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ANDRZEJ KWIATEK

  Wieœ wybiera³a so³tysa. So³tys zbie-
ra³ podatki i wyznacza³ obowi¹zki. 
Kilka wsi tworzy³o gminê. Kierował 
nią wójt, który mia³ sekretarza. Sekre-
tarz musia³ byæ m¹dry i z praktyk¹. 
Wójt podpisywa³ dokumenty – móg³ 
byæ nim ka¿dy ch³op. 
 Kilka gmin tworzy³o powiat. Na cze-
le powiatu sta³ starosta. W „Siewie” 
pi³sudczykowskim by³em i  w „Strzel-
cu”, póŸniej w organizacji „Wici”. 
Wiciowcy i strzelcy bardzo siê nie lu-
bili. Wiciowcy byli sympatyczniejsi 
i robili lepsze potañcówki, dlatego zo-
sta³em u nich. Ale gdy wybuch³a woj-
na, nauczyciel, pi³sudczyk, utworzy³ 
z nas oddzia³y ZWZ. 
  Ja ca³y czas by³em antysowiecki, jed-
nak ju¿ w trzydziestym dziewi¹tym 
sta³em siê prosowiecki. W szkole rol-
niczej jeden z nauczycieli by³ socjali-
st¹ i on mi siê podoba³.
  Ojciec za rosyjskich czasów by³ mu-
zykantem i ³awnikiem. Piêæ lat, do wy-
buchu pierwszej wojny œwiatowej, by³ 
w Jekatarynos³awiu w carskim woj-
sku, w orkiestrze. Jako muzykant wi-
dzia³ to i owo. Nie raz przysz³o mu 
graæ (gra³ na skrzypcach) na oficer-
skich balach. Grali  w oddzielnym po-
mieszczeniu lub za kotar¹ – graj¹cym 
nie wolno by³o patrzeæ na bawi¹cych 
siê. Przez szparę w kotarze można by-
³o wiele zobaczyæ, czego nawet ni¿-
sze szar¿e i psy nie widzia³y. „Ni¿nym 
czinam i sobakam wchod waspriesz-
czajetsja”. Bywa³y bale na golasa i or-
gie siê odbywa³y. Po powrocie, jako
umiej¹cy pisaæ, czytaæ i znaj¹cy jêzyk 
rosyjski, zosta³ ³awnikiem w Lipsku. 
Nie trwa³o to d³ugo. Wkrótce wybuch-
³a wojna i musia³ odr¹baæ sobie palec 
wskazuj¹cy prawej rêki, ¿eby unikn¹æ 
ponownego wcielenia.
  Matka by³a ucieleœnieniem subtel-
niejszej, religijno-duchowej czêœci tej
nieszczêsnej kultury. Wierszokletka, 
wra¿liwa, zabobonna, wiejska zna-
chorka, której najwiêkszym zmartwie-
niem przez pó³ ¿ycia by³a obawa, czy 
jako druga ¿ona po³¹czy się z mężem
na tamtym œwiecie. Ludzie mówili, 
¿e dusza ch³opa wróciæ musi do duszy 
pierwszej ¿ony. Nie pomaga³y zapew-
nienia ksiêdza o wiecznej szczêœliwo-
œci, ani boski autorytet nic nie móg³ 
zdzia³aæ. W tej sprawie matka doma-
ga³a siê logiki, a ta by³a nieub³agana: 
„albo-albo” – albo bêdzie z mê¿em, 
albo bez niego. Zaprasza³a często do
domu star¹ Koziuchê, bêd¹c¹ w po³o-
¿eniu identycznym. Pociesza³y siê na-
wzajem, ¿e w przypadku niebiañskie-
go powrotu ich mê¿ów do pierwszych 
¿on, one dwie bêd¹ sobie razem i ja-
koœ im ta wiecznoœæ zleci. Siada³y
wówczas przed domem spokojniej-
sze, bardziej pogodne i wyrozumia³e 
dla obu œwiatów – tego i tamtego.
 Którejœ jesieni Koziuchê zacz¹³ po-
bolewaæ brzuch. Gdy bóle utrzymy-
wa³y siê d³u¿ej, matka dokona³a do-
k³adnych oglêdzin. Diagnoza by³a 
krótka i jednoznaczna: „kra”, czyli guz
w brzuchu. „Jak to dobrze mieæ le-
karza pod rêk¹! Nie ka¿demu takie 
szczêœcie by³o pisane! Co ja bym bez 
ciebie kochaniutka zrobi³a!”
  Matka uk³ada³a kole¿ankê na ³awie, 
brzuch ca³y kaza³a ods³aniaæ, na stole 

Opowieści mojego ojca

Samorząd i polityka
nó¿ k³ad³a i czyst¹ szmatkê. Siedz¹c 
na sto³ku, pochyla³a siê nad dr¿¹cym 
cia³em Koziuchy. Oczy matki patrzy-
³y w g³¹b siebie, jedna jej d³oñ ster-
cza³a w powietrzu, druga chwyta³a 
nó¿ i wali³a rytmicznie w szmatkê. Po 
chwili wypowiada³a zaklêcie tonem 
cz³owieka, którego cierpliwoœæ ju¿ siê 
wyczerpa³a:

   Kra, kra, kracica, 
   por¹bie ciê, macica!
   Por¹bie ciê, posieka ciê 
   i w³o¿y w pomyje.
   Wypij¹ ciê dworskie œwinie
   i moje dwa wieprze!

  Po s³owach tych odmawia³a zdro-
waœkê i pociera³a brzuch Koziuchy 
szmatk¹. Trzy razy powtarza³a zaklê-
cie; gdy bóle siê nasila³y – nawet dzie-
wiêæ. I tyle samo zdrowasiek.
 Kultura to historia. A jak¹ ch³op mia³ 
historiê? O dziadku nie wiedzia³em ju¿ 
prawie nic. ¯e konie pasa³ pod lasem, 
¿e wilki go goni³y, a on ucieka³ na ko-
niu, ¿e w skórê okrutnie od ojca dosta³ 
za opuszczenie pastwiska, zanim ten 
wys³ucha³, ¿e to z powodu wilków. 
  Ziemi by³o z osiemnaœcie hektarów, 
ale i szeœcioro dzieci. Nie najgorzej
jeszcze, niestety po³owê trzeba by³o 
sprzedaæ w czasie kryzysu, aby sp³aciæ 
d³ugi. Jak do tego dosz³o? Ojcu za-
chcia³o siê mlekodajnej krowy, któr¹ 
mia³ pewien ¯yd. Umówili się na od-
setki straszliwe, których ojciec nie na-
d¹¿y³ sp³acaæ. Rz¹d ustanowi³ póŸniej 
s¹dy rozjemcze i górn¹ granicê odse-
tek, równie¿ w stosunku do transakcji 
zawieranych wczeœniej. Mo¿na by³o 
udaæ siê do takiego s¹du i ustaliæ ra-
cjonaln¹, znacznie ni¿sz¹ sp³atê, jed-
nak ojciec by³ honorowy – ach frajer! 
– i po³owê ziemi straci³. A krowa da-
wa³a póŸniej tyle samo mleka, co inne 
krowy, gdy wraz nimi znalaz³a siê na 
pastwisku (u ¯yda pas³a siê przy domu 
sama, na bujniejszej trawie).
 Ale byli ludzie w po³o¿eniu znacznie 
gorszym. Nie mieli ziemi. Nie mieli 
nic. Pamiêtam, ojciec pozwoli³ nieja-
kiemu Klusce ziemiankê na naszym 
polu wykopaæ. Mieszka³ w niej Kluska 
ze swoj¹ liczn¹ rodzin¹ wiele lat. Do-
piero po wojnie wyjecha³ gdzieœ w o-
polskie.
  Rodzice byli bogobojni i ja do pew-
nego czasu równie¿. Do koœcio³a prze-
sta³em chodziæ przed wojn¹. Byæ mo-
¿e ludowa pobo¿noœæ, pretenjonalnoœæ, 
rytua³y jak z opowieści o ludach pier-
wotnych i przynale¿noœæ do wiciow-
ców sprawi³y, ¿e górê wziê³a postawa 
refleksyjna i krytyczna. Ale chyba ni-
gdy nie sta³em siê przeciwnikiem Ko-
œcio³a i wiary.
  Kiedyœ, pamiêtam, misjonarz siê po-
jawi³. Poszed³em na proœbê matki, aby 
go pos³uchaæ. Mówi³, jak to misjona-
rz. By³ trochê zdziwiony, ¿e nikt nie 
p³acze po jego p³omiennym kazaniu. 
Zagrzmia³ wiêc:
- Chcecie iœæ do nieba? 
  Odpowiedzia³a mu grobowa cisza. 
Powtórzy³ pytanie: 
- Chcecie iœæ do nieba?
- Chcemy – ludzie b¹knêli nieœmia³o.
   A on: 
- G³oœniej!

- Chcemy!   
- Jeszcze g³oœniej!
- Chcemyyy!!!
  Misjonarz na to zaciœniêt¹ piêœæ pod-
niós³ i rykn¹³: 
- Ach, wy zbrodniarze, z³odzieje! Czy 
ty, Chryste, s³yszysz?! Czy Ty sły-
szysz?! Zbrodniarze i z³odzieje chc¹ 
iœæ do nieba!
  Wtedy baby w p³acz. Wype³ni³ siê 
koœció³ p³aczem, a ja ju¿ na ca³e ¿ycie  
z nieskoñczonoœci¹ pozosta³em sam 
na sam. I dobrze by³o tak siê w niej 
swobodnie nurzaæ czasem, zanim sen 
cz³owieka zmorzy³.

  W maj¹tku pozna³em przysz³¹ ¿onê 
i jej bliskich. Ojciec ¿ony sympatyzo-
wa³ przed wojn¹ z ruchem spółdziel-
czym. Za m³odu bra³ udzia³ w wojnie 
w 1920 r. Ca³e ¿ycie nosi³ d³ugie w¹sy 
i maciejówkê a la Marsza³ek. Otrzy-
ma³ nawet jako weteran piêæ hektarów 
ziemi na kresach, ale nie pojechał tam
z rodzin¹. Ca³e szczêœcie, ¿e nie sko-
rzysta³em, mawia³, bo ju¿ by nas pew-
nie nie by³o. Po wojnie wzi¹³ ziemiê 
z reformy rolnej i gospodarzy³, na niej 
do œmierci. Zetkn¹³em siê u nich po raz 
pierwszy z ruskimi pierogami. Pomy-
œla³em wtedy, ¿e strasznie musz¹ byæ 
biedni ci ludzie, skoro nadziewają pie-
rogi farszem kartoflano-serowym. 
Prze¿ywa³em mêki, próbuj¹c tego spe-
cja³u. Wydawa³o mi się, że nigdy nie
jad³em czegoœ bardziej obrzydliwe-
go. Nie uwierzy³bym za ¿adne skarby 
œwiata, ¿e kiedyœ bêdzie to moja ulu-
biona potrawa. 
 W czterdziestym czwartym do rz¹du 
lubelskiego pojecha³em. Myœla³em o 
froncie, ale skierowali mnie do £odzi, 
stamt¹d na administratora maj¹tku pod 
Kutno. Znasz siê na rolnictwie – po-
wiedzeli – to bierz siê za rolnictwo. 
Latem ruszy³a parcelacja. Przyjechali 
mierniczowie, dzia³ki porobili i kazali 
braæ ziemiê. Akurat wtedy dziedzic
wpad³ po meble i ch³opi nie chcieli 
braæ – bali siê – niektórzy nawet po-
uciekali do lasu i podarli akty nadania 
ziemi. Wieczorem zwołaliśmy zebra-
nie, sporz¹dziliœmy nowe akty, ale 
wci¹¿ nie chcieli braæ, bo dziedzic przy-
je¿d¿a³ jeszcze kilka razy. Potem przy-
byli bezrolni spod Końskich i chcieli
braæ, wtedy postraszy³em ch³opów: 
- Bierzcie, bo ci przybysze z koneckie-
go wam zabior¹!
  Zdecydowali siê, ale na dzia³kach ju¿ 
nie by³o palików, wzi¹³em wiêc sznur 
oraz fajtak i pomierzy³em od nowa 
działki. Tym razem wziêli. 
  Zarz¹dza³em resztówk¹ licz¹c¹ piêæ-
dziesi¹t hektarów i pensjê otrzymywa-
³em od pañstwa. Resztówka by³a prze-
znaczona na szko³ê rolnicz¹, ta jednak 
powsta³a gdzie indziej,więc ziemię ka-
zali rozparcelowaæ. Wzi¹³em wtedy i ja 
piêæ hektarów i ¿y³em na gospodarce 
ponad rok. PóŸniej, a by³o to w 1947 
lub 1948 roku, przyjechali z komitetu 
i roztaczali perspektywy, jak to dobrze 
bêdzie, gdy spó³dzielnia powstanie. 
Nikt siê nie kwapi³ do spó³dzielni o-
prócz tych z koneckiego, którzy miesz-
kali w piwnicach po stelmachu i byli
sk³onni zgodziæ siê. Wezwano nas kil-
ku do komitetu powiatowego na dys-
kusjê. Pojecha³ kowal – socjalista, 

ogrodnik, te¿ socjalista i ja, pepeero-
wiec ci¹gn¹cy ku ludowcom. Powie-
dzia³em wtedy, ¿e ciê¿ko bêdzie. Ch³o-
pi s¹ ciemni, nieufni, nie ma gdzie
mieszkaæ, nie ma maszyn, narzêdzi 
i budynków gospodarskich. Ogrodnik 
zawsze szed³ za panem, podczas oku-
pacji – za Niemcem, teraz zosta³ so-
cjalist¹ i te¿ by³ gotów przyst¹piæ do 
spó³dzielni,  kowal – podobnie.
  Wezwali mnie kiedyœ do powiatu 
przed trzy oblicza: sekretarza, proku-
ratora i komendanta.
- Co mówi³eœ ch³opom? – spytali. 
- To samo, co na zebraniu – powie-
dzia³em – ¿e spó³dzielnia musi mieæ 
bazê – sprzêt, ludzi na odpowiednim 
poziomie i dobr¹ wolê. Ale na uparte-
go mo¿na spróbowaæ.
- Wst¹pisz?
- Dlaczego nie, je¿eli siê nie uda, bê-
dziemy próbowali inaczej. 
  Podpisa³em statut, kowal i ogrodnik 
zrobili to samo i by³o nas trzech. Póź-
niej przyst¹pili ci z koneckiego i wy-
brali mnie na przewodnicz¹cego. Set-
ki razy by³em w rozpaczy i uciekaæ 
chcia³em na koniec œwiata, do domu 
wróciæ na gospodarkê, samemu zie-
miê uprawiaæ. Ale póki co sia³em, ko-
si³em, zbiera³em, a póŸnym wieczo-
rem czytaæ ludzi uczyliœmy. Szko³a 
podstawowa powstała w pałacu, mo-
¿e i dobrze, bo ch³op ju¿ przed pro-
giem czapkê zdejmowa³, buciska do-
k³adnie miot³¹ czyœci³. I siedzia³ do 
pó³nocy w sk¹pym blasku lamp naf-
towych, z otwart¹ gêb¹, wargami po-
brudzonymi kopiowym o³ówkiem, 
z rumieñcem na ogorza³ej twarzy, któ-
ry ju¿ po dwudziestu latach mia³ prze-
jœæ do historii. Tak, cholera, dobro za-
wsze by³o darem niebios, w z³o czło-
wiek sam siê pakowa³.  
  Któregoœ dnia natkn¹³em siê na ksiê-
dza Szablewskiego, który po¿ali³ siê, 
¿e spó³dzielcy nie chodz¹ do koœcio³a. 
- Chyba siê boj¹ – powiedzia³. – Gdy-
by pan kiedyœ przyszed³ na mszê, to 
mo¿e by siê oœmielili.
  Pomyœla³em, ¿e je¿eli ze strachu nie 
chodz¹, to ju¿ lepiej ¿eby chodzili i
zjawi³em siê na mszy raz czy dwa. 
Pod koniec lat piêdziesi¹tych ksi¹dz 
Szablewski obj¹³ parafiê w Kurzeszy-
nie pod Raw¹, ja znalaz³em siê w Ra-
wie kilka lat wczeœniej, w ten sposób 
znowu zesz³y siê nasze drogi i utrzy-
mywaliœmy dobr¹ znajomoœæ przez 
resztê ¿ycia. Ale wróæmy do spó³dziel-
ni pod Kutnem.
  Sam technikum rolnicze w £owiczu 
skoñczy³em i zapisa³em siê na studia
rolnicze w SGGW, a ¿ona spó³dziel-

cze krowy doi³a i was wychowywała.
Pracowaliœmy bez wytchnienia. Daæ 
z siebie jak najwiêcej i niewiele wy-
magaæ – zasada dzia³ania wyrastaj¹ca 
z samej istoty zmartwychwstania. Na-
wet stara hrabianka, ciotka Bilskiego,
pani Felicja, zajmuj¹ca dwa pokoje 
w lewym skrzydle pa³acu, zaoferowa-
³a kiedyœ swoj¹ pomoc. Nie chcê pró¿-
nowaæ – powiedzia³a – wszyscy wokó³ 
coœ robi¹, to mo¿e i ja... Co prawda za 
stara ju¿ jestem, ale mog³abym uczyæ 
ludzi jakiegoœ obcego jêzyka. Dawali 
jej niekiedy zastêpstwo w szkole, cza-
sem mnie prosto z pola bra³a na angiel-
ski i rozpacza³a, widz¹c jak zasypiam 
po kilkunastu minutach nauki.
  Nie brakowa³o i nygusów, pijaków, 
ograniczonych, straszliwie zacofanych,
upartych i bezgranicznie têpych. £yk 
na przyk³ad do spó³dzielni nie wstąpił.
Urwanie g³owy z nim by³o. Melioran-
tów na pole nie chcia³ wpuœciæ, świat-
³a nie pozwoli³ u siebie za³o¿yæ, g³uchy 
na wszelkie argumenty spode łba pa-
trzy³ i szuka³ okazji, by szydziæ. Nie,
to nie – nie zmuszaliœmy dziada i ro-
biliœmy swoje. Naœmiewa³ siê kiedyś
z naszych buraków, ¿e niby dwa razy 
mniejsze od jego, prawie tak wielkich, 
jak cukrowe. D³ugo nie móg³ dojœæ 
do siebie, gdy wszystko sprzedaliœmy 
w skupie, a on ze swoim transportem 
musia³ wracaæ do domu (nie daje siê 
gnoju pod czerwone buraki, i nie mo-
g¹ rosn¹æ zbyt gêsto. £yk zrobi³ akurat
odwrotnie). Oczywiœcie by³ przekona-
ny, ¿e pad³ ofiar¹ politycznej zmowy.
Cholera, pierwszy lepszy gospodarz 
dziedziczny przewy¿sza³ go kwalifika-
cjami rolniczymi o niebo. Spó³dziel-
cy te¿ sporo siê nauczyli i z czasem 
poczuli się na tyle pewnie, że nie po-
zostawali mu d³u¿ni w kpinach i do-
cinkach.
  Œwiat³o w cha³upie, ko³choŸnik, osu-
szone ³¹ki, pierwszy samodzielnie od-
czytany nag³ówek w gazecie, urucho-
miona lokomobila, poreperowane p³u-
gi, siewniki, kultywatory, sieczkarnie,
brony czy wybudowany domek, robi-
³y wra¿enie. Centrala radiowêz³a po-
wsta³a w pa³acu i wszyscy spó³dzielcy 
otrzymali g³oœniki. Na wieczornej na-
radzie przewodniczącego z zarządem
ustalany by³ plan roboty na nastêpny 
dzieñ. Rano brygadzista ogłaszał: Ha-
lo, halo, tu radiowêze³! Dziœ stawiamy
stertê. Grupa Gar³acza oddzieli krowy 
cz³onkowskie od spó³dzielczych, ¿eby 
nie by³o nieporozumieñ z karmieniem. 
Krowy spó³dzielcze zostan¹ w oborze 
„wysokiej”, krowy cz³onkowskie na-
le¿y przenieœæ do obory „d³ugiej”. 


