ANDRZEJ SIEDLECKI - biografia
Andrzej Siedlecki urodził się w roku
1933 w Piastowie przy ulicy Mickiewicza.
UwaŜa się za patriotę lokalnego, gdyŜ jak
twierdzi, całe jego Ŝycie wiąŜe się z
Piastowem. Jest absolwentem Szkoły
Podstawowej nr 1.
Rodzicami Pana Andrzeja byli Stanisław i
Stefania Siedleccy, którzy oprócz niego
wychowali jeszcze o trzy i pół roku
młodszą córkę. Stanisław Siedlecki
prowadził sklep przy ulicy Mickiewicza,
jego Ŝona natomiast zajmowała się
domem.
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Pierwsze lata dzieciństwa Andrzej
Siedlecki wspomina jako bardzo szczęśliwe. Jego dziadkowie, mimo, iŜ
na co dzień mieszkali w Warszawie, mieli letnią posiadłość w Piastowie
przy dawnej ulicy Królewskiej (teraz Grunwaldzkiej). Znajdował się tam
sad, warzywniak, a ulubioną czynnością małego Andrzeja było wspinanie
się po drzewach. Często wyjeŜdŜał z rodzicami na wakacje (zwane
wtedy letniakami). Jeszcze w 1938 roku, czyli rok przed II wojną
światową, zdąŜył odbyć podróŜ Wisłą do Gdańska. Było to dla niego
ogromne przeŜycie.
Kiedy 1 września 1939 roku miał pójść po raz pierwszy do szkoły,
rozpoczęła się wojna. Ojciec Pana Andrzeja poszedł na front, a on
razem z sąsiadami, siostrą i matką (furmankami) uciekał na wschód.
Obowiązywała wtedy granica na Bugu. Kto nie zdąŜyłby przeprawić się
przez rzekę do godziny szóstej, musiałby pozostać po wschodniej stronie
granicy. Na szczęście Panu Siedleckiemu udało się choć warunki były
bardzo trudne z powodu zbombardowanego mostu.
Gdy Andrzej Siedlecki wrócił do domu, nie mógł zobaczyć się z
ojcem. Okazało się, Ŝe był w niemieckiej niewoli, z której później udało
mu się uciec.
Pierwszą okupacyjną zimę mały Andrzej zapamiętał jako tragiczną bardzo mroźną i śnieŜną. Ludzie nie mieli Ŝadnych zapasów. Pozytywne
było to, Ŝe Państwo Siedleccy przyjaźnili się z właścicielami piekarni,
więc chleba im nie brakowało.
Szkoła w pierwszym okresie była zajęta przez Niemców i nie
nauczano w niej wiele, więc uczniowie spotykali się na prywatnych
kompletach. Rodzice przywozili do mieszkań róŜne ksiąŜki i ławki, z
których potem dzieci mogły korzystać.

JuŜ od najmłodszych lat Pan Siedlecki oczarowany był
harcerstwem. W tym samym domu bowiem, piętro wyŜej, mieszkał Pan
Tadeusz Szwede - twórca druŜyny 150, który był dla niego pierwszym
instruktorem i wielkim autorytetem (niestety zginął podczas katastrofy
lotniczej w 1944r.).
W roku 1945 Andrzej
Siedlecki ukończył szóstą
klasę w Szkole Podstawowej
nr 1 w Piastowie. Następnie
uczęszczał do Gimnazjum
Społecznego. Maturę zdał w
1951r, a później próbował
dostać się na Politechnikę,
ale niestety nie otrzymał
punktów za pochodzenie.
Organizowano wtedy kurs
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na
techników
łączności,
w którym wziął udział i uzyskał stosowny dyplom. Niedługo potem został
powołany do wojska, do pułku łączności, gdzie był jednym z nielicznych
fachowców. Ukończył równieŜ kurs oficerski w Zegrzu.
Pracował w Głównym Urzędzie Telekomunikacji. Jego kolejnym
miejscem pracy był Instytut Podstawowych Problemów Technicznych
PAN, gdzie przez 19 lat zatrudniany był na róŜnych stanowiskach. W
roku 1974 odszedł z instytutu. Wtedy został Sekretarzem Zarządu
Okręgu Warszawskiego w Polskim Związku Motorowym. Funkcję tę
pełnił przez siedem lat.
Pan Andrzej ukończył trzyletnie wieczorowe Studium Handlu
Zagranicznego oraz wyŜsze studia na Uniwersytecie Łódzkim (wydział
Prawa i Administracji).
Od roku 1982 z powodu zawału serca przez sześć lat przebywał
na rencie. Niedługo potem razem z Ŝoną wyjechał do Czech i został tam
przyjęty na stanowisko doradcy ekonomicznego (a jego Ŝona, z czego
Pan Siedlecki jest bardzo dumny, przez pięć lat była takŜe jego
dyrektorem). Po powrocie do Polski w roku 1994 oboje przeszli na
zasłuŜoną emeryturę.
Od 1995 r. Pan Andrzej Siedlecki aktywnie działa w Harcerskim
Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów w rodzinnym Piastowie.
Prowadzi między innymi prelekcje dla dzieci i młodzieŜy na temat historii
Piastowa i tutejszego harcerstwa. Od kilkunastu lat jest
współorganizatorem rajdów historycznych „Szlakiem naszej historii”.

Praca została wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Piastowie (na zdjęciu od lewej): Julię Filoniuk,
Karolinę Dorociak, Katarzynę Lipińską, Ignacego Panfila, Kacpra
Podgóskiego i Kamila Babikowskiego, pod kierunkiem nauczycieli Pani
Joanny Filoniuk oraz Pani ElŜbiety Furmanik-Kurczak.
Spotkanie z Panem Andrzejem Siedleckim odbyło się w jego domu
w dniu 26 lutego 2011 r.

