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Górnicy polscy coraz częściej rozu-
mieli, że epoka francuska zbliża się 
ku końcowi i nawet jeśli część z nich 
uzyska jakąś pracę, to tyluset tysięcz-
ny tłum nie znajdzie ponownie zatrud-
nienia. To prawda – Polska, do której 
mieli się udać, to nie był kraj, który 
opuścili z początkiem lat dwudzies-
tych. Czekał ich skok w nieznane. Nie 
wszyscy byli na to gotowi.
 Kraj też zmienił nazwę. Polska Re-
publika Ludowa. Cóż to mogło ozna-
czać? Jaka ich czekała przyszłość we 
Francji, a jaka w PRL-u? Trzeba też 
powiedzieć, że francuskie władze wca-
le nie były przychylne temu projek-
towi. Tymczasem, technicznie rzecz 
ujmując, trzeba było przygotować tra-
sę na przejazd ok. 10 tysięcy wago-
nów, cały rok wożenia. Wtedy były 
jeszcze lokomotywy na węgiel. W każ-
dym wagonie jechały dwie rodziny 
z dobytkiem, czyli świniaki, kurczaki 
itd., oraz meble i ubrania. Celowo tak 
wyliczam, aby czytelnik zrozumiał 
ogrom przygotowań i niesamowitą lo-
gistykę tego transportu.
  Tymczasem komitety repatriacyjne 
już ustalały listy oczekujących na prze-
wóz całych rodzin z dobytkiem na
Śląsk, do Bogatyni, w okolice Wał-
brzycha, Bolesławca, Szczecina. Łącz-
nie przez trzy lata przyjechało osiem-
dziesiąt tysięcy repatriantów. Nie 
wszyscy pozostali w PRL-u. Nie 
wszyscy się zaadoptowali do nowych, 
często pionierskich warunków. Jednak 
pośród repatriantów było sporo osób 
z inicjatywą. Powstały kluby sporto-
we, bądź zostały przeniesione z Fran-
cji. To samo z zespołami śpiewaczy-
mi i tanecznymi, ze związkami za-
wodowymi. W Wałbrzychu powstało 
Alliance Francaise. Zaczęły się uka-
zywać gazetki górnicze w obu języ-
kach, gdyż wielu repatriantów mó-
wiło już tylko po francusku. Powstały 
kluby La Belotte i Petanque. Polscy 
boule’iści zaczęli się rozprzestrzeniać 
do innych ośrodków. Kopalnie i sta-
lownie ruszyły.
  Tymczasem ta niesamowita akcja 
taty Arnolda nie spodobała się rządo-
wi francuskiemu, mocno zaangażo-
wanemu w utrzymaniu status quo w 
dawnych koloniach i kondominiach, 
których mieszkańcy pragnęli mieć 
podobne warunki socjalne co Francja 
metropolitalna – buntowały się, a Al-
gieria chciała się wręcz wyzwolić i 
stać niezależną republiką. Należało po-
kazać tacie Arnoldowi, gdzie jest jego 
miejsce – w państwie, którego nawet 
nie był obywatelem.
  Dekretem parlamentu francuskiego, 
tato Arnold został wydalony. Akt eks-
pulsji został zrealizowany w ciągu 
czterdziestu ośmiu godzin. Ekspulsja 
była zemstą.
  Dalsze dzieje taty Arnolda miały się 
odbywać od tej pory w Polsce. Trzeba 
powiedzieć, że w tym samym czasie, 
w Słupsku, odbywał się proces byłego 
konsula Francji w Polsce – pana An-
dré Robineau, oskarżonego o zorgani-
zowanie potężnej siatki szpiegowskiej 
na rzecz Francji. Korzystając z przy-
wilejów dyplomatycznych, pan kon-
sul udał się do Francji.
  Był to okres zimnej wojny. Rząd 
francuski szukał pretekstu do oddania 
wymierzonego policzka za pomocą 
retorsji. I tym sposobem tato Arnold 
został ukarany.
  Gdyby rzecz miała miejsce nie 
w 1949 roku, a dajmy na to w 2013. 
Inne realia? Fakt. Ciągle pojawiają się 
kłopoty z Romami, którzy nie potra-
fią się zasymilować. Nagle przybywa 

znikąd taki tato Arnold…. Z magicz-
nym fletem. Gra jakąś skoczną melo-
dyjkę i sto tysięcy Romów idzie za 
nim. Och z pewnością, taki cudotwór-
ca otrzymałby Legię Honorową. To 
murowane. A oto jest teraz 2014 rok. 
Polskie górnictwo stało się towarem 
eksportowym. Zmieniła się opcja poli-
tyczna, kopanie tuneli nadal wymaga 
i dużej precyzji, ale także renomy. Ci 
emigranci zza Buga, przez lata pracy 
w zagranicznych okręgach wydobyw-
czych, zapracowali na zaufanie dla 
obecnych firm, budujących autostrady, 
wykopy pod elektrownie atomowe, 
remontują metro paryskie…
  Tymczasem mamy 1949 rok. Pociąg 
z Paryża stanął na Dworcu Głównym. 
Do drzwi podeszło dwóch oficerów 
KBW, którzy zasalutowali przed tatą
Arnoldem. Przekazali mu pisemne za-
proszenie od prezydenta państwa i od-
wieźli na kwaterę do hotelu rządowe-
go przy Sejmie. Kolacja, śniadanie.
  Na drugi dzień rano ci sami ofice-
rowie zawieźli tatę Arnolda na audien-
cję u prezydenta B. Odbyła się między 
oboma panami półgodzinna rozmowa 
w cztery oczy, po której tato Arnold 
otrzymał oficjalnie podziękowanie za 
swoją postawę obywatelską, klucze 
do willi w Sopocie, medal za zasługi, 
podwyższony stopień wojskowy do 
rangi porucznika, dożywotnią rentę i 
propozycję nominacji na konsula PRL 
w Austrii. W tym celu tato Arnold miał 
zdać ostatni egzamin w toku studiów 
na wydziale elektroniki Politechniki 
Warszawskiej.
   

   
   Zdaje się, że te wszystkie propozy-
cje i zaszczyty przerosły oczekiwania 
taty Arnolda, który był bardzo zado-
wolony z przyjęcia jakie mu zgotowa-
no w nowym kraju, ale nie umiał tego 
wszystkiego udźwignąć. W pakiecie 
propozycji rządowych było jeszcze kil-
ka opcji, nie należało jednak zbyt dłu-
go zwlekać z ich przyjęciem. Wpraw-
dzie zasługa była oczywista, jednak 
rząd PRL w 1949 roku miał na głowie 
inne, bardziej ważne sprawy, jak roz-
dawanie willi w Sopocie ważnym re-
patriantom. Jeszcze w grę wchodziła 
rezydencja w Karpaczu, stanowisko 
w którymś z ministerstw. W końcu ta-
to Arnold wybrał posadę etatowego se-
kretarza w gabinecie Ministra Gospo-
darki Komunalnej. Bardzo ciężki chleb 
sobie wziął na kark. Kiedy zrozumiał, 
że temu nie podoła, postarał się o pracę 
w dyrekcji Centralnej Agencji Foto-
graficznej.
  Z początku wysyłano go na misje 
utworzenia gazet regionalnych. Nie 
wdając się w szczegóły, zorganizował 
on redakcje takich gazet, jak „Dzien-
nik Bałtycki”, którego pierwszym re-
daktorem był pan Jaworski z Sopotu. 
Jeszcze organizował gazetę w Zielono-
górskiem i na Dolnym Sląsku. CAF 
dawała świetną okazję do wykazania 
się nowymi pomysłami organizacyj-
nymi. Jeden z nich był absolutnym pa-
tentem taty Arnolda. Niezwykle no-
watorski jak na tamte czasy, gdy jesz-
cze nie było komputerów. W pewnym 
okresie zimnej wojny, cenzury wszech-
obecnej, kontakty zagraniczne ograni-
czono do urzędów konsularnych. I tu-
taj nagle do dyrektora CAF-u Herbsta, 

przyszedł tato Arnold z pomysłem, 
który miał zrewolucjonizować stosun-
ki międzynarodowe w dziedzinie prze-
kazywania informacji.
  Tak nawiasem mówiąc sądzę, że tato 
Arnold odmówił zaszczytnych propo-
zycji w dziale dyplomacji, ponieważ 
miał wówczas czterdzieści jeden lat 
i uważał, że stanowiska dyplomatycz-
ne powinny pełnić osoby dużo starsze. 
A poza tym elektronika lampowa po-
woli odchodziła w przeszłość. Gdyby 
tato Arnold chciał faktycznie zdać ten 
ostatni egzamin, musiałby jeszcze do 
kompletu posiąść ogrom wiedzy, do-
tyczącej np. tranzystorów, tyrystorów 
i wielu jeszcze innych komponentów,
gdyż w tym czasie radiotechnika za-
czynała się miniaturyzować i rezygno-
wać z lamp. Tato Arnold był, można 
powiedzieć, człowiekiem z innej epo-
ki. Pragnął się przydać swoimi nie-
zwykłymi pomysłami, które pozwala-
ły go pokazać jako sprawnego organi-
zatora. To był, jego zdaniem, atrybut 
młodości.
  Pierwszy patent z działu informacji 
polegał na tym, aby otworzyć granice. 
Za zgodą dyrektora CAF-u, tato Ar-
nold, wykorzystując całą maszynerię 
– telefaksy, systemy telegraficzne, za-
proponował wszystkim bez wyjątku 
agencjom prasowym na całym świe-
cie, utworzenie umowy na wymianę 
serwisów informacyjnych w pakietach. 
Tu już nie chodziło o zestawy ostatnich 
wiadomości, ale o globalną wymianę, 
która przede wszystkim omijała em-
bargo i cenzurę.
  Przyjechali zatem w ciągu tygodnia 
do Warszawy przedstawiciele Agen-
ce France Press, U.P.I., Deutsche Na-
tional Zeitung, Japończycy, Rosjanie... 
Nagle zrobiło się tłoczno. Wszyscy 
uznali, że pomysł jest znakomity i na-
wet byli zdziwieni, że pochodzi on 
z państwa komunistycznego. Nieba-
wem utworzono specjalne magazyny
prasowe i zatrudniono nową ekipę re-
daktorów wielojęzycznych do prze-
glądania tej ogromnej masy informa-
cji, które spływały codziennie z całego 
świata.
  Pamiętam z tamtego okresu, że tato 
Arnold, który wielokrotnie wizytował 
magazyny, zwłaszcza w okresie ich  
rozruchu, przynosił mi daninę w posta-
ci odklejonych znaczków chińskich, 
czy australijskich.
  W tym czasie poznał młodego i rzut-
kiego fotoreportera, którego losami po-
kierował. Aleksander Jałosiński towa-
rzyszył życiu naszej rodziny przez kil-
kanaście lat, ale w pierwszym okresie 
zarówno jego kariery, jak i w czasie, 
gdy był on drużynowym drużyny har-
cerskiej im. Józefa Bema – tato Arnold 
zawsze czuwał w pobliżu i podsuwał 
do realizacji cudowne pomysły, z któ-
rych my, harcerze chętnie korzystaliś-
my. Natomiast Aleksander, domowo 
nazywany Olkiem, mógł się wykazać 
kunsztem fotografa artysty oraz pisy-
wał do zdjęć komentarze uzupełniają-
ce.

 Kilka pomysłów taty Arnolda zwią-
zanych z harcerstwem...

  Szkoła nr 37 przy Narbutta w War-
szawie mieściła się nieopodal kwater 
wyższych oficerów sztabu generalne-
go, MSW, oraz mieszkań niektórych 
naukowców i dziennikarzy. Były to 
domy przedwojenne, które nie uległy 
zniszczeniu w powstaniu. Zatem część 
dzieci, które uczęszczały do tej szko-
ły, to były progenitury osób ważnych 
w państwie. Gdy tylko powstała dru-

żyna harcerska, tato Arnold doprowa-
dził do spotkania rodziców przyszłych 
zuchów i harcerzy, podczas którego 
wyłuszczył swój pomysł.
  Być może w koszarach, bądź w śro-
dowiskach wojskowych znajdują się 
kluby sportowe, które z całą pewnoś-
cią posiadają na wyposażeniu stare 
łodzie wiosłowe, lub żaglowe. Z kolei 
w dziale łączności wojska znajdują się 
być może w magazynach, przestarza-
łe typy telefonów lub krótkofalówek. 
Niewykluczone, że na lotnisku woj-
skowym na Bielanach, stoi jakiś stare-
go rodzaju samolot ćwiczebny. Dlacze-
go nasze dzieci nie miałyby w oparciu
o ten sprzęt, pod nadzorem wojsko-
wego instruktora – odbywać ćwiczeń, 
które mogą zwiększyć w przyszłości 
zainteresowanie dla projektowania 
rozmaitych konstrukcji pływających 
czy latających.
  Panowie oficerowie, rodzice harce-
rzy byli bardzo zainteresowani tą pro-
pozycją. Powstała z początku szkółka
żeglarska, z obowiązkowym pływa-
niem na basenie wszystkich członków 
drużyny. Następnie powstał szczep 
pięciu drużyn. Aby można było po-
dołać organizacyjnie i zrealizować 
wszystkie te niesamowite pomysły, 
powstała drużyna leśna, szkoła orląt 
– czyli drużyna lotnicza, drużyna wod-
niacka – która dysponowała łodziami 
żaglowymi typu Omega, Alfa, Pirat 
oraz Kadet i Finn. Tutaj wspomnę, że 
moja „osobista” siostra Liza, w żeglar-
stwie odnalazła się znakomicie. Pły-
wała na Kadetach i Finnach zawodni-
czo dla klubu sportowego „Gwardia” 
i nawet startowała w regatach ogólno-
polskich i europejskich. Potem prze-
szła do „Legii”, aby tam pływać i bie-
gać na krótkich dystansach.
  Nasza drużyna „69 im. Józefa Be-
ma” posiadała także sekcję rakietową. 
Kilkakrotnie odpalano rakiety krótkie-
go zasięgu, własnej konstrukcji, na Pu-
styni Błędowskiej koło Olkusza. Do 
pomysłów wykorzystania techniki
wojskowej dla celów pedagogicznych, 
można dodać samą organizację obo-
zów harcerskich letnich i zimowych. 
Obozy letnie odbywały się w Dobrym 
Lesie koło Piecek na Mazurach, w Kry-
nicy Morskiej, w Mikołajkach. Ostat-
ni obóz to była wymiana międzyna-
rodowa z miastem St. Denis, dzięki 
której dwudziestka harcerzy pojecha-
ła na obóz letni do Francji, a z kolei 
z St. Denis przyjechała grupa młodych 
mieszkańców do Polski. Ich obóz let-
ni odbył się w Iławie. Tam mieli do 
dyspozycji nasze jachty. W obu wy-
padkach, po dwutygodniowym poby-
cie, następowały dwa tygodnie zwie-
dzania kraju partnera.
  W tym momencie wypada opowie-
dzieć krótką historyjkę o podróży tu-
rystycznej zaproszonej grupy francus-
kiej. Jest rok 1960. Infrastruktura tury-
styczna dopiero się rozbudowuje. Dro-
gi, poza głównymi, są bardzo kiep-
skie. Ponieważ przyjęcie grupy fran-
cuskiej opierało się o możliwości tech-
niczne wojska i policji, pewnego dnia
do obozu harcerskiego w Iławie pod-
jechało sześć tzw. „suk”. Czyli aut do 
transportu więźniów. Wszyscy się 
śmieli i przyjęli tę propozycję pogod-
nie. Następnie ruszyła karawana na 
południe Polski i na zakończenie gru-
pa została odwieziona na dworzec 
w Warszawie. Obozy zimowe w Jele-
niej Górze, Dusznikach Zdroju, w Za-
kopanem – były zawsze połączone 
z nauką jazdy na nartach, wspinaczką 
po jakichś trasach turystycznych, nie 
zanieczyszczonym powietrzem i świe-

tnym jedzeniem, przeważnie przygo-
towywanym przez kucharzy wojsko-
wych.
  Sprawy zaczęły się gmatwać, kiedy 
druhowie poczęli pobierać nauki w li-
ceach i technikach. Harcówki, przy 
Al. Niepodległości i w szkole nr 37 
przy Narbutta, opustoszały. Samoloty 
jeszcze kilkakrotnie wzbiły się w po-
wietrze. Na przykład pamiętam lot 
z Bielan do Chrcynna nad Narwią. 
Byłem pilotem nawigatorem. Nie ja 
trzymałem drążek kierowniczy, ale... 
i tak było to wspaniałe uczucie. Pilot
mnie pytał o namiary, które mu po-
dawałem po angielsku, jak w praw-
dziwym samolocie rejsowym, a on 
udawał, że mnie słucha…. Teraz już 
wiem, jak tam było naprawdę, ale i 
tak, poza pierwszym lotem nad Mont 
Blanc, była to jedna z najważniejszych 
podniebnych przygód.
  Niebawem było coraz trudniej u-
trzymać tak wielką armadę chłopców 
i dziewcząt w rygorze wojskowym. 
Młodość i pierwsze płomienne uczu-
cia domagały się swoich praw. Toteż 
harcerstwo, nawet w tak urozmaiconej 
formie, przestało być konkurencją dla 
nowych doznań i przygód życia.
   Ja sam uległem wprzódy urokowi 
ciemnoskórej Aissaty Cissé, rodem 
z Bamako w Mali, a po pewnym cza-
sie, już bardziej „na serio” Romy F. 
córki pewnego dziennikarza z Muzy-
ki i Aktualności, która nie miała zbyt 
dobrej renomy. Jednak dla mnie stała 
się obiektem westchnień przez dwa 
lata po maturze. Kiedy już studiowa-
łem w Gdańsku, Roma często bywała 
w akademiku, i jak się zorientowałem 
– upodobała sobie nie tylko mnie. Pew-
nego dnia spotkałem ją nieoczekiwa-
nie na deptaku Monte Cassino w So-
pocie i zrozumiałem w końcu, że mo-
gę przestać o niej myśleć poważnie.
  Zanim jednak do tego doszło, Roma 
zaprosiła mnie na początku lata do Or- 
nety, gdzie mieszkał kolega Konrad, 
ale nie Wallenrod. Scenariusz miał 
być następujący: ja przyjeżdżam do 
Konrada, po kilku dniach pojawia się 
Roma, w towarzystwie swojej druhny 
Darii, której rola miała polegać na po-
cieszaniu mnie, opuszczonego przez 
Romę. Niestety... Daria nie była w mo-
im typie, lub jeszcze ciągle nosiłem 
różę w butonierce, podczas coraz to 
rzadszych spotkań z Romą i nie by-
łem przygotowany na zmianę dam. 
Obecnie, gdy już przekroczyłem 67 lat 
– bez kłopotu bym oddał pola dwu-
dziestoletniej Darii, którą dostrzeg-
łem zeszłego lata w Warszawie. Jest 
w moim wieku i nie wygląda już tak 
świeżo. Przeszliśmy obok siebie, każ-
dy zatopiony we wspomnieniach.
  Roma już nie żyje od dziesięciu lat. 
Konrad ciągle na walizkach i karto-
nach, których nie rozpakował od dwu-
dziestu lat.


