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Siła w chlebie 

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Początkiem XX wieku mój pradziadek  – pszczynianin z 

dziada pradziada Franciszek Dziek – prowadził jedyną w mieście piekarnię. Ponieważ historia 

tej śląskiej miejscowości była od stuleci powiązana z historią Prus, zabór niemiecki został 

niemal niezauważony przez tutejszą społeczność. W popularnych na tamte czasy spisach 

powszechnych pszczynianie w znacznej większości (blisko 90% całej ludności) deklarowało 

jako swój język ojczysty język polski. Z biegiem lat zaborca stawał się coraz bardziej 

zaborczy i kiedy w okolicach lat 40. XX wieku pradziadkowi Frankowi kazano wpisać się na 

folkslistę (z niemieckiego „Volkslista”), a on kolejny raz odmówił (wypada wspomnieć, że 

pradziadek należał do Strzelców Podhalańskich, tak więc był polskim patriotą) „władza” 

postanowiła go nastraszyć, by zmusić do uległości. Gdy dostał do podpisania kolejny raz 

dokument, nie była to już folkslista, lecz „wyznanie bycia Polakiem”. Treść tego dokumentu 

brzmiała mniej więcej tak: „Zawsze byłem, jestem i będę Polakiem”. A że było to zgodne z 

prawdą, to pradziadek podpisał, dumny, że stawia się okoniem uzurpatorowi. 

Pradziadek, choć w gorącej wodzie kąpany, głupi nie był i jeszcze tego samego dnia, 

zostawiając żonę i trzy córki uciekł, ponoć oknem, do lasu. Dni mijały, pradziadek nie wracał, 

a że był jedynym piekarzem w okolicy, Pszczynie zaczynało brakować świeżego chleba. 

Pewnego dnia do prababcinych drzwi zapukało niemieckie przedstawicielstwo. Oznajmili 

pani Dziek, że mężowi nic nie zrobią, niech tylko wróci i zacznie pracować, bo wojsko się 

buntuje, że chleba nie ma.  Jakim sposobem prababcia porozumiała się z pradziadkiem, tego 

nikt nie wie. Jednakże po kilku dniach nieobecności mąż wrócił do domu, a piekarz do 

piekarni. Ledwo się pradziadek dogadał z zaborcą, a tu linia frontu radziecko-niemieckiego 

oparła się o Pszczynę. Oprócz podpalenia (1939 rok) drewnianego kościółka św. Jadwigi na 

starym cmentarzu, ostrzały wrogich frontów nie narobiły zbytnich szkód w infrastrukturze 

miasta. Armia niemiecka powoli się wycofywała, aż  dokładnie 10 lutego 1945 roku miasto 

zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Ogólnie rok 1945 został w Pszczynie okupiony 

licznymi tragediami, a to dlatego, że właśnie tędy przebiegał szlak ewakuacji więźniów KL  



Auschwitz- Birkenau. Wielu ludzi straciło wtedy życie z wycieńczenia lub zostało brutalnie 

zabitych na pszczyńskich drogach.  

Rok 1945: nowy zaborca, nowe zasady. Franciszek Dziek przekonał się o tym bardzo szybko. 

Pewnego dnia żołnierz radziecki postanowił „zarekwirować” ukochany motor dziadka. Zrobił 

to ponoć poprzez następującą wypowiedź performatywną połączoną z przyłożeniem 

przeładowanego pistoletu do głowy pradziadka: „Ja eto rekwiruju”. Po czym wsiadł na motor 

i odjechał w stronę zachodzącego słońca. 

Pradziadek wściekły jak diabli kolejny raz postanowił swoje niezadowolenie z działań 

okupanta wyrazić zaprzestaniem wypiekania chleba. Po dwóch dniach kolejne, tym razem 

radzieckie przedstawicielstwo zapukało do drzwi mieszkania państwa Dzieków. Wysokiej 

rangi wojskowy zapytał pradziadka, o co chodzi. Ten odpowiedział mu, że nie tego oczekiwał 

od radzieckiej armii wyzwoleńczej, że mu jeden z żołnierzy ukochany motor ukradnie. 

Wojskowy się zamyślił, po czym obiecał sprawę wyjaśnić. Pradziadek zastrzegł od razu, że 

póki motoru nie odzyska, chleba nie upiecze. I tak już na następny dzień ulubiony środek 

transportu pana Dzieka został odprowadzony pod same drzwi mieszkania. Towarzyszyła temu 

radziecka delegacja, z żołnierzem, który dokonał zarekwirowania na czele. Dziadek wyszedł 

odebrać „zgubę”, a wysokiej rangi wojskowy przyłożył pistolet do głowy radzieckiego 

złodziejaszka i zapytał Franka, czy ma go zastrzelić. Pradziadek ulitował się nad żołnierzem, 

powiedział „nie” oszczędzając tym samym życie sołdatowi. Pojechał na motorze do piekarni, 

gdzie, jak obiecał, powrócił do wypiekania chleba. 

Nie wiadomo, jak by wyglądało życie pradziadka, gdyby miał inny zawód, albo gdyby armie 

podróżowały z własnymi piekarzami. Można jedynie wyciągnąć słuszny wniosek, że w 

chlebie drzemie wielka siła. Stał się przecież symbolem chrześcijaństwa. Jest on czymś, bez 

czego ludzie nie mogą się obejść.       


