Sen o pięknym domu
Godziny spędzone przy historii
Uwielbiam moje różowe ściany i białe meble. Pamiętam, ile trudu włożyli, moi rodzice, abym mogła
mieszkać w moim przytulnym pokoju, za co jestem im bardzo wdzięczna. Uwielbiam wieczory, kiedy po
ciężkim dniu nauki, mogę przykryć się kołderką, a głowę położyć na mięciutką poduszkę. Przytulam się do
mojego ukochanej owieczki, która towarzyszy mi od wielu lat i odpływam w krainę marzeń sennych.
Niestety dzisiaj długo jeszcze nie zaznam tego uczucia, jutro mam sprawdzian z historii, a to oznacza, że
muszę być dobrze przygotowana i nie pójdę spać, dopóki nie będę pewna, że umiem ten dział bardzo
dobrze. Dobrze, że systematycznie uczyłam się kolejnych tematów. Ciężko byłoby mi dzisiaj zapamiętać
informacje o Polsce w czasie rozbiorów.
Barman rozwiąże twoje problemy
Obudził mnie nieprzyjemny chłód i jakiś twardy kamień wbijał mi się w plecy. Zdecydowanie coś było nie
w porządku… Na domiar wszystkiego do mojego nosa doleciał zapach siana. Gdzie ja jestem?
Otwarłam oczy i odkryłam, że jestem w jakiejś starej stodole. Usłyszałam rozmowy z drugiego końca
pomieszczenia:
- Dlaczego nie chcą zgodzić się chociaż na piec w naszej lichej stodole? Co złego zrobiliśmy, że
otrzymujemy taką niesprawiedliwość?
- Nie wiem moja droga, niedługo będzie jesień, muszę coś zaradzić.
Niewiele zrozumiałam z urywku tej rozmowy, tak właściwie to nic. Dlaczego Ci ludzie nie mogą mieć
ciepło w domu? Dlaczego mieszkają w jakiejś stodole? Widziałam kiedyś na gospodarstwie, że świnki w
takiej mieszkają. Jednak najważniejsze pytanie nadal brzmi: „Gdzie ja jestem? Dlaczego Ci ludzie mnie nie
widzą?”
Dojrzały mężczyzna wyszedł na zewnątrz, a ja za nim. Udał się do jakiegoś dziwnego miejsca. Było tu
wielu dorosłych mężczyzn, wielu z nich trzymało w ręku kufel piwa. Dotychczas widziałam takie rzeczy
tylko na filmach. Mężczyzna, którego obserwowałam podszedł do pana przy barze.
- Kidemann, stary przyjacielu, ja już nie wiem co robić, moje dzieci zamarzną zimą… - zaczął zrozpaczony
mężczyzna.
- Michał – więc tak ma na imię mężczyzna, za którym przyszłam - a może zamiast domu, kupisz ten wóz
cyrkowy który stoi za gospodą? Nam już nie potrzebny a tobie się przyda. Dasz za niego 350 marek i
spokojnie będziesz sobie żył.

Uradowany chłop szybko pobiegł na swoją ziemię, by oznajmić dobre, wieści swojej żonie. Ja nie potrafię
zrozumieć jego radości. Nawet w trakcie rodzinnych wakacji spaliśmy w hotelu, ponieważ campingi są
bardzo małe. Ten mężczyzna będzie mieszkał w wozie cyrkowym? Czy w takich wozach nie trzyma się
zwierząt z cyrku? Coraz dziwniejsze to miejsce, i jeszcze zaczynam robić się głodna.
Obejrzałam ten wóz i zdecydowanie nie chciałabym w takim mieszkać. Jest dosyć wysoki, udało mi się
wejść na jego dach i mogę zobaczyć miasto. Pan Michał i jeszcze jeden mężczyzna próbują wyprowadzić
wóz z podwórka. Zaczepili tylko jednego konia do tego wielkiego wozu, to przecież za mało. Biedne
zwierzątko.
Trudna droga wozu cyrkowego
Ojej, ale trzęsie, udało im się ruszyć… Wyjechaliśmy z bramy i… znowu stoimy. Naprawdę jestem już
głodna. Może ta kobieta ze stodoły zrobi dobry obiadek. Skoro mnie nie widzą, to nie zobaczą jak zjem
jeden kawałek mięska. Jednak nie zapowiada się, aby szybko udało się dotrzeć na miejsce. Idą jacyś ludzie,
ruszyli wozem do przodu. Super, pomogą nam.
Przejeżdżamy właśnie przez główną ulicę miasta. Jest bardzo kolorowa i zadbana. Cała zrobiona z kamieni,
a po obu jej stronach znajdują się kolorowe zabudowania. Wygląda jak moje miasto, Grodzisk
Wielkopolski, tylko na zdjęciach sprzed wielu lat. A może ja podróżuję w czasie i nie będę musiała uczyć
się na sprawdzian z historii, bo wszystko zobaczę na żywo?
Dobrzy ludzie, którzy pchali wóz, już nas opuścili. Słyszałam, jak rozmawiali po niemiecku, jednak będę
musiała bardziej słuchać na lekcjach, ponieważ niewiele zrozumiałam. Dobrze, że mam jeszcze czas, w
końcu mam tylko 11 lat. Ten człowiek pomaga biednemu konikowi ciągnąć ten wóz. Wydawało mi się, że
jego działka jest bliżej. Jestem głodna i chce mi się pić. Wolałabym mieć przy sobie, jakieś zapasy…
Bohater z przypadku
Dzisiaj przyjechał, jakiś elegancki mężczyzna. Wyglądem nie pasuje do tego miejsca. Jest z nim dwóch
innych ludzi, ale on wydaje się najbardziej niemiły. Przedstawił się jako hrabia Czarnecki. Muszę
zapamiętać to nazwisko, może będzie na sprawdzianie. Powiedział, że chciał zobaczyć „jak polska bieda
musi mieszkać w cygańskim wozie”. Trochę się porozglądał, zadał kilka pytań i odjechał. Naprawdę dziwna
osoba.
Zauważyłam, że od kilku dni, przychodzą tu grupy ludzi i oglądają. Wszystko zaczęło się po wizycie pana
Czarneckiego. Niektórzy robią zdjęcia. Nie wiedziałam, że wykonanie zdjęcia może zająć dużo czasu. Teraz
to tylko chwila i można zrobić sesję zdjęciową. Dobrze, że żyję w czasach, gdzie wiele rzeczy jest
łatwiejszych.

Musimy przesunąć wóz
Dzisiaj trochę za długo spałam, kiedy się obudziłam pan Michał chodził cały zdenerwowany po izbie.
- Zabronili nam budować dom, a teraz wóz chcą odebrać. Dlaczego dosięga nas takie bezprawie? –
lamentowała jego żona.
- Synowie moi, żono, musimy przesunąć wóz.
- Ale co to pomoże?
- Zobaczysz! – uśmiechnął się i w jego oczach zobaczyłam błysk, dokładnie taki, jak w filmach kiedy ktoś
ma naprawdę dobry pomysł.
Rodzina męczyła się bardzo z przesunięciem tego wozu, dlatego stwierdziłam, że im pomogę. Z całej siły
naparłam na wóz… i ruszył. Szkoda, że ja wpadłam do kałuży, która była pod wozem…I skąd ja wezmę
czyste ubrania?
Wczoraj stał tam
Nie wiem, jak to się stało, ale następnego dnia obudziłam się w moim ulubionym dresie, całe szczęście…
jestem czysta, i jest mi cieplutko. Moja różowa piżamka nie nadaje się na warunki tu panujące. Może
dlatego dłużej spałam, bo było mi cieplutko. Obudziło mnie dopiero irytujące dobijanie się do drzwi.
- Panie Drzymała, otwierać! Przyszliśmy po wóz! – ojej, ktoś chyba wstał dzisiaj lewą nogą. Co za
nieprzyjemny głos
Pan Michał, o dziwo, spokojnie otworzył i z uśmiechem zaczął:
- Ale panowie, po co te nerwy? – rzekł z dumnym uśmiechem
- Wóz stoi, a to znaczy, że jest nieruchomością. Zabieramy.
- No stoi, ale wczoraj tu nie stał. – policjanci spojrzeli na niego jakoś dziwnie. – Wczoraj stał tam – wskazał
palcem na miejsce, gdzie była ta ogromna kałuża. – Jest ruchomy, żegnam!
Wsadzimy go do kozy
Zdziwieni mężczyźni nawet nie zorientowali się, kiedy drzwi przed nimi się zatrzasnęły. Ale ja byłam
bardzo ciekawa ich reakcji, dlatego przeszłam przez ścianę i starałam się usłyszeć o czym dyskutują.
- Nawet Niemcy uważają, że ten wóz jest fajny. Pomyśl ile gazet o nim pisze, jakie tłumy oglądają
codziennie. Naczelnikowi to się nie podoba. Obawiają się buntu naszych.

- Tłumy… - zamyślił się drugi – To dostanie mandat za zbiegowiska, a jak nie zapłaci to wsadzimy go do
kozy.
Kozy? Jakiej kozy? Dlaczego? Koza jest przecież mała i po co mieliby go wsadzać do...kozy. Szkoda, że nie
mogę ostrzec tej rodziny o niczym, może wytłumaczyliby mi o co tu chodzi.
Okazało się, że koza to jest więzień… Jak teraz o tym myślę, to pamiętam, że w jakiejś bajce dzieci za bycie
niegrzecznym zostawały po lekcjach w kozie. Tylko, że one były złe i smutne, a Pan Michał ubrał nawet
swoją najlepszą koszulę na tę okazję. Czy on się cieszy z kary?
Dzisiaj poprosił wszystkich, by przesuwali wóz po działce w czasie jego nieobecności, bo to bardzo ważne.
Ten jego pomysł z przesuwaniem wozu jest bardzo dobry, tylko bardzo denerwuje tym chyba władzę, bo od
pewnego czasu, każdego dnia dają mu nowe mandaty. Jednak on ich nie płaci. Niestety za to pójdzie do
kozy, ale tylko na osiem dni. Szybko mu minie. Szkoda, że mnie nie słyszy. Mogłabym mu śpiewać
piosenki na poprawę humoru.
Czas ten minął szybciej niż myślałam. Pan Michał, jak wszedł na komisariat zaczął śpiewać nasz hymn,
który chyba nie spodobał się panom policjantom.
Pani Józefa, żona Michała, codziennie przynosiła mu jedzenie. Pan Michał powiedział, że nie da otruć się
szwabom i ich jedzenia nie przyjmował. Chociaż nie wiem, czy nie chodziło o to, że wolał skromny posiłek,
ale z mięskiem, niż wodę z chlebem.
Prezent dla bohatera
Po wyjściu z więzienia, dni mijały dosyć szybko. Może dlatego, że rodzina Drzymałów wyczekiwała
niesamowitego prezentu. Nie oszukujmy się, mimo, że wóz był lepszy niż zimna stodoła, to nadal ciężko
było w nim mieszkać. Zwłaszcza, że minęło już trochę czasu od jego zakupu. Pan Drzymała przez
przypadek stał się bohaterem i symbolem walki z absurdalnym prawem zaborców pruskich. Co więcej po
swojej stronie miał nawet cywilnych Niemców. Wielu dobrych ludzi zebrało pieniądze i już niedługo z
samego Poznania pociągiem przywiozą nowy wóz. To niesamowite, że chociaż, widać, że Polakom się nie
przelewa to zdobyli się na taki gest. Mam nadzieję, że teraz w końcu rodzina pana Michała będzie mogła w
spokoju żyć. Przecież nikomu nic nie zrobili. Pan Michał każdego dnia uczciwie pracuje rozwożąc cegły
albo ziemię. Prusacy, powinni traktować wszystkich ludzi tak samo.
Nowy wóz jest imponujący. Na zewnątrz jest żółty a w środku biały. Jest tu wygodna kuchnia i pokój.
Cieszę się, że los w końcu uśmiechnął się do tej rodziny. Naprawdę ich polubiłam.

Kto zapamięta bohatera?
Bardziej mylić się chyba nie mogłam. Prusacy nie odpuścili, a pan Michał ma coraz mniej siły na
sprzeciwianie się im. On jest coraz starszy a wóz nie robi się lżejszy. Trudno mu codziennie go przestawiać.
Najgorsze jest to, że ostatecznie przegrał rozprawę i zabiorą mu jego dom. I co on teraz zrobi? Gdzie będzie
mieszkać?
Ciężko mi jest patrzeć na wykrzywioną w smutku twarz pani Józefy. Wóz zabrany, działka będzie
sprzedana, a państwo Drzymała mają zamiar mieszkać w ziemiance. Czy taki jest koniec ich historii?
Dlaczego teraz nikt nie pomaga? Wszyscy zapomnieli o wspaniałych czynach tego prostego człowieka…
Nie wiem, ile wiosen minęło odkąd tu przybyłam, ale zdałam sobie ostatnio sprawę, że pan Michał traci
swoje siły, wydaje się być chory. Mieszka teraz w skromnej chałupie w Cegielsku, ale ostatnio zauważam,
że jego posiłki są coraz skromniejsze. Brakuje siły do pracy i pieniędzy na jedzenie. Dlaczego ja nic nie
mogę zrobić?
Dlaczego ludzie postanowili wielbić wóz a nie człowieka? W jednej za gazet przeczytałam, że kilka lat temu
wystawiono go w Krakowie w czasie obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Dlaczego nie zaproszono
pana Michała by opowiedział swoją historię?
Ta noc jest jakaś inna, jakby zimniejsza. Czuję, że dzisiaj coś się wydarzy… Mam nadzieję, że nic z tą
rodziną. Pani Józefa nie wyglądała dzisiaj najlepiej.
To tylko sen…?
Poczułam podmuch wiatru i ból w karku… o nie, zasnęłam nad książką z historii, a temat to walka z
okupacją Niemiecką, czyli to wszystko to był sen. Ale co się stało z Panem Michałem i jego rodziną? Muszę
się tego dowiedzieć.
Opowiedziałam o tym dziwnym śnie moim rodzicom, nie zapomniałam oczywiście wspomnieć, że miałam
nadzieję, że cofnęłam się w czasie… No cóż, całe życie przede mną, jeszcze mogę spełnić to marzenie. Po
mojej opowieści usłyszałam coś czego się nie spodziewałam. Pan Michał urodził się w Zdroju, niedaleko
naszego domku. Stoi nawet w tym miejscu kamień upamiętniający miejsce jego narodzin.
Odkąd pamiętam myślałam, że wielkiej rzeczy miały miejsce daleko ode mnie, że wielcy ludzie żyli tylko w
dużych miastach, że historię mogę poznać tylko ze stron książek historii. Jednak podczas spaceru, odkryłam,
że wspaniała historia i wspaniały człowiek urodził się i żył niedaleko.
Najważniejsze, to nigdy się nie poddawać
A jak zakończyła się historia pana Michała? Pewnego majowe dnia, kiedy był już schorowanym staruszkiem
odwiedził go pisarz Józef Weyssenhof, który nagłośnił ciężką sytuację bohatera znanego z lekcji historii.

Otrzymał zapomogę od starostwa powiatowego w Wolsztynie, a później 15-ha gospodarstwo w Grabównie
wraz z coroczną rentą.
Życie pana Drzymały dowodzi, że będąc prostym człowiekiem można stać się inspiracją dla wielu ludzi.
Czytając książkę od historii, nie rozumiałam, jak przesuwając tylko wóz można stać się bohaterem. Teraz
wiem, że ważny jest upór w dążeniu do celu i walka o swoje prawa, ale także marzenia. Myślę, że pan
Michał wiele razy śnił o domu, w którym czułby się wolny. Smutne jest to, że dopiero ostatnie lata życia
mógł spędzić nie martwiąc się o dobra materialne.
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