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Tychy Opowie66 o tyskich taks6wkarzach' ich klientach i historii miasta
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Kariera Wilhelma Plewni, pietwszego tyskiego taks6wkarza nie trwala wiqc dlugo. Nurner 1

,dzredziczyll" po nim: Alojzy Grygier, Piotr Ucka i Miroslaw Gondzik.

Zrzeszonego Pan 86g strze2e, czyli samoch6d-doro2ka
Z poczqtku taks6wki nie posiadaly zamocowanego na dachu charakterystycznego pod6wietlanego

napisu ,,taxi". Pojawil siq on w latach 50. Wozy do przewozu os6b odr62nialy siq wyl4cznie

oznakowaniem z taSmy o wzorze szachownicy przyklejonej wok6l karoserii. Z czasem na drz,wiach

pojawil siq numer taks6wki namalowany kontrastuj4c4 farba. W Tychach w 1954 r. poj awily siA

przykEcane na stale palqki z podSwietlonl.rn napisem.

Od 1 czerwca 1921 r. w ka2dym mie6cie powiatowym i wydzielonym z powiatu byla jeclna

obowi4zkowa d1a wszystkich organizacja o nazwre ,,Zrzeszenie pry\'vatnego handlu i uslug", kt6re
skupialo transportowc6w, wozak6w (furman6w) i kupc6w Dzisiaj brzmi to dziwnie, a1e dzialaLlnoS6

polegaj4ca na przewozie os6b byla pocz4tkowo rejestrowana jako samoch6d-doro2ka.

Pierwsza siedziba tyskiego Ztzeszenia Transporlu Osobowego mieScila siq w nieistniej4cyrn juZ

budynku przy ulicy Staroko6cielnej 57, w hotelu ,,Pod Dqbem" (169 ul. Staroko6cielnej i alei
Bielskiej). Zbudowany przez rodzinq Rawner6w budynek mie6cil tak2e siedzibE tyskiego PZU.
P62niej biuro przeniesiono na ul. Czere6niowq 5ll3 do bloku mieszkalnego. NastEpnie zrzeszente

na kr6tko przenioslo siq do pawilonu ,,Tyszanka" (ci4g sklep6w za malym,,Tesco" prz:y u1.

Edukacji), by wreszcie wy14dowa6 na ul. Wieniawskiego, w wykupionym 1oka1u. Ostatecznie lokal
sprzedalo i wynajmowano pomieszczenie w budynku przy u1. Budowlanych (budynek dzisiejszego
MZBM-u). Pierwszym kierownikiem biura byl Adam Brzqk, po nim kolejno J6zef Kuchar i ltalina
Sojka.

Tyskie zrzeszenie podlegatro Wojew6dzkiemu Zrzeszenlt Handlu i Uslug (14 biur terenowych).

Bylo trzecim w wojew6dztwie, po katowickim i rybnickim. W szczytowl,m okresie naleZalo do

niego 1500 kierowc6w. Ich sprawami zalmowalo siq 14 biur terenowych. Administraoyjnie
tyskiemu zrzeszeniu podlegaly nawet tak odlegtre od Tych6w gminy, jak Czechowice-Dzierlzice,
Pawlowice czy Brzeszcze, a tak2e Pszczyma, Mikol6w, N-aziska, Orzesze i gminy w6rvczas
podlegaj 4ce administracyjnie Tychom (np. Bieruri Stary).
W 1983 r. nast4pil podzial na dwie organiz acje: Zrzeszenie Handlowc6w i Kupc6w oraz Zrzeszenie

Pryrvatnego Transporlu, do kt6rego obowi4zkowo naleZeli taks6wk arze. Pv5maleLnoS6 do

organizacji bytra obowi4zkowa do 31 grudnia 1988 r. P62niej zrzeszal siq ten, kto chcial.
Przyna1e2no66 czasem pomagala w kwestiach prawnych htb zwiqzarych z zaopatrzeniem w tudno
dostqpne materiatry: opony, akumulatory 1ub paliwo w okresie reglamentacji (kryzys gospodarczy

lat 80.). Co najwa2niejsze przyznawano tzw. asygnaty umo2liwiaj4ce kupno nowego wozu, co

kiedyS nie bylo tak proste jak dzi6.

W czq6ci zaopalrywano siq w Tychach przy u1. Bukowej (sklep Polmozbytu). W latach tiO. w
Mikolowie warsztat otworzyl pan Adamus. Tam siq jechalo i on wszystko gwarantowal. Mial
kontakty z producentami. Poniewa2 trudno bylo o czEfci, to wszyscy taks6wkarze korzystali zljego
uslug. Specjalizowal siq w autach polskich i japofskich m6wi Eugeniusz Helios, taks6wkarz od
48 lat.

Zawsze chcialem jezdzi6

-Tu jest moje pierwsze auto - m6wi Eugeniusz Helios, pokazuj qc zdjqcie kremowej warsjzawy.

Mija 48 lat odk4d stan4l na postoju taks6wek.

W 1969 r. wyszedlem z wojska. Rok p6Zniej mialem juL prawo jazdy drugiej kategorii. Chciaiem
zosta6 kierowc4 autobusu miejskiego (Wojew6dzkie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne), a1e

stwierdzono, 2e kierowca autobusu musi mie6 24 lata, a ja mialem 21. Kupili6my w6wczas now4
warszawQ i kolega Pawelczyk mnie namawial: ,,Przyjd2 na post6j, masz fajne auto" i tak zaczS.em

tq przygodq, kt6ra trwa do dzisiaj. Zawsze chcialem by6 kierowc4. W tym celu ukofc::ylem

,,samochod6wkq" w Tychach przy ul. Nowoko6cielnej. Praktyka mialem w bazie PTBM przy ul.
Budowlanych w miejscu dzisiejszego sklepu E. Leclerc i w WPK na ul. Sadowej. Jak zaczynalem,
to mechanikq pojazdow4 znalem bardziej teoretycznie niL praktycznie. Ale mialem takiego
wspaniaiego kolegq, kt6ry byl pasjonatem aut. Jak miatrem jakiS problem, to przyje2dLal l nzem to
naprawiali6my - wspomina Eugeniusz Helios.



Telefonowanie do budki na pl. Bieruta
Pierwszy kurs po odbiorze zezwolenia w Urzerdzte Miasta miatrem z postoju, gdzie stori dziS

pawilon Azet. Zawiozlem pasa2erkq na ulicq Bukow4. Najczq6ciej jednak stalem na placu Bieruta
(dzi6 plac Baczyfskiego). Nie bylo w6wczas kom6rek, ale byla inna forma kontaktu. Stal tarn taki
zadaszony automat i klienci mogli zamawia6 taks6wkq telefonicznie. Kiedy kto6 dzwonil, fwiecila
siq lampka sygnalizujqca polAczenie. Takie telefony byty jeszcze na dworcu PI{P i pod Azetem.

Najczq6ciej stalo siq po prostu na postoju i czekalo na klienta. Albo kto6 znajomy dzwonil na

domowy telefon, je61i chcial zam6wi6 taks6wkq na nastqpny dzieri.

Pierwszy post6j byl pod Barem Centralnym (zwanym ,,mordowni4"), kolo kina ,,Halka" (169 ulic
Sienkiewicza i Ko6ciuszki). Kolejny waZny punkt postojowy zlokalizowany byl na dworcu PKP.

Jednak najlepszym miejscem postoju bytr plac Bieruta. Stal siq on nalbardztq rozpoznawalnym
miejscem postoju taryf. W 1971 r. zbudowano Szpital Wojew6dzki i tam w dwa lata po jego

uruchomieniu tak2e oznakowano post6j d1a taks6wek. Nastqpna du2a zatoka powstala w polowie lat
70. obok domu handlowego Azet (poczqtkowo noszecego nazwq Supersamu). Istnieje tam do clzi6.

Trudno bylo zosta6 taks6wkarzem
Przez dlwgi okres przyst4pienie do zawodu taks6wkarza nie bytro proste. Zezwolenia wydawal
Wydzial Komunikacji Urzqdu Miejskiego, natomiast k4,teria ustalalo zrzeszenie. Moglo ono
zablokowad kandydaturE, a kierownik wydziatu przy wydawaniu zezwolenia bral to pod uwagq.

Je61i taks6wek bylo za duio,Wleria zaostrzalo b4dZ odwrotnie luzowano.
Zeby je uzyska6, trzeba bylo przejlt, przez skomplikowan4 procedurE, kt6ra przewid.ywala
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z topografri, zgoderlekatza medycpy pracy, nienal;annq
opiniq (wlnviad Srodowiskowy). Sprawdzano niekaralno66 kandydata i uprawnienia - wymagane
bylo prawo jazdy kategorll II zawodowej. Taks6wkarze byli ptzez dlugi okres swoist4 elitq
spolecznq gl6wnie z uwagi na zarobki i trudno56 uzyskania licencji na przew6z os6b.

Przedstawiona procedura uzyskiwania zezwoleri funkcjonowatra b ez przerwy od 27 listopada 195 1 r.

do 23 grudnia 1988 r.

Stan rzeczy zmienila tzw. ustawa Wilczka z 1988 r. (Mieczyslaw Wilczek - minister przemysfu w
rzqdzie Mreczyslawa Rakowskiego), kt6ra spowodowala, Le prak\tcznie ka2dy m6gl z:osta6

taks6wkarzem. Zniesiono regulacje obowi4zuj4ce w przeszloSci. To nodzilo
wewnqtrzSrodowiskowe niesnaski. Do grona kierowc6w dolqczylo wielu emery46w Ci, dla kt6rych
jazda byla jedyn5'm 2r6dLem dochodu, poczuli siq pokrzy.r'vdzeni. ,,Ja zyjE tylko z tego i placq
podatki. A taki ma emeryturq i jeszcze donbia" - to jedna z uwag wy gloszonych przez

,,stary numer" na postoju.

Bywalo niebezpiecznie

Czy na przestrzem lat zatwaLyl pan jakie6 zmiany w zachowaniu i mentalno6ci pasa2er6w?

pltamy Eugeniusza Heliosa.

- W zachowaniu ludzi niewiele siq zmienilo przez te wszystkie lata. Zawsze byli grzeczni klienci,
ale i tacy, kt6rzy mieli jakieS ,,ale". Dlatego zawsze radzilem mtrodsz)..rn sta2em kolegom, 2eby
rozmowQ rozpoczynatr klient. Bo on wsiada do wozu i my nie wiemy, w jakim jest stanie. Mo2e jest
zdenerwowany, mo2e nad czymS siq zastanawia, chce sobie co3 przemy31e6, ma co6 do za\atwiania i
to go zajmuje. Jak sam nawiEle rozmowQ, to w porz4dku, a1e mo2e sobie tego nie 2yczy6.
- Zdarzaly mr siE r62ne niebezpieczne sytuacje, kiedy trzeba bylo by6 trochq psychologiem. KiedyS
na u1. Stoczniowc6w wsiadlo mi trzech wypitych. Bylo po nocce, niedziela rano, ok. 9.00. M6wi4:

,,JedZ!". ,,Ale gdzre?" - pytam. ,,No jedz!". No to... jadE. Doje2dlam do alei Bielskiej i nagle jeden z
tylu lapie mnie za gardNo i przyciska rqk4 do siedzenia. A ten co siedzi z przodu, kopie w taksometr.
Oswobodzilem siq, a oni uciekli. Trzeci ledwo co siq wydostal z atta, bo tak byl pijany. Brylem

oszolomiony tym zdarzeniem i w sumie nic z t)'m nie zrobilem.
Ciqg clalszy w nastepnym numerza
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Na postoju i w drodze (c2.2)
W pierwszym odcinku (,,Nowe Info nr ll z 20,05 br.) prrybliirylem poczqtki braniy
taks6wkarskiej w \chach. Rozpocz4lem tei opowie66 o tym, jak niebezpieczny mo2e by6
zaw6d taryfiarza. Dzi(i moi rozm6wcy - taks6wkarze weterani - kontynuuj4 ten w4tek.
Wspominajq tei niecodzienne kursy i niezapomnianych pasa2er6w.

Niebezpieczne kursy

-Koledze (nr boczny 76) zarzucono szyjq pqtlq, podduszono go i pociEto noizem. MNodzi hdzie
wyrvie2li go do Urbanowic. To jeden z drastyczniejszych przypadk6w... - wspomina Eugeniusz
Helios.

- W Cielmicach mialem zdarzenie z prlanym pasa2erem, kt6ry pr6buj4c wyj 36 bez zaplacetta za

kurs, zadal mi niespodziewanie cios w Iwarz. Na szczE6cie jego rqka nie bytra zbyt wielka, taka
koScista raczej, a i ja bylem wtedy mlody, wiqc dalem radq wybiec z auta. Zlapatem go i wcisnqlem
z powrotem na tylne siedzenie. Potem gazem na komendq milicji. Tam wyja6nilem dyiumemu, co

siq stalo. W ci4gu godziny temat zostal calkowicie wyja6niony. Ja nie spalem przez noc, ale on nie
m6gl le2eO na plecach pewnie z lydziei. I na piechotq musial wraca6 do Cielmic opowiada E.
Helios.

- Imym razem klienci kazali mt siE wie26 siq na Gronie (dzielnica Mikolowa), ulicq Mikolo'wsk4
tarn, gdzie siq te skatki zaczynajq. Byla ciemna noc . Zaczerli wysiada6. ZlapaLan jednego za raLmiq i
upomnialem siE o na1e2no36. On poklepal mnie znacz4co po ramieniu i powiedzial: ,,A tak piechty
do Tych6w by6 nie poszel?". Ja sam noc4 i tych trzech... Wolalem odpuSci6.

Mlotkiem w oko i noiem w gardlo

- Generalnie w Tychach bylo do66 spokojnie. Dopiero jak w latach 80. postawiono Hotel Tychy, no
to trochEzaczqlo siq dzia6 - snuje swojq opowieS6 E. Helios.

- Kierowca Stanislaw - numer boczny 49... PasaZerowie wziqli kurs na cegielniq w Czulowie.
Jeden z nich zaatakowal go znienacka mlotkiem. Podczas zadawania ciosu obuch spadt z Irzonka,
trafrajqc kierowcq w oko, kt6re zostalo uszkodzone. Pami4tk4 po t1,rn stala siq te2 ksywka, kt6ra
przylgnSa do Stasia. Koledzy nazy"wali go ,,Slypko". Sprawcy napadu zbiegli ptzez las i zostali
zlapani dopiero w Myslowicach Wesolej. Smaczku tej sprawie dodaje fakt, 2e jeden z napastrLik6w

kilkana6cie 1at p62niej sam stanql na postoju i jeLdzrl taks6wk6 zaS Stanislaw zakofczytr karierq
szolera niedfugo po tym zdarzeniu.

WSr6d innych ofiar r.rapad6w byl te2 lerzy (ru boczny 115), kt6remu napastnicy podciqli gardtro. Do
zdarzenia doszlo w Swierczyfrcu. Na szczq6cie kierowca prze2yl ten atak. Nie2yj4cy ju2 Franciszek
Dyjas (numer bo czny 27) opowiadal koleg om, 2e byl Swiadkiem napadu na kierowcq ilinego wozu.
Pom6gl mu, a ten z wdziqcznoSci zaprosil go do lokalu. Kiedy przyszlo do placenia rachunku,
okazalo siq, 2e uratowany nie ma cz),rn zaplacit,. W ten spos6b Dyjas stal siq mimowolnyrn
samarytaninem. Uratowal wiqc cudze zdrowie i. .. porlfel.
Wypadek. kt6ry obr6sl mitami

- Najpowa2niejs ze zdarzenie drogowe, jakie pamiqtam, mial inny kolega. W 1969 r. z restauracji w
Teatrze Malym odwozil troje pasa2er6w, w t1'rn dwoje cudzoziemc6w. Na ulicy Katowickiej w
Czulowie skqcil, nie ust4piwszy pierwszeistwa nadje2dLaj4cernu z przeciwka. Nast4pilo czolowe
zderzenie. Tr6jka pasa2er6w zginela na miejscu. Kolega doznai szoku i zbiegtr z miejsca qpadku,
ale p62niej powr6cil. Skoriczylo siq rozpraw4 s4dowq i wysokim w1'rokiem. To zdarzenie obroslo w
Srodowisku mitami. M6wiono r6nte ueczy:2e wla6ciciel wypadl zwozupodczas kolizji, a sam nie
prowadzil, bo byl nietrze2wy, 2e zamieniL siq z kimS. Niekt6rzy m6wi1i, 2e rzeczyr,vistym kierowcq
byl nie on, a1e jedna z ofiaq miejscowy milicjant. Ta sprawa dtugo byla gl6wnlm tematem rozmow
na postoju. Jak siq moZna domy51i6, ten kolega nie wr6cil ju2 do zawodu.
Jubiler z gestem wzigty za wampira
W Tychach niedaleko Baru Centralnego (zwanego przez lyszan mordowni{ pracowal jubiler z



Bqdzina. Kawaler. W pamiqci tyskich taryfiarzy zapisal siE jako czlowiek z fantazjq... Tak go

wspominaj4: Mial zaldad zlotniczy u Krupy (dawny wla3ciciel budlnku restauracji na rogrL ulic:
KoSciuszki i Sienkiewicza). Pieni4dze mial to i lubil siq zabawi6. PamiEtam, 2e czasem nosil
kieliszek w maq.narce i m6wil ,,tu mi 1ej".

- Wozili6my go do Ustronia na dancing, a czasem teZ do restauracjl ,,Bajka" w Mikolowie. Bral
wtedy piq6 taks6wek i co jaki6 czaskazal stavrae,leby przesiq66 siq do innego wozu. Zartowalli6my,

2e w jednl.rn wozie jechal on, a w drugim jego kapelusz. On siE bawil do rana, a my czekalli3my.

Jadl, a talerze to kelnerzy zbierali za oknem. Pamiqtam, 2e w k6lko placil orkiestrze, 2eby grala
jego ulubiony kawalek dancingowy ,,Trzeba lysych pokry6 pap4''. Jak juZ siq ugo3cil, pojadl i
wytafLczyl, to wacali6my. Dobrze ptracil.

- Mialem kiedy6 z t1,rn jubilerem kurs do domu. Byl ju2,pod muchd'i2le mnie pokierowal. ,AJ<urat

byl to okres, kiedy milicja intensp'vnie szukala wampira z ZagkEbia napadaj 4cego na kobiety (druga
potowa lat 60. - przyp. red). Wjechali6my w ulicq, kt6ra nagle siq urwala, i kiedy usilowalem z
niego wyci4gn46 poprawly adres, w naszym kierunku zbli2ylo sia kilku tajniak6w w cyr,vi1u. Wziqli
go za tego wampira. Powiedzialem: ,,Panowie, on jest pod moj4 opiek4 i nic mu siq nie mo2er sta6.

Potwierdzam jego to2samo56 i ryczer, 2e to nie jest ten czlowiek, kt6rego szukacie".
I cielaki sig wozilo
Czasem rola kierowcy wyL<raczala poza standardowe podwiezienie pasaLera. - Raz mialem doS6

niecodziennych pasa2er6w. Wstyd siq trochq przyzna1, bo to bylo karalne... Wiozlem 2y.r,ve cielaki z
okolic Pszczyny do pewnego gospodarstwa. Gl6wnlnni drogami! Wymontowalem wtedy ty1n4
kanapg z mojego fiata. Jeden cielak glow4 w jedno okno, drugi w drugie okno i jedziemy! Irajnie
wtedy mi zaplaclli. Najdalej taks6wkq bylem w Swinouj6ciu. Czqsto je2dziLem w dalsze trasy z
czlowiekiem, kt6ry wieszal dzwony w ko3ciolach. Byly z tego dobre pieni4dze - wspomina
Eugeniusz Heiios.

Pawel Bro2ek (numer boczny 3): - Poproszono mnie, Zebym pojechal na targ po prosiaki. Irajnie
placili. Pasa2erka powiedziala: ,,Wy siq Pawel umjycie targowal, to podZcie z nami". Prosiaki
najlepiej kupowa6 do pary (samiec i samica), bo lepiej siE chowajq. Na tym targu sprzedaj4oa nie
miala takiej pary i chciala mnie oszuka6, pr6buj4c sprzedab dwa samce. Wkurzylem siq i m6wiq:

,,Co wy mnie tu mutter cyganicie". Wysypalem te wieprzki z worka i prawda wyszla na jaw.

Kobieta mnie przeprasza\a. To byly takie czasy.. . Mo2e i nic nie bylo, za to wesolo bylo.

- Je2dzlNo siq du2o d1a firm pafstwowych. Na przyktrad rozwoziliSmy \4ryp+aty dla r6iinych
przedsiqbiorstw. Czqsto jeLdztlem dla PCSBBW z ich pracownikiem Pawlem Zauyn4. Mieli6my
konwojenta i we tr6jkE jechaliSmy do bazy sprzgtu w Bziu Zameckim. To bytry regularne kursy co
miesi4c - wspomina jeden z taksowkarzy.

Eugeniusz Siwy (numer boczny 25): Swego czasu bylem najmlodszym taks6wkarzem w
wojew6dztwie katowickim. JeLdzilem dla Telewizji Katowice. Wozilem miqdzy inrii.'rni spiker6w
telewizyjnych. Przy okazji tej pracy udalo mi siq kiedyS zatrapat jako statysta do filmu ,,Grzr:szny
2ywot Franciszka Buly". W wersji trzygodztnnej tego frlmu byta Iaka scena, gdzie idzie prc,cesja

pogrzebowa, kt6ra w neczywisto6ci szmugluje towar, miqdzy innl,rni wuszty. A jo do tej prrrcesji
wychodzq w czomyrn ancugu...
Jak tu zarobid?

-Najlepsze zarobkowo byly laIa 70. Tuyfa nie byla korzyslna, za to nadrabiaLo siq liczb4 Lrrrs6w.
Jak byla podwyZka cen, to nie bylo technicznej mo2liwoSci szybkiego dostosowania taksometru,
dlatego zrzeszenie wyposa2alo nas w tabele pomagaj4ce przeliczyb na1e2no56 na nowe cenq.. Byl
okres, kiedy obowi4zyr,vala taka sama taryfa na terenie calego ktaju. Z czasem moglo okesta6 j4
zrzeszenie, a potem kazdy indywidualnie.

- Calkiem niezly ntch panowal do 2008 r., w kt6rym zacz$. siq kryzys Swiatowy - m6wi pan
Eugeniusz. - Firmy zaczely ciql koszta i odbilo siq to r6wnie2 na czEstotliwo6ci jazd taksirwk4.
Obecnie jest to praca na przeLycie, zwrot koszt6w i jakikolwiek zysk. Kursy na lotnisko - to byl
dobry zarobek. W ci4gu miesiqca mo2na bytro zrobi6 kilkadzie si$. przejazd6w. W tym czasie na
mie3cie robilo siq luZniej i ci, kt6rzy zostawali, dostawali okazjE do zrealizowania tych kurs6w,
kt6rych nie obstugiualy w tym czasie inne wozy.



-Liczba zarejestrowanych woz6w zmieniala siq dy'namicznie. Je51i zerknie siQ na numery boczne

dzisiejszych pojazd6w, to moZna pomy6le6, 2e w Tychach jest ponad 800 taks6wek. Jr;dnak

aktualnie wykorzystywane numery nie odzwierciedlaj4 rzeczywistej liczby taks6wek. Kiedy kto6

odchodzil z tych czy innych przyczyr, jego numer nie byl ponownie przydzielany. Po prostu

wydawano kolejne numery wchodz4cym do bran2y kierowcom. St4d te2 brak na ulicach ,,starych"
numer6w i wysokie nominatry obecnych. W 1970 r. - zarejestrowanych bylo 58 taks6wek, a dziesiqO

lat p62niej w 1980 r. ju2 233 - m6wi Eugeniusz Helios.
Na liczbq udzielanych zezwol.ef silny wptyw mialy zmiany pohtyczne. Od poczqtku lat 80. roslo
znacz4co zainteresowanie indyr,vidualnym przewozem os6b, co bylo spowodowane brakami
zaopatrzeniowymi w sklepach. Taks6wkarzowi jeLdZqcemu na co dzieh do r62nych miast latwiej
byNo zalatwi(, pewne towary a potem sprzeda;l1ub wymienid gdzie indziej. Wraz z ogloszentem
stanu wojennego (13 grudnia l98l r.) zacz$y siq trudno6ci z zaklpem paliwa. Obowi4zywaly
limity. Taks6wkarze mogli wykupi6 okolo 300 400 lih6w paliwa na miesi4c, co - tzeba uczciwie
powiedzte6 - w1ystatczalo na potrzeby transpofiu os6b. Niekt6rzy sprzedawali swoje przy<lzialy
kartkowe na benzynq 1ub w)'mieniali na inne trudno dostEpne towary. Reglamentacja paliwovra nie
obejmowala aut z silnikiem Diesla. Olej napEdowy bytr do kupienia ,,bez kartek". Malo kogc, bytro
jednak sta6 na kupno auta z silnikiem wysokoprq2nym - wspomina pan Eugeniusz.
W taks6wkarskiej bran2y brak jest uregulowari, kt6re stwarzatyby r6wne szanse wszystkim
kierowcom - emeryt6w, ludzi pracuj4cych dorywczo i tych,kt6rzy LyjqwyNqcznie z taks6wki. Przy
czym wszyscy ponosze te same obci42enia podatkowe. Sluchaj4c uwainie moich rozm6rvc6w
zauwa2ylem, jak r62ne postawy wobec wykonyrvanej pracy przyjtttuj4. Dla jednych czrynnik
finansowy byl kluczowym powodem podjqcia tej pracy. Inni za nie mniej istotna uw alali poczucie
wsp6lnoty zawodowej i koleZerisk4 atmosferq. Jeszcze innych poci4gal towarzyszqcy tej pracy
element przygody. Jeszcze inni dostrzegali w niej mo21iwo66 wykreowania swojego wizerunku,
m.in. przez akt1wno66 spolecznqzwi4zan4 z tym zawodem.
Zbierajqc materialy od 2yj4cych jeszcze weteran6w taks6wkarskich, udalem siq na post6j, 2eby
zagadnqb pierwszego z brzegt kierowcq o obecne warunki ptacy., By"walo panie, 2e przynosilem
do domu i kladlem na lod6wce plik bankaot6w, a2 stq Zona dziwila. A teraz czasem wstydzq siE

wraca6, bo nieraz polo2q st6wkq, a nieraz nie, bo muszq zatankowa6.
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[chy OpowieS6 o tyskich taks6wkarzach, ich klientach i historii miasta

Na postoju i w drodze (c2.3)
Banalem jest stwierdzenie, 2e dla taks6wkarza najwainiejszy jest w pracy samoch6d, rale w
Iatach 60. marka i stan wozu mialy wplyw na pozycjg w frodowisku i wfr6d pasa2er6w

(wigksza liczba kurs6w). Wtedy latwo nie byloo bo nawet je6li mialo sig pieni4dze, to auto
trudno bylo dosta(.. Z ostatniego odcinka naszej opowieSci dowiecie sig paristwo, jakimi
samochodami je2dzili pierwsi taksiarze. PrzybliLamy teL sylwetki tych najbardziej znanych,

lubianych i szanowanych kierowc6w.

Leon Malek
Wszystkim kierowcom znany byl Leon Malek, jeden z pierwszych tyskich ,,numer6w" (nr 5). Przez

wiele lat prezes Stowarzyszenia Transportu Prywatnego. Energiczny, przedsiEbiorczy, lubi4cy
brylowa6 na postoju, jak i w Srodowisk-u. DziS o takich osobach psychologia m6wi ,,gwiazda
socjometryczna". Na zdjqciach dobrze rozpoznawalny po swoim szerokim ufmiechu i cienurych

okularach.

-Leona wszqdzie bylo pelno... Byi obrotny, jak go gdzie6 wyrzucali drzwiami, to wchodzil oknem.

Nie ominql Zadnych uroczystodci, oficjalnych imprez - wspomina Pawel Bro2ek.

Sprawom transpoftu osobowego po6wiqcal wiEkszoS6 swojego czasu. Kierowcq tyskiej taks6wki
zostal w 1958 r., a1e pracq w zawodzie szofera zaczS dziesiq6 lat wcze6niej od jazdy ciq2ar6wkq w
tyskim PSS ie. Byl to rok 1948. Karierq zawodow qzakoiczyl dopiero w 1994 r.

M6wi syn Leona Malka, Janusz: Ojciec opowiadal, 2e w tamtym okresie flata 50.) zawsze je1dzili

z konwojentem wyposa2onym w karabin. Jego w6z marki Horch mial otwierany dach i konwojent
przez tel'r lufcik wystawal z karabinem, zw4aszcza gdy tozwozili miqso [by1o ono w P]RL-u
towarem strategicznym, jego stale niewystarczaj 4c a podaL i rosnqce ceny wywolyr,valy niepokoje

spoleczne].

- Pierwszlm wozem w karierze taty byl mercedes 190D, tzw. ,,skrzyd1ak". Kolejne r6wnie2 byly
mercedesy, a2 do kofca kariery. Opr6cz nich mial w kolekcji jeden w6z marki Chevrolet i... czam4

wolgq.

Julian Balon
Bogatym Zyciorysem i ciekaw4 osobowoSci4 odznaczal siq wSr6d taks6wkarskiej braci Juiian llalon
(numer boczny 21). Swoje burzliwe losy przed i po II wojnie Swiatowej, a tak2e wspomnienia z
okesu okupacji niemieckiej, kiedy pracowal w nadle6nictwie Murcki opisano w lokalnej prasie. Do
Tych6w przybyl wraz z rodzinqw 1937 r. O pocz4tkach swojej kariery taks6wkarskiej m6wil tak:

,,W 1955 r. o2enilem siE. Moj4 2on4 zostala Maria Dziubany. [...] Po oSmiu latach urodzil siq. nasz

pierwszy syn, Jacek. Wtedy wla5nie, chcqc umo21iwi6 Zonie sprawowanie opieki nad synem,

zostalem taks6wkarzem. Bylo to mo2liwe, poniewa2 bylem ju2 wtedy wlaScicielem samochodu

marki Skoda Octavia. Potem go sprzedalem i kupilem na raty wamzawq. Byl to rok 1963 [...] W
latach 60. mo2na byio z tego nieZ1e 2y6. Na tyle nie21e,2e udatro sig nam wybudowa6 dom w
Bieruniu".
Niska emerytura zmusila Juliusza Balona go do kontynuowania tego zawodu tak dfugc, jak
pozwalaLo na to zdrowie. O jego usposobieniu i postawie Zyciowej niech Swiadczq nastqluj4ce
slowa zapisane podczas rozmowy z Ryszardem Kielczewskim w 1999 r. (artykul w ,,Tydzj.eri w
Tychach"): ,,Dzisiaj kokos6w na taks6wce siq nie zarabia. Czasamt przez 70 12 godzin trafia rni siq

trzech klient6w. Nie m6wiq tego,2eby naveka6. Nigdy w 2yciu nie narzekalem na los i nie bqdq
robil tego Ieraz. Mam swoje rado6ci, kt6rych 2r6dlem s4 moi synowie, a tak2e dw6ch wnruk6w

bli2niak6w [. ..] "
Ernest Stencel

Inn4 znan4 postaci4 w6r6d tyskich taks6wkarzy byL Emest Stencel, milo6nik motoryzacji, w catym

zaS kraju znany jako wybitny hodowca golqbi pocztowych.

M6wi Ztzanra Stencel: - M42 umartr w 1998 r. podczas stawiania budyrku, w kt6rym tyscy



golebiaze urzQdowali [ul. Wodna na Glince]. To byl czlowiek niesamowitego formatu. Wia(rciwie
jego najwa2niejszA pasja byly nie tyle samochody, co golEbie. Precyzyjniej: w tygodniu byly
samochody i ptaki, a w weekend ju2 tylko golqbie. Nawet na pomniku na cmentarzu w
Waftoglowcu ma napis: ,,Kochal golqbie ponad wszystko". Na jego pogrzeb zjechali siq lurlzie z

calej Polski t z zagranicy. By+y 34 sztandary, a w ,,Gazecie Wyborczej" artykul o nim... A1e pan

chcial o taks6wkach.

M42 od 195 8 t je2dzil na taks6wce, przez lI lat. Do 8 maja 1970 r. Najpierw osob6wkq a potem
przeszedl do transportu ciq2kiego. Jego zawsze interesowaLy duLe samochody. I to przeszlo na syna,

bo sy'n jeZdzi tirem. M42 w weekend robil synowi listq, co trzeba porobi6 przy autach i tak pomalu
go wdru2al. Pamiqtam, 2e jak sprzedawal ciE2arowego horcha, to catry dzieh chodzil wok6l niego.

Ogl4dal go, gladzil. Nie umial siq z Iym au;tem rozsta(,, bardzo byl do niego przywjqzany. Dtbal o

ka2dy sw6j w6z.

- Proszq spojrze6, takich zdjq6 pan na pewno nie widzial. Pani Znzanna wyci4ga plik kolorowych
zdlqt, z lat 60. - MEi. mial serdecznego przyjacrela. Nazylval siq Bazyi Szurin, wyjechal do

Ameryki. To on robil w 1965 r. te zdjqcia przy samochodzie mqZa na ulicy Batorego. Oglqda:my w
ciszy zdjqcta o specyficznej kolorystyce kodakowskiego fi1mu.

Pawel Klich
Obecnie najstarszyrn 7yjqcym tyskim taks6wkarzem jest Pawel K1ich, od numeru bocznego
naTy\\ any przez kolegor.r ..Pawlem Dziewiqrkq".

- Zaczynalem w Katowicach w ,,Auto-De1ko", ale potem poszedtrem pracowa6 w WPK

[Wojew6dzkie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne]. Zarobki jednak byly takie sobie. Na etacie

mialem jakieS 1800 zl. W dodatku ciqgle zdaflaNy siq konflikty o czq6ci. Pospieralem siq z

sekretarzem, bo nie bylem w partii. Zawsze bylem ten drugorzqdny - wspomina Pawel Klich. - To

wszystko spowodowalo, 2e dalem siq nam6wi6 koledze i poszedlem pracowa6 na postoju taks<iwek.

Tam juL byty porz4dne pieni4rlze. Jak kto6 przyrobit mocno, to wyciqgal nawet do 20 f.ys. zN

miesiqcznie. Ja stalem przewaLnie kolo Azetu albo na placu Bieruta. Je51i chodzi o samochorly, to
mialem ich okolo osiemlastu. Najwiqcej polonez6w. Zreszt4 do teraz nim je2d2E.

- Mam 86 lat. Je2dzilbym zawodowo do dzisiaj, gdyby nie to, Ze n7ozna do 80 1at. Lekarz i tak
przepu6cil mnie w wieku 75 lat na kilka 1at dtfie1, ale spytatr retorycznte, czy zamterzam prowadzi6

do setki?

Eugeniusz Helios potwierdza, 2e Pawel Klich na1e2a1 do najpracowitszych kierowc6w. O ile
przeciqtny taks6wkarz robil 60 tys. km rocznre, to jemu zdaualo siq i 90 tysiqcy.
Ekipa
Wspomina Janusz Matrek, syn Leona: Z opowie6ci ojca pamiqtam, 2e na poczqtkt kierowcy byli
ze sob4 bardzo zLyci, to bylo co6 wiEcej ni2 praca. Z dnia na dzieri potrafili siq skrzykn46 i
zorganizowa1 na rajd do Wisly czy Ustronia.

Eugeniusz Heiios: Rokrocznie organizowali6my bale, na kt6re zapraszali3my przedstau,icieli

Milicji Obywatelskiej, Urzqdu Miar i Wag i Wydziafu Komunikacji. A wiqc z tych Srodowisk, z
kt6rymi mieli3my zawodowo styczno66 z racji wykonyr,val'rych zadah. To bylo takie podsurnornanie

roku. Bale odbywaly siq one w domu kultury w tr aziskach Srednich.

Imprezy imprezami, a1e czasami slu2by interesowaly siq nami z nrrych powod6w. Ja mialem
kiedy6 dwie rewizje. Z czasem dowiedziatem siq, dlaczego. Powodem byla pewna kradzie2 w
Tychach. Sprawc6w zlapano w Piekarach, a przy nich znaleziono m6j numer domowy. Szukano u
mnie jakich3 kurtek sk6rzanych. Sprawdzano, czy ja z nimi jako6 nie wsp6lpracowa\em, cz:,y ich
gdzieS nie przewozilem... Nie udalo mi siq wyja3ni6, sk4d mieli m6j numer - m6wi Eugeniusz
Helios.

Taks6wkarze czEsto znah siq nie tyle po nazwiskach, co po bocznych numerach, imionach, markach
rA..

aut i ksyr,vach. Swiadcz4 o tym chocia2by przyklady: Pawla ,,Dziewi4tki", Stanislawa ,,S1ypko" i
Wacka ,,Granady".
Nie nale2y u1ega6 wra2eniu, 2e wszyscy 2y1i zgodnie. Nie brakowalo syh.racji rodzrlcych
antagonizmy. - Ojciec byl rygoryst4 je5li chodzi o obyczaje panuj4ce w3r6d kierowc6w i nie
podobalo mu siq nieraz podej6cie niekt6rych do zawodu. Bo to przecie2 specyficzna praca, bo



klienci s4 r62ni, trzeba mie6 pewne predyspozycje psychologiczne i umiejqtno$d obcowzmta z

ludZmi. Nie ka2dy siq do niej nadaje - m6wi Janusz Malek.
RozluZnienie regulacji dotycz4cych przystqpowania do zawodu zrodztlo podzialy. Narosia

wzajemna niechq6 miqdzy Wm| ktlrzy chcieli tylko dorabia6 do emerytury, a tymi, dia kt6rych
taks6wka to jedyne 2r6dlo zarobkr.65 70 proc. taks6wkarzy to dorabiaj4cy emeryci. Gl5wnie
g6micy i mundurowi.

Roman Drabik (numer boczny 452): - Myfmy siq kiedyS nie kolegowali z Gienkiem. On robil na

caly eIat, a jo na p6l, dorabiolech. I on uwaZol, 2e jo mt odbierom robota. Dopiero jak jo to rirucil i
zaj$.ech siq my6listwem, to my siq jako6 polubili i normalnie zaczli goda6.

Mercedes od Zasady

Banalem jest stwierdzenie, 2e dla taks6wkarza najwa2niejszy jest w pracy samoch6d, a1e w .latach

60. marka i stan wozu mialy wplyw na pozycjq w Srodowisku i wSr6d pasa2er6w (wiqkszaliczba
kurs6w). Dawniej latwo nie by1o, bo nawetjeSli mialo siq pieni4dze,to auto hudno bylo dosta6.

M. Songin (numer boczny 35): - Ojciec byl w Anglii i poslal mi funty. Kupilem wiEc skodq spartak.
To bylo dwudrzwiowe auto, kt6re musialem zamienil na warszawQ. Przepisy -.lq..magaly uLywania
samochodu czterodrzwiowego na taks6wce. M6j brat jeLdzil angielskim morrisem (w boczny 77)
kupionym od goScia z Kobi6ra, kt6ry z kolei przywi5zL go z zagranicy.
Piqhrego seledynowego forda mial Wasyl German zwany teZ ,,Wackiem Granada" od modelu
swojego auta. W6z prezentowal siE na tyle nobliwie, Ze cze$to wynajmowany byl do 61ub6w. lfacek
vel Wasyl byl repatriantem zza Btga, kt6ry ponod w czasie wojny mial stopief lejtnanta Armii
Czerwonej. Wykorzystyrval to skwapliwie, kiedy mial problemy z koncesj4 na przew6z osobowy.
M6wi Zuzanna Stencel, 2ona Emesta: - M42 zawsze marzyl o mercedesie. Niestety nigdy nie bylo
na to pieniqdzy, ale ja siq upartram, 2e zalatwiq mu tego mercedesa w Krakowie u Sobieslawa
Zasady. I zalatwllam. Czekal na niego p61 roku. Dlugo siE nim nie nacieszyl, bo tylko piq6 1at. Po

Smierci mq2a sprzedalam go irmemu taks6wkarzowi. Poniewa2 siq wahal, powiedzialam: ,,I?anie,
spytej siq na pan postoju. To jest auto od Stencla. Nic wiqcej panu nie powiem". Nastqpnego dnia
przyszedl i zapLacil 24danqcenE od rqki.
Pierwszy mercedes wSr6d taks6wek pojawil siE jednak o wiele wczesniej t nale2al do J6zefa Janty
(numer boczny 16). Byl to klasyczny ,,skrzydlak" w szarym kolorze.
Du2y fiat koloru bahama yellow
W 1969 r. na postoju pojawil siq pierwszy duLy fiat. Byl ko1oru bialego i nalezal do J6zefa Kurzaka
znanego w Srodowisku jako ,,Fukol" (nr boczny wozu 10). Co ciekawe w pewnym okresie to
wlaSnie fiat wzbudzal wierksze zainteresowanie pasa2er6w niZ mercedes!

Wspomina Eugeniusz Siwy (numer boczny 25): - Ja mialem drugiego duLego fiata w Tychaoh, to
byla jeszcze nowo66. Wszyscy chcieli nim jecha6. Po p6l roku przemalow aLem go na bardzo rzadki
w6wczas kolor ,,bahama ye1low". Lakier przywi6 zl mi z Woch Otto Bartkowiak, kielowca
wy6cigowy i rajdowy, dwukrotny mishz Polski. Przerobilem jeszcze skzyniq bieg6w, bo dZrn,ignia

byla na pocz4tku przy kierownicy. Ja j4 przenioslem tak, jak to bylo w p6Zniejszych modelaoh, na
podlogq. Szkoda 2e nie mam 2adnych zd1q6 z tamtego okesu, wszystko zostalo zalane w piwnicy.
Syn Leona Malka, Janusz wspomina stosunek ojca do swoich woz6w tak: - Ojciec mia,L taki
zwyczaj,2e kiedy kupil nowy samoch6d, to zawsze robil sobie z nim zdjercie pod ko6ciolern 5w.

Marii Magdaleny. Bardzo dbal o sw6j samoch6d - musial by6 umyty, wypolerowany, czrrsami
mieli5my wra2enie, 2e auto bylo waZniejsze ni2 rodzina. On t4pracq2yL
Przegl4damy z Eugeniuszem Heliosem spis tyskich taks6wkarzy, kt6ry zrobil w okresie, gdy byl
wiceprezesem Ztzeszenia Transportu Osobowego w Tychach. Dominuj q w nim auta rodzimych
matek z silnikami benzy.nowymi. Diesle, czy jak siq to dawniej mawialo ,,ropniaki",
reprezentowane s4 w tym spisie wylqcznie przez mercedesy.

-W sumie miatrem cztema6cie aut, lqcznie z obecn).,m - wspomina E. Helios. W roku 1970
jeZdzttem warszaw4 W latach 90. mialem mercedesa. W okesie 1998 2004 r. jeLdztlem
polonezem caro. Teraz jeZd2q volkswagenem passatem. Przedostatni w6z teL byl tej marki. Fiat6w
mialem chyba z siedem. Byty wiqc r62ne auta, i polskie, i zagraniczne. Najbardziej sobie chwalq
jednak niemieckie. Dobre silniki (1,9 TDI), malo awaryjne. Jak miatrem warszawQ, to po 80 tys.



czulo siQ, 2e to bylo tak sobie wykon ane. Kiedy zje1dLalem z g6rki mtrckowskiej, to robil siq halas,

drz:wi na zawiasach nie byly za dobrze spasowane. Warszawa miala dfugi wal napqdowy i czulo siq
wyra2ne drgania, zwlaszcza podczas wrz:ucania na luz przy jeLdzie z gorki.
Pytam ,,ostatniego Mohikalina" starych tyskich taryfiarzy - jak dlugo zamieua jeLdzi6? -
Chcialbym dobi6 do 50 lat. Malo kto siq mo2e pochwali6 takim stazem pracyl - m6wi Eugeniusz
Helios. - Jeszcze do niedawna jeLdzilem w jednej z korporacji, jednak problemy zdro.wotne
spowodowaly, 2e stalem siq mniej dyspozycyjny. Teraz je?dzE .vq1lqcznie na wlasny rachunek i tak
ju2 pozostanie do kofca mojej kariery. 

**x

Kohcz4c moje opowie66 pragnE podziqkowa6 panu Eugeniuszowi Heliosowi za spelnienie roli
cierpliwego przewodnika. Bez jego fenomenalnej pamiqci i kontakt6w niemo2liwe byloby opisanie
kilkudziesiEciu lat dzialalno6ci bran2y taks6wkarskiej w Tychach w takiej formie, cho6 skazanej na
nieuniknione sk6Ly i uog6lnienia.
Mam cich4 nadziejq, 2e czytelnicy v"rybaczqmi wszelkie potkniqcia, niescislo6ci, a doceni4 godziny
poszukiwari zdatzeh, miejsc i ludzi. Dziqkujq wszystkim rozm6wcom, kt6tzy zechcieli mi
po6wiqci6 uwagE i czas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

