, że chętnie by z moją mamą po-rozmawiała, i mówi, że ta szafa to jest po jej rodzicach i ona tę szafę jeszcze pamięta. A ja otworzyłem tę szafę, a to biblioteka taka była  z orzecha kaukaskiego. A tam były jeszcze książki. Kobieta się popłakała i dałem jej całego po niemiecku oprawionego Tołsto-ja, po jej rodzicach. Ona wzięła na pamiątkę. Potem moja matka do nich jeździła do Niemiec kilka lat. Ta Niemka był profeso-rem na uniwersytecie w Lubece, on też, jej mąż. Tam było dużo byłych Stołczyniaków. I ja miałem potem zlecenia, że mi ludzie kazali odnaleźć budynek, zrobić zdjęcia, jak to wygląda. Miałem takie kontakty z Niemcami, żeby coś dla nich znaleźć, odnaleźć. Z tymi Niemcami, którzy u nas byli, potem miałem dobry kontakt, ja pytałem ich, czy oni chcieliby tu wrócić. A ona mówi: nie! Ona przyjeżdża tu tylko po to, by zobaczyć miejsce swojego urodzenia, by zobaczyć skąd się wywodzi. A swoje życie ma już w Lubece, ma pracę, rodzinę, więc to nie wchodzi w rachubę. 
Jak skończył Pan szkołę podstawowa to potem gdzie się Pan 
uczył? W technikum na Racibora. 
Jak Pan tam dojeżdżał? Autobusem 63 albo 58. Przystanek był przy kościele. Ja miałem bliziutko. 63 jechał Nehringa, a 58 jechał Policką i Szosą Polską. Często się też jeździło pociągiem, bo autobusy chodziły bardzo dziwnie. I pamiętam, że z warsztatów jak wracałem, to szedłem z Racibora aż na Drzetowo na pociąg, i tam wsiadałem,  
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A po technikum poszedł Pan na studia, tak? Nie, ja w 1968 roku poszedłem do wojska. Bo w 1967 roku skończyłem technikum, moja mama była sama, bo oj-ciec już nie żył. Nas było jeszcze dwóch chłopaków, ale było bardzo ciężko. I ja musiałem pójść do pracy. Miałem zamiar iść na studia wieczorowe, ale wtedy trzeba było najpierw przepracować co najmniej rok pracy. Ale miałem pecha, bo  w 1968 roku szedłem obok komitetu i Milicja mnie zgarnęła na  WKU, i od razu wysłali do wojska, do marynarki wojennej na trzy lata. Jednak ja jestem jednym z tych nielicznych, który chwali woj-sko. Ja byłem raczej chorowitym dzieckiem, jak miałem sześć lat to zachorowałem na zapalenie szpiku kostnego. W wojsku tak do-stałem w kość, że wszystkie choroby ze mnie wyszły. Po powrocie z wojska wróciłem do pracy, do Huty. I tam przepracowałem 20 lat.
Na jakim stanowisku? Zaczynałem jako prosty mechanik precyzyjny. Zajmowa-łem sięaparaturą pomiarową. Mieliśmy wspaniałego majstra, Mariana Malinowskiego, do dzisiaj go wspominam z wielkim sen-tymentem. Poszedłem też na studia. Potem zostałem jego bryga-dzistą. Potem zostałem kierownikiem wydziału energetycznego na Hucie. Wróciłem na stanowisko, które do 1964 roku zajmo-wał mój ojciec. To były wspaniałe czasy. Na Hucie pracowałem do 1987 roku.
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Czyli prawie do końca okresu PRLu. Tak, to był koniec PRLu i początki powrotu do normalno-ści. Wiosną 1987 roku ogłoszono konkurs na dyrektora technicz-nego w Hucie. I ja w tym konkursie wystartowałem. I przegrałem ten konkurs z pierwszym sekretarzem. Bo ja byłem jedynym kie-rownikiem na Hucie, który nie należał do partii. Przegrałem ten konkurs, więc po skończonym konkursie poszedłem do dyrektora i powiedziałem, że ja odchodzę, bo będą niesnaski. Tym bardziej, ze ten pierwszy sekretarz to był mój kolega. 
I cały czas mieszkał Pan na Stołczynie w tym czasie? Nie. Myśmy mieli duże mieszkanie tam na Witosa, ale ja się ożeniłem wcześniej, i w 1980 roku poszedłem do dyrektora Kijaka i poprosiłem o zamianę. Żeby zamiast tego jednego dużego mieszkania dostać dwa mniejsze. Jedno dla mojej mamy, a drugie dla siebie. 
A jak Pan wspomina wprowadzenie stanu wojennego? Wprowadzenie stanu wojennego pamiętam doskonale. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, z takim kole-gą, który był kierownikiem wielkich pieców, Krzyśkiem Świer-kowskim i jeszcze jednym kolegą, który był kierownikiem pral-ni PŻMowskiej na terenie Huty, Rysiem Czajką, wymyśliliśmy,  że będziemy produkować szare mydło. Wtedy wszystkiego bra-kowało. I zbudowaliśmy instalację szarego mydła. I dokładnie w dzień wprowadzenia stanu wojennego mieliśmy tę instalację uruchomić. Rano jechaliśmy do Huty taksówką. A w taksówce 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK100żadne radio nie działa. I na wysokości metalówki na Hożej, na-gle komunikat – przemówienie generała Jaruzelskiego o wpro-wadzeniu stanu wojennego. Kierowca zatrzymał się i mówi: „Panowie do przodu do Huty czy wracacie?” No ale kto to wie-dział wtedy co to jest stan wojenny? Jedziemy do Huty! Tu przy-jechaliśmy i uruchomiliśmy tą instalację, ale co chwilę w radio słuchaliśmy co się dzieje. W końcu zdenerwowani wróciliśmy do domu. W domu wieczorem siedzieliśmy u mnie z Krzysiem Świerkowskim, który mieszkał piętro niżej. Moja żona wtedy  w kuchni smażyła kotlety mielone, i nagle przychodzi i mówi: „Słu-chajcie, pod naszym domem stoi czołg!” Podchodzimy do okna  i faktycznie. Patrzymy, a te czołgi na stocznię jadą.  Rano przyjeżdżamy do Huty pociągiem. Schodzimy przed wartownię, tam stoi dyrektor Kijak i oficerowie wojskowi. Dyrek-tor mnie zawołał, przedstawił jakiegoś porucznika. Każdy z kie-rowników wydziału dostał oficera. Codziennie rano, godzina 7, on czekał na mnie, do końca pracy ze mną, ja idę na obchód od-działów – on ze mną. Ale ja jako kierownik wydziału energetycz-nego, to miałem praktycznie pół Huty, bo swoje oddziały miałem rozrzucone po całej Hucie. I on pewnego dnia do mnie mówi tak:  „Ja do Pana mam prośbę, niech Pan jak najmniej wychodzi z tego budynku, bo mi wstyd jak ja idę i widzę, że ludzie jak przechodzi-my za mną plują.” My się potem z tym porucznikiem nawet za-przyjaźniliśmy. Ja do niego mówię: „To wymyśl Pan coś, przecież nie będziemy tu siedzieć i się patrzeć na siebie.” I pamiętam, że nawaliła mi pralka automatyczna, popsuł się programator, ja go przyniosłem tutaj i mówię: „Pan jest po WAT-cie, to popatrzymy 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK 101wspólnie co z tym zrobić.” Myśmy ten programator rozebrali, na-prawili i dzięki temu ja potem przez 10 lat naprawiałem pralki au-tomatyczne. 
Wróćmy do innych tematów. A podziemia stołczyńskie pamię-
ta Pan? Chodziliście po nich? Tak, tam była wojenna fabryka amunicji, naprzeciwko Superfosfatu. I po tych podziemiach chodziliśmy, ja pamiętam,  że tam było niebezpiecznie, nawet znajdowaliśmy różne rzeczy.  W latach 50. zimą, jak ruch do portu był jeszcze rzadki, to jak Odra wylewała, to wszystkie te łąki za Hutą, za cegielnią, aż do papierni, tam było wszystko zalane, było jedno wielkie lodowisko, tam się szło i jeździło na łyżwach. Pamiętam że kie-dyś pojechaliśmy na łyżwach na drugą stronę Odry i statek pły-nął i myśmy ledwo zdążyli, bo jakby przepłynął to byśmy nie mogli się przedostać z powrotem. Z Łowieckiej pływaliśmy na tą wysepkę Czajczy Ostrów co byłą między brzegiem Odry  a wyspą Dębiną. Na Dębinę wpław pływaliśmy też na orzechy. 
Wakacje jak Pan spędzał? Słynne Podgrodzie. Po śmierci mojego ojca, dzięki byłemu Dyrektorowi Huty, panu Sadle, dostałem jako szesnastolatek pracę  w Podgrodziu, pracowałem w każde wakacje 64., 65., 66., dwa miesiące pracowałem w transporcie. Jeździłem ze słyn-nym kierowcą z Huty panem Pawłem Stenclem. Przyjeżdża-liśmy do Szczecina po zaopatrzenie i codziennie woziliśmy do Podgrodzia. To było coś pięknego. Tam była własna pocz-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK102ta, własna piekarnia, własna linia kolejowa, wszystko byłona terenie tego miasteczka. Tam cztery i pół tysiąca dzieciaków przyjeżdżało z całej Polski. A było to przedwojenne miasteczko zbudowane przez Niemców dla lotników. Mój ojciec jako więzień budował je. 
Czyny społeczne pamięta Pan jakieś? Oj czyny społeczne były ciągle jakieś. Zamknięta w czynie społecznym, plac przy Zamkniętej, to w czynie społecznym było zrobionym. Ta pętla naprzeciwko szkoły też była robiona w czynie społecznym. Ludzie sami dbali o otoczenie, nie było żadnej admi-nistracji. 
Jak wspomina Pan atmosferę na Stołczynie? Ja byłem takim dzieckiem Huty. W latach 50., 60. to często przychodziłem do Huty z moim ojcem, bo mój ojciec był kierowni-kiem wydziału energetycznego, to przyprowadzał mnie na dyżury niedzielne. Były wycieczki szkolne na Hutę.  Huta organizowała wyjazdy na grzyby, i to nie autobusa-mi! Samochodami ciężarowymi pod plandeką na takich ławkach drewnianych!  Kiedyś najlepszy tor saneczkowy był z góry pocztowej. To na sankach się jeździło. Na łyżwach też. W latach 60. to nie było tak samochodów. Na ulicy Witosa samochody miały dwie osoby. To jak spadł śnieg to z ulicy Witosa schodami aż do Huty się zjeż-dżało, a tam nie było jeszcze schodów.  Moi rodzice w każdy czwartek mieli z państwem Kapczyń-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PAN HENRYK NIEDWOROK 103skimi czwartki brydżowe. Jeden tydzień nas, jeden u nich. I to nie było tak jak teraz, że trzeba jakoś ugościć specjalnie. To, co było  w spiżarce. Kawałek chleba, ogórek kiszony, kawałek kiełbasy  i koniec. Placki ziemniaczane ktoś gdzieś smażył, zaglądałem i do-stawałem placka.  A pierwsze telewizory. Jak przychodził okres ta-kich bajek, teleranki. Myśli Pani, że ktoś pytał? My-śmy mieli telewizor i jeszcze dwóch sąsiadów. Otwiera-ły się drzwi, ludzie ściągali buty i w skarpetach siadali  i oglądali. A jak Wyścig Pokoju był – całe mieszkanie było pełne, nikt nie pytał, wchodzili ludzie i oglądali. I to było normalne. 



Pani Weronika Nowak

 Przyjechałam z Kujaw do męża. Bo on tu przyjechał wcze-śniej do Szczecina. Tam na Kujawach, jak Niemcy weszli podczas wojny, to jedni sąsiedzi, jak zostali wyrzuceni ze swojego gospo-darstwa, to mieszkali u nas. I ich córka przyjechała do Szczecina potem, a my do niej tutaj. To było w 1950 roku. 
A gdzie na Stołczynie zamieszkaliście? Mogliśmy wybrać inne mieszkanie, ale wybraliśmy po są-siedzku na Nad Odrą. To wtedy Huta dawała. I od tego czasu do tej pory mieszkam. Okazję mieliśmy zmienić mieszkanie, ale tu było blisko do Huty, no i mój mąż lubił sobie chodzić na ryby. 
Czyli mąż pracował na Hucie? Tak. Pracował na dmuchawach, na tych maszynach. Ja nie szłam od razu do pracy, zajmowałam się dziećmi, dopiero potem poszłam do przedszkola pracować. Kiedyś jak z Huty wychodzili, to nie było umywalni i sza-fek na początku na terenie Huty, to ci pracownicy ubrani w robo-cze ubrania i drewniaki takie, to jak wyszli, to tupali tak po ulicy. Nawet nie było trzeba patrzeć przez okno, to było ich słychać jak 

Weronika Nowak (na dole z prawej) z koleżankami z pracy, w stołczyńskim żłobku.



PANI WERONIKA NOWAK 105wracają. Potem po kolei te umywalnie i szafki do przebierania zro-bili. 
A gdzie mąż chodził te ryby łowić? Na Hutę. Na wyspę jeździliśmy, mieliśmy łódkę. Nieraz na wyspie byliśmy trzy, cztery dni. Było wesoło, zawsze ze trzy, czte-ry albo pięć namiotów, i figle robili my.  Pamiętam tę wysepkę małą co była na Odrze. 

Długo Pani pracowała w tym przedszkolu? To tak było, że jak szłam do pracy to mnie sama kierow-niczka tak zwabiła, bo ja nie miałam ochoty tam iść. Ale mówi: „Weźmie Pani dziecko i będzie Pani przychodziła z dzieckiem”.  A jak urodziłam córkę, to razem z córką po urlopie przeniosłam 

Weronika Nowak (na dole z prawej) z koleżankami z pracy, w stołczyńskim żłobku.



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI WERONIKA NOWAK106się do żłobka, bo w żłobku też mnie chcieli. Czyli z jednym dziec-kiem byłam w przedszkolu, a z drugim w żłobku. 
Na jakim stanowisku pracowała Pani w przedszkolu i żłobku? Prowadziłam zawsze tą najstarszą grupę dzieci. W żłobku jak pracowałam to tymi najstarszymi dziećmi się opiekowałam.  I 1. Września ich przeprowadzałam ze żłobka do przedszkola. 
I jak się pracowało w tym przedszkolu? Świetnie! Pani Niedworok była kierowniczką. W przed-szkolu była kuchnia i gotowali posiłki. Ja jeden tydzień na godzinę 7, jeden tydzień na 8 chodziłam. Dużo dzieci było w przedszkolu. Mieliśmy piękny ogród, to te starsze dzieci wychodziły.  I w żłobku też było dużo dzieci. To były żłobek Huty Szcze-cin i przedszkole Huty Szczecin. 
Ale czy tylko dzieci pracowników Huty mogły tam chodzić? Mogły inne, ale pierwszeństwo miały dzieci hutników. Ale były też dzieci z Supru.
A jakie sklepy w najbliższej okolicy Pani pamięta z tamtych  
czasów? Delikatesy były jak są teraz. Wcześniej było jako Spo-łem, ale było to samo. Był rzeźnik, szewc był. Mleczarnia była, a potem rybny, a potem z jakimiś narzędziami. Ale najprzód to była mleczarnia. Mleko było w kanach przywożone i chodzi-ło się po mleko. W kanach było 20. litrów mleka, to mieli na-

Mieszkańcy Stołczyna na placu na ul. Zamkniętej.
Z archiwum rodziny Sumińskich
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Mieszkańcy Stołczyna na placu na ul. Zamkniętej.
Z archiwum rodziny Sumińskichlewkę i nalewali w takie naczynie jakie przyniosłaś. Chodziło się z kankami przeważnie. A później to śledzie były. Tutaj gdzie potem była księgarnia, to były materiały, tam ładne materiały były. Na rogu były takie różne rzeczy, garnki, patelnie, gwoździe. Taki wielobranżowy był. Radia też tam przywozili. Pierwsze radio to trzeba było się zapisać i stać w kolejce. To z mężem stałam na zmianę tydzień za radiem. Jak ona spał, to ja stałam. Jak ja spa-łam, to on stał. Też pierwszy telewizor taki duży Klejnot mieli-śmy. Pierwszy w bloku. Cały blok przychodził do nas na wieczór  na film. 

A jakie tutaj się rozrywki pojawiały?



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI WERONIKA NOWAK108

Weronika Nowak na tle Huty. 1965 r.

 Na placu były zabawy, przyjeżdżali aktorzy piosenkarze  i zespoły. W domu kultury i na placu występowali. W Dzień Hut-nika orkiestra grała, wychodziła z huty, szła na około przez Ko-ścielną i schodami wracała, i cały czas szli i grali. To była zaba-wa i były prezenty. Zupełnie było inaczej bez porównania. Huta załatwiała wycieczki, jak kto chciała, wodolotem, statkiem.  
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Weronika Nowak na tle Huty. 1965 r.

Do Świnoujścia, do Kołobrzegu, do Trzebieży. Restauracje były, tu bar był. Hutnik, tu gdzie jest przychodnia. Tak jak teraz jest Biblioteka, to tam była restauracja, tam były dancingi, zabawy.W Nadodrzańskiej były wesela i imprezy. 
I hutnicy chyba tam mogli dostać tez obiad? Tak, i nie tylko hutnicy. Mieli też stołówkę tam na Zamknię-tej. A ciężko pracujący jedli na terenie Huty.
A co dzieciom dawaliście w żłobku do jedzenia? Zupki były gotowane, przecierane, z warzywami. Pani Jardzewska gotowała, dobra kucharka była. I butelki były. Dzieci nie chorowały, były zdrowe i nic się nie działo.
A po żłobku gdzie Pani pracowała? Najpierw w Domu Kultury. Prowadziłam bufet. Ale jak  wybuchł stan wojenny, to potem nie było nic. Nie było kawy, herbaty. To nie było z czego robić. Przed stanem wojennym to  było zaopatrzenie, mogłam sprzedawać kawę, herbatę czy oranża-dę, czy pepsi. A po stanie wojennym nic nie było. To ja przeszłam na Hutę na stołówkę pracować. I na Hucie skończyłam pracę,  i z Huty poszłam na emeryturę. 



Pani Jadwiga Okonowska

 Nazywam się Jadwiga Okonowska, urodzona w 1939 roku. Miałam siedem lat jak przyjechałam na Stołczyn z rodzi-cami, i tu zaczęłam szkołę. Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 9 na Dąbrówki. Tam skończyłam siedem klas. I później przy-szłam do Huty jako goniec. W międzyczasie kończyłam śred-nią szkołę. Jak skończyłam średnią szkołę, to nadal pracowałam  w Hucie, ale poszłam na inne stanowisko, do transportu samo-chodowego. Tam przepracowałam 35. lat. W międzyczasie skoń-czyłam studium ekonomiki transportu i dlatego pracowałam  w transporcie.
Jak Pani wspomina szkołę podstawową? Było lepiej jak teraz. Było ciszej na korytarzach, jedna na-uczycielka chodziła na przerwie i ona nie miała problemu, żeby dzieci uciszyć. Dzieci były bardziej zdyscyplinowane.
Pamięta Pani swoich nauczycieli? Dużo nie pamiętam, ale wiem, że pani Sawczuk uczyła ma-tematyki. Wiem, że Doda był kierownikiem szkoły. Umiastowski Przed budynkiem szkoły na Dąbrówki. Lata 50.

Z archiwum rodziny Bokszczanin



PANI JADWIGA OKONOWSKA 111uczył nas polskiego i matematyki. Odbywały się takie prace ręczne różne. Jak była jesień, to zbieraliśmy żołędzie, kasztany, robiliśmy ludki takie. A jak brzydko się pisało, to nauczyciel linijką po rękach bił. 
A co robiliście na przerwach? Na boisko trochę wychodziliśmy, a jak deszcz padał to na korytarzu chodziliśmy. 15 minut była długa przerwa, a 5 minut zwykłe przerwy, to nie było tak czasu. Na dłuższą przerwę wycho-dziliśmy na boisko. A po szkole to i graliśmy w dwa ognie, w klasy, dzieci zostawały przy szkole.

Przed budynkiem szkoły na Dąbrówki. Lata 50.
Z archiwum rodziny Bokszczanin
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Jak wyglądała ta szkoła? Teraz to jest tam wszystko przebudowane, kiedyś było inaczej. Wchodziło się z zewnątrz tam od strony wschodniej. Tam było wejście ogólne, i tam się szło do góry. Były pokoje nauczy-cielskie, klasy, sekretariat. Ubikacje były na dworze. Właśnie tu od wschodniej strony, jak te ogródki są. Boisko było tak jak teraz,  od południa. A gdzie Pani mieszkała jak się wprowadziliście? Mieszkałam na Dąbrówki 2 na początku, tego bloku już nie ma. A później tu Nad Odrą 39. A teraz mieszkam na Zamknię-tej. Cały czas tutaj jestem, w Hucie przepracowałam 35. lat. Mój tata pracował w Hucie. Mama w ogóle nie pracowała, zajmowa-ła się domem, bo nas było pięcioro. Brat najstarszy w Hucie jako elektryk pracował, siostra pracowała w księgowości, no i brat najmłodszy pracował w Hucie, w SOWI, kiedyś taki wydział re-montowy. To oprócz jednego brata prawie cała rodzina pracowała  w Hucie. Tata pracował fizycznie, był hutnikiem, próbki surówki nosił do laboratorium. Pracowaliśmy wtedy na trzy zmiany, potem dopiero wprowadzili cztery, a tak to po 12 godzin się pracowało. Musiała być zachowana ciągłość pracy pieców. Piec nie mógł być zamknięty.
Jak wyglądał Stołczyn na początku jak tu Pani przyjechała? To były kiedyś rolnicze tereny. Sami rolnicy mieszkali. Franceson, Laskowski, Grudzień – to tych pamiętam. Tam się po mleko chodziło. Byli gospodarzami. Cała Policka to były pola i były zasiewane. Tamta strona gdzie teraz szkoła stoi i tam gdzie budują nowe domy, to były pola. I tutaj, gdzie te działki mają, to też były 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JADWIGA OKONOWSKA 113pola. Tam chodziliśmy na grzyby z mamą, na jagody. Było miejsce, gdzie mama wiedziała, gdzie są kurki, to tam szła na kurki.
A jak wyglądała dostępność takich rzeczy jak ubrania w tym  
czasie? Jak byłam w harcerstwie to mama uszyła mi mundurek  z takiego szarego materiału, a chusty dawali w szkole. Było trud-no, ale gdzieś tamzawsze się zdobyło jakieś materiały. Były sklepy, nawet na Dąbrówki był na rogu, gdzie potem był obuwniczy. Tam co jest teraz wyburzony. Trochę dalej to był spożywczy, a po dru-giej stronie był warzywniak.
To skrzyżowanie Kościelna i Dąbrówki było takie obsadzone  
sklepami? Tak, a później tam wyżej w Kościelnej były sklepy, bo tam było Społem. Naprzeciwko piekarni Marszałka. W piekarni był dobry chleb i bułki. Później, po drugiej stronie była piwial-nia, za Społem. Tam gdzie teraz Słodka Dziurka to był najpierw rybny sklep. Beczki ze śledziami 5 zł pamiętam kilo śledzi kosz-towało. Później rybny był koło księgarni. Na Nad Odrą była kie-dyś i mleczarnia, tam po mleko się chodziło, tylko w kankach było, i trzeba było z kanką iść, żeby wziąć śmietanę, mleko.  A później dopiero Społem na Zamkniętej zrobili, i tu żeśmy  chodzili. 
A jak wyglądały rozrywki na Stołczynie w tym czasie? Na placu były zabawy na Zamkniętej. Nawet złotów-



 ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JADWIGA OKONOWSKA114kę się płaciło i było tak, że można było wejść, a że się buty podarło przez jeden wieczór… Tu gdzie była Biblioteka na dole, to była restauracja kiedyś. Restauracja była też tu na rogu Nad Odrą i Zamkniętej, gdzie potem były sklepy. W Hu-cie był radiowęzeł, że później na całej Hucie były głośniki i muzyka leciała. Jak Huta już bardziej działała, to na Nehringa było bo-isko i zespół piłkarski był, hutniczy. I tam też robiło się impre-zy sportowe, skoki w workach, Hutnik był naprawdę super.  W Domu Kultury były sylwestry, i takie różne rozrywki dla dzieci też, przecież tam moje chłopaki chodzili. Zespół ludowy prowa-dził Król. Oni jeździli wszędzie, i nawetjak był Dzień Hutnika to też występowali. Hutnicza orkiestra miała próby w domu kultury. Na dole tu było kino Hutnik, w tym bunkrze co tam jest. Moje dzieci tam chodziły na poranki. Było jeszcze w Domu Kultury kino Stylo-we, i też tam się chodziło. Westerny były grane.  Jak był Dzień Hutnika, to o 6 rano chodziła orkiestra po Stołczynie. Ale wszędzie, tam aż na Łowiecką, Dąbrówki. Chodziła po całym Stołczynie. Nawet procesje jak były na Boże Ciało, to też chodzili po całym Stołczynie. Tędy żeśmy szli, tam jeszcze nie było schodów na Duracza, i tam pod górę procesja szła aż do kościoła. Ale nie było, że procesja o 11, rano już się wychodziło, żeby cały Stołczyn obejść tą procesją. Cztery ołtarze były robione. Jeden był tutaj, gdzie Huta, jeden był na Łowieckiej, później tam an Duracza, a ostatni chyba był przy kościele. Ale to naprawdę żyło się tym. 

Orkiestra hutnicza na ul. Nad Odrą. Lata 80.
Z archiwum rodziny Wolnych
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Orkiestra hutnicza na ul. Nad Odrą. Lata 80.
Z archiwum rodziny Wolnych

Do lekarza gdzie chodziliście? A po drugiej stronie mieliśmy ośrodek zdrowia. Tam byli wszyscy lekarze, dla dzieci i ogólny, i dentysta. To było w pięknym domu, tu co został rozebrany. To był piętrowy budynek, z drugiej strony był podjazd, że wózkiem z dziećmi można było podjechać. I tam był pediatra. Tu i prześwietlenie płuc można było zrobić,  i krew pobrać. Później jak Huta się bardziej rozwinęła, to hutnicy mieli na Hucie ośrodek zdrowia. Tam w tym budynku, co jeszcze stoi.
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Jak wyglądało życie codzienne na Stołczynie? Jak na Dąbrówki mieszkaliśmy to nie było tam toalety, wszystko było na dworze. Koło śmietników były toalety i tam pra-wie każdy miał swoją, każda rodzina.  Mieliśmy kury, świnie to były dwa razy do roku zabijane, że mieliśmy tego mięsa, smalcu, tych skwarek. Mama nawet piekła ciastka z tych skwarek. A smalcu to były takie gary kamienne. Mię-so było w beczce posolone leżało w piwnicy. I wędzone. 
To porozmawiajmy o komunikacji miejskiej. Nie było komunikacji takiej. Mama, żeby kupić płaszcz, to żeby na Tobruk jechać, no to trzeba było najpierw iść na piechotę do szóstki. Tam się tramwajem jechało i tam mie-li Żydzi bazar, i tam można byłodostać rabat. Autobus na Ko-ścielną to już dużo później jeździł. Pierwsze to było tylko do „szóstki”. Pociągi chodziły, że można było jechać na Tobruk, na Drzetowo. Bo tu przyjeżdżało do Huty trzy i pół tysiąca ludzi,  to tylko pociągiem. Rano pociąg jak przyjechał to był tak zatkany.  Nie wiem, w którym roku dopiero autobusy zaczęły chodzić.
A jeździła pani pociągami? Tak to niedużo, bo tu mieszkałam i pracowałam, ale jeździ-liśmy do Trzebieży pociągiem na plażę. Tam jeździłam nawet na dancingi, bo tam była knajpa.
Jeździliście na wakacje? Na wakacje jeździliśmy na kolonie. Do Dziwnowa – Huta 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JADWIGA OKONOWSKA 117miała ośrodek w Dziwnowie. Miała ośrodek w Podgrodziu. Ale też wysyłali gdzie indziej. Kto miał ochotę, to autokarem zawozi-li do Świnoujścia czy Dziwnowa. Dzieci jak były w Dziwnowie, to Huta wysyłała nawet autokar, że rodzice mogli odwiedzić dzieci.  Do Podgrodzia to samo. Tam było ekstra, bo tam takie domki były, że każdy prawie osobno. 
Jeździła Pani za granicę? W NRD byłam. Pracowałam miesiąc czasu. Brałam urlop  w Hucie i tam pojechałam do takiej fabryki kredy. I tam się praco-wało miesiąc czasu. To za te pieniądze to wirówkę kupiłam, dzie-ciom buty, no wszystko to co u nas nie było w Polsce, a w NRD to było wszystko. Czekolady, farby. 
A dało się tutaj gdzieś wykąpać latem? Nad Odrę się chodziło, kanał był tam za przejazdem kole-jowym przy Cegłówki. I na Łowiecką.
Tam też rybacy urzędowali? Tak, tam byli Niemcy nawet. Rybaków sporo tam było, do-piero później się wyprowadzili. Łapali ryby i chodzili po Stołczy-nie, bo wiem, że moja mama też chodziła tam po ryby do nich. Ale oni też chodzili z rybami i sprzedawali. Mieszkały całe rodziny niemieckie, żony chodziły sprzedawać te ryby, a oni płynęli na po-łów. 
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A nie wie Pani do kiedy oni mieszkali na Stołczynie? Dokładnie to nie wiem, ale długo. Potem Niemcy przyjeż-dżali tu i robili zdjęcia wszystkich domów. Stawali na Zamkniętej samochodami i całą Zamkniętą fotografowali. 
Z jakich usług można było skorzystać wtedy na Stołczynie? Fryzjer był tam, gdzie teraz jest biuro podatkowe. Tu był taki podgarbiony fryzjer, mój syn nie chciał iść do niego, ale ja mu mówię to jest kaleka i nie wolno tak. Był też fryzjer na Nehringa  i na Kościelnej – tu gdzie teraz te domy są wybudowane.  Na Zamkniętej były warsztaty samochodowe. Teraz to wszystko zasypane, tam były takie kanały do remontu pojazdów. Tam jak jest teraz plac zabaw. Jeden był taki het aż na te działki,  i tam się szło, myśmy mówili parowa na to, bo to było zarośnięte. 
Mieliście działkę? Kiedyś dwie działki miałam. Jedną miałam na Dąbrów-ki, a drugą miałam na Duracza, ale to po mamie. Teraz już się nie chce, przecież ile to roboty na działce, ale jak w sklepach nic nie było, to człowiek miał działki. Bo ja tam skrzynki miałam z pia-skiem i marchewkę, buraki i inne warzywa miałam cała zimę.  W Hucie się kupowało ziemniaki. Oni przywozili z jakiegoś pola. I się brało z Huty ziemniaki już na zimę. Miałam tam truskaw-ki, robiłam dżemy. Zima, śnieżek pada, a ja naleśniki robiłam  z dżemem. Dzieci lubiły, że jak ja wyjęłam ten dżem i niektóre tru-skawki rozgotowałam, a niektóre w całości wrzucałam.
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A co się przygotowywało do jedzenia? Jakie były potrawy?  
Co jedliście? Wszystko. Z działki kapusta i był kapuśniak. Kapustę się kisiło w beczkach. Później już robiłam w słoikach, tych wekach. Mama robiła w beczkach kapustę i ogórki kiszone. I całą zimę mieliśmy kapuchę, bo cała duża beka była. Ale kapustę mieli-śmy na działce. Mieliśmy swoje świnie, kury. Zabiło się dwie kury  i w dużym garnku się gotowało rosół. Jak już byłam na swoim, to kierowcy z Huty jeździli, to tam gdzieś na wsi kupowali kury, to jak przywozili, to nieraz brałam. Ale ja nie umiałam zabić i do mamy niosłam, żeby mama mi zabiła. A jakie mama przetwory robiła, ja-kie pasztety. Wszystko było w słoikach czy tam mielone, zalewa-ła tłuszczem i kiedy się tam potrzebowało to się brało. Na kartki to się często dostawało same kości, ale na tych kościach to trzeba było coś ugotować. A jak chciałaś kiełbasy, to już mięsa nie dosta-łaś.
W jaki sposób wspomina Pani czasy kryzysów politycznych – 
grudzień 70., stan wojenny, strajki? Oj to było, w sklepie nic nie było, tylko ocet i musztarda. Na Kościelnej mieszkał ten Toczek, co zginął pod komitetem w grud-niu 70. 
A jak wspomina Pani okres zmiany ustrojowej 1989-90? Jak już transport likwidowali to jeszcze poszłam na rok czasu na piece, tam fizycznie, tam koks się wsypywało. Tam na zmiany już pracowałam. Okazało się, że był taki okres, że obojęt-
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nie ile mam lat, a mam wypracowane tyle, to mogę iść na emerytu-rę, i ja akurat się w tym roku chwyciłam na to i złożyłam papiery.  I w 1990 roku poszłam na emeryturę. A później już wszystko li-kwidowali. 
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Pani Jolanta Mikulska

 Moja mamusia prowadziła stołówkę i bar. Na  Zamkniętej. I po ośmiu miesiącach odeszła, bo dla niej było za ciężko. Miała dwie małe dziewczynki. Mieszkałyśmy wte-dy w Skolwinie, na ulicy Stołczyńskiej. Dwie małe dziewczyn-ki, a moja mama była taką słabą osobą, jeżeli chodzi o zdro-wie, i w końcu odeszła. I tu na Kościelnej była biblioteka,  i moja mama była nie pierwszym, ale drugim pracownikiem tej biblioteki. I pracowała do lat 70.  Urodziłam 6 czerwca 1950 roku, na Stołczyńskiej pod nu-merem 157, w Skolwinie. I jak miałam osiem miesięcy, może pół-tora roczku, to się rodzice przeprowadzili na Duracza. A jak już miałam cztery latka, to wylądowaliśmy tutaj na Monterskiej, gdzie mieszkam do dzisiaj. 
Kiedy mama przyjechała tutaj? Moja mamusia przyjechała w 1949, a tatuś w 1947 roku. Tatuś przyjechał wcześniej. I ja zawsze miałam preten-sje, bo połowa Pogodna była pusta, a on przyjechał do Stołczy-na. Ale tutaj była Huta, a on był świetnym ślusarzem, z zami-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA122łowania, bo z zawodu był rzeźnikiem. Przyjechał tu z kolegą  i został. Dostali mieszkanie w budynku, którego już nie ma, na Nad Odrą. Na dole była księgarnia, a tatuś dostał mieszkanie na górze. Boże, w jakich warunkach… W Hucie nie było wtedy łaźni,  w domu myli się w miskach, w zimnej wodzie. To było straszne. Mój tatuś był przy pierwszym rozruchu w Hucie, tego pierwszego pieca. Mój tatuś był właśnie operatorem wielkich pieców. Kijew-ski. Były to ciężkie czasy, ludzie byli niewykwalifikowani, ginę-ło dużo ludzi, było bardzo dużo wypadków śmiertelnych. Tatuś mi potem opowiadał. Mama przyjechała i dostali mieszkanie na Stoł-czyńskiej, a potem wprowadziliśmy się na Duracza, dzisiaj Witosa. Ale nas była piątka, a tam był jeden pokój z kuchnią. Więc rodzice dostali to mieszkanie na Monterskiej. A jak dostali to mieszkanie, to bracia już byli żonaci.  Huta nam umeblowała to mieszkanie, bo przecież moja mamusia zostawiła cały dom z meblami tam w Kole. Mój tatuś też jest z Koła, ale tam nie było przemysłu, i trzeba było jechać. No  i jak tatuś dostał tu pracę, to został. Mamusia potem tu do niego w 1949 roku przyjechała. Zobaczyła, że taki bidok tu sam. Tata kochał tą pracę, uwielbiał ją. Robił takie racjonalizatorskie ulep-szenia technologiczne. On miał głowę do tego. 
Pamięta Pani coś z przedszkola? Chodziłam do przedszkola na Nehringa. Pamiętam Panią wychowawczynię, która no chyba 100 lat dożyła. Ona mieszkała na Witosa, miała na imię Maria. Mam ją teraz przed 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 123oczami, malutka, drobniutka, w okularkach. Była tam pia-skownica. I latem wszystkie zajęcia były na zewnątrz. Teraz to są te wszystkie Panie wykształcone, mają studia, dzieci uczą się rytmiki. Jak ja sobie tak wspominam moje przedszkole  i moją szkołę, to jest kosmos! To jest taka różnica!  Ja pamiętam nawet nazwisko mojej nauczycielki z pierw-szej klasy, to pani wie ile to jest lat? Sześćdziesiąt jeden! Nazywa-ła się Jadwiga Chodnicka. I to była moja pierwsza nauczycielka,  w pierwszej klasie. Kochałyśmy ją bardzo.   Poszłam do tej szkoły na Dąbrówki 10. Tam szkoła była. Natomiast, jak tutaj mój szwagier przyjechał, to szkoły tu były: na Kościelnej podstawowa, a na Monterskiej jakaś zawodowa chyba była. Tu w tych dwóch blokach.  No i był hotel, też na Monterskiej, dwa budynki, pod 6  i 8. To był hotel. Jak ja miałam może z dziesięć, jedenaście lat, to zaczęli budować hotel dla Ślązaków. Oni tutaj przyjeżdżali i czy-ścili wielkie piece z tego wilka, to jest taka narośl w środku. A oni byli fachowcy wspaniali. Ten na Monterskiej zlikwidowali hotel  i wybudowali tutaj, ten który w latach 90. spłonął. Pamiętam tego pana stróża, który pilnował, on nie miał nogi i z takim dużym psem przychodził. 
Jak wspomina Pani mieszkańców Stołczyna z tego czasu? Jak tutaj się wprowadzili moi rodzice, no do lat 70., bardzo zacni ludzie tu mieszkali. Taka prawda. Jest taka Maria Rodziewi-czówna, to jej ciocie tutaj mieszkały na Duracza. Jak one poumie-rały, bo one miały książki pani Marii Rodziewiczówny, to cały 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA124księgozbiór dostała gospodyni, pani Gościmińska. Ona miała tutaj gospodarstwo. Ach! to była Pani! Tam się chodziło po mleko. Miała trzech synów, jeden był lotnikiem, drugi księdzem, trzeci wykła-dał w ogólniaku w dwójce, francuskiego i łaciny.  Pan Nizowicz, ten piosenkarz, który w Zielonej Górze zdo-był drugie miejsce, też mieszka cały czas vis a vis kościoła. Bardzo dużo bloków już rozebrano, bo nie robiono nic. A to przecież były przepiękne kamienice. Przecież tu była biblioteka, też w przepięk-nej kamienicy. Była najpierw dla dorosłych, na Kościelnej, już nie ma tego bloku.
Ja jeszcze chwilę chodziłam do tej biblioteki na Kościelnej. Tam moja mamusia pracowała. Tam potem była dla dzieci i młodzieży, i tą bibliotekę prowadziła moja bratowa. A potem nie wiem, chyba w latach 70. pani Ewa Chrzanowska przyszła.  Tutaj było kino Stylowe, tam gdzie klub. Bardzo prężnie działał ten klub. Był tutaj zespół, który stworzył pan Król. Kółka zainteresowań były. Modelarskie. Do dzisiejszego dnia moi kole-dzy wspominają jak było fajnie, jak się działo.  Mało tego, na Dzień Hutnika przyjeżdżały zespoły. Przy-jeżdżała pani Eleni, dwa czy trzy razy była pani Santor, Czerwone Gitary dały tu swój koncert.
A czy ten odświętny nastrój był widoczny na ulicach? Rano ulicą szedł zespół. Rodzice nas ubierali odświętnie. Sami się ubierali i wszystko szło na koncert. To wszystko takie od-świętne szło. Panie wyperfumowane, pomalowane.

Dzień Hutnika na placu na ul. Zamkniętej.
Z archiwum rodziny Korbal
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Dzień Hutnika na placu na ul. Zamkniętej.
Z archiwum rodziny Korbal

Słucha się tego z taką nostalgią i lekkim żalem, że moje poko-
lenie już tego nie doświadczyło. Tak, tego nie powtórzy się już. Zabawy odbywały się przecież  na Zamkniętej. Tam mało tego, jakiś czas, jak jest ta górka co zaro-sła tymi drzewami, to tam był plac zabaw dla dzieci. To są klimaty mojego dzieciństwa.
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Ale oprócz tego jakieś usługi na Stołczynie działały? Tak, delikatesy były. Był sklep rzeźniczy, była tania jatka, sklep  z materiałami, sklep rybny, taki żelaźniak na rogu. Była księgarnia, kino funkcjonowało.
Pamięta Pani jakieś filmy z kina? No pewno! Krzyżaków. Love Story. To w Hutniku. Przemi-
nęło z Wiatrem – na Lipowej. Ja nawet te bileterki tutaj pamię-tam. Pani Jankowska, i jej siostra. Już też nie żyje… Ja chodziłam na westerny. A w ogóle chodziliśmy też na aktorów. Jean Marais, jako Hrabia Monte Christo. Wszystkie te filmy co tutaj były, to grali.  Teatr przyjeżdżał, ja byłam na Ani z Zielonego Wzgórza, miałam 15 lat. Tutaj z klubie, w domu kultury, my to klub nazywaliśmy.  A to za Niemców była kaplica baptystów. 
A czy kojarzy Pani, że tutaj zostali jeszcze po wojnie niemiec-
cy mieszkańcy Stołczyna? Wiem tylko, że tutaj mieszkało bardzo dużo rodzin, które przyjechały z Francji. Polaków, którzy przyjechali z Francji. Potem były dwie czy trzy rodziny, które wróciły z powrotem. Nie podoba-li im się tu komuniści. 
Jakieś jeszcze wspomnienia dotyczące innych ciekawych 
mieszkańców? Rodzina Fraceson. Ta pani była dyrektorem PGRów. Trzech PGRów. Ten Pan był po przedwojennym techni-kum ogrodniczym. A ona potem zapisała się na studia rol-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 127nicze. To była podejrzewam pierwsza pani magister w Stoł-czynie. I niżej potem rodzina Laskowskich mieszkała, jeszcze pamiętam babcię i dziadka tego pana, który teraz tam mieszka  w tym domu. Ten pan był stangretem u Potockiego.  Tu mieszkała hrabianka! O której Wańkowicz pisał! Pani Ściobłowska. Za kościołem taki mająteczek był. I ona była au-tentyczną herbową szlachcianką. I o tych posiadłościach, i o tym majątku pisał Melchior Wańkowicz w swoich wspomnieniach. Pani Ściobłowska, to była dama, to było widać, że to jest Pani! Ona przychodziła do mojej mamusi do biblioteki, i przynosiła za-wsze jabłuszka dla dziewczynek – dla mnie i dla siostrzyczki. Albo gruszki. Albo mówiła: – „Pani Kijewska, proszę przyjść do mnie do ogrodu z dziewczyn-kami, to dostanie pani owocu.”Albo prosiła: „Pani Kijewska, a zostawi mi pani dalszą część Ani z 
Zielonego Wzgórza?” Bo ona całe życie, nie mogła się tutaj odnaleźć ta pani. Mia-ła syna, syn jej skończył studia medyczne. Zmarła na raka piersi.  Ja miałam panią Walewską zapisaną w Bibliotece na Szo-sie Polskiej. Z tych Walewskich. Przychodziła wnuczka tej pani, mieszkali na Dzielnicowej. Mało tego! Miałam Branicką! Tą panią Branicką, tego hrabiego Branickiego rodzina. Oj ta pani też była bardzo wiekowa. Jej siostrzenica do mnie przyszła ją zapisać. Oni tu mieszkają przecież, jeszcze tu przed tym starym cmentarzem na Pokoju. Tam jest taki dom, oni dostali tutaj gospodarstwo.  Bo oni zostali ze wschodu wyrzuceni.
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Ołtarz na Boże Ciało na ulicy Osadników.
Z archiwum rodziny Wyroślak
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Ołtarz na Boże Ciało na ulicy Osadników.
Z archiwum rodziny Wyroślak

A jak było ze świętami kościelnymi na Stołczynie? Na Boże Ciało były procesje, nawet tutaj na Monterskiej kilka razy były ołtarze. To były tłumy! Kościół to był cały maksy-malnie zapełniony, i tu przed kościołem. I wcale nie tylko na świę-ta Bożego Narodzenia czy Boże Ciało – absolutnie! Przyszła nie-dziela, wszystko waliło do kościoła. Był ksiądz Glapiński, dziekan. Jak on mówił kazanie, to my wszyscy płakaliśmy. Pamiętam ten re-mont, co ściany odsłonięto w kościele ceglane, ten ksiądz go zrobił i zmarł. Odrestaurował też barokowy ołtarz, ambonę i obraz, bo to płótno to było już naruszone zębem czasu. A jak ksiądz chodził po kolędzie, to dzieci były ubrane i zeszyty na stole, bo ksiądz dzie-kan, Andrzej sprawdzał.
To wracając do tego dzieciństwa, to czy pamięta Pani swoje 
nauczycielki ze szkoły? Oczywiście, była pani Bogdanowicz, która mnie uczy-ła matematyki, biedna nie żyje. Potem była pani Bijaczyk dy-rektorem, jakiś czas przecież uczyła mnie geografii. Pani  Jolanta Chojnacka uczyła mnie fizyki i chemii. Wuefu uczył mnie pan Chojnacki – to było małżeństwo. Pan Śliwa, który mnie uczył polskiego. Pani Markiewicz, która uczyła prac technicznych. Pani Różycka, która uczyła mnie historii. Oni już nie żyją. Pani Bijaczyk kiedyś do mnie przychodziła do Biblioteki. Kiedyś mnie do siebie zaprosiła, poznałam jej mamę, Sybiraczkę. Przecież tutaj bardzo dużo Sybiraków mieszka. 
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A jakie pamięta Pani zabawy z tego czasu? Ale nie w szkole. Tu my sobie sami organizowaliśmy, na podwórku. W „Państwa, miasta” się bawiliśmy. Graliśmy w „Chło-pa”. 
A co to jest za gra? No to narysowany był człowiek i miało się szkiełko. Bar-dzo zazdrościłam, bo moja koleżanka Maria, z którą przyjaźnimy się 65 lat, miała takie piękne marmurowe, a ja takie zwykłe. To się tak rzucało. Chłop miał uszy. Jak to szkiełko się rzuciło i trafiło na linię to była kucha.  Skakało się w klasy. W zbijanego, w dwa ognie. Bawiliśmy się, a jakże, w króla i królową, a jakże! W sklep się bawiliśmy, pia-sek to była mąka, taki żwirek to jakaś kasza, łodygi łopianu to ra-barbar. Taki serek rósł jadalny, taka roślinka, to też jako jakieś cu-kiereczki był. Bawiłyśmy się, a jakże! Była waga i pieniądze-liście. Teraz to te dzieci jak dorosną, to nie będą miały żadnych wspo-mnień, bo całe dnie z nosem w ekranach siedzą, a my jak się z tą koleżanką Marysią spotykamy to wspominamy: „Jola, a pamiętasz jak królową grałam?” A teraz kilka lat temu ten kolega, co grał kró-la to zmarł na zawał serca. Boże, ile ja tu ludzi pochowałam, całe rodziny. Bo ja tu mieszkam na tym mieszkaniu 65 lat. Moja szkoła, pamiętam, ta szkoła dziewiątka, była smut-na, szara. Taka prawda... Miałyśmy tutaj mojej koleżanki ojca, który namalował hutników na spuście surówki, ale to takie były obrazy jakieś, no nie dla dzieci, robotnicze. A teraz jak ja po-szłam do tej szkoły i weszłam, i tak mówię: „Jak tu jest kolorowo.”
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A czy pamięta Pani panią świetliczankę? No pewno! Pani Józia Narbutt-Nike to była moja świetli-czanka, kochana pani Józia. Ona wzięła… o! ja już gęsiej skórki do-staję! Ona wzięła troje dzieci. Umarła im mama, zmarł im ojciec na zawał, Winniccy się nazywali.  A moja mama w ogóle odebrała córkę pani Winnic-kiej, Krystynę, która była z mojego rocznika. Pani Winnic-ka dostała bóli, do telefonu trzeba było lecieć do Huty, dzwo-nić po pogotowie. Z tym to był koszmar. Krystyna przyszła na świat, moja mama ją odebrała, zawinęła ją w firankę,  i czekali wszyscy na pogotowie. Tu na Stołczynie, Nad Odrą.  I ta mama im zmarła. A tam zostało troje małych dzieci. A Pani Józia przyszła do mojej mamy do biblioteki i mówi: – „Pani Kijewska, proszę mi doradzić. Co ja mam zrobić? Pan Win-nicki przyszedł, żebym się wprowadziła do nich.”  Tam trójka małych dzieci. On pracował na zmiany w Hucie. A moja mama mówi tak: – „Niech pani idzie, pani Ziutka. To są dzieci, zobaczy Pani jak się Pani ułoży”.  A córkę miała swoją, Irenę. A tam był Stasiu, Krysia i Ka-ziu. No i ona się zdecydowała. Boże! Jaka to była macocha. Trudno ją nazwać nawet macochą. Nie mieli ślubu. Kiedyś mama idzie do pracy, a pani Józia dźwiga tego Kazia, tego młodszego. Mamusia mówi: – „Boże, a co się stało?” – „Och! Pani Kijewska, jaki mój Kazio chory!”– „A co się stało?”
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To jest prababcia mojej córeczki, Jadzi. Boże! Ja ją kochałam! Jaka ona była dla nas dobra! Cała ro-dzina moja, ale nie tylko, my wszyscy jak wspominamy to tylko  o niej. Ona miała raka potem… Ale uratowała się. Potem, nie wiem, bo oni się wyprowadzili, bo ten dom rozebrali. Moja mama z takim szacunkiem o niej mówiła, że ona te dzieci wychowała. 
A przed biblioteką pracowała Pani gdzieś jeszcze? Tylko w Bibliotece.
A to Pani też taka przywiązana do jednego miejsca pracy była. 
Ale to tak się chyba żyło wtedy? Tak, zrobiłam studium, potem zrobiłam takie podyplo-mowe dwuletnie, i to dawało mi wyższe studia bez tytułu ma-gistra. Powiem Pani tak, dwie rzeczy zrobiłam dobrze, i z tego wyboru jestem zadowolona: pierwszy to było. że zaczęłam pra-cować w Bibliotece, i drugie, że zapisałam się do Klubu Senio-ra. Ja jestem zachwycona. Wiesia Rycerz tak to wszystko scala. Było nas 30 osób i teraz jest trochę mniej, ale tak się szanuje-my, tak się kochamy. To są dwie rzeczy, które mi się naprawdę  w życiu udały. 
Pani Jolu, a jak Pani jeździła od pracy? Autobusem. 63 miało tu na Kościelnej pętlę, jak było bar-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 133dzo zimno to trzeba było lecieć do kościoła, bo nie zjeżdżał na dół jak było ślisko. Tam się goniło pod kościół. Tam był kiosk, tam była też taka pętla i tam czekał na nas, albo pod kościołem przystawał 63.
A pociągiem jeździła Pani? Jeździłam, do szkoły. 
To do której szkoły Pani chodziła? Po podstawówce poszłam do chemicznej szkoły, ale coś zaczęłam źle widzieć. Szybciutko do okulisty i pani doktor powie-działa mamie: – „Pani Kijewska, Jola skończy szkołę chemiczną i nie dostanie pracy, bo na ma poważną wadę wzroku. Musi zmienić szkołę”.  I moja koleżanka mnie namówiła. Szkoła na Rewolucji Październikowej, teraz Niemierzyńska, i tam był dział ogrodniczy. I Irena mnie namówiła i ja skończyłam tę szkołę. Zawodówka to była. No ale, byłyśmy ambitniejsze, i mówimy – trzeba iść do ogól-niaka, i poszłyśmy do ogólniaka. I zaczęłyśmy od pierwszej klasy. Cztery lata i zrobiłam maturę. Mamusia mówi: – „No, gdzie pójdziesz do pracy?” – „Mamusiu, w swoim pierwszym zawodzie (bo drugi to był ogól-niak), no wiesz, nie pójdę, bo to ciężka praca. Mamusia wiesz co? Ja bym chciała zostać też bibliotekarką”. A mamusia mówi: – „Tak mówisz, córcia?” 



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA134I poszłam na pół etatu na Słowackiego, ze Słowackiego poszłam na Gumieńce, tam pracowałam cztery lata. Otworzyli to studium bibliotekarskie, zapisałam się i chodziłam dwa lata tam. I z tych Gumieniec przeszłam na Światowida. Tu nie bardzo mi się ukła-dało, i ze Światowida poszłam na Konopnicką. A po Konopnickiej, dostałam już samodzielną bibliotekę na Bezrzeczu. Tu ze Stołczy-na na Bezrzecze jeździłam pięć lat! Autobusem 58, 60 i 75. Półto-rej godziny! Tam zaczęłam współpracować z klubem. Bartek Nizioł u mnie na skrzypcach grał, miał 6 lat. Taki mały. Bo jego sio-stry chodziły do szkoły muzycznej, i on łapał za te skrzypce  i grał. I pamiętam przyjeżdżał, co dwa miesiące odbywały się  u mnie takie spotkania i koncerty. Przyjeżdżała młodzież szko-ły muzycznej i pan Filozof, stawiał Bartka na scenie i on grał.  No i potem Dyrektor po pięciu latach przyjechał do mnie  i mówi: – „Pani Jolu, pani Szpakowa odchodzi z Szosy Polskiej, proponuje-my Pani, będzie Pani miała rzut beretem.” – „Nie Panie Dyrektorze, ja nie pójdę.” – „Ja po tygodniu do Pani przyjadę, niech się Pani zastanowi.” Ja przyjechałam do mojej mamy, która była moim najlepszym przyjacielem i mówię: – „Wiesz co mamusiu, był dyrektor Krzywicki z propozycją.” – „No i co Ty odpowiedziałaś?”– „Że ja nie chcę.”– „No czyś ty dziecko zwariowała!? Tak byś miała tutaj blisko, trzy godziny dziennie przecież spędzasz w komunikacji! Zastanów się.”



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 135I mój mąż też mówi: – „Czyś Ty zwariowała!”No to już się zdecydowałam. No i tam rzuciłam się w działalność społeczną, przecież ja tam stworzyłam grupę inicjatywną, która zorganizowała w 1989 roku pierwsze demokratyczne wybory. 
To jak już wchodzimy w tematy polityczne, to czy te wszystkie 
kryzysowe wydarzenia polityczne, jak grudzień 70., strajki 
roku 80. – czy to było w jakiś sposób na Stołczynie widoczne? W 70. roku zginął mój kolega Toczek. W 70. roku miałam 20 lat. Pamiętam na Gumieńcach, na Ku Słońcu pracowałam w tej bibliotece. I wpadli pracownicy Selfy: – „A Pani nie strajkuje? Spalimy tą bibliotekę!” – jeden tam mówi. A drugi mówi: – „Słuchaj, no co ty się wygłupiasz?”Bo to było zaadaptowane mieszkanie. Na górze ludzie mieszka-li. Tam taki księgozbiór, bo tam była i dla dorosłych i dla dzieci. Mówi: „Co ty się wygłupiasz?” 
A jak Stołczyniacy pomiędzy sobą rozmawiali o tych wydarze-
niach? Pani Paulinko, generalnie nie odpowiem Pani na to pyta-nie, bo było tak, że u nas w domu – bo ja z bardzo patriotycznego domu pochodzę – zawsze było: Bóg, rodzina, ojczyzna. Moja ma-musia śpiewała mi pieśni patriotyczne, ale mówiła, żebym niko-mu nie mówiła. Ja pierwsza dowiedziałam się o Katyniu, bo moja mamusia miała znajomego, który stamtąd uciekł. Wrócił do Koła  



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA136i powiedział do mojej mamusi: – „Pani Mario, tam było piekło.”  W każdym razie, jak ja przychodziłam do domu, mamusia pytała zawsze: „Co było dziś na historii?”, to ja mówiłam. Mamusia mówi: – „Córcia siadaj, ja ci powiem jak było naprawdę.” Tak że ja wiedziałam bardzo dużo. Czerwone Maki na Mon-
te Cassino to śpiewałyśmy tutaj z mamą, po cichu, żeby nikt nie słyszał, bo to były takie czasy. No niestety. I wie Pani, to byli prości, bardzo zacni, ale prości ludzie. Ja Pani powiem coś, zaczęto mówić już tak otwarcie po 89. roku. Taka prawda. Ludzie zaczęli rozma-wiać. A tak było cicho-sza. Wie Pani, tu było…, no dużo ubeków. Taka prawda.
No tak, skoro był przemysł i dużo robotników, to im zależało 
na tym, żeby inwigilować takie środowisko.  No właśnie, przecież nazwiskami mogłabym mó-wić. Ale to jest już niepotrzebne. Ci ludzie nie żyją. Ale  w domu mówił tatuś, jak przychodził z Huty. Przecież mo-jej siostry chrzestny –  siedzieli sobie w Hucie, jedli chleb,  i mieli kaszankę, bo ich na więcej nie było stać, jak kanapki  z kaszanką. I powiedział jakiś kawał polityczny. I kolega – nawet nie wiedzieli – i doniósł, i półtora roku dostał więzienia i wywieźli go do kopalni za karę! Teraz to mówią, że ludzie się ukrywali… Bo ludzie się bali!  Jak mieszkaliśmy w Skolwinie, to vis a vis mieszkał sąsiad, który był w opozycji. I też go ktoś doniósł na UB, i przyjechali, za-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 137pukali do mojej mamusi do mieszkania. I mówią: – „My musimy wyważyć drzwi, bo ten Pan nie otwiera, a Pani bę-dzie świadkiem.”A moja mamusia: Nie! Takie to małe było, ale takie odważne. Mówi: – „Nie, absolutnie, ja żadnym świadkiem nie będę.”Jak go wywieźli to słuch po nim zaginął. Mojej mamie zagrozili: My jeszcze tu do Pani przyjedziemy! A moja mamusia wtedy właśnie pracowała w tym barze na Zamkniętej, i prowadziła tą stołówkę. No i podstawili dwóch Panów. Przyszli no i ćwiartkę, to były czerwone nalepki tam, za-mówili. No i bierze tam tę jedną ćwiartkę jeden z tych i mówi: „No zobacz, co oni teraz sprzedają, ćwiartka wódki itd.” – prowokowa-li. 
Chcieli ją podpuścić? Tak jest! Żeby moja mamusia coś powiedziała, skrytyko-wała. I widzi Pani! A moja mamusia nic się nie odezwała. Przyszła do domu. Ale przy nas zawsze mówiła. Żebyśmy wiedziały jaka jest sytuacja. Żeby być ostrożnym. I żeby pokazać, jakie to wszyst-ko jest zakłamane. Mówi do tatusia: – „Patrz! przysłali mi.”Chcieli mamę za to, że nie poszła jako świadek. To były potworne czasy. Mordowali tych ludzi. Ilu takich tu wywieźli. Koniec, zaginął ślad. 
A 80. roku już strajkowały biblioteki?



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA138 W 80. roku pamiętam strajk, i ja strajkowałam tutaj na Szosie Polskiej. Ludzie mieli ogromną nadzieję, że będzie inaczej, że w końcu się coś ruszy. Że będą mogli pisać czy mówić otwar-cie o pewnych rzeczach. Przychodzili i ze mną rozmawiali. Mówili, jaka jest atmosfera na zakładach pracy. Że jest taka nadzieja. A to potem jakoś przygasło.
Ludzie chcieli normalnie funkcjonować. Tak, żeby nie było zakłamania takiego. Wyobraża so-bie Pani jakie to było zakłamanie? W 80. roku byliśmy z moim mężem w Bieszczadach. I nie wiem, chyba jakiś inny dzien-nik tam był. Dopiero się dowiedzieliśmy z mężem, jak przyje-chaliśmy do Szczecina, że strajki są. A myśmy tam, błogo so-bie żyli! Przyjeżdżamy i słyszymy, że stocznia strajkuje, że port strajkuje, Huta strajkuje! Ludzie! Nic nie wiedzieliśmy, nawet  w pociągu się nie dowiedzieliśmy, cicho-sza było. Ludzie jeszcze nie wiedzieli z kim mogą rozmawiać. No, ale to miała Pani potem – wprowadzili stan wojenny…
Co się wtedy działo na Stołczynie? Tam gdzie biblioteka była, na Szosie Polskiej, tam jeszcze nie było tych domów, to były nie czołgi, tyl-ko te drugie, pełno ich, całe pole tam. Ale to było strasz-ne! Jak ja wyszłam z domu i pojechałam do Biblioteki,  i zobaczyłam ich tam tyle, to ja myślałam, że to wojna jest. Pilno-wali tego pomnika. Bo bez przerwy ktoś chodził w nocy i zamalo-wywał. To oni pilnowali, u mnie w bibliotece siedzieli na weran-



ŚWIADKOWIE MAŁEJ HISTORII PANI JOLANTA MIKULSKA 139dzie. No przecież cuda tam. Przecież czasem specjalnie dzwonili ludzie, że niszczą pomnik, to już momentalnie ich tam było pełno. Taki kawał im tam robili.  A te kolejki, dziecko, myśmy przecież o piątej wstawały z mamusią, np. po śmietanę, czy kawałek sera, to dwie szłyśmy, żeby było to mama brała i ja brałam, i tak każdy z rodziny brał. Wszystko na kartki w tych najtrudniejszych czasach, straszne. Do-szła pani do lady, już kawałek mięska nie było. 
To porozmawiajmy w takim razie o tym 89. roku. Bo to, jak 
rozumiem, już musiało na Stołczynie być w jakiś sposób wi-
doczne, ta atmosfera nadziei na lepsze? Proszę Pani, ludzie zaczęli mówić. Że jest źle, że jest cięż-ko, że grosze zarabiają. Krytykować władze, podśmiewywać się też. To już była zupełnie inna atmosfera.  
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