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Rozdział specjalny – wyliczanka

 Wielkie miłości mojego życia: Agata 
Wilczyca, waga ok. 50 kg.
– zamiast sztambucha
– liczę na dyskrecję
–  nazwiska podaję w formie inicjałów
Susanne – opiekunka w Chelles
Irena –  pomoc domowa w Warsza-
wie, fetyszyzm
Tamara G. – szkoła podstawowa, sios-
tra kolegi z Ochoty
Małgosia P. – aktorka, siostra kolegi 
z fortów
Angele – koleżanka ojca w Hiszpanii
Ania K. – marzenia senne z podsta-
wówki
Ewa K. G. – liceum
Aissata Cissé – podróż afrykańska
Roma F. – modelka bez skazy, seks 
po polsku
Hanna K. – gdańskie szaleństwa – na-
ga prywatka
Małgosia – czyli rozkosze spełnione
Therese B. – sztuka kochania
Gienia K. – czyli zwyczajna Szwaj-
caria
Podróże miłosne – Marie Helene M. 
z samolotu, rzecz o niespełnieniu 
i R. Z. czyli nauka rezygnacji, Zu. R. 
piękna i bestia, Hania Chr. przyjaźń 
„do końca życia”.

1953 – Warszawa

  Pierwsza klasa. Poznałem Edka P. 
Pokazał mi zioła, które mu dawała do 
picia jego mama. Ojciec odszedł do 
innej pani, która nie miała dwojga 
dzieci. Zostałem zaproszony do domu 
Edka, kiedy jedna nauczycielka za-
chorowała i nie było dwóch lekcji. 
Mama Edka dała nam pożywną zupę 
z jakąś kaszą białą. Powrzucała roz-
czapierzone listeczki pachnące. Za ok-
nem dwa drzewa kołysały się na wie-
trze. Po chwili weszła mała, wesoła 
dziewczynka Małgosia, która od razu 
wybrała mnie do rozmowy. Po chwili 
nosiłem Małgosię na barana po ca-
łym mieszkaniu, a nawet poszliśmy 
za dom, gdzie mała dziewczynka mia-
ła swoją kryjówkę.
Nagle zostałem dopuszczony do 
wielkiej tajemnicy, Edek tymcza-
sem wyglądał przez okno, udając, 
że nie jest zazdrosny, o to, że został 
odsunięty. Zauważyłem jego minę 
i poprosiłem Małgosię, abyśmy 
się spotkali innym razem. Mama 
Edka i Małgosi dała nam jeszcze 
na drogę po pół obranego jabłka i 
pognaliśmy z powrotem do szkoły. 
Tego dnia miał być jeszcze dalszy 
ciąg naszego spotkania, ale który 
nie był tak radosny...
  Po południu zrobiło się nagle chłod-
niej, a na jezdni bardzo ślisko. Skoro 
już miałem nowego przyjaciela, który 
mieszkał zaledwie kilkaset metrów od 
szkoły postanowiłem go odprowadzić. 
Wybraliśmy drogę polną na skróty. 
Przy tej niezbyt ustabilizowanej dro-
dze był zarośnięty rów, głęboki i nie-
zbyt gościnny. Edek, zamyślony, nie
zauważył manewrującej tyłem olbrzy-
miej ciężarówki. Nie czekając dłużej,
gdyż w ogóle już nie było czasu – po-
ciągnąłem go na siebie i obaj wpadli-
śmy do rowu. Ciężarówka, wypełnio-
na jakimś gruzem – przejechała po 
miejscu, na którym przed chwilą sta-

liśmy. Tymczasem ja poczułem stra-
szliwy ból u dołu nogi. Miałem zła-
maną kostkę, ale mój przyjaciel był 
żywy.
  Edek pobiegł do szkoły po pomoc. 
Zadzwoniono po mego tatę, który 
przerwał jakąś ważną naradę, aby po 
chwili być przy mnie. Zapakowano 
moje obolałe ciało do służbowego au-
ta i udaliśmy się do szpitala im. Ko-
pernika, gdzie były leczone wszystkie 
dzieci ważnych osób. Naturalnie po 
drodze Edek został odwieziony do 
domu. Pamiętam jaki byłem dumny 
z mojego gipsu, na którym dzieci, od-
wiedzające mnie w domu  – mogły się 
podpisywać.
 Następnie przewieziono mnie pono-
wnie do kliniki na Kopernika i gips 
został zdjęty. Jeszcze kilka dni chodzi-
łem o lasce zakopiańskiej, aż pewne-
go dnia ktoś kopnął do mnie piłkę, ja 
odkopnąłem i już odtrąbiono koniec 
choroby.
   Z Edkiem nie rozstawaliśmy się. 
Raz bywał on u nas, innym razem ja 
u niego, stale zerkając, czy Małgosia 
jest w domu, gdyż obiecała mnie do-
puścić do jeszcze większej tajemnicy
i ta obietnica pobudzała moją wyob-
raźnię. Małgosi nie widziałem potem 
przez wiele lat. Pewnego dnia zoba-
czyłem w kinie film Zanussiego, któ-
rego tytułu już nie pamiętam. Pośród 
obsady było też nazwisko Małgosi P. 
Byłem dumny, że kiedyś dawno nosi-
łem tę przyszłą aktorkę na barana. Po 
jej rodzinnym domu i po ogrodzie, aż 
do miejsca, zwanego „wielką tajemni-
cą”.
  Traf chciał, że kilka dni potem, zu-
pełnie przypadkiem, oczekiwałem
mojej kolejki w sklepie papierniczym 
przy Narbutta w Warszawie. Nagle 
usłyszałem piękny pełny głos i rados-
ny śmiech drugiej młodej kobiety na 
dokładkę. Do niewielkiego sklepu 
wtargnęła chmura bardzo dobrych 
perfum... Odwróciłem głowę, na której 
niosłem już mój uśmiech. Małgosia 
stała tuż obok mnie. W okamgnieniu 
ustaliłem, że nie będę się cofał i od-
grzebywał cudownych chwil na For-
tach. 
   Więc wymyśliłem sobie scenopis 
krótkometrażowego filmu, w którym 
Małgosia zagrałaby pierwszoplanową 
rolę, a ja bym sobie zarezerwował 
drugoplanową, typu: …”Panie hrabio
– powóz nadjechał….” No więc, jes-
teśmy w kolejce po artykuły papierni-
cze… Dalej rzecz się rozgrywa zupeł-
nie spontanicznie… Małgosia w moim
filmie, zgodnie ze swoją rolą, w trzy-
nastej minucie spytałaby: “czy my się 
skądś znamy?”. Tak Małgosiu, odparł-
bym. Kiedy miałaś pięć lat nosiłem 
Ciebie na barana po ogrodzie na For-
tach Mokotowskich. Twój brat Edek 
mi Ciebie przedstawił… Miałaś mi 
pokazać wielką tajemnicę i ja nadal 
czekam... Może mi kiedyś pokażesz...
I ta piękna młoda aktorka nagle znowu 
ma twarz małej dziewczynki i mówi: 
„to ty Yannick... zrobiłeś mi cudowną 
niespodziankę... a to moja koleżan-
ka...” po czym byłby klaps i przerwa-
noby nagranie z powodu braku prądu, 
albo sponsor doszedłby do wniosku, że 
od tej pory będziemy kręcić w 3D i to 
wyłącznie czarno-białe.
   Lub, co bardziej prawdopodobne, 

nagle, teatralnym głosem, mogłaby za-
wołać na cały sklep: „policja!, złapa-
łam zboczeńca! ...Tym samym odda-
liłaby możliwość dopuszczenia mnie 
do swojej wielkiej tajemnicy, której 
przypuszczalnie nigdy nie było.
  I tak rozstaliśmy się, jak klienci 
w sklepie papierniczym, bądź mięs-
nym. Ja kupiłem kredki i papier, ona... 
nie dojrzałem dokładnie, gdyż już od-
wracałem się w stronę drzwi.
  Edka spotkałem jakiś czas potem w 
trolejbusie. Wracał z pracy w GUS-ie, 
gdzie dorabiał jako inżynier. Krótka 
rozmowa w drodze, ale bez dalszego 
ciągu.

Tato Arnold

   Nigdy do końca go nie pojąłem. 
Nie był skryty, ale nie mówił wszyst-
kiego. Bardzo mądry człowiek. Wielu 
ludzi przychodziło, niby w gości, przy-
nosząc szarlotkę, albo keks, czy jakieś 
słodkości. Tato podawał kawę po tu-
recku, lub mocną herbatę z plaster-
kiem cytryny, albo cytronadę własne-
go pomysłu. Patrzył moment przez 
okno (zza firanki) by po chwili za-
gaić... no, z czym przyszedłeś. Myślę, 
że te spotkania i możliwość wykazy-
wania się wiedzą, pomocą innym – 
były dla niego równie ważne, co dla 
nich. Jak dobry interes, albo wyróż-
nienie. Tato Arnold nie potrzebował 
medali.
  Współorganizując powrót górników 
z Francji do Polski – doskonale wie-
dział, że nie tylko nie zostanie pochwa-
lony, ale jeszcze może go czekać kara. 
Był jednak mocno zaangażowany w tę 
grę polityczno-socjalną i tak bardzo
wierzył w słuszność swego działania, 
że nikt i nic go nie mogło już powstrzy-
mać.
  Miał bezwzględne poparcie mamy 
Genevieve, która także zdawała sobie 
sprawę z tego, że gra jest niebezpiecz-
na dla rodziny, to jest mnie i młodszej 
siostry Lizy, oraz dla naszej sytuacji 
we Francji. Skoro jednak tato Arnold
był jednym z inicjatorów całego przed-
sięwzięcia, przekonał i zaangażował 
siły polityczne i przedstawicieli dyplo-
macji, oraz związki zawodowe górni-
ków we Francji – czuł się w obowiąz-
ku doprowadzić sprawę do końca.
  Rzecz ciekawa – w 2013 zwiedza-
łem w Paryżu sporą wystawę pt. „Po-
lonia”. Bardzo ogólnikowo wzmian-
kowano sprawy dotyczące organiza-

cji tej, bądź co bądź, masowej reemi-
gracji górników. Być może przy tej 
okazji wyszłoby na jaw, że panował 
w tym czasie w Polsce inny ustrój, niż 
w latach dwudziestych oraz, że orga-
nizacją tego eksodusu zajmowały się 
osoby o poglądach lewicowych. Tato 
Arnold kiedy o tym rozmawialiśmy, 
przeżywał dziecięca radość z powodu 
zakpienia z historii, której bieg miał się 
właśnie odwrócić. W końcu tej wiel-
kiej intrygi – pojechało do Polski ok. 
80 tysięcy górników, dla których po-
zostanie groziło niepewnym bytem.
 Umowy międzypaństwowe z lat dwu-
dziestych uległy umorzeniu. Francja 
zamykała jedną kopalnię po drugiej, 
w ogóle rezygnując z węgla – na rzecz 
gazu. Niektórzy synowie górników 
zgłaszali się do Legii Cudzoziemskiej, 
inni szukali szczęścia w przemyśle 
stalowniczym. Jak już wspomniałem, 
pod koniec drugiej wojny we Francji 
zamykano kopalnie. Polscy górnicy 
w takiej sytuacji byli pierwszymi po-
szkodowanymi. Według umowy mię-
dzypaństwowej z lat dwudziestych, 
miało ich pracować około 200 tysięcy 
osób. Do Francji przyjechały całe wio-
ski ze „ściany wschodniej” z księdzem 
i nauczycielem, oraz z żonami i na-
rzeczonymi... W latach powojennych 
tj. 1945-1949, można było mówić 
o stu tysiącach więcej, gdyż górnicy 
mieli dzieci, które tymczasem doros-
ły. Familoki z północnej Francji, skle-
py i infrastruktura społeczno-kultural-
na dawały nadzieję na przetrwanie na 
pewno w dużo lepszych warunkach, 
niż w niedołężnej Polsce nadbużań-
skiej lat dwudziestych. Oczywiście pod 
warunkiem posiadania stałej pracy.
  Tymczasem wieść hiobowa się już 
niosła... Zamykano kopalnie i to we 
wszystkich okręgach. Nord Pas de Ca-
lais, Charleville-Mézières, Clermont 
Ferrand, la Mure. Można było jedynie
okopać się i czekać. Niektórzy na włas-
ną rękę wyjechali do Belgii, do Nie-
miec, czasem do Polski na Śląsk, któ-
ry właśnie się odradzał po wyjeździe 
Niemców. We Francji tymczasem 
w innych zakładach przemysłowych 
trwały strajki, gdyż pomimo kilku lat 
po wojnie, nadal obowiązywała regla-
mentacja żywności i gospodarka wo-
jenna. Kartki żywnościowe obowią-
zywały we Francji do 1952 roku.
  Robotnicy ujawniali siłę społeczną 
w formacjach związkowych. Mój oj-
ciec, który należał do CGT, otrzy-

mywał jednak różne wiadomości ze 
wschodu. Z jednej strony wykorzysty-
wano robotników polskich we Francji 
w formie łamistrajków, zawożąc ich 
ciężarówkami na teren strajkujących 
stalowni, gdy tymczasem, za żelazną 
kurtyną, w Polsce, stały zakłady wy-
dobywcze z powodu braku kadry i 
niewystarczającej obsady robotników.
  Tato Arnold poprosił konsula PRL 
w Paryżu o audiencję, podczas której 
zaproponował zorganizowanie biule-
tynu informującego o aktualnych mo-
żliwościach zatrudnienia i zakwatero-
wania w Polsce. Ambasada była temu
projektowi bardzo przychylna, wyko-
nano taką analizę na całym terenie 
Ziem Odzyskanych w sprawie warun-
ków bytowych przyszłych repatrian-
tów. Kiedy po kilku tygodniach spły-
nęły odpowiednie materiały pisemne 
i fotografie, tato Arnold swojej grupie 
Polaków, byłym kombatantom z okre-
su podziemia antyfaszystowskiego 
w Paryżu FTP-MOI, zaproponował 
organizację akcji informacyjnej. Nie 
wiem, czy nazwiska które zapamięta-
łem były prawdziwe, czy też to były 
pseudonimy wojenne: Trzeciak, Bib-
rowski, Szostak, Weinbrandt, Ślęzak,
Trojan, Kowalski. Łącznie 50 osób. 
Tato Arnold, który w okresie ruchu 
oporu w Paryżu wielokrotnie organi-
zował redakcje biuletynów informa-
cyjnych, znał się na tym.
  Zatem zredagowano biuletyn infor-
macyjny. Dokumentacja i pieniądze 
pochodziły z ambasady polskiej w Pa-
ryżu. Należało sfinansować papier,
drukarkę, farby, transport i mieć małą 
rezerwę na ewentualne procesy. Miało
dojść do spotkania wszystkich komi-
tetów Rad Narodowych we Francji, 
aby ustalić sposób transportu repatrja-
cyjnego.
 I wówczas policja aresztowała wszys-
tkich uczestników, jako organizato-
rów nielegalnego zgromadzenia na 
terenie obcego państwa. W skład sze-
fostwa Komitetów wchodziły osoby 
znane jako przedstawiciele Polonii: 
np. wnuczka Adama Mickiewicza, 
Larysz, Lozinska, Kazimiera Maj, Bo-
lesław Tejchma. Maszyna ruszyła i 
nie było odwrotu. Tato Arnold zaczął 
bywać coraz rzadziej w domu przy 
9 Avenue Germaine w Chelles. Na-
miast można go było spotkać na wie-
cach w kopalniach. Utworzono komi-
tet reemigracyjny, do którego codzien-
nie zapisywało się coraz więcej osób... 

Bardzo Dziwna Książka (2)

YANNICK LEIDER

Bardzo Dziwni Panowie: Yannick Leider i Andrzej Leszczyński


