
Da \ffirladislaw stak af
fra tyskerne i Vejen

Wsdislaw Zygadlo, polsk
strkborger, tvulget med i deD
axrden verdenskrig på tysk
side og en tid med tjeneste i
Vejen. S,rnpatlserede absolut
ikke med sbe tyske omgangs.
læller og spekulerede kurr på
at forlade det ham påtrungne
selskab. Undelsøgie mulighe-
derne lor at Jilde et sk"jule'
sted i Vejen og fandt det hos
Peter og Poula Chrlsiensen,
Nøregad€ 104. I'ik overladt et
værelse hos dem, fik det møi!
ke hår aJlårvet. et par solbril-
ler for øjnede og iklædt civiit
tøj. l'ik også et job hos sko,
magermester Svcnd Uuen-rp,
da denlle ha.Jde værkst€d i
Nørregade, hvor kiosken nu
Iigger. vendte efter krig€,n til-
bage Ul fædrelalrd, kone og
bøm, men glemte ikke sine
værtslolk i vejen, som harr i
årene derefter korrespondere-
de flittigt med.

Men for 15-16 år siden hør-
te hans værtsfolk for sidste
gåJrg fra ham og tænlte, at
han måske vaf død. Der kun-
ne nåturligvis også lEre a,Dd!€
årsseEr til, st forbindelsen var
blevet afbrudt, og måske kun.
ne det skyldes den meget
sircnge brevcensur i Polen.

*
- Murermester 8ørge

Schmidt4hrist€nsen, der var
en liUe knægt på 6 år, da hans
forældre tog sig af Wladislavr,
besluttede at finde ud af det,
og tor lylig drog hårr med fa-
milie og nogle bekendte på fe-
detur iil Polen. Med sig havde
de det tra Wladislaw sidst
modtågne brev og håbede, at
alsenderadresseo var den sam-
me, og at deres polske be,
kendt stadig var i live.

De havde elr del besvær med
at finde frem til byen, men en
lastbilchauffør tilbød at hiæt-
tæ, og i deres bil fulgte de
ofter ha"i!s, indtil han orrsid€r
stards€de uden for et gam-
melt faldefærdigt hus. Chauf-

I korme sprit i munden og sæt
læ lta tlt. Dedor skulle harl å1.

tid væle med, når børrrene Ia-
vede cirkusf orestillinger.

Jeg husker også, at harr i be.
gvndels€n, når han skuUe
hjem efter fyrå,ften, stod ved
hushjømet oc kiccede til høi-
re og v enstre a.d Nøfegade
lor at se, om der var tlske

soldater på ca-den. Når )banen
var fri(, shyldte har! sig på
sine korte ben hjem til stedet,
hvor harr bo€de.

Men unde! gensynet med
Wladislaw ZyCadlo cik det op
for begge pårier, at den pol,
6ke brEvcensur var skyld i den
a-fbrudte forbindelse.

luadislaw Zygaallo

førcn he{Nrendie sig til beboer-
ne - og kom tilbage med wla'
dislaw. Da derure forstod,
hvem han havde for sig, var
der natlrrlicvis ingeh grænser
tor haås glæde og oYera,skel-

- Vi kom meset let På ta.le-
fod, lortæ1ler Børge Schmidrt'
ChristÆnsen, for wladisaw tal.
te lice så godt dattsk, som da
håJ! for 3g år sidetr forlod (}s.

Han er gaJNke simpelt et
sprocgenl, idet han behersker
B-9 forskellige sprog. Han var
nu invalidepensionist med en
så lav pension, at han og hans
hustru levede i yderste armod.
vi var hos ham i ca. tre ti
mer, og jeg har ikke tal På
a,Ile de gange, hans kone bad
os om at hilse hjemme, lor,
som hun sagde: Det er jo je-
res skyld, at wladislaw er i
Iive. Ilan ville jo være blevet
skudt, hvis tyskerne havde
Iundet hå.rn.

- Jeg havde Wadislaw på
mit dava-.rende værksied et,

års tid, fortæl)er Svend UlIe-
rup. og han var en meget dyg-
iig skomager. IIaI var eksped
i frcmstiuing åJ )musil<aJske(
ridesiovler. hviiket vil sige, at
han kurne få dem til at krir-
Le efte! bestillere!,s ønske, og
aftagere af sådanne stØvler
var altid danske. Han va! væl-
dig popul€er hos bømene,
han var i besiddelse al artisti-
ske færdighedet, og ha.n hen-
rykkede dem bi. a. ved ai


