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Budowałem Pałac Kultury
Tak może o sobie powiedzieć Ryszard Kunze z Osiecznej. W
1953 roku budował w Warszawie pałac. Był oczywiście jed-
nym z tysięcy robotników, ale do dziś pamięta widok stolicy
z 36 piętra Pałacu Kultury.

- Miałem wrażenie, że Wisła
płynie nam pod stopami - wspo-
mina. - Jeszcze nie było iglicy pa-
łacu, jedynie ta część prostokątna,
ale ogrom budowy robił wrażenie.
Nie każdy mógł wtedy wjechać na
górę. 

Mówiąc szczerze pobyt pana
Ryszarda w Warszawie był trochę
przypadkowy. Miał dopiero 20 lat,
przed nim było jeszcze wojsko,
pracował w „leszczyńskich” pom-
pach. Ale właśnie wtedy w za-
kładzie przeprowadzano reorgani-
zację i zwalniano ludzi. On był jed-
nym z tych, którzy stracili pracę. I
wówczas kolega zaproponował mu
dołączenie do grupy pionierów,
którzy mieli budować pałac w War-
szawie. Nie miał nic do stracenia,
bo w Osiecznej nie czekała jesz-

cze rodzina, a on miał zawód ślu-
sarza maszynowo - narzędzio-
wego. Akurat taki na wielką
budowę. No i obiecywano dobre
zarobki. Wsiadł więc w pociąg i po-
jechał do Warszawy, razem z
dwoma kolegami z Leszna.

- Byliśmy zatrudnieni przez
firmę budowlaną z Poznania -
mówi pan Ryszard. - Ale robot-
nicy przyjeżdżali z całej Polski. Po-
laków było na budowie około
pięciu tysięcy. A Rosjan jeszcze
więcej. Znali się tylko ci z brygady
albo z hotelu. 

I opowiada pan Ryszard jak
prosto z dworca zabrano ich do
hotelu w dzielnicy Koło. Tam stał
nowo wybudowany hotel pracow-
niczy a obok blok studencki. Na
miejscu był sklep, pokoje trzy-
czteroosobowe, czysto, wygodnie.
On mieszkał z kolegami z Łowicza
i z Poznania. Niedaleko, na Jelon-
kach, swoje miasteczko wybudo-
wali Rosjanie. Ogrodzili teren i
kwaterowali tam pracowników. Oni
mieli wszystko - kino, teatr, sklepy.
Czasem, okazując legitymację pra-
cowniczą, udało się wejść do
środka. Wtedy Polacy kupowali
tam zegarki, czapki, żywność.
Takie to były czasy.

- Pamiętam, jak wokół pałacu
wyburzano domy - wspomina pan
Kunze. - Opasywano je w dwóch

miejscach i ściągano na dół cały
gruz. Dla nowego pałacu po-
trzebny był ogromny teren. Przy-
wożono przecież tysiące ton drutu,
cementu, całych konstrukcji. Iglicę
montowano na dole, a potem dźwi-
gami wciągano na górę. Robotnicy
uwijali się od rana do wieczora. 

Ryszard Kunze był w brygadzie
przygotowującej zbrojenia stro-
pów. Wyginali pręty na odpowiedni
wymiar. Mówi, że praca nie była
zbyt ciężka. Starali się wykonać
normę, a często ją nawet przekra-
czać. Bywały tygodnie, że wyra-

biali 150 procent normy. To się
oczywiście przekładało na pienią-
dze. Jeżeli wtedy w Lesznie zara-
biał około tysiąca złotych, to w
Warszawie dostawał prawie cztery
tysiące. Nigdzie nie zarabiało się
lepiej. 

Ale pieniędzy nikt nie oszczę-
dzał. Chłopacy po pracy zwiedzali
Warszawę. Bywało, że z jednego
końca stolicy jeździli taksówkami
na drugi koniec. Dobrze zarabiali i
dużo wydawali. Mieszkanie było
bezpłatne, a żywili się na miejscu

Odszedłem na własną prośbę.
Mam nawet odpowiednie zaświad-
czenie z 1954 roku. Przechowuję
je przez te wszystkie lata. W końcu
niewielu mężczyzn z naszego re-
gionu budowało Pałac Kultury. 

Po latach okazało się, że na za-
świadczeniu nie było wpisu o dniu
rozpoczęcia pracy, jedynie data
odejścia z niej. Nie można więc
było zaliczyć tego okresu do stażu
pracy i do wyliczenia emerytury.
Ostatecznie więc ta warszawska
przygoda pozostała jedynie w pa-

w kantynach. Kto miał rodzinę od-
kładał gotówkę, kto nie musiał, po
prostu tego nie robił. Pan Ryszard
mówi, że już nigdy potem nie był
na tak dużej budowie i nigdy nie
zarabiał tak dobrze. Choć i to nie
trwało długo. 

- Na początku traktowano nas
jako pracowników w delegacji -
mówi. - Były więc diety za pobyt
poza domem. Ale ktoś wpadł na to,
że skoro jesteśmy w stolicy zamel-
dowani, to delegacje się nam nie
należą. No i obcięto pobory. 

Budowa, która miała być pre-
zentem Rosjan dla Polski, tam na
miejscu, owiana była tajemnicą.
Teren był opłotowany, a bramy
wjazdowe ponumerowane. Każdy
pracownik otrzymał przepustkę na
wejście wyznaczoną bramą. Pan
Ryszard wchodził bramą numer 1
lub 2. Na górę też nie każdy mógł
wjechać. Wtedy, na 36 piętro
wjazd załatwił mu jeden z Rosjan.
Nigdy potem nie był już wyżej,
nawet po latach gdy odwiedzał
Warszawę. Być może tamte ogra-
niczenia wynikały z potrzeby bez-
pieczeństwa, ale może z innych
przesłanek. Nie czas się nad tym
zastanawiać. 

- W Warszawie spędziłem kilka
miesięcy - dodaje pan Ryszard. -

mięci i „w papierach”. Jest o czym
opowiadać dzieciom i wnukom. 

- To dobre wspomnienia - do-
daje pan Ryszard. - Nie żałuję, że
dołączyłem do budowy. Byłem tam
co prawda bardzo krótko, ale wi-
działem jak stawiano ostatnie kon-
strukcje. Gdy opuszczałem stolicę
wszystkie mury były już na swoim
miejscu. Dziś powiedzielibyśmy, że
oddawano właśnie stan surowy. 

Kiedy teraz ktoś mówi, że Pałac
Kultury należałoby zburzyć, pan
Ryszard rozważa, czy w ogóle by-
łoby to możliwe. Technicznie oczy-
wiście dałoby się to zrobić, ale
koszt takiej operacji chyba prze-
kroczyłby wartość budowy. To była
przecież betonowo - stalowa kon-
strukcja. Ile miesięcy, a może lat,
trzeba by wywozić ten gruz? Czy
warto?

- Kilka razy w życiu byłem w
Warszawie - kończy swą opowieść
pan Kunze. - Za każdym razem
spacerowałem obok pałacu i za-
wsze przypominałem sobie tamte
lata. Dziś to jednak zupełnie inne
miasto. Warszawa nam wypięk-
niała. 
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