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Pewne	wzorce	wynosi	się	z	domu.		Czy	to	on	ukształtował	Pana	na	„buntownika”?	

Jerzy	Borowczak	

„Buntowniczy”	charakter	możliwe,	że	odziedziczyłem	po	mamie,	która	tuż	po	wojnie	

zdecydowała	 się	 na	 opuszczenie	 domu	 rodzinnego	 i	wyjazd	 na	 ziemie	 odzyskane.	

Tam	poznała	mojego	tatę.		Rodzice	pochodzili	z	odległych	od	siebie	zakątków	Polski		

–	 mama	 z	 Kielc,	 a	 ojciec	 z	 Bydgoszczy.	 Różne	 były	 przyczyny	 opuszczenia	 ich	

rodzinnych	 stron.	Ojca	 skierowali	 do	wojska	w	Rzeczynie,	 a	mama	przyjechała	do	

brata,	który	przejął	poniemiecką	gospodarkę	pod	Szczecinem.	W	Kielcach	nie	miała	

łatwego	życia,	bo	musiała	opiekować	się	małymi	dziećmi	drugiej	żony	ojca.	W	końcu	

zbuntowała	się		i	przyjechała	do	brata.	Znalazła	pracę	w	PGR-ze		i	tam	poznała	moją	

babcię,	 a	 przez	 nią	 mojego	 ojca.	 Po	 zakończeniu	 jego	 służby	 wojskowej	 rodzice	

pobrali	 się	 w	 1954	 roku	 i	 wtedy	 ojciec	 postanowił,	 że	 będzie	 rolnikiem,	 chociaż	

zupełnie	 nie	 znał	 się	 na	 gospodarce.	 Jedynie	 umiał	 opiekować	 się	 końmi,	 bo	 w	

wojsku	tym	się	zajmował.		

Gospodarka	 na	 ziemiach	 odzyskanych,	 w	 Białogardzie	 była	 niewielka,		

siedem	i	pół	hektara,	natomiast	poniemiecki	dom	był	duży.	W	wiosce	był	to	jedyny	

dom	 piętrowy	 i	 chociaż	 był	 jednorodzinny,	 miał	 jedenaście	 pokoi	 i	 trzy	 kuchnie.	

Mieszkali	w	nim	bogaci	Niemcy.	Niestety	nie	zostawili	prawie	nic.	Tylko	na	strychu	

znaleźliśmy	różne	przedmioty	 takie	 jak	żelazko	z	duszą.	W	 latach	sześćdziesiątych	

po	miasteczku	jeździli	handlarze	i	skupywali	rzeczy	po	Niemcach.	Wtedy		na	wsiach	

nie	ceniło	się	antyków	i	sprzedałem	te	rzeczy	za	grosze.			

	

B.G.	Wychował	 się	 Pan	 na	 wsi,	 czyli	 teoretycznie	 miał	 Pan	 sielskie,	 pełne	 wolności		

dzieciństwo.	 Latem	 bieganie	 z	 wiejskimi	 dziećmi	 na	 bosaka,	 kąpiele	 w	 rzece	 czy	

jeziorze…		

J.B.	 Wręcz	 przeciwnie.	 Dzieciństwo	 wspominam	 jako	 nieustanną	 harówkę.	

Początkowo	ojcu	gospodarstwo	szło	słabo	i	 je	wydzierżawił,	a	sam	zatrudnił	się	w		

PGR-ze	 i	 tam	zajmował	 się	końmi.	Niestety	popadał	w	konflikt	 ze	 swoimi	 szefami,		

gdyż	 był	 za	 bardzo	 uczciwy.	 W	 związku	 z	 tym	 aż	 trzykrotnie	 zmieniał	 pracę	 w	



różnych	PGR-ach.	W	końcu	wrócił	na	gospodarkę	i	powiększył		ją	do	17.	hektarów.		

Musieliśmy	 mu	 wszyscy	 pomagać,	 ośmioro	 dzieci,	 a	 szczególnie	 ja,	 gdyż	 byłem	 z	

braci	najstarszy.	Codziennie	musiałem	wstawać	o	5.	rano	i	narżnąć	sieczki	dla	bydła,	

zająć	 się	 parnikiem,	 rozrzucić	 gnojowicę,	 a	 potem	 biec	 do	 szkoły.	 Nie	 zawsze	

zdążyłem	się	przebrać	i	można	się	domyśleć,	jak	dzieci	mi	dokuczały.	Po	szkole	nie	

było	mowy	 o	 żadnych	 zabawach	 z	 rówieśnikami,	 bo	musiałem	 szybko	wracać	 do	

domu,	 żeby	 znowu	 pomagać	 w	 gospodarce.	 	 Kiedy	 były	 sianokosy,	 albo	 żniwa	 to		

wstawało	się	o	4	rano.	A	potem	po	przyjściu	ze	szkoły	też	od	razu	szedłem	na	pole	

czy	 łąkę.	 Już	 jako	dziesięcioletni	 chłopak	sam	kosiłem,	a	gdy	skończyłem	13	 lat	 to	

razem	z	bratem	woziłem	mleko	do	mleczarni,	nie	tylko	z	naszego		gospodarstwa,	ale	

też	 od	 innych	 gospodarzy.	 Nadźwigaliśmy	 się	 tych	 kanek	 z	 mlekiem!	 Zimą	 było	

trochę	więcej	czasu,	gdyż	nie	było	pracy	w	polu,	lecz	trzeba	było	odśnieżać.		

Latem	nie	 pływałem	w	 jeziorze,	 na	 kolonie	 też	 nigdy	 nie	 pojechałem,	 gdyż	

przysługiwały	 tylko	 pegeerowskim	 dzieciom.	 W	 okolicy	 było	 30-tu	 rolników	

indywidualnych,	 a	 w	 PGR-ze	 pracowało	 około	 300	 osób.	 W	 szkole	 nas,	 dzieci	

prywatnych	 rolników	 traktowano	 jak	 dzieci	 kułaków.	 W	 podstawówce	

„pegeerowscy”	 	 uczniowie	dostawali	 	 za	darmo	mleko	 i	 bułkę	na	 śniadanie,	 	 a	my		

„kułackie	dzieci”	nie.		Gdy	w	szkole	ktoś	przeskrobał,	to	zawsze	była	nasza	wina.		

	

B.G.	To	kiedy	Pan	odrabiał	lekcje?	Kiedy	Pan	czytał	książki?	

J.B.	Nauka	była	zawsze	na	drugim	miejscu,	bo	z	niej	nie	było	chleba,	a	gospodarka	

nas	 żywiła.	 Tak	 było	 nie	 tylko	 w	 mojej	 rodzinie,	 ale	 u	 wszystkich	 prywatnych	

rolników.	 Na	 odrabianie	 lekcji	 nie	 było	 czasu,	 więc	 do	 szkoły	 przychodziłem	

wcześniej	 i	odpisywałem	od	koleżanek.	Do	 tej	pory	z	niektórymi	z	nich	utrzymuję	

kontakt.	Na	szczęście	jako	nastolatek	potrafiłem	wygospodarować	trochę	czasu	dla	

siebie	 i	 raz	w	 tygodniu	 chodziłem	 na	 tzw.	 potupajki,	 czyli	 dyskoteki.	 Początkowo	

tańczyło	 się	 do	muzyki	 z	 organków,	 lecz	w	 latach	 70-tych	 już	 przy	 gitarze,	 a	 gdy	

któryś	 z	 kolegów	 kupił	 adapter	 Bambino,	 to	 do	muzyki	 z	 płyt.	 	We	wsi	 nazywali	

mnie	 wtedy	 hrabią,	 bo	 zacząłem	 dbać	 o	 siebie.	 Zawsze	 po	 robocie	 myłem	 się	 i	

przebierałem	w	czyste	ubranie.		

	



B.G.	Wypełnione	nadmiernie	 ciężką	pracą	dzieciństwo	nie	 zaważyło	 na	późniejszym	

Pana	życiu?	

J.B.	 Nauczyło	 mnie	 pomagania	 innym	 i	 nie	 tylko	 najbliższej	 rodzinie.	 Gdy	 u	 nas	

wcześniej	dojrzało	zboże	to	przychodzili	sąsiedzi	nam	pomóc,	a	potem	my	do	nich	

szliśmy.	 Podobnie	 było	 ze	 zbieraniem	 ziemniaków	 czy	 innych	 plonów.	 Ta	 mała	

społeczność	prywatnych	 rolników	 trzymała	 się	 razem.	Z	 kolei	 tak	 ciężka	praca	na	

roli		spowodowała,	że	nie	wyobrażałem	sobie	pozostania	na	wsi	i	objęcia	gospodarki	

po	ojcu,	chociaż		on	bardzo	tego	pragnął,	gdyż	jestem	najstarszym	synem.		

	

B.G.	Czy	miał	Pan	wtedy	marzenia	o	innym	zawodzie?	

J.B.	 Pasjonowałem	 się	 mechaniką	 samochodową	 i	 marzyłem	 o	 prowadzeniu		

osiemnastokołowej	 ciężarówki.	W	 tych	 czasach,	 na	wsi	 nie	wybierało	 się	 samemu	

szkoły.	 Rada	 Pedagogiczna	 decydowała,	 kto	 ma	 pójść	 do	 jakiej	 zawodówki,	 a	 do	

liceum	 mogły	 iść	 dzieci	 osób	 uprzywilejowanych,	 jak	 np.	 córka	 magazyniera.		

Ponieważ	 mój	 ojciec	 był	 rolnikiem,	 to	 wysłali	 mnie	 do	 szkoły	 mechanizacji	

rolnictwa.	 Była	 to	 bardzo	 dobra	 zawodówka.	 Zrobiłem	 w	 niej	 prawo	 jazdy	 na	

ciągnik,	 nauczyłem	 się	 obsługiwać	 kombajny	 Vistula,	 zaliczyłem	 też	 kursy	

weterynarii.	 Czyli	 zakończyłem	 szkołę	 jako	 wszechstronnie	 wyedukowany	 rolnik,	

wg.	 powszechnie	 panującego	 powiedzenia,	 że	 „rolnik	 postępowy	 sam	 zapładnia	

swoje	 krowy.”	 Po	 takiej	 solidnej,	 dwuletniej	 nauce	 skończyłem	 Państwowy	 Kurs	

Przysposobienia	Rolniczego,	 zdałem	egzamin	w	Koszalinie,	 zamieszkałem	z	kolegą	

na	kwaterze	i	zacząłem	pracować	w	Białogardzie	jako	kierowca	w	Zakładzie	Usług	

Transportowych.		 

W	 moim	 zakładzie	 pod	 koniec	 roku	 robili	 statystykę,	 kto	 ile	 godzin	

efektywnie	 przepracował.	 	 Okazało	 się,	 że	 ze	 wszystkich	 74.	 kierowców	 miałem	

najlepszy	wynik!	 Podczas	 	 imprezy	w	Domu	Kultury	w	 Białogardzie	 bardzo	mnie	

zaskoczyło,	gdy	wyczytali	moje	nazwisko,	a	potem	wezwali	na	podium	i	przypięli	mi	

Odznakę	Zasłużonego	Brygady	Pracy	Socjalistycznej.	Nie	wzbudziłem	podziwu	tym	

oznaczeniem	wśród	chłopaków,	którzy	komentowali	–	„ty	masz	blachę,	a	my	mamy	

kasę”,	gdyż	oni	na	lewo	zawozili	wywrotką	różne	materiały	i	w	ten	sposób	dorabiali.		

	


