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Miedzami,  
między polami

Dobry milicjant

Dziadkowie Magdy (41 lat), zanim w 1945 roku przyjechali z kieleckiej wsi na Dolny 
Śląsk, rowerów nie znali. W niektórych niemieckich gospodarstwach jeszcze stały 
rowery – większość repatriantów widziała je po raz pierwszy w życiu.
Magda: „Wiadomo, Niemcy byli zawsze przed nami, Polakami... W Kieleckiem do 
szkoły chodziło się na boso i tylko do kościoła w butach. I jeszcze co tydzień ktoś 
inny w nich szedł”.
Dziadkowie Magdy byli biedni. Chleb w domu był pod kluczem, żeby dzieci nie jadły 
bez pozwolenia. Dziadek był sierotą, parobkiem.
Magda: „Moi pradziadkowie nie jeździli na rowerach. Babcia Henia i ciocia Irena 
rowery miały dopiero jako nastolatki. Bo też były biedne. Babcia Henia nie lubiła 
jeździć. Potrafiła, ale wolała chodzić. Jej siostra, ciocia Irena, rower bardzo polubiła. 
Nauczyła się jeździć z koleżankami, zjeżdżając z górki na cmentarzu. Ponieważ rower 
był zawsze drogi, dzieci cioci Ireny rowery miały też dopiero jako nastolatki”. 
Irena, ciotka Magdy, mówi, że kiedyś ludzie nie jeździli na rowerach – jedni nie po-
trafili, drudzy roweru nie mieli, a inni jeszcze z nawyku, że na nogach się chodzi lub 
furmanką się jeździ. Rower, gdy już był w gospodarstwie, nie służył rozrywce. Był 
środkiem transportu. Ludzie jeździli do Szewc do stacji kolejowej, żeby dojechać do 
Wrocławia do pracy i szkoły. 
Magda: „Ale to już bardziej pokolenie moich rodziców. Moja mama pamięta, że rower 
był w domu zawsze. Ale nie pamięta, by kiedykolwiek jeździła na nim babcia Henia, 
jej matka”.

Justyna Pobiedzińska
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To był ten rower po Niemcach. Dziadek Magdy jeździł nim na pociąg. Mama Magdy 
uczyła się na nim jeździć.
Był duży i ciężki, i – co najgorsze – miał męską ramę. Nie było we wsi rowerów dam-
skich – tylko te z męską ramą, co, jak wiadomo, było sporym utrudnieniem w czasach, 
kiedy kobiety jeszcze nie chodziły w spodniach.
Magda: „Pamiętam, jak za dzieciaka jeździliśmy na tych męskich rowerach pod ramą, 
tacy powyginani pod spodem. Jak byliśmy więksi i już się nie mieściliśmy, woziliśmy 
się na ramie z przodu, albo na siodełku. Moje dzieciństwo, które przypadło na koniec 
lat 70. i początek 80., już było z rowerem, rower był oczywisty. I dla mnie był to już 
sposób na spędzanie wolnego czasu. Czysta rozrywka”.
Tato Magdy pamięta, jak w latach 60. dostał od swego ojca nowy rower. Pojechał nim 
(z kolegą na siodełku) do Obornik, do sklepu. Kolega miał roweru pilnować, ale też 
wszedł do środka. Gdy wyszli, roweru już nie było. Tato Magdy poszedł na milicję 
i strasznie płakał, bo to nowy rower, a w domu – wiadomo, czeka go straszne manto! 
Milicjant kazał mu zabrać inny rower, który stał pod sklepem. Tato Magdy tak zrobił. 
Pojechał do Obornik nowym, a wrócił starym rowerem – za przyzwoleniem Milicji 
Obywatelskiej. 
Magda: „To był dobry milicjant”.

Miasto rowerów

Napis na jednym z murów w Zelowie, niewielkim miasteczku pod Łodzią: „Zelów – 
miasto rowerów”. Jadwiga (62 lata) urodziła się w Zelowie w latach 50. Wtedy jeszcze 
Zelów nie był miastem rowerów, bo rowery mieli tylko nieliczni – ci, którzy najlepiej 
radzili sobie w powojennych, trudnych czasach. Rower był oznaką zamożności.
Jadwiga dobrze pamięta swój pierwszy rower. Był początek lat 60. Nie wie, skąd go 
wziął ojciec, ale dobrze go pamięta, bo był poskładany z kilku innych rowerów, nawet 
koła miał dwa różne. 
Jadwiga: „Taki rower-frankenstein. Ale jeździł”. 
Jadwiga nie zapomniała swojej pierwszej lekcji jazdy. Ktoś posadził ją na siodełku, 
kazał pedałować i patrzeć przed siebie. Tak zrobiła. Wjechała prosto w ścianę.
Jadwiga: „Wtedy dziećmi nikt się nie przejmował. Rozwaliłeś się, twoja sprawa, twoja 
strata. Ale jakoś się nauczyłam. Kosztowało mnie to wiele guzów i startych kolan”. 
Zelów aż do lat 90. zatrudniał w fabrykach włókienniczych tysiące robotników – 
także tych z okolicznych wiosek. Zanim ludzie wzbogacili się na tyle, żeby kupić 
sobie rowery, chodzili do fabryk na piechotę. Nieraz i 12 kilometrów w jedną stronę, 
na różne godziny, bo prządki pracowały non stop i obowiązywał system zmianowy. 
Ludzie umawiali się po kilkoro, żeby nie chodzić samotnie – lasów w okolicy dużo; 
mówiono, że w nich straszy. Potem, kiedy już w latach 70. Zelów stał się miastem 
rowerów, robotnicy umawiali się na rowerach i dalej jeździli razem, bo wciąż się bali. 
Jak ktoś roweru nie miał, jeden drugiego woził na ramie. 
Jadwiga: „Ludzie jeździli cały rok, bez względu na temperaturę. Chyba że śniegu 
napadało tyle, że trzeba było drążyć korytarze, żeby w ogóle gdzieś dojść. Bo takie 
były zimy, że śniegu było ponad metr, do tego straszny mróz – wtedy chodzili na 
piechotę albo jeździli saniami”.
Pod fabrykami zawsze stało kilkaset rowerów. 
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Jadwiga: „Nikt ich nigdy nie zapinał, bo nikt wtedy nie kradł. Ale wtedy nawet nikt 
drzwi wejściowych na noc nie zamykał. Ludzie wchodzili do sąsiadów jak do siebie 
i sobie w garnki bez żenady zaglądali. Byli tak blisko, że dziś aż trudno to sobie 
wyobrazić”. 
Damek długo nie było. Matki woziły na ramach dzieci do szkół, na kierownicach za-
kupy do domów. Rower na wsiach ciężko pracował. Rolnicy na rowerach przewozili 
worki z trawą dla królików, paszę. Z tamtych czasów Jadwiga pamięta powiedzenie: 

„Nie pij wódki ani wina, kup se rower «Ukraina»”.
Jadwiga: „Mama w fabryce pracowała, jak wszyscy w mojej rodzinie. Raz pamię-
tam – może miałam wtedy dziesięć lat – że położyła się spać przed nocną zmianą, 
a ja zajmowałam się młodszym rodzeństwem. Miałam ich pod opieką pięcioro. 
Posadziłam ich koło pieca i opowiadałam im bajki, żeby były cicho i dały się ma-
mie wyspać. Na piecu gotowałam im zalewajkę. Przyszedł chłopak od sąsiadów, 
zasłuchał się, oparł się o garnek z gotującą się zupą i wrzątek wylał mi się na nogi. 
Bardzo się poparzyłam. Starsza o rok siostra najpierw posmarowała mi nogi olejem, 
a potem przyłożyła na ranę tarte ziemniaki. Dopóki były zimne, było dobrze, ale 
jak przyschły, nie mogłam ich oderwać... bolało jeszcze bardziej. Ale schowałam 
się przed mamą w sieni, jak wychodziła do pracy (jeździła do fabryki rowerem), 
żeby jej nie denerwować. Dopiero rano, po powrocie z pracy, zobaczyła moje rany; 
bardzo płakała. Do dziś pamiętam, jak wiozła mnie na ramie do ośrodka zdrowia. 
Lekarz na początku na widok moich nóg bardzo się zdenerwował, ale potem śmiał 
się i żartował, że siostra chciała mi usmażyć na nogach placki kartoflane... Można 
więc powiedzieć, że w tamtym przypadku rower mojej mamy posłużył za ambulans”. 
Rower służył też strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jadwiga: „Tato był strażakiem. Jak wyła syrena, zazwyczaj biegł do jednostki, bo mieli-
śmy dość blisko. Ale ci, co mieli dalej, zaraz wsiadali na swoje rowery i co tchu pędzili 
na nich do straży. Dzisiaj rower jest czymś zupełnie innym niż wtedy. Dziś ludzie 
jeżdżą dla rozrywki i przyjemności. W czasach mojej młodości rzecz zupełnie nie 
do pomyślenia. Dzieci – owszem, ale żeby dorośli?”.

Alea iacta est

Jacek (42 lata) w latach 90. pracował jako sanitariusz w pogotowiu ratunkowym. Do-
skonale pamięta historię pewnego wiejskiego rowerzysty z Opolszczyzny. Mężczyzna 
wrócił do domu po pijaństwie w sąsiedniej wsi – oczywiście na rowerze. Żona z tru-
dem rozpoznała jego twarz: jej połowa zapadła się w przerażający sposób do środka, 
powodując, że jedno oko prawie wyszło mu na wierzch. Wystraszona kobieta natych-
miast wezwała pogotowie. Lekarzowi (z wielkim trudem, pacjent był ledwo przytom-
ny) udało się dowiedzieć, że ten przewrócił się w lesie. Coś mu chrupnęło w twarzy, 
kiedy upadł, więc wyjął sobie to z ust i wyrzucił, bo mu bardzo przeszkadzało. 
Była to kość szczęki. 
Zespół pojechał we wskazane miejsce, ale kości nie udało się znaleźć – byłaby idealna 
do rekonstrukcji. 
Pewnie zjadły ją lisy.
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MIEDZAMI, MIĘDZY POLAMI

Jacek: „Z czasów tamtej pracy pamiętam kilka zgonów pijanych wiejskich rowerzy-
stów. Kierowcy samochodów nie widzieli ich na nieoświetlonych poboczach, bo za-
zwyczaj ich jedynym oświetleniem był żar papierosa…”.

Miedzami, między polami

Alina (74 lata) urodziła się w Humniskach w Bieszczadach. W jej domu rowery były 
zawsze dwa:  jeden męski dla taty, drugi damski – dla mamy. Tato, jadąc na rowerze, 
pędził na pastwisko krowy, mama swoją damką objeżdżała pola uprawne. Jeździła 
nim też do szkoły na wywiadówki i na zakupy do sklepu. Rower pracował. Alina nie 
pamięta, by ktoś z dorosłych jeździł nim dla przyjemności. 
Alina: „Sama uczyłam się jeździć na rowerze mamy. Bałam się po drodze jeździć, choć 
w tamtych czasach mogła mnie co najwyżej rozjechać furmanka…, więc jeździłam 
miedzami, między polami. I ciągle się przewracałam, bo koła wpadały mi co chwila 
w koleiny, w dziury jakieś. Tak się wtedy zniechęciłam, że od 60 lat na rower nie 
wsiadłam. Jak się rower mamy nazywał, nie pamiętam, ale na pewno nie «Ukraina». 
W całych Bieszczadach nikt by sobie «Ukrainy» nie kupił – wiadomo, przez bandy 
UPA… W Bieszczadach niechęć ludzi do Ukraińców i strach przed nimi były tak 
wielkie, że przeniosły się nawet na rowery”. I

Bezimienny rowerzysta, wieś dolnośląska, pierwsza połowa XXI w., fot. J. Pobiedzińska
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