Wywiad z p. ANTONIM CEBULĄ, mieszkańcem naszej wsi.
Pan Antoni jest jednym z tych, którzy przeżyli II wojnę światową i chętnie
dzielą się wspomnieniami z czasów, które dla nas są tematem z podręcznika
do historii.
Poniższą rozmowę przeprowadzili: Justyna Czosnyka (J.Cz) i Szymon
Starzycki (Sz.S) z klasy V. ( Szymek jest wnukiem p. Antoniego Cebuli )

J.Cz. : Dzień dobry. Chcielibyśmy z panem przeprowadzić wywiad na temat II
wojny światowej do gazetki „Szkolny Express”. Wiosenne miesiące są
szczególne – kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej, a 9 maja przypada
Dzień Zwycięstwa, rocznica zakończenia wojny.
Sz.S. : A poza tym ja , jako Twój wnuk, często słuchałem Twoich wojennych
Opowieści i wiem, że są ciekawe.
J.Cz. : Ile miał Pan lat, gdy wybuchła II wojna światowa?
p.A.C. : Gdy wybuchła wojna, miałem 4 lata.
J.Cz. : Był Pan wtedy kilkuletnim dzieckiem. Czy pamięta Pan pierwsze miesiące
Wojny? Co wtedy się działo?
p.A.C. : Tak, pamiętam. Mieszkałem wtedy w Koszycach. Na górce, w prosie
stał karabin przeciwlotniczy, no i stamtąd strzelało wojsko polskie.
Strzelali do pierwszych samolotów niemieckich.
Sz.S. : A gdzie byłeś, Dziadziu, w tym czasie? Wtedy, kiedy wiadomo już było,
Że Niemcy wkroczyli do Polski, że wybuchła wojna?

p.A.C. : Wtedy byłem w Rzuchowej.
Sz.S. : Czy Twoi rodzice nie bali się okupantów? Nie bali o życie swoje i was –
- dzieci? Nie chcieli uciekać?
p.A.C. : Wszyscy się bali. Niemcy zaatakowali i wojna zaczęła się na
Westerplatte. Tam walczył ( był dowódcą) Henryk Sucharski.
On pochodził z Gręboszowa – to jest niedaleko Tarnowa.
J.Cz. : Czy ktoś z Pana rodziny walczył z bronią w ręku podczas wojny?
p. A.C. : No, raczej nie było takich.
J.Cz. : A czy słyszał Pan odgłosy walk, widział Pan żołnierzy polskich,
Niemieckich albo rosyjskich? Co Pan z tego pamięta?
p.A.C. : Tak, pamiętam. Strzelali do mnie ze ślepaków, a ja uciekałem, bo
byłem u sąsiadki. Samoloty tak nisko latały, żołnierze strzelali, kryli się
pod drzewami, bo droga była obsadzona czereśniami i wiśniami i tam
kryło się wojsko.
Samoloty nadleciały, a ja wtedy byłem u sąsiadki, bo rodzice pracowali.
Była taka sąsiadka , Krystyna i tam myśmy się bawili. W końcu było
Gdzieś koło południa, poczułem głód i poszedłem do domu, a tuż
zza winkla zaczęli strzelać do mnie. Wtedy uciekałem, bo byłem sam.
Tak się przestraszyłem, że wszedłem do domu, zaryglowałem drzwi,
wsunąłem się pod łóżko i tam zostałem, aż do przyjścia rodziców.
A jak przyszła mamusia pierwsza, to nie chciałem jej wpuścić, bo się
tak bałem. Dopiero jak poznałem głos, to ją wpuściłem.

Sz.S. : To bardzo ciekawe.
J.Cz. : Tak, rzeczywiście.
Czym była wojna wtedy dla Pana jako chłopca? Czy rozumiał Pan, co się
W Polsce dzieje?
p.A.C. : A no , tak to nie rozumiałem, bo skąd? Cztery latka miałem.
Dopiero później, jak miałem 10 lat, no to już wtedy widziałem, co to
wojna.
J.Cz. : Co w ogóle dla Pana oznacza wojna?
p.A.C. : Wojna jest zagłada. Strzelali, ginęli ludzie, no i męczyli ludzi.
Sz.S. : Jesteśmy bardzo wdzięczni, że poświęciłeś nam, Dziadziu, czas.
J.Cz. i Sz.S . : Dziękujemy! Do widzenia.

Justyna Czosnyka
I Szymon Starzycki .

