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Przedmowa

W chwili wybuchu II wojny światowej Stanisław Kubala miał 13 lat. Jego 
ojciec Józef był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Wasilkowie i jako oficer 
rezerwy poszedł na wojnę, z której już nie powrócił. Choć – jak wynika ze 
wspomnień – namawiano go, by pozostawił swój oddział, złożył broń i wracał 
do domu, honor nie pozwolił mu opuścić Ojczyzny i swoich żołnierzy. Trafił 
do sowieckiej niewoli i wraz z tysiącami innych polskich oficerów został 
zamordowany w Katyniu. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, która 
odbyła się około 10 września, poprosił syna, by zaopiekował się młodszym 
rodzeństwem i pomagał matce. Staś dotrzymał słowa. Choć miał szansę 
uniknąć deportacji, zdecydował się pozostać z rodziną, dzieląc zarazem 
dramatyczny los setek tysięcy wywiezionych do Kazachstanu. Opuścił mat-
kę i rodzeństwo dopiero wówczas, kiedy pojawiła się nadzieja na podjęcie 
walki ze znienawidzonym, niemieckim wrogiem. Po podpisaniu tzw. układu 
Sikorski-Majski, kiedy pracownicy delegatur ambasady polskiej w Związku 
Sowieckim zaczęli pomagać deportowanym, postanowił wstąpić do Armii 
Andersa. Jak powiedziała mu mama: – Jest to może jedyna szansa, żeby choć 
jedno z nas przeżyło. Niejednokrotnie ocierając się o śmierć, dotarł wraz 
z wojskiem na Bliski Wschód. Jako nieletni został skierowany do Junackiej 
Szkoły Kadetów przygotowującej polską młodzież do zawodowej służby 
wojskowej. Choć rwał się do walki, z powodu młodego wieku nie trafił na 
front. Dopiero pod koniec wojny znalazł się w polskim lotnictwie w Wielkiej 
Brytanii, w którym służył aż do 1947 r. Borykał się z rozterkami które do-
tykały wszystkich polskich żołnierzy na obczyźnie. Czuł gorycz zwycięstwa 
i postępującą niechęć ze strony Anglików. Jednocześnie przeżywał pierwsze 
miłości i pierwsze rozstania – jakże inne niż w czasach pokoju. Nie planował 
wracać do kraju, bo wiedział, że nie jest to taka Polska, o jakiej marzył, i za 
którą zginął jego Ojciec. Zastanawiał się, czy rodzinny Wasilków w ogóle leży 
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jeszcze w Polsce. Nie miał też żadnych wieści o pozostawionej w kazachskim 
stepie matce i rodzeństwie. Był przekonany, że już nigdy ich nie zobaczy. 
Jednak kiedy dotarła do niego pierwsza wiadomość o powrocie rodziny 
do domu, nie wahał się ani chwili i również postanowił wracać, choć miał 
świadomość, że „ludowa” Polska nie będzie witać go jak bohatera.

Swoje wspomnienia – jak zaznaczył w posłowiu do książki – spisywał 
przez kolejnych dziewięć miesięcy, poczynając od września 1972 r. Korzystał 
z własnych notatek, listów, dokumentów, sporadycznie z książek, a przede 
wszystkim z własnej pamięci. Młody Stanisław był nieprzeciętnie uważnym 
i przenikliwym obserwatorem zarówno zdarzeń, w których uczestniczył, 
jak i ówczesnych nastrojów społecznych czy też kulturowych odmienno-
ści narodów, wśród których przyszło mu żyć. Powstał w ten sposób obraz 
świata widziany z perspektywy nastolatka, który – wyrwany z białostockiej 
prowincji – musiał nagle dorosnąć i dźwigać ciężary życia, którym niejeden 
dorosły wówczas nie podołał. Obraz wyjątkowo barwny, pełen szczegółów, 
również takich, które – w natłoku poważnych wydarzeń – umykają ludzkiej 
pamięci bądź też są przez wspominających pomijane celowo, ponieważ nie 
odzwierciedlają heroizmu, cierpienia czy patriotyzmu, lecz wewnętrzne 
rozterki, wahania czy uniesienia.

Wspomnienia te pierwotnie skierowane były jedynie do najbliższych. 
Jednak ślepy los zrządził, że dokładnie w 80. rocznicę pierwszej sowiec-
kiej deportacji na Sybir, podczas uroczystych obchodów, które odbyły się 
w Technikum Leśnym w Białowieży, informacja o ich istnieniu dotarła do 
pracowników Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru za pośrednic-
twem Pani Anny Kulbackiej, Dyrektor szkoły, a prywatnie córki Autora. Już 
pobieżny opis tych wspomnień okazał się na tyle interesujący, że wstępnie 
zaoferowaliśmy ich wydanie. Zgodził się na to również sam Pan Stanisław. 
Jak się okazało, w ostatnim momencie. Zmarł w wieku 94 lat ledwie miesiąc 
później, 31 marca 2020 r. ...

Tekst wspomnień został pierwotnie zredagowany i poddany składo-
wi komputerowemu przez Panią Annę i jej brata – Pana Józefa Andrzeja 
Kubalę. Ilustracje wykonał sam Stanisław Kubala, autorem map i szkiców 
sytuacyjnych jest syn Pani Anny – Wojciech Kulbacki. Fotografie pochodzą 
z archiwum rodzinnego, autorem części z nich był także Stanisław Kubala. 
Niniejsza wersja wspomnień została nieznacznie skrócona, co zostało za-
znaczone w tekście nawiasami kwadratowymi. Pominięto przede wszyst-
kim pochodzące z powszechnie dostępnej literatury informacje o geografii 
i historii miejsc, w których znajdował się Autor, nieznacznie skrócono też 
rozbudowane opisy zdarzeń, w których nie brał osobistego udziału. Do tekstu 



15

dodano także syntetyczne przypisy. Pozostawiono w pierwotnej wersji takie 
określenia jak „radziecki” czy „Ludowy” (użyte w kontekście powojennego, 
komunistycznego Wojska Polskiego czy w nazwie państwa „Polska Ludowa”), 
a także skrótowce, np. ZSRR. W przypisach używano natomiast określeń 
„sowiecki” i „ludowy” (z małej litery) oraz ZSRS. Wyrażenia obcojęzyczne 
zapisano kursywą i przetłumaczono w przypisach, wskazując w nawiasach 
języki, z których pochodzą (np.: ang.). Wyrażenia obcojęzyczne spolszczone 
pozostawiono w zapisie fonetycznym, również wskazując ich język macie-
rzysty (np.: z ang.).

W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować Pani Annie 
Kulbackiej i Panu Józefowi Andrzejowi Kubali za udostępnienie wspomnień 
Taty, rodzinnych fotografii, grafik i rysunków. Mamy nadzieję, że niniejsza 
książka, dzięki szczerości Autora, Jego nieprzeciętnemu zmysłowi obserwa-
cyjnemu i specyficznej perspektywie ujęcia, w sposób istotny uzupełni obraz 
„polskiego Sybiru”, a przy okazji doskonale wpisze się w serię wydawniczą 
Muzeum Pamięci Sybiru „Wspomnienia i relacje”, stanowiąc jeden z jej 
najistotniejszych elementów.

Tomasz Danilecki
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Wstęp

Droga do wolnej Polski wiodła różnymi ścieżkami życia. Nie wszyscy mieli 
szczęście, aby po latach walki i zmagań z przeciwnościami znaleźć się na 
łonie Ojczyzny. Jedni musieli za to zapłacić najwyższą cenę i legli na polach 
walki, a drugim możni tego świata przecięli szlak, po którym szli, gdy już 
widzieli zorzę wolności. Jeszcze innym stworzono tylko pozory wolności 
i tym musieli się zadowolić.

Wszyscy oni dali z siebie wszystko, co mogli ofiarować Ojczyźnie.





NADCIĄGA BURZA
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A jednak wojna 
(sierpień 1939 r.)

Spałem dzisiaj dłużej, to już ostatnie dni wakacji. Jest 28 sierpnia 1939 r. 
Nowy rok szkolny wyjątkowo rozpoczyna się dopiero 4 września. Zdałem 
egzamin do Gimnazjum Państwowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Białymstoku. Mam dojeżdżać do szkoły rowerem, który rodzice kupili 
mi w lipcu. Zimą będę korzystał z komunikacji samochodowej. Szkołę 
w Wasilkowie i kolegów już pożegnałem. Tego lata z naszej szkoły odeszli 
do wojska nauczyciele: Bućko1, Schollenberger2, Kalisz3, Busko4 i mój ojciec 
Józef Jan Kubala5. Jak na jedną placówkę to dużo. Pozostały tylko nauczy-
cielki oraz krótkowzroczny Półbrat6 i matematyk Skórko7, były oficer carski, 
ataman, doński Kozak.

1  Antoni Bućko (1896–1943) – przed II wojną światową nauczyciel w Szkole Powszechnej 
w Wasilkowie. Podczas wojny prowadził tajne nauczanie i był komendantem miejscowej 
placówki AK. 8 XII 1943 r. został wraz z rodziną rozstrzelany przez Niemców.

2  Artur Jan Schollenberger (1897–1940) – przed II wojną światową nauczyciel 
w Starosielcach, Wasilkowie, Bogdankach i Białymstoku. Podporucznik rezerwy. 
Zamordowany w Katyniu.

3  Por. Część 2, s. 340.
4  NN.
5  Józef Jan Kubala (1896–1940) – absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w armii 

austriackiej i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu. Ppor. 33 pułku 
piechoty. Od 1921 r. nauczyciel, następnie kierownik Szkoły Powszechnej w Wasilkowie. 
Zamordowany w Katyniu.

6  Być może chodzi o Adama Półbrata, kierownika szkoły w Waniewie, gm. Sokoły 
(1932–1934).

7  NN.
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Obudziłem się po szóstej, ale jeszcze leżałem. Dzisiaj mam dyżur dopiero 
po południu. Leżąc, usłyszałem trwożliwą wymianę zdań między mamą 
a babcią, która przyszła do nas z wiadomością o ogłoszeniu mobilizacji. Wojna 
zawisła na włosku. Coś niecoś słyszałem o wojnie. Dużo czytałem. Ale tak 
naprawdę, co ja wiem na ten temat? Moje wypracowanie w szkole: „Jak wy-
obrażam sobie nalot lotniczy?” zostało ocenione na piątkę. Mam zatem trochę 
fantazji. Mimo wszystko uważam to za jeszcze jedną przygodę. Jestem pewny 
naszej siły militarnej, zabezpieczonej teraz dodatkowo sojuszami z takimi 
potęgami jak Francja i Wielka Brytania. Jestem przekonany, że damy sobie 
radę z Niemcami. Dziadek mój nie jest takim optymistą. Jednak ojciec uważa, 
że dziadek nie ma racji, a zdanie ojca się liczyło. Mimo to różne myśli zaczęły 
mnie nachodzić. Ojciec już od miesiąca jest zmobilizowany. Kilka razy przy-
jeżdżał do domu, wzbudzając za każdym razem sensację. Sąsiedzi byli bardzo 
ciekawi i spragnieni nowinek ze świata. Wiadomości, jakie przekazywał, nie 
były trwożliwe. Może sam też był przekonany i uważał to wszystko za wielki 
blef Hitlera, a może celowo nie mówił prawdy. Przed tygodniem w okolicach 
Białegostoku aresztowano kilkunastu polskich obywateli za powiązania z or-
ganizacjami niemieckimi. Niektórzy są narodowości niemieckiej. Nikt ich 
nie podejrzewał o przekonania hitlerowskie. Wśród zatrzymanych jest kilku 
nauczycieli z Supraśla. Wypadki, jakie ostatnio zachodzą, wskazują jednak, 
że burza powoli nadciąga. Horyzont coraz bardziej się zaciemnia. Marcowa 
mobilizacja postawiła w stan gotowości kilka jednostek, które wzmocniły 
osłonę naszej zachodniej granicy. Wszyscy w tym czasie byli przekonani, 
że to stan przejściowy. Teraz zdania się zmieniły, a obecna mobilizacja to 
potwierdza. To już nie przelewki, musi być źle i lada moment coś nastąpi.

Dalej w łóżku wałkonić się nie można. Szybko się ubrałem i bez śniadania 
wybiegłem na ulicę. Mimo wczesnej pory ruch w miasteczku wyjątkowo duży. 
Widać ogólne podniecenie. Przed chałupami stoją grupkami gospodarze, 
nie pamiętają o obowiązkach w obejściu. Komentują ostatnie wiadomości. 
Na rynku samochód komunikacji podmiejskiej oblężony. Do swoich jed-
nostek wyjeżdżają zmobilizowani. Wokół odprowadzające rodziny, koledzy, 
znajomi. Głośne rozmowy, nawoływania, pożegnania, czasem płacz. Duch 
zmobilizowanych wspaniały. Dowcipkują, a może tylko nadrabiają minami. 
Głośno zapewniają, że za miesiąc będą z powrotem w domach. Wszyscy 
chcą o czasie stawić się w jednostkach wojskowych. Każdy z pakuneczkiem 
w ręku, rozgorączkowany, podniecony i jednocześnie ważny. Z ulicy Dwornej 
wyjeżdża do jednostki pancernej Kazik Cylwik, znam go dobrze. Wmieszałem 
się w ciżbę, patrzę z wypiekami na policzkach i słucham, bo to coś nowego 
w spokojnym dotychczas życiu naszego miasteczka.
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Nieco ochłonąwszy, pobiegłem na posterunek. A tam harmider, wszyscy 
są zajęci, zabiegani. Wracam do domu. Po drodze zerkam na duży plakat 
propagandowy rozlepiony na ścianie domu. Naczelny Wódz Marszałek Rydz 
Śmigły na tle fali czołgów, nad którymi w powietrzu ciągną kluczami samoloty. 
„Silni, zwarci, gotowi”. Jestem dumny, że mamy taką armię. W domu opowia-
dam mamie, co widziałem i zabieram się do śniadania. Apetyt mi dopisuje. 
Cały dzień zwariowany. Już po południu zrywamy plakaty mobilizacyjne, 
koniec wojny! Nie mogę się z tym pogodzić, ani też zrozumieć. W dniu na-
stępnym radio podało komunikat o odwołaniu z urlopów funkcjonariuszy 
i urzędników państwowych. Podano też, że rok szkolny nie rozpocznie się 
4 września, lecz w terminie późniejszym. Z tego byłem raczej zadowolony. 
Dzisiaj odbyła się zbiórka naszej drużyny harcerskiej. Ustalono, że ci, co 
mają rowery, zostaną dołączeni do starszych kolegów pełniących już służ-
bę pomocniczą w miasteczku. Trafiłem do tej grupy i jestem teraz bardzo 
ważny. Wydano nam przepustki i biało-czerwone opaski. Możemy teraz 
jeździć nawet po chodnikach. Dumnie paraduję z opaską na rękawie bluzy 
harcerskiej. Po krótkim bałaganie, jaki powstał po wstrzymaniu mobilizacji, 
napływ rezerwistów trwa tylko na imienne zgłoszenia. Mimo to podniecenie 
opadło. Nie na długo jednak, 30 sierpnia ponownie ogłoszono powszechną 
mobilizację. Wszyscy mężczyźni z białymi kartami mobilizacyjnymi mają 



24

się stawić w macierzystych pułkach. Znowu mamy zwariowany dzień, pełen 
napięć. Nogi nam odmawiają posłuszeństwa od ciągłego pedałowania.

Nie tylko nocą, ale i w dzień jadą teraz transporty wojska z Grodna, 
Wilna na Warszawę. Młodzież szkolna, przeważnie dziewczęta, donoszą 
na stację kolejową do transportów napoje, czasem papierosy i słodycze. 
Żegnamy żołnierzy. Życzymy im szybkiego powrotu do domów i zwycię-
stwa w Berlinie. Ogłoszona mobilizacja wywołała pewien niepokój. Ludzie 
zaczęli w sklepach wykupywać sól, cukier, naftę, zapałki. Nastrój podnie-
cenia udziela się wszystkim. Na posterunku jeszcze nie jesteśmy potrzebni. 
Polecono nam szukać w terenie szpiegów, dywersantów. Każdego obcego, 
który znalazł się na naszym terenie, zgłaszamy policji do sprawdzenia. Mają 
już nas dość, bo daliśmy im dodatkową robotę. Rowery mkną to w jedną, to 
w drugą stronę miasteczka. Przy okazji jest sporo nieporozumień a nawet 
komedii. Obejmujemy też posterunki na rogatkach z zadaniem informowania 
kolumn wojskowych o trasach. Prowadzimy też służbę OPL8 i w dalszym 
ciągu rozwozimy imienne karty powołania. Zaczęliśmy też pełnić dyżury na 
posterunku policji, gdzie spędziłem całe popołudnie. Z okolic zmobilizowano 
rezerwistów do ochrony obiektów państwowych oraz na uzupełnienie stanu 
Policji Państwowej. Przyglądam się rezerwistom. Przymierzają nowe mun-
dury, buty. Chwalą skórę, z której zrobiono buty i pasy. Wszystko nowe, spod 
igły i zakonserwowane. W powietrzu unosi się specyficzny zapach smarów.

8  OPL – Obrona przeciwlotnicza.
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Nie mogę tylko zrozumieć, jak można chodzić w onucach zamiast 
w skarpetach, to chyba wymysł wschodni. Wreszcie są już umundurowani. 
Jeszcze tylko poprzyszywali sobie stopnie wojskowe i są gotowi do pełnienia 
służby. Okazuje się jednak, że nie bardzo. Brak jeszcze broni. Do wieczora 
mają dostarczyć ją z Białegostoku. Plączę się wokół nich, też ważny i przejęty 
swoją rolą, nie mniej niż poborowi.

Na posterunku traktowany jestem z pobłażaniem, a to ze względu na mego 
ojca, którego wszyscy znają. Pewnie niejednego uczył w szkole. Dobry nastrój 
zepsuła dostawa broni. Wydano stare, rozkalibrowane karabiny „Berthier”, 
jeszcze z pierwszej wojny światowej, o długich lufach. Niektórzy głośno 
klną. Taką bronią mają bronić ojczyzny? Na gadaniu sprawa się skończyła. 
Dodano jeszcze po trzydzieści nabojów i zwołano zbiórkę. Wyznaczono 
dodatkowe posterunki przy mostach, wodociągu i zorganizowano służbę 
patrolową. Woźny szkoły Ostaszewski jest członkiem „Strzelca”9. Teraz pełni 
dyżur i ma nadzór nad nami. Wieczorem wracam do domu pełen wrażeń, 
ale też i trochę zmęczony.

W domu bez zmian. Jesteśmy do wojny przygotowani. Mamy worek mąki, 
dwa woreczki sucharów, garnek smalcu i trochę cukru. Szyby w oknach 
zabezpieczone naklejonymi paskami papieru. W drwalce zakopaliśmy naj-
cenniejsze rzeczy i książki, między innymi „Na tropach Smętka” Melchiora 
Wańkowicza, którą ojciec kazał mi przeczytać tuż przed wojną. W ogrodzie 
jest zbudowany schron przeciwlotniczy, w którym ściany i sufit są wykonane 
z grubych bali drewnianych. Schron ten zbudował latem mój tata zgodnie 
z wymogami wojskowej instrukcji. Nie mamy tylko masek przeciwgazo-
wych – zabrakło. Dostaliśmy natomiast instrukcję na wypadek użycia gazów. 
Sprowadza się do tego, aby nie opuszczać pokoju w budynku mieszkalnym, 
który jest wewnątrz otynkowany. W tym czasie nikt nie wątpił w celowość 
tych przygotowań.

Po kolacji wyszedłem z domu do ogrodu. Wieczór jest gwiaździsty, pogoda 
na jutro murowana. Wokół naszego domu sąsiedzi już powoli idą na spoczy-
nek. Mdłe światełka lamp naftowych gasną. Miasteczko powoli usypia. Tylko 
patrole na ulicach czuwają całą dobę. Co przyniesie nam dzień jutrzejszy?

Czwartek 31 sierpnia 1939 r. jest od rana dniem pełnej mobilizacji. 
Rezerwiści, którzy nie dostali się do samochodu, udali się piechotą do 
Białegostoku, aby tylko zdążyć na czas. Mimo obwieszczeń mobilizacyjnych 
dostaliśmy cały plik imiennych kart powołania. Dodatkowo terminy poboru 

9  „Strzelec” – potoczne określenie Związku Strzeleckiego, organizacji paramilitarnej 
powstałej w 1910 r., istniejącej także w II RP.
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koni i wozów. Starsi wyjechali do okolicznych wiosek. My, młodzi, jeste-
śmy na miejscu. Sprawdziliśmy kilku „rajzerów”10, których pełno tego lata. 
Całymi dniami plączą się po okolicy. Mamy już wprawę. Jeden z członków 
patrolu utrzymuje kontakt wzrokowy, drugi co sił pedałuje na posterunek po 
uzbrojonego policjanta lub żołnierza. Ten na miejscu, po wylegitymowaniu 
podejrzanego, decyduje czy doprowadzić na posterunek, czy puścić wolno. 
Dzisiaj widziałem po raz pierwszy polski czołg Vickers. To już pojazd bojowy 
z prawdziwego zdarzenia, nie to co tankietki. Z terkotem gąsienic potoczył 
się do Sokółki. Spać poszedłem zmęczony i jeszcze na dodatek pogryziony 
przez psa, który dopadł mnie na podwórku „Gumki”, jak doręczałem kartę 
powołania. Po opatrzeniu przez pomoc aptekarską, zdałem dyżur.

Ranek 1 września powitał nas rykiem motorów nisko lecącego samolotu. 
Nie była nawet szósta, jak ludzie powybiegali z domów. Niektórzy zaklinali 
się, że widzieli na skrzydłach czarne krzyże. Nie wierzono im. Jak mógł 
niemiecki samolot znaleźć się aż tutaj, pod Białymstokiem, tak wcześnie? 
Nastawiłem radio, w eterze cisza. Dopiero o 7, przed porannym dziennikiem, 
spiker odczytał komunikat. Potem było orędzie Prezydenta RP do Polaków: 
„Cały naród pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną 
sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego 
zwycięstwa”. Wiadomość o rozpoczęciu wojny przyjęta została z determinacją, 
wolą walki do upadłego. „Twierdzą nam będzie każdy próg”. W miasteczku 
poruszenie. Kobiety płaczą, młodzież pełna optymizmu, przekonana o zwy-
cięskim zakończeniu wojny. Jak podają w komunikatach radiowych, bitwa 
graniczna trwa. To już jest wojna na całego. Po kilku godzinach dotarły 
do nas pierwsze informacje z Białegostoku. Bombardowany był dworzec 
kolejowy, wyleciały szyby z okien. Bomby spadały na koszary. Większych 
strat i szkód nie było. W tym dniu bombardowano również dworce kolejowe 
w Grodnie, Łapach, Wołkowysku, Sokółce. Wszędzie szczęśliwie obeszło się 
bez większych zniszczeń i ofiar.

W południe wysoko nad miasteczkiem ukazał się samolot. W promieniach 
słońca lśnił srebrzystym blaskiem. Leciał bardzo wysoko. Przymierzyłem 
się, czy można wycelować. Dziadek, jak zobaczył, nakrzyczał i wygonił do 
domu: – Chcesz żeby domy zbombardował? On wszystko z góry widzi. Uciekłem 
jak niepyszny. Jednak zdążyłem usłyszeć kilka głuchych detonacji, to ziemia 
stęknęła gdzieś za miasteczkiem. Pewnie na Czarnym Bloku, na linii kolejowej.

Złapałem rower i pojechałem na posterunek. Tam rwetes ogromny. 
Wiadomości, nieraz sprzeczne, krzyżują się co chwila. Łączność telefoniczna 

10  Rajzer – inaczej: włóczęga.
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utrzymana. Obrona przeciwlotnicza przespała dzisiejszy ranek. Ale co mogła 
zrobić wysoko lecącemu samolotowi, posiadając karabiny maszynowe? Dali 
nam zajęcie, obserwacja samolotów z wieży strażackiej.

Dzisiaj jeszcze kilka razy syrena ogłaszała alarm dla mieszkańców Wasilkowa, 
ale bombardowań nie było. Ludność na razie z tych alarmów nic sobie nie robi: 
gapią się, stojąc często grupkami na otwartym terenie. Wojna jeszcze nie pokazała 
swego prawdziwego oblicza, a ciekawość jest wielka. I tak się to u nas zaczęło.

Drugiego dnia wojny ogłoszono przez radio rozkaz Naczelnika Harcerstwa 
Polskiego o obowiązku służby pomocniczej. Podobny rozkaz wydał Komendant 
Chorągwi ZHP w Białymstoku. Jesteśmy zatem oficjalnie w służbie. Dzisiaj 
stację kolejową w Łapach bombardowano aż sześć razy.

W południe pojechałem z mamą do Białegostoku. Jeszcze samochody 
kursują. Pod górą przy wieży ciśnień samochód zatrzymywał się dwa razy pod 
drzewami, a pasażerowie wyskakiwali do rowu. Niemieckie samoloty są dzisiaj 
bardzo aktywne. Co kilka minut jakiś przelatuje w pobliżu. Dobrze, że pobocza 
drogi są zadrzewione. Skończyło się na strachu. W Białymstoku przeżyliśmy 
prawdziwy nalot schowani w bramie budynku przy ul. Sienkiewicza. Syreny 
ryczały, z dachów terkotały karabiny maszynowe, a z okolic Wygody strzelały 
działka rozmieszczone wokół wojskowych magazynów. Odgłosy wystrzałów 
odbite od murów potęgują grozę. Artyleria strzela jednak z rzadka. Mama 
co chwilę ciągnie mnie za rękę w głąb bramy, a ja ciągle wychylam się, aby 
cokolwiek zobaczyć. Byłem bardzo ciekawy. W przerwach między dachami 
co chwilę ukazywały się sylwetki samolotów. Głuche odgłosy wybuchów do-
chodziły z daleka, pewnie z Dworca Poleskiego. Ulice opustoszałe, wszyscy 
w bramach lub pod murami solidnych gmachów, nie tak jak w Wasilkowie. 
Ryk syreny ogłosił odwołanie alarmu. Ulice odżyły, ruszyły dorożki, z rzadka 
przejechał samochód. Życie w mieście toczy się dalej.

Wyszliśmy z bramy. Jeszcze niepewnie rozglądamy się dokoła. Niebo jest 
wolne, nawet słońce świeci jasno. Ciepły jesienny dzień... Na Rynku Kościuszki, 
naprzeciw Ratusza, kupiliśmy u Żyda płaszcz gimnazjalny, granatowy z nie-
bieskimi wypustkami na rękawach i metalowymi, niklowanymi guzikami. 
Sklepy przemysłowe są pełne towarów. Ceny do uzgodnienia, targować się 
nieraz trzeba dłuższy czas. Żyd kilka razy zawracał od drzwi, za każdym razem 
opuszczając cenę. Wreszcie sprzedał za pół ceny, ze stratą – jak zaznaczył. 
Niosę teraz spory pakunek przewiązany sznurkiem z kawałkiem drewienka, 
aby łatwiej było trzymać, elegancko i z fasonem. Droga powrotna przebiegła 
już bez przeszkód, szybko dojechaliśmy na miejsce.

3 września wojnę Niemcom wypowiedziały Anglia i Francja. Wiadomość 
dotarła do nas w dniu następnym. Zapanował ogólny entuzjazm. Wszyscy 
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jakby na nowo zostali naładowani optymizmem. Panuje przekonanie, że 
teraz z Niemcami pójdzie szybko. Pogoda utrzymuje się w dalszym ciągu 
bardzo ładna, jest ciepło i słonecznie.

Francja i Anglia już walczą na zachodzie, a u nas też są ciężkie walki pod 
Częstochową. W gazecie białostockiej „Echo”11 podali, że ponad 200 czołgów 
niemieckich rozbito. Ta wiadomość szybko dotarła do wszystkich. U nas też 
coś się dzieje. Podobno nasza kawaleria przekroczyła granicę i zajęła Prostki. 
To z pewnością Podlaska Brygada Kawalerii, w której znajduje się nasz 10 
Pułk Ułanów i 14 Dywizjon Artylerii Konnej. Nasze pułki znamy dobrze, 
niejeden mieszkaniec Wasilkowa służył w tych jednostkach. Rokrocznie ich 
oddziały w czasie ćwiczeń lub manewrów kwaterowały w naszym miastecz-
ku. Duma nas rozpiera, że bijemy Niemców. Tylko pogoda trochę niepokoi. 
Jest za sucho. Bagna nad Narwią i Biebrzą zanadto podeschły, a przecież 
wzdłuż tych rzek budowano umocnienia. Przy ich budowie nie brakowało 
ochotników z Wasilkowa. Często spoglądamy na niebo. Przydałby się dobry 
deszcz, to wstrzymałoby ruch czołgów niemieckich.

Czasem przysiadam na krawędzi ławki i słucham, co starsi mówią. Siedzę 
cicho, aby nie odesłano mnie do domu. Są różne zdania, ale duch jest jeden. 
Wszyscy też są przeciwni Niemcom.

Po południu 5 września część rodzin wojskowych i urzędniczych 
z Białegostoku opuściła miasto. Ta wiadomość dotarła do Wasilkowa póź-
nym wieczorem. Czyżby cicha ewakuacja? Podobno jakieś niepokojące 
wiadomości dotarły z frontu. Nie bardzo wierzymy, bo różne plotki krążą 
od pierwszego dnia wojny.

W nocy wzmógł się ruch wojska na drodze z Sokółki do Białegostoku. Turkot 
kół wojskowych wozów po nierównym bruku słychać było do samego rana. 
Około dziewiątej znalazłem się na rynku obok cerkwi. Okropny ryk motorów 
na najwyższych obrotach i krótkie serie z karabinów tak mnie zaskoczyły, że 
z wrażenia o mało nie usiadłem na ziemi. W ostatniej chwili ujrzałem dwa 
samoloty tuż nad dachami naszych domów. Jeden z nich uciekał, ostrzeliwując 
się. Drugi, srebrzysty, gonił, strzelając z ciężkiej broni maszynowej. Trzask 
karabinów zlewał się z głuchymi strzałami jak gdyby z działek szybkostrzelnych. 
Wszystko to trwało tak krótko, że ledwie zdążyłem zarejestrować wzrokiem 
szachownicę oraz czarne krzyże na kadłubach samolotów. Uciekający to był 
polski samolot. Leciał unikami, które wykonywał na jednym poziomie, bo 
był za nisko. Jeszcze raz ujrzałem te samoloty tuż nad Lisią Górą, a moment 

11  „Echo Białostockie” – dziennik ukazujący się w Białymstoku w latach 1931–1939; 
nieformalny organ Narodowej Demokracji; mutacja „Echa łódzkiego”.
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później na niebie ukazał się krótki błysk ognia i głuchy wybuch dotarł do 
moich uszu. Stałem jak zahipnotyzowany. Czarne kłęby dymu ukazały się na 
niebie. To wyrwało mnie z odrętwienia. Szybko jak tylko mogłem wbiegłem 
po schodach na wieżę strażacką. Syrena dopiero teraz zawyła. Na górze było 
już kilku harcerzy z wypiekami na twarzy. Samolot spadł gdzieś w okolicy 
Panerki. Syrena wyła przeciągle, na górze nie do wytrzymania. Zbiegamy na 
dół do rowerów. Ostro pedałując, ruszyliśmy ul. Kościelną za miasto, a potem 
polną dróżką przez piachy, w dół na Panerkę. Przed nami w niebo bił słup 
czarnego dymu, a ogień ogarnął wrak samolotu. Wokół biegają ludzie, kilku 
żołnierzy z Czarnego Bloku i harcerze. Jest też ksiądz z pistoletem w ręku 
i jeden z policjantów. Wszyscy byli pewni, że ujrzą zbity niemiecki samolot. 
Jest jednak inaczej. Maszyna, która jest teraz kupą żelastwa, jest nasza – to 
lekki samolot rozpoznawczy RWD-14 „Czapla”. Zginęło dwóch lotników12. 
Silnik samolotu pod wpływem uderzenia o ziemię wyskoczył z kołyski i te-
raz leży kilkanaście metrów od wraku. Podoficer z Czarnego Bloku odpiął 
ze zwłok krzyż wojenny, a znalezione dokumenty obu lotników przekazał 
posterunkowemu. Był nim Pieniążek. Policja zabrała też karabin maszynowy 
i krótką broń lotników.

Po południu odwieziono ciała do Białegostoku i tam pochowano na 
miejskim cmentarzu. Wypalony wrak przewieziono na zaplecze posterunku 
w Wasilkowie. Z relacji tam obecnych wynika, że samolot niemiecki nie 
odleciał po zestrzeleniu naszej maszyny, ale ostrzelał kilka razy z karabinów 
maszynowych wrak i biegnących na pomoc żołnierzy i harcerzy. Dopiero 
potem odleciał w stronę Katrynki. Ludność miasteczka jest poruszona. 
Każdy ma na ten temat swoje zdanie, w zależności od tego co widział lub 
słyszał. Jedno jest pewne: nasz samolot był maszyną przestarzałą, za wolną 
i za słabo uzbrojoną, aby stawić czoło maszynie niemieckiej. Ta przegrana 
walka wywarła złe wrażenie, odsłoniła nasze braki. W domu wszystko opo-
wiedziałem mamie i dziadkowi.

Potwierdziły się wiadomości o ewakuacji miasta. To wojewoda biało-
stocki13 zarządził częściową ewakuację. W mieście są pierwsi uciekinierzy 
z przygranicznych terenów. Podobno opowiadają o barbarzyńskim po-
stępowaniu Niemców. Chyba przesadzają. Zarządzono ostre pogotowie, 

12  Byli to: kpt. obserwator Seweryn Łaźniewski i por. pilot Eugeniusz Chojnacki z 13 
Eskadry Obserwacyjnej wchodzącej w skład 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Zostali 
pochowani na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Podawana jest także inna data 
potyczki – 3 września, prawdopodobne błędna.

13  Wojewodą białostockim był w latach 1937–1939 Henryk Kazimierz Ostaszewski 
(1892–1957).
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częściej patrolujemy okolice miasteczka. Telefonicznie Białystok informuje, 
że Niemcy zrzucili z samolotów dywersantów w okolicy Dojlid. Na razie 
nikogo nie złapano.

Tymczasem Niemcy są już nad Narwią. Gdzieś w okolicy Ostrołęki jest 
nasz 42 Pułk Piechoty. Mamy tam umocnienia i znaczne tereny zalane wodą, 
nie przejdą. Polacy wkroczyli do Prostek, a Niemcy są nad Narwią, coś tu nie 
gra. Dąbrowski z ul. Dwornej przywiózł z Białegostoku gazetę, jeszcze wydają.

Dobrze po południu na naszym ganku zebrało się kilku sąsiadów, jest też 
dziadek. Dąbrowski głośno czyta wojenne komunikaty, a pozostali komentują. 
Informacje są raczej optymistyczne. Wszędzie twardo walczymy, niszcząc 
czołgi i samoloty. Tylko z podanych miejscowości można się zorientować, że 
Niemcy daleko weszli w głąb kraju i są już w okolicach Warszawy. Komunikat 
tylko wzmiankował o przerwaniu frontu pod Wieluniem. W gazecie opu-
blikowana jest odezwa prezydenta miasta14 do społeczeństwa, datowana na 
7 września. Wzywa do zachowania spokoju i zabezpieczenia mienia pań-
stwowego. Ogłoszono też amnestię dla więźniów. Chłopi skomentowali to 
prosto: jeżeli ogłoszono amnestię, to jest źle z nami.

Tymczasem, jak zawsze wieczorem i nocą, szosą przez Wasilków ciągną 
tabory z Sokółki na Białystok, aby na przedmieściach skręcić na Szosę do 
Zielonej prowadzącą do Wołkowyska. Miasteczko zaciemnione, okna za-
kryte. Trudno wieczorem się poruszać. Czasem tylko w ręku pełniącego 
służbę błyśnie zielonym światłem elektryczna lampka. W takiej ciemności 
potęguje się odgłos turkotu na szosie wojskowych wozów z mobilizacji. 
Chłopskie mierzynki15 wloką się całymi nocami. Wozy ciągnione są przez 
ospałe konie, jeszcze nieprzyzwyczajone do wojskowego drylu. Woźnice też 
drzemią smacznie.

Na ul. Białostockiej mam dyżur. Jest około godziny 22. Po dłuższej przerwie 
wyłania się nowa kolumna. Stoję na skraju szosy. Zatrzymuje się dwukółka, 
wysiada oficer, podchodzi i pyta o drogę do Zielonej. Tłumaczę. Świeci mi 
w oczy latarką i widzi smarkacza. Pyta o posterunek policji i każe, abym 
wezwał komendanta. Polecenie wykonuję i jestem świadkiem grubiańskiej 
wymiany zdań między komendantem posterunku a oficerem. Stopień zakryty 
na naramienniku, widać, że z rezerwy. Miał pretensję, że nie było posterunku 
na rogatkach miasta, że dzieci stoją przy drodze zamiast posterunkowych. 
Był tak wściekły, że groził użyciem broni, którą już wyjmował z futerału. 
Stałem obok zaskoczony, słuchając potoku słów. Komendant spokojnie 

14  Chodzi o prezydenta miasta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego (1894–1940?).
15  Mierzynek – rodzaj odpornego na trud konia, używanego zwykle jako zwierzę pociągowe.
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tłumaczył. Widać zmęczenie i zdenerwowanie ponad potrzebę. Dano mu 
w końcu przewodnika i spięcie rozładowano.

Kolumna, wykorzystując przerwę, drzemała na stojąco. Zwierzęta z nisko 
pospuszczanymi łbami, ludzie pochyleni do przodu. Marnie wyglądają te 
chłopskie wózki zaprzęgnięte w jednego konika, któremu przycięto ogon 
i grzywę, aby upodobnić go do konia wojskowego. To są nasze tabory z mo-
bilizacji. Na wozach po 300 kilogramów ładunku przykrytego plandeką. Wóz 
za wozem jak długi wąż. W ciemnościach, jak zatrzymuje się jeden wóz, 
inne wjeżdżają na niego. Kwik koni, przekleństwa ludzi przy każdej zmianie 
ruchu taborów. Mają dużo roboty podoficerowie, którzy konno ogarniają 
kolumnę przez całą noc. Mimo że to zapewne drugi lub trzeci rzut taborów, 
widok nie jest budujący. Ciężki dzień mieliśmy dzisiaj.

Po południu pierwszy raz widziałem, jak z samolotu wypadają bomby. 
Naliczyłem sześć sztuk. Po chwili znikły mi z oczu. Przez moment zasta-
nawiałem się, co to było, ale głuche detonacje rozjaśniły mi w głowie. Tak 
wyglądają bomby w chwili zwolnienia ich z jarzm w komorze bombowej. 
Czarny Blok dostał porcję, już nie pierwszą. Ważna linia Wilno – Warszawa, 
prawie codziennie próbują ją przerwać.

Następnego dnia przed zachodem słońca siedzieliśmy na ganku naszego 
domu, z nami kilku sąsiadów. Rozmawiają o ostatnich wydarzeniach, a jest 
o czym mówić. W trakcie rozmowy usłyszeliśmy dalekie głuche pomruki. 
Taka ładna pogoda, a tu gdzieś obok ciągnie burza. Nawet wstałem, aby do-
kładnie rozejrzeć się, ale niebo było wszędzie czyste. To nie burza. Kruszewski 
przykląkł na ziemi i przyłożył ucho. Długo słuchał, wreszcie wstał i mówi, 
że to bije ciężka artyleria. Nastąpiło małe poruszenie. Ktoś inny jeszcze raz 
sprawdził i potwierdza. Być może nad Narwią lub Biebrzą. Do Wizny w linii 
prostej nie więcej jak 40 kilometrów. Słuchamy i my. Ziemia lepiej przewodzi 
odgłosy toczącej się bitwy niż powietrze. To już tak blisko. Ta wiadomość 
mocno nas zaniepokoiła. Zaraz też ci, którzy przeżyli pierwszą wojnę, zaczęli 
wspominać, jak to było „za pierwszego Niemca” w Wasilkowie. Jak bali się 
Żydzi, jaki panował porządek i dyscyplina.

Długo siedzieliśmy wieczorem na ganku, wsłuchani w daleką kanonadę, 
która chwilami cichła, to znów się wzmagała. Jest coraz gorzej, już nawet 
w ciągu dnia ciągną kompanie marszowe piechoty, zmobilizowane do uzu-
pełnienia walczących oddziałów. Wyposażenie tych oddziałów jest o wiele 
gorsze od wyposażenia jednostek stałych. Kadra też w większości z rezerwy 
i w starszym wieku. Maszerują przez Wasilków zakurzeni, zmęczeni, niosąc 
cały swój majątek wojskowy na plecach, do tego odpowiedni zapas pod-
ręcznej amunicji. Młodzież w wolnych chwilach wychodzi do szosy z wodą, 
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owocami, czasem z papierosem. Przy okazji pytają: – Dokąd odchodzicie, co 
z nami teraz będzie? Wojsko jak niemowa, przeważnie milczy. Obowiązuje 
tajemnica i dyscyplina. Przejmujący to widok, nie odprowadza orkiestra, 
nie grają im marsza. Tak niestety jest zawsze.

Zbliża się południe, słońce wysoko, ciepło jak w lipcu. Monotonny stukot 
butów o bruk, jeszcze jedna kompania maszeruje ul. Grodzieńską. Jestem 
w pobliżu i obserwuję. Prowadzący oddział oficer, usłyszawszy daleki warkot 
samolotu, bezzwłocznie zatrzymał jednostkę na wysokości domu Czaposkich 
i wydał komendę: – Lotnik, kryj się! Momentalnie wozy, biedki16 z karabi-
nami maszynowymi i amunicją zjechały z drogi na podwórza okolicznych 
zagród, a piechota zaległa wzdłuż opłotków. Oficer, stojąc na środku szosy, 
wydał komendę: – Celownik 1500 repetuj broń! Szczęknęły zamki karabinów, 
naboje weszły do komór. – Kompania salwami... Rozkaz: – Pal! Jeszcze nie 
padł, a już zanosiło się, że z setki luf wyleci chmara pocisków karabinowych. 
Coś go wstrzymało. Rozejrzał się dookoła i jakby dopiero teraz zauważył 
mnie obok. Zamiast podać komendę „Pal!”, huknął na mnie, nie przebiera-
jąc w słowach. Prysnąłem w dół, na podwórko Klepackich. W pobliżu było 
też kilku kolegów. Rozbiegli się na wszystkie strony jak stado kuropatw. Ja 
stałem najbliżej, nie dalej jak 5 m, teraz zza płotu wyglądam, co będzie dalej. 
Doleciały jeszcze słowa: – Gówniarze, to wojna, a nie zabawa w harcerzy… 
i coś jeszcze w tym stylu. Samolot tymczasem oddalił się, był za daleko, aby 
salwa z karabinów mogła mu zagrozić. Jeszcze chwilę odczekano i kolumna 
ponownie uformowała się na szosie.

Nie czekałem na przejście, chodnikiem przebiegłem do domu. Dziadkowi 
opowiedziałem o tym, co się zdarzyło. Dołożył jeszcze od siebie, ale to już 
nie zrobiło na mnie wrażenia. Zdałem sobie sprawę, że pomimo opaski na 
mundurku i przepustki w kieszeni dalej jestem smarkaczem i nikt poważnie 
mnie nie traktuje. Usiadłem na ganku obrażony i niedoceniony.

W tym czasie kolumna zaczęła wchodzić w ul. Białostocką. Patrząc w tym 
kierunku, zauważyłem, że od strony Jurowiec lecą w naszą stronę samoloty. 
Prawie jednocześnie zawyła syrena na wieży strażackiej, ogłaszając alarm prze-
ciwlotniczy. Wojsko dość sprawnie opuściło szosę, kryjąc się po podwórkach 
i pod drzewami. Cały dziedziniec szkolny zastawiono różnymi pojazdami. 
Kilku żołnierzy znalazło się nawet obok naszego domu. Widzę teraz dobrze, 
że lecące samoloty to bombowce. Naliczyłem 24 sztuki w szyku, kluczami 
w górę. Jeszcze tyle maszyn jednocześnie nie widziałem. Lecą dość wysoko, 

16  Biedka – dwukołowy pojazd konny używany powszechnie w armii II RP do 
transportu ręcznych karabinów maszynowych, moździerzy, amunicji oraz sprzętu 
saperskiego i łączności.
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prosto na nasz rynek. Uciekłem do ogródka i zza krzaków bzu wychyliłem 
tylko głowę, ciekawy co teraz będzie.

Cały rynek zapchany wojskiem. Każde podwórko, każde drzewo kryje jak 
nie żołnierza, to sprzęt. Sytuacja wyjątkowo krytyczna. Obok naszego domu, 
pod morwą zatrzymał się żołnierz na koniu. Spłoszone zwierzę niespokoj-
nie kręci się, widać z mobilizacji. Żołnierz manipuluje bronią, zerkając co 
chwila do góry. Już nawet oparł karabin o gałąź i zaczął mierzyć w samolot. 
Koń w dalszym ciągu utrudnia mu złapanie w celownik wroga w powietrzu. 
Dziadek nie wytrzymał, wyszedł z domu: – Czy chcesz aby wszystkie bomby 
poszły na głowy ludzi na rynku? Żołnierz obejrzał się i niepewnie odparł, że 
to przecież wojna i trzeba strzelać. W duchu jednak pewnie przyznał, że nie 
ma racji, bo opuścił karabin. A może sam nie wierzył, że karabinem można 
w tych warunkach zestrzelić samolot.

Samoloty tymczasem wykręciły nad rynkiem jak na defiladzie i wzięły kurs 
prosto na Białystok. Po kilku minutach doszły nas odgłosy bombardowania. 
Pewnie wszystko wysypali na Dworzec Poleski. Gdzie są nasze samoloty? 
Gdzie artyleria przeciwlotnicza? Czy my mamy tylko dziadowskie tabory 
i piechotę?

Po kilku dniach okazało się, że w tym dniu bombardowano wojskowe 
składy mobilizacyjne na przedmieściu (było to 10 lub 11 września). Na 
Dworcu Poleskim załadowano wówczas do wagonów i ewakuowano szpital 
wojskowy. Szczęśliwie uniknięto masakry. Po południu emocje trochę opa-
dły. Siedząc na ganku dziadków, słuchaliśmy odgłosów kanonady. Dzisiaj 
artyleria bije prawie cały dzień z małymi przerwami. Słychać ją dobrze, 
pewnie bronią się na Wiźnie i w Osowcu. Twierdzy nie zdobędą. Wiosną 
znacznie wzmocniono stare forty. Podobno powstało też wiele nowych 
schronów żelbetonowych. Jeden z sąsiadów dowodzi, że front na Narwi 
gdzieś za Łomżą został przerwany. Tak podało radio niemieckie. Teraz już 
we wszystko, zaczynamy wierzyć. Okazało się, że kanonada nieprzypadkowo 
trwała tak długo, Wizna padła z jej dowódcą kpt. Władysławem Raginisem. 
O tym dowiedzieliśmy się znacznie później.

Wieczorem byłem na posterunku. Roboty mamy coraz mniej, nikt już 
nami się nie interesuje. Siadamy w swoim gronie. Starsi przekazują różne 
nowinki i ciekawostki, nastrój nieciekawy. Wiemy już, że dzisiaj Białystok 
opuszcza wojewoda i niektóre urzędy.

Dobrze, że byłem na posterunku. Tego wieczoru rozmawiałem telefo-
nicznie z ojcem. Poprosił, abym przekazał mamie kilka informacji, a mnie 
zobowiązał, abym jej słuchał. Jestem teraz najstarszym mężczyzną w rodzi-
nie, muszę opiekować się młodszym rodzeństwem. Nie wszystko stracone, 
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mam być dzielny. Dzisiaj w nocy wycofują się na Wołkowysk. Była to nasza 
ostatnia rozmowa.

Wiemy też, że Białystok, ośrodek zaopatrzenia jednostek Okręgu 
Grodzieńskiego, będzie broniony. Obroną kieruje ppłk Szafranowski17. […] 
Wasilków, z racji położenia, jest naturalną osłoną od strony północnej. Nastroje 
wyraźnie się popsuły, ale determinacja niektórych jest ogromna. W ciągu 
dwóch tygodni wojny widziałem tylko jeden polski samolot, i to zestrzelony. 
Przed wojną, w czasie ćwiczeń letnich, były tankietki, samochody pancerne. 
Latały jakieś samoloty. Teraz gdzieś to wszystko zginęło.

W domu przekazuję treść rozmowy z ojcem. Przygnębienie ogarnęło 
nas wszystkich. Co teraz zrobimy sami? Z każdym dniem jest coraz gorzej. 
Wydawało się, że jesteśmy silni i gotowi, mamy mocnych sprzymierzeńców. 
I co z tego wynika? Już widać.

W dniu następnym do południa paliliśmy na zapleczu posterunku akta, 
dokumenty, całe stosy teczek. Ogień buszuje, a my przewracamy kijami pa-
pier, aby wszystko dobrze się spaliło. Jest już rozkaz ewakuacji. Obejmuje on 
policję, strzelców, starszych harcerzy oraz ochotników w wieku poborowym. 
Zebrali się nasi druhowie. Większość to uczniowie liceów lub ostatnich 
klas gimnazjum. Nas, młodszych, nie dopuszczają do udziału w tej tajnej 
naradzie. Jesteśmy tym zaskoczeni. Byliśmy tak samo ważni jak oni, a teraz 
raptem traktują nas jak smarkaczy. Motorem akcji ewakuacyjnej jest nasz 
drużynowy Romek. Pękła dotychczasowa jedność w drużynie. Większość 
pozostaje na miejscu i tu ma działać. Ci, co się zdecydowali ewakuować, 
też jeszcze nie mają zgody rodziców lub opiekunów. Niektórzy po powrocie 
z domów rezygnują, Romek nie zmienia zdania. Jest najstarszy w rodzinie. 
Ojciec nie żyje, matka – rodowita Szwedka – ma pod opieką młodszego 
brata. Ostatecznie pozostało tylko kilku, szykują się do drogi.

Późno po południu rozpoczęła się w Wasilkowie ewakuacja. Policja na 
rowerach, z komendantem na czele, ruszyła pierwsza w zwartej grupie. Jadą 
wolno obok naszego domu, żegnani przez znajomych. Posterunkowy Brożek 
na pożegnanie stojącym na rogu Dwornej krzyknął: – Niedługo wrócimy, nie 
martwcie się! Po policji przechodzi mały oddział wartowniczy z mobilizacji. 
Idą piechotą, z bronią, w zwartym szeregu. Przy opłotkach coraz więcej ludzi. 
Komentują półgłosem, ożywiając się na widok krewnego, kolegi. Są też nasi 

17  Zygmunt Szafranowski (1893–1973) – ppłk Wojska Polskiego; dowódca obrony 
Białegostoku we wrześniu 1939 r. Po agresji sowieckiej internowany na Litwie. Następnie 
aresztowany przez Sowietów i osadzony w obozach jenieckich w Kozielsku i Griazowcu. 
Po podpisaniu tzw. układu Sikorski-Majski w Armii Polskiej w ZSRS, następnie w II 
Korpusie. Po wojnie na emigracji.
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koledzy, idą luźno obok rowerów. Są wyraźnie podnieceni, niektórzy przy-
stają, coś poprawiają przy bagażach. Wygląda to raczej na zwłokę celową. 
Chcą ten moment rozstania jak najbardziej opóźnić. Romek w harcerskim 
mundurku, z finką za pasem i dużą lornetką na szyi wygląda bojowo. Pasek 
pod brodą, czapka wciśnięta na uszy. On nie przepuści. Jestem zaskoczony, 
bo razem z nim jedzie nasz nauczyciel Skórko. To człowiek już niemłody, 
oficer, w czasie I wojny światowej służył w carskiej gwardii. Wysoki, czarny, 
smagły mężczyzna. Jedzie na rowerze, nie patrząc na boki. Na plecach ma 
w futerale swoje skrzypce.

Ciężka atmosfera wisi w powietrzu. Mimo zapowiedzi, że to chwilowy 
odwrót, że wkrótce wrócą, słowa te nie brzmią przekonująco. Za szybko to 
wszystko nastąpiło. Po zachodzie słońca ruch ustał, trochę się uciszyło, jakby 
burza przeszła przez miasteczko. Ludzie stoją jednak dalej i cicho rozma-
wiają. Wieczór jest bardzo ciepły, mimo że to już połowa miesiąca. Krowy, 
jeszcze niedojone, porykują coraz częściej w chlewach. Konie w stajniach 
spokojne, z nisko pochylonymi łbami, dzisiaj nie pracowały. Nie były też na 
wygonie nad rzeką. Żydzi pozamykali okiennice, zabarykadowali drzwi do 
mieszkań i siedzą cicho. Po całodziennym rozgardiaszu nastąpiła cisza. Tylko 
psy rzucają się na uwięzi, wiercą się niespokojnie, poszczekując nerwowo. 
Im najbardziej udzieliło się to napięcie, a może coś czują.

Opłotki powoli pustoszeją, ludzie zamykają się w swoich obejściach. Nie 
mam co robić. Stoję przy płocie w ogródku, skryty w gałęziach bzu. Dookoła 
ciemność coraz większa, ani jednego światełka, tylko księżyc w pełni nad 
horyzontem. Rozlega się wycie psa gdzieś nad rzeką, przeciągłe, niesamowite 
w tej ciszy. Po chwili odpowiadają mu inne. Rozpoczął się koncert. Psy wyją 
już od kilku dni z rzędu. Uciekam do domu. Okna zasłonięte. Przy lampce 
naftowej jemy kolację w milczeniu, każdy z nas przeżywa po swojemu to, 
co dziś przeszedł.

Noc minęła spokojnie. Mamy dzień bez władzy w mieście. Magistrat 
pusty, posterunek policji wygląda, jakby przeszła trąba powietrzna. Na po-
dwórku duża kupa popiołu po spalonych aktach. Co w tych teczkach było, 
nie wiemy. Chociaż niektórzy domyślają się. Sklepy żydowskie pozamykane. 
Na ulicach pustki. My, bez zajęcia, kręcimy się z nudów po mieście. Dopiero 
po południu, od strony Fast dochodzi głuchy odgłos strzałów armatnich. 
Ale trwa to krótko i następuje znowu cisza. Ktoś z mieszkańców przywiózł 
wiadomość, że Białystok organizuje obronę. […] W Wasilkowie spokój, 
nie ma wojska, najważniejsza jest teraz straż pożarna. Na rynku pojawił się 
mieszkaniec z ul. Gajnej. Zmęczony, prowadzi rower, na którym ma worek 
cukru. Zatrzymany przez sąsiadów tłumaczy, że w Białymstoku otwarto dla 
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ludności wojskowe magazyny. Pełno wszystkiego, żywność, umundurowa-
nie, obuwie. Ludzie nie wierzą: – Jak to tak, otwarto i tylko brać? „Mielnik” 
na nogach ma nowiutkie, żółte jeszcze saperki wojskowe. Zaraz też kilku 
odważniejszych ruszyło na rowerach do miasta. Może i racja. Mają Niemcy 
zabrać, lepiej niech wezmą nasi ludzie. Nie wiem, jakie były efekty wyjazdu 
i czy faktycznie wszystko stało otworem.

Jeszcze jedna niespokojna noc minęła. Od rana w miasteczku znalazło 
się nasze wojsko. Od wczesnego ranka oddziały kawalerii kłusują ulicami 
we wszystkie strony. Ludzie zaraz odżyli. Poprawiły się humory, z nową 
energią przystąpiono do codziennych prac. Wszystkim lżej na sercu. Tylko 
Żydzi przezornie siedzą w domach, jakby ich w mieście nie było. Co jakiś 
czas cwałuje mały oddziałek kawalerii. Raz jadą w kierunku Świętej Wody, 
innym razem ulicą Kościelną gdzieś w okolice Lisiej Góry. Wybadaliśmy, 
mają tam punkt obserwacyjny i patrolują teren aż do Sochoń.

Cały dzień spędzam na ulicy. Jestem przejęty tym, że nareszcie widzę 
prawdziwe wojsko, i to kawalerię, a nie jakieś tam tabory z mobilizacji po-
wszechnej. Pewnie nie jest tak źle, jak niektórzy już bąkali. Jest to jednostka 
kadrowa, prezentuje się dobrze, dyscyplina widoczna na każdym kroku. Koło 
południa jakieś patrole pojechały ul. Gajną aż do Szulca. Tam mają chyba 
dowództwo. Po kilkunastu minutach stamtąd pluton kawalerii pokłusował 
w kierunku Jurowiec. Oddział ten, na karych koniach, z oficerem na czele, 
mimo pośpiechu utrzymywał wyrównane szeregi, a równy stukot podków 
o bruk ulicy podnosił na duchu.

W rejonie Jurowiec coś się dzieje. Od nikogo nic nie można się dowie-
dzieć. Nie dochodzą stamtąd żadne odgłosy, a więc Niemców zapewne tam 
jeszcze nie ma. Ludzie zajęli się swymi gospodarskimi sprawami, ufni, że 
wojsko nie dopuści Niemców do miasteczka. Ja też wróciłem do domu na 
obiad. Potem szybko wyszedłem do ogrodu. Jabłek pod drzewami pełno, 
usiadłem i zrobiłem sobie z nich deser. Jedząc, pomyślałem jeszcze raz o ofi-
cerze, który prowadził oddział kawalerii. Fajny facet, a jakiego miał konia. 
Już widziałem siebie w tej roli.

Z zamyślenia wyrwała mnie nagła kanonada. Wybiegłem na rynek. Od 
strony Jurowiec słychać wybuchy granatów artyleryjskich. Wojsko w mia-
steczku wyraźnie się ożywiło. Szybciej przelatują ulicami, nie zważając na 
zebraną ludność. Nie odpowiadają na pytania skierowane do nich, jakby 
ich nie słyszeli. Artyleria biła na przemian, salwami to znów pojedynczymi 
wystrzałami, chwilami w ogóle milkła na kilka minut.

Chcieliśmy ruszyć rowerami na rozpoznanie, ale posterunek na rogu 
ul. Jurowieckiej zawrócił nas z powrotem. Po kilku dniach spokoju mamy 
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i my swoją wojnę, wasilkowską bitwę z Niemcami. Walka toczy się nie dalej 
jak 3 kilometry od nas na zachód. Na razie nie robi to na nas specjalnego 
wrażenia. Jest wojna, więc muszą strzelać. Nawet wydaje się, że strzelają 
niezbyt głośno. Stara Bychowska pogoniła mnie do domu: – Czego bez 
potrzeby plączesz się, przecież strzelają! Ja jednak nie byłem skory wracać 
do domu, zwłaszcza teraz, kiedy włączyła się broń maszynowa. Krótkie 
serie są jakby bliższe, wyraźniejsze, co chwilę słychać wybuchy pocisków 
artyleryjskich. W przerwach dochodzą odgłosy pojedynczych wystrzałów. 
W trakcie wzmożonego nasilenia kanonady w stronę Jurowiec pogalopował 
jeszcze jeden oddział kawalerii. Chyba Niemcy mocno naciskają. Konie na 
huk armat nie reagują. To pewnie konie etatowe wojska. Na nich młodzi 
chłopcy, wyprostowani w siodłach, jakby byli z obrazów Kossaka. Piękne 
to wojsko, ta kawaleria, aż serce rośnie. Jak dorosnę, będę służył zawodowo 
jako oficer, ale tylko w kawalerii. Pamiętam, że tak też powiedziałem ojcu, 
kiedy głowiono się w domu, do jakiej szkoły mnie posłać. Pytano o różne 
zawody, nawet czy chcę być księdzem. Ja księdzem? – Nie.

Kanonada znowu się nasiliła. Jest teraz bardziej uporządkowana, za salwą 
leci salwa, jak na ćwiczeniach. Biją teraz armaty. U wylotu ul. Kościelnej 
zatrzymał się patrol na bułanych koniach. Rozgrzani walką żołnierze po-
odpinali paski we francuskich hełmach. Krótkie, kawaleryjskie karabinki 
trzymają w rękach. Twarze skupione, zmęczone, to już 15 dni wojny. Oczy 
podbite, wpatrują się w głąb ul. Kościelnej. Mają konie-remonty18, widać po 
przystrzyżonych grzywach i wyraźnych numerach wytłoczonych na sier-
ści. Jeszcze nieobyte z hukiem armat, kręcą się nerwowo, strzygąc uszami. 
Momentami aż przysiadają na zadach. Żołnierze odruchowo uspokajają je, 
klepiąc po szyjach. Niewiele to pomaga. Jeden jest podoficerem. Podniósł 
do oczu lornetkę i uważnie lustruje koniec ul. Kościelnej. Na kogoś pewnie 
czekają. Konie w dalszym ciągu są niespokojne, kręcą się w kółko, utrud-
niając obserwację.

Stoję na chodniku nie dalej jak 10 m od nich, widzę każdy szczegół. 
Głośny tętent po bruku i za chwilę z Kościelnej wypadł cwałem cały pluton. 
Rynek przeszli kłusem, unosząc się równo z siodłem nad grzbietami koni. 
Po chwili zginęli w głębi ul. Gajnej. Zanim to nastąpiło, patrol, dotychczas 
cierpliwie stojący, spiął swoje konie ostrogami i dołączył na ogon oddziału. 
Konie, krótko trzymane, wyskoczyły jak z procy na kolumnę i znalazłszy 
się w szeregu, wyraźnie się uspokoiły. Za chwilę taki sam oddział wycofał 
się z kierunku Świętej Wody. Jechali wolno z dowódcą na czele. Młody 

18  Remont – młody koń zakupiony dla wojska.
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podporucznik ciekawie rozglądał się, a mijając zgromadzonych ludzi na 
rogu ul. Dwornej, zasalutował. Strzały wyraźnie ucichły, tylko od czasu do 
czasu odzywały się pojedyncze wybuchy wskazujące, że jedna strona wy-
raźnie słabnie. Bitwa wygasa. Ubezpieczenia boczne ściągają, a więc będą 
się cofać. Wzdłuż opłotków i na rogach ulic zebrało się sporo ludzi. Stoją 
nawet kobiety, zapomniawszy o domowych zajęciach, jest dużo młodzieży. 
Co chwila ktoś niecierpliwy zerka w wylot ul. Białostockiej.

Mimo początkowego ożywienia znowu ogarnął ludzi niepokój. – Co teraz 
z nami? Każdy zadaje to pytanie. Przyszedłem do domu dziadków i usiadłem 
na ganku. Stąd mam widok zapewniony. Dziadek też stoi przy furtce. Obok 
na chodniku kilku sąsiadów, ciągle politykują, krytykują, mają swoje zdania 
na temat prowadzonej wojny. Od strony Jurowiec wpadł na rynek spory 
oddział wojska, ci byli już w walce. Konie zgrzane, para bucha z nozdrzy. 
Przejeżdżają obok naszego domu, rozpoznano „wasilkowca”. Jedzie w środku 
na bułanym koniu. Na krótkie zawołanie po imieniu, odwraca głowę i krzyczy 
w odpowiedzi: – Wrócimy! Wszystko to w biegu, cóż można powiedzieć. Tyle 
zdążył, bo zaraz został skarcony przez podoficera: – Rozmów nie prowadzić! 
I już zginęli w tumanach kurzu na poboczu ulicy. Biedak nie mógł nawet 
zobaczyć swoich, a był tak blisko. Jego macierzysta jednostka to 9 Pułk 
Strzelców Konnych w Grajewie. On teraz jest w szwadronie marszowym, 
mobilizowanym w Białymstoku. Zaraz też ktoś ze znajomych podbiegł do 
rodziny, aby przekazać wiadomość, że syna widzieli, że żyje.

Po chwili jeszcze jeden pluton pocwałował w tym samym kierunku z dowódcą 
na czele. Był trochę bardziej rozciągnięty, ale zaraz równał strzemię w strze-
mię. Kilku żołnierzy miało założone bandaże. Widać zmęczenie ludzi i koni. 
Krótkie głuche rozkazy: – Szlusuj! – poganiały odstających. Na końcu oddziału, 
na szpakowatym koniu, pognał trębacz. Trąbka pobłyskiwała w promieniach 
zachodzącego słońca, ilekroć żołnierz unosił się w siodle. Z koni płatami od-
pada w biegu piana. Krótki stukot kopyt po „kocich łbach” ulicy, chrzęst broni 
i ekwipunku, tak charakterystyczny dla kawalerii, stłumił piach na poboczu 
ulicy, na który od razu zjeżdżali, aby ulżyć końskim nogom. Tumany kurzu 
zaraz przysłoniły oddział. Znowu przerwa, ożywione komentarze wśród gapiów.

Ponownie słychać krótką wymianę strzałów z broni ręcznej zakończoną 
długim jazgotem broni maszynowej. Wszystko ucichło i nastała dłuższa tym 
razem przerwa. W perspektywie ulicy na razie nikogo nie widać.

Raptem poruszenie wśród zebranej ludności. Na rynek wpadają mały-
mi grupkami, a nawet pojedynczo żołnierze. Nie wstrzymując koni, pytają 
o kierunek wycofywania się naszego wojska. Mimo zgiełku ludzie od razu 
zrozumieli i wskazują kierunek odwrotu, aby chociaż w ten sposób im pomóc.



39

Szwadron jest rozproszony, wycofuje się w pośpiechu, to pewnie oddział 
osłonowy, schodzący z linii w ostatniej chwili. Większość żołnierzy z szablami 
w ręku, opuszczonymi teraz do ziemi. Niektórzy z naszych mieszkańców 
twierdzili, że widzieli krew na szablach, ale jest to nieprawdopodobne. Kilku 
żołnierzy biegło tylko z karabinami, trzech jechało na koniach, siedząc na 
oklep. Jeden biegł bez butów. Ci co chwilę oglądali się za siebie. Był też jeden 
tylko w spodniach i koszuli, biegnąc, coś krzyczał. Rękami trzymał się za pierś, 
twarz miał czerwoną, pewnie od wysiłku, a może był kontuzjowany. Dogoniło 
go dwóch żołnierzy na koniach, coś ostro krzyknęli i chwycili go pod ręce, 
unosząc między końmi. Po 200 metrach jednak go zostawili. Inny żołnierz, 
jadąc konno na rogu ul. Kościuszki, zszedł z konia i wymienił go na rower. 
Nie pomogły wyjaśnienia, że na Gaju jest błoto i daleko nie ujedzie. Zaraz 
wsiadł i popedałował za oddziałem. Właściciel roweru był zadowolony. Koń 
to koń, do tego wojskowy, a rower też pewnie się znajdzie na wygonie. Kilku 
lżej rannych, pomagając sobie, podążało za jednostką piechotą. Obandażowani 
z widocznymi plamami krwi, muszą sobie radzić sami. Jeszcze kilkunastu 
żołnierzy znalazło się na rynku. Ich konie były mokre aż po kłęby. Pewnie 
musieli się przeprawić przez rzekę między mostem kolejowym a rzeźnią.

Wojna to jednak nie ćwiczenia. Tym, którzy biegli, ludzie podawali mleko, 
wodę, owoce, większość nie brała. Niektórzy jednak zwalniali i idąc, łapczy-
wie pili, wyrzucając potem naczynia. Woda stała w wiadrach. Teraz dopiero 
ludzie zobaczyli trochę wojny i tragedii, jaka spadła na nasze wojsko. Ilu leży 
bez pomocy tam pod lasem, tego nie wiemy.

Zdawało się, że wszyscy się już wycofali, a tu niespodziewanie ukazał 
się na drodze oficer, starszy już mężczyzna na siwku, z szablą w ręku, obok 
niego pocztowy i jeszcze kilku ułanów. Jadą stępa, jakby mieli dużo czasu. 
Nie oglądają się za siebie. Ich postawa kontrastuje z tym, co było przed 
kilkunastoma minutami. Opanowanie to podziałało uspokajająco na zgro-
madzonych wzdłuż ulicy ludzi. Za nimi, w odległości jakichś 300 metrów, 
jeszcze czterech żołnierzy z karabinkami trzymanymi w pogotowiu. To za-
pewne straż tylna. Jadą też stępa, często się zatrzymują i lustrują wlot ulicy od 
strony Białegostoku. Po chwili przejechali obok domu. To już chyba wszyscy.

Mimo że tyle osób stoi na ulicy, zrobiło się nagle cicho. Słońce schowało 
się już za smugę lasów Puszczy Knyszyńskiej i tylko skrawek nieba jaśniał 
blaskiem zachodzącego słońca. Ludzie w dalszym ciągu stoją i jeszcze wypa-
trują w kierunku ul. Białostockiej. Ale stamtąd nikt żywy już się nie pokazał 
tego wieczoru. Teraz będą Niemcy.

Wolno pustoszeje ulica. Skończył się dzień 15 września 1939 r. 1 i 4 szwa-
dron 2 Pułku Ułanów, które odbiły się od swojej jednostki nad Narwią, wzięły 
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udział w obronie miasta Białegostoku. Spychane przez Niemców na Pietrasze 
i rzekę Supraśl, kontratakowały bez powodzenia, ponosząc przy tym straty 
od broni maszynowej. Jeden z tych szwadronów cofał się przez Wasilków.

Wcześniej niż zwykle pozamykano obejścia, obory i domy. Opłotki opu-
stoszały, zrobiło się już ciemno. Dziadek jeszcze został przy płocie, siedząc na 
stołku – dumał. Może myślał o swoim synu Zenku, który służył zawodowo 
w broni pancernej, a miejscem jego postoju był Brześć nad Bugiem. Teraz 
gdzieś w Polsce walczy z Niemcami. Może przypomniał sobie swoje młode 
lata i służbę w wojsku carskim w Piotrogrodzie. Ja już byłem w domu, a on 
ciągle siedział zamyślony. Późno już było, jak podeszło do niego dwóch żoł-
nierzy z bronią. Nikt nie przypuszczał, aby po tej stronie mogli być jeszcze 
żywi nasi żołnierze. Zapytali o drogę do Supraśla. Skąd się wzięli, dziadek 
ich nie zapytał. Otrzymawszy niezbędną informację, nie spiesząc się, zapa-
lili po papierosie i wolno ruszyli w drogę. Byli to ostatni żołnierze z bronią 
w naszym miasteczku.
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Okupacja naszych terenów przez 
Niemców i Sowietów 

(wrzesień 1939 – kwiecień 1940 r.)

Ranek typowo jesienny, mglisty, bezwietrzny, w miasteczku cisza aż w uszach 
kłuje. Ludzie nie wychodzą z domów, czasem tylko ktoś chyłkiem przemknie 
przez ulicę, oglądając się trwożliwie na boki. Brak władzy. Wczoraj wieczorem 
wojsko polskie wycofało się na wschód. Noc niespokojna, ludzie nie spali, 
bojąc się, co teraz będzie. Wstałem wcześnie, jeszcze przed szóstą, zaraz też 
usiadłem przy oknie z firanką i obserwuję rynek. Otulina mgły wolno się 
przerzedza, kontury drzew rosnących wokół cerkwi są już widoczne pilnując, 
choć jeszcze rozmazane. Widać, że ranek jest chłodny. Siedzę cierpliwie, nic 
się nie dzieje. Wydaje się, że wczorajsza potyczka w okolicy Wasilkowa to 
tylko sen.

Dopiero około ósmej ze wszystkich stron, prawie jednocześnie, wjechały 
na rynek niemieckie patrole na motocyklach. Na każdym ustawiony jest lekki 
karabin maszynowy. Wolno, nawet wolniutko, jadą rozglądając się dookoła. 
Co kilkadziesiąt metrów motocykle zatrzymują się i żołnierze lustrują naj-
bliższe otoczenie. Zanim uświadomiłem sobie, że to są Niemcy, rynek był 
już opanowany. Kilkanaście maszyn z przyczepami stoi obok cerkwi. Widzę 
pierwszy raz Niemców. Szarozielone mundury, ogromne ciężkie hełmy, duże 
okulary motocyklowe na oczach i krótkie podkute gwoździami saperki. 
Wyglądają groźnie. Broń oksydowana, sprzęt i wyposażenie nowoczesne. 
Sprawnie zajęli stanowiska ustawiając broń maszynową u wylotu ulic na 
rynek. Widać doskonałą organizację i pruską dyscyplinę. 

Nie minęło nawet pół godziny jak z ul. Białostockiej wmaszerowała na 
rynek kompania piechoty. Na czele oddziału młody oficer na pięknym, 
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karym koniu. Po zatrzymaniu się obok naszego domu, żołnierze szybko 
ustawili broń w kozły i zaczęli ciekawie rozglądać się dookoła. Wszystko 
to trwało bardzo szybko i sprawnie jak na ćwiczeniach. Zajęcie Wasilkowa 
przez Niemców stało się faktem.

Obok dowódcy pojawił się cywil. To piekarz mieszkający od niedawna 
w Wasilkowie. Coś oficerowi tłumaczy i pokazuje. Mają swego nawet i u nas. 
Przed wojną nie krył się, że jest Niemcem. Ludzie traktowali go jak swego, 
podobnie jak traktowano Żydów. Niemcy tymczasem zachowują się pewnie 
i swobodnie, jak u siebie. Po pewnym czasie w budce stojącej obok znalazł 
się masarz Godlewski i rozpoczął sprzedaż wędlin. Zaraz ustawiła się kolejka 
żołnierzy po kiełbasę. Kupują całymi kółkami, płacąc aluminiowymi fenigami. 
Coraz to nowe grupki żołnierzy dołączają do kolejki. Przed kioskiem zgro-
madziło się sporo wojska. Wszyscy chcą kiełbasy. Sprzedaż idzie całą parą. 
Raptem wpadł na koniu oficer. Wrzasnął na całe gardło i całe towarzystwo 
rozgonił, a kiosk kazał zamknąć.

Dopiero teraz zza opłotków, nieśmiało, potem coraz odważniej, zaczęli 
wychylać się mieszkańcy i próbują nawiązać kontakt z wojskiem. Są cie-
kawi wszystkiego, ale Niemcy trzymają się na dystans. Zgodnie ze swymi 
potrzebami przystępują do zajmowania pomieszczeń w domach, lokując 
tam swoich żołnierzy.

 Na nasze podwórko wtoczył się ogromny wóz taborowy na gumowych 
kołach. W zaprzęgu dwa rosłe konie rasy belgijskiej. Wjechała też jedna 
kuchnia polowa, w której ogień nie był wygaszony i cały czas gotowały się 
potrawy obiadowe. Wojsko zajęło jeden duży pokój, zajmowany dotychczas 
przez żydowską rodzinę Szejklisów. Mamy więc nowych lokatorów. Zaraz 
też przy studni zaczęło się mycie. Żołnierze, porozbierani do pasa, polewają 
się wodą i dokładnie myją. Potem przystępują do czyszczenia mundurów. 
Wyposażenie mają bardzo dobre i praktyczne.

W południe trębacz stanął na rynku i dał sygnał dźwiękowy, zaczęto wy-
dawać posiłek. Obok kuchni stoi podoficer służbowy, który po sprawdzeniu 
jakości potraw, teraz dogląda porządku. Podchodzą drużynami, gęsiego 
w równych odstępach, jak na przeglądzie. Jestem na podwórku i obserwuję. 
Posiłek mają obfity. Widać, że propagandowe hasło „Armaty zamiast masła”, 
nie dotyczy niemieckiego wojska, a tak nam niedawno wmawiano. Porządek 
i dobre zaopatrzenie rzuca się w oczy. Daleko nam do nich.

Nie mogę zrozumieć ani jednego zdania z tego co mówią. Moja szkolna 
znajomość niemieckiego nie na wiele się zdaje, rejestruję tylko pojedyncze 
słowa. Niemcy twardo szwargocą. W czasie obiadowej przerwy żołnierze 
pochodzący z Prus Wschodnich, przeważnie rezerwiści, próbują nawiązać 



43

z nami rozmowę. Wielu jest Mazurów. Śmiejąc się mówią: – Mutter, będzie 
dobrze, wojna kaputt. Dla nich może kaputt, nam daleko do końca, dopiero 
się zaczęła.

Późnym popołudniem zaczęły się aresztowania mieszkańców Wasilkowa, 
przeważnie młodzieży i zacniejszych ludzi na stanowiskach. Aresztowano 
kilkadziesiąt osób. Część zagrożonych uciekła, część się schowała. Na Rynku 
Kilińskiego byli w każdym domu. Wszystkich aresztowanych zamknięto 
w cerkwi. Przyszli też do naszego mieszkania, ale tu dzieci. Jednak mnie 
wzięli na oko i już mieli mnie zabrać. Z trudem wytłumaczono, że mam 13 
lat. Nie wierzą, kręcą głowami. Jednak przy pomocy świadectwa szkolnego 
dali się przekonać. Wcale się nie bałem.

Dopiero teraz na ludzi padł strach, bo tego się nie spodziewano. Niemcy 
rozlepili obwieszczenie wojenne, polecając do godziny 18 zdać wszelką broń 
pod rygorem kary śmierci przez rozstrzelanie. Powiadomiono też mieszkań-
ców, że w wypadku jakiegokolwiek napadu na żołnierzy, zostaną rozstrzelani 
przetrzymywani w cerkwi zakładnicy. Ci co znają Niemców, zdają sobie sprawę 
z tego, że będą bezwzględni. Uprzedzono młodzież, niedoświadczoną, aby 
nie ryzykowała życiem tych ludzi. 

Pierwsza noc pod okupacją niemiecką nie zapowiadała się spokojnie. Na 
dodatek, dobrze podpity oficer niemiecki, zadekował się w naszym miesz-
kaniu z wódką, kazał podać naczynia, a teraz każe mamie aby z nim piła. 
Zawołałem dziadka. Przesiedział z nami całą noc, mimo że Niemca jakoś 
pozbyto się przed północą. Dotrwaliśmy do rana, witając z ulgą nadchodzący 
poranek. W dzień jest raźniej. 

Od godziny 10 przez Wasilków na Sokółkę maszeruje wojsko, kolumna 
za kolumną, piechota, artyleria i tak na zmianę. Ciągną już tak kilka godzin, 
chyba cała dywizja. To jakaś jednostka liniowa, składa się z młodych rocz-
ników. Ciągły rytmiczny stukot butów po „kocich łbach” dochodzi aż do 
naszego domu. Liczę ile kompanii przeszło, w końcu daję spokój z liczeniem. 
Teraz widać niemiecką potęgę. Cóż mogła zrobić im nasza kawaleria, którą 
kilka dni temu gościliśmy u nas. 

Przed wieczorem aresztowanych wypuszczono na teren cmentarza ogro-
dzonego wysokim dekoracyjnym płotem. Widziałem przez okno jak przez 
ten płot dwóch uciekło. Z wysokości 2 m skoczyli na drugą stronę i przez 
podwórko sąsiadów zginęli w zagonach kartoflanych. Nikt z Niemców tego 
nie zauważył.

Na trzeci dzień, około południa, do Wasilkowa zwaliła się kadrowa dy-
wizja piechoty. Była to 18 lub 23 DP. Na miejscu rozlokował się jeden pułk, 
dowództwo i służby. Pozostałe jednostki zajęły okoliczne wioski. Na rynek 
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wjechali trzej oficerowie na rosłych koniach, z kwiatami za paskami koali-
cyjek. Za nimi kolumny piechoty i artylerii. Zakurzeni, spoceni. Musieli do 
południa pokonać dobry kawał drogi. Mimo to twarze mają rozradowane. 
Kto ich witał na rogatkach miasteczka, nie wiemy. Wszyscy młodzi w wieku 
20–23 lat, zgrabni, wysportowani, bardzo dobrze uzbrojeni. Cały rynek został 
zapchany wojskiem. Po oficjalnym przywitaniu przez miejscowych Niemców, 
szybko rozlokowano jednostki po kwaterach, zabierając na potrzeby wojska 
największe pomieszczenia. Teraz wszędzie ich pełno.

Ciągle obserwuję życie codzienne obcego nam wojska. Dzisiaj, zaraz po 
ulokowaniu się w wyznaczonych pomieszczeniach, rozpoczęło się generalne 
mycie się, czyszczenie i reperacja mundurów i sprzętu. Żołnierze pozmieniali 
buty saperki na krótkie, skórzane trzewiki. Tylko w koszulach krzątają się wokół 
naszego obejścia. Potem zdjęli z wozu taborowego swoje plecaki, które towa-
rzyszą im w marszu na wozie. Wyjmują konserwy, chleb czarny, uformowany 
w cegiełki, w specjalnym opakowaniu utrzymującym go w świeżości. Mają też 
czekoladę i napoje chłodzące. Na nas, Polaków, nie zwracają uwagi, jakby nas 
nie było. Blady strach padł na Żydów. Polacy też są zaskoczeni ich stosunkiem 
do nas. Wszyscy ustępują im z drogi, mówią, że to hitlerowcy.

Jak pozałatwiali swoje sprawy, zaczęli myszkować po kątach. Do mojej 
babci jeden z nich przyniósł kawał wątroby i kazał ją usmażyć, i jak wypili 
gorzałki, zaczęli szukać zaczepki. W ogrodzie na drzewa, które mają owoce, 
poleciało wszystko co znalazło się pod ręką. Wybrali sobie najładniejsze 
owoce i zostawili pobojowisko. Potem przyczepili się do uli pszczelich, szu-
kając dostępu do miodu. Pszczoły jednak stawiały im opór i musieli dać im 
spokój. Nie darowali za to dziadkowi i od niego zażądali miodu. Dziadek, 
jak zawsze chojracki, odmówił, twierdząc że miodu nie ma, a ten co jest 
w ulach, to na zimę dla pszczół. To wystarczyło, aby jeden z nich wyciągnął 
pistolet i zaczął grozić, że zastrzeli, jeżeli miodu nie otrzyma. Babcia w płacz. 
Stał dłuższy czas kiwając się na nogach, z pistoletem w ręku. W końcu trafiła 
do niego babci argumentacja, bo ustąpił. Wyszedł z mieszkania i całą złość 
o mało nie wyładował na naszym psie Kruczku, który oszczekiwał ich jak 
przechodzili przez podwórko. Psa w ostatniej chwili schowano do chlewa. 
Niemiec zaklął, ale zagrożenie chwilowo zostało zażegnane.

Widać, że ci młodzi, wychowani w duchu hitlerowskim, nienawidzą 
Polaków, mają nas za nic. Całe szczęście, że na drugi dzień odeszli w kierunku 
na Sokółkę. Ludzie odetchnęli, zostali tylko rezerwiści z Prus jako obsada 
garnizonu w Wasilkowie.

W miasteczku przez kilka dni obowiązywała godzina policyjna. Nocą 
warty żołnierzy niemieckich strzelały bez uprzedzenia do każdego, kto 
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pokazał się poza domem. Trzeciego czy też czwartego dnia pobytu Niemców 
w Wasilkowie, przed południem, z kierunku południowo-wschodniego 
odezwała się artyleria. Biła z przerwami do 14. A więc jeszcze nie zginęła, 
nasi walczą gdzieś koło Bielska. Zaraz poprawiły się humory, rozpogodziły 
twarze, chociaż to tylko nikła nadzieja. Jak się okazało po wojnie, było to 
znacznie bliżej. W tym czasie przez szosę Białystok–Zabłudów w kierunku 
na Folwarki, przebijały się reszki 3 pułku szwoleżerów, 1 pułku ułanów i 3 
pułku strzelców konnych, wzmocnionych dywizjonem artylerii konnej. Nie 
było zatem zorganizowanego frontu, a tylko spotkaniowa bitwa. 

W tym czasie jak to się odbywało, Niemcy na naszym podwórku nadsłu-
chiwali, szwargocząc coś między sobą, ale zachowując się spokojnie. Długo 
nadstawiali uszy, kręcąc głowami, jakby nie dowierzając, że my jeszcze się 
bronimy. Na drugi dzień pobytu obwieszczali nam, że wojna kaputt, a tu 
toczy się bitwa.

 Wieczór jest już spokojny, po ciepłym dniu lekki chłód wieczorny orzeźwił 
powietrze. Mój dziadek wyszedł do ogrodu, obszedł obejście i zatrzymał się 
przy płocie obok domu. Przechodzący niemiecki żołnierz pozdrowił go i za-
trzymał się z drugiej strony płotu. Zapalił fajkę i łamanym mazursko-polskim 
językiem mówi do dziadka: – Polska kaputt, Iwan przekroczył granicę i idzie 
nam na spotkanie. Rydz uciekł do Rumunii. Teraz będzie już pokój. Dziadek 
pyta go, skąd on o tym wie. Odpowiedział, że Berlin podał. Jeszcze coś tam 
bełkotał zadowolony, że prędko wróci do domu, do vaterlandu. Nic ciekawe-
go więcej nie przekazał. Nikt z nas nie wierzy w te wiadomości, to szwabska 
propaganda. Radia od wkroczenia Niemców nie słuchamy, bo aparaty radiowe 
schowane są w chlewie. Wiemy tylko, że ofensywa na Zachodzie miała ruszyć 
około 16 września, dlatego wiadomości podane przez niemieckiego żołnierza 
nie pasują nam. Jeżeli jednak jest tak jak mówił, to Polskę znowu sprzedano.

Okazało się, że Niemiec miał jednak rację. Wszyscy Polacy są zrozpa-
czeni, przygnębieni. Nie mieści się w naszych głowach, żeby naczelny wódz 
uciekł, zostawiając wojsko. To już koniec. Zdradzono nas i sprzedano. 
Odpowiedzialni za politykę i obronę kraju, uciekli za granicę, zabierając 
złoto. Naród pozostawili bezbronny. Najwięcej krytycznych słów kierowano 
pod adresem Śmigłego-Rydza. Jak mógł Naczelny Wódz opuszczać wojsko?!

Po tygodniowym pobycie Niemcy wyraźnie zaczynają przygotowywać 
się do opuszczenia miasteczka. Wieczorami i nocą z fabryk włókienniczych 
ogromnymi samochodami wywożą gotowe sukna, bele wełny itp. Z tartaków 
zabierają najwyższej jakości tarcicę. Nie przepuszczają też różnym kolorowym 
metalom. W sposób zorganizowany, metodycznie, ogałacają ze wszystkiego 
co ma wartość strategiczną lub gospodarczą. 
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Rozeszła się wiadomość, że nasz teren mają zająć wojska sowieckie. 
Wiadomość tą ludzie przyjęli ze zmiennymi uczuciami. Plusem jest, że z nimi 
przynajmniej można będzie się porozumieć. Językiem rosyjskim władają 
u nas lepiej lub gorzej w każdej rodzinie. W naszym domu znano ten język 
ze szkół dość dobrze.

 Niemcy tymczasem nie przerywają rabowania do ostatniego dnia pobytu. 
Wycofali się cichaczem, w południe 21 września, nie wiadomo którędy. Tylu 
ich maszerowało na Sokółkę i gdzieś się rozpłynęli. Może poszli na Suwałki. 
Ściągnięto tylko w kierunku Białegostoku baterię dział, która stała okopana 
za miastem.

 Znowu jesteśmy bez władzy. Coraz odważniej dają znać o sobie elementy 
żydowskie i organizacje lewicowe. Ich przedstawiciele raz po raz spoglądają 
na szosę w stronę Sokółki. Ale tam na razie cisza. 

Dni są w dalszym ciągu słoneczne, ale wieczorami już jest znacznie chłod-
niej, a nocą nawet zimno. Po mieście krążą różne plotki. Ostatnio mówią, że 
podobno pod Grodnem, które nie było zajęte przez Niemców, teraz Polacy 
walczą z Sowietami. A mówili, że przyszli nam na pomoc. Ciągła niepewność 
sytuacji przygnębia wszystkich. Ciągle wraca pytanie: – Jak to mogło się stać, 
że wszystko rozleciało się tak szybko?

Nauczyciel Półbrat przyszedł do nas załamany i od progu zaczął narzekać, 
że nas zdradzono, sprzedano. Na potwierdzenie swoich słów pokazał mamie 
normalny wojskowy guzik, na którym orzełek polski ma wkomponowane 
w skrzydła dwie gwiazdy. To zdrada, nawet w godle państwowym mają swoje 
elementy komunistyczne. Dopiero teraz zwróciliśmy na to uwagę. Wszędzie 
zdrajcy, szpiedzy, rząd też tylko myśli o sobie. Porządni ludzie zginęli na fron-
tach, reszta to szuje. Mama uspakajała go, jak umiała, że nie może być tak źle. 
Niewiele to pomogło, po krótkim pobycie odszedł załamany i niepocieszony.

Po wycofaniu się Niemców całymi dniami ciągną grupkami i pojedyn-
czo nasi wojskowi. W mundurach, płaszcze przeważnie przerzucone przez 
ramiona lub zrolowane na plecach z chlebakami. To wszystko co im zosta-
ło. Nasza dumna armia to te resztki, które teraz widzimy. Pozostali zginęli 
lub dostali się do niewoli. W pierwszych dniach maszerowano od strony 
Grodna, Sokółki, w dniach następnych szli już tylko z Białegostoku i dalej 
spod Brześcia, Łomży, Ostrołęki.

Ludzie wychodzą naprzeciw każdej większej grupie. Krzyżują się pytania 
i odpowiedzi. Gorycz, łzy mieszają się na przemian. Nasi mieszkańcy pytają 
o swoich mężów, ojców, braci. Niektórzy, nieliczni, pytają o ogólną sytuację, 
co z Polską? Jedni przystają, aby coś odpowiedzieć, inni zdawkowo informują, 
nie przerywając marszu. Są zmęczeni, niektórzy idą przy pomocy kolegów 
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lub wyciętego po drodze kija. Charakterystyczne odpowiedzi powtarzające 
się często to: – Za duża siła, nie było rady. Tam czołgi, samoloty, a u nas 
tylko poświęcenie i odwaga granicząca z szaleństwem. Niektórzy wprost od-
powiadali: – Oszukało nas dowództwo! I tak też było bardzo często, że po 
dwóch, trzech dniach wojny, opuszczano wojsko pod byle pretekstem, aby 
przedostać się za granicę.

Wiadomości te dobijają najtrwalszych. Ja też ciągle wybiegam na drogę, 
ile razy widzę znajomą postać, nieraz z bijącym sercem, bo wydawało się, 
że rozpoznaję w grupie ojca. Jeszcze jeden zawód, tym mocnej boli, że nie 
pierwszy. Ci, których pytam, nic nie wiedzieli. Tylu ludzi przeszło, już nie 
setki, a tysiące, a naszego ojca nie ma. 

Dopiero na trzeci dzień po wycofaniu się Niemców, w sobotę 23 wrze-
śnia, wjechał z łoskotem na rynek od strony Czarnej Wsi sowiecki czołg 
kołowo-gąsienicowy BT–24. Zatrzymał się na rynku. Kilka osób z kwiatami 
przywitało załogę. To przedstawiciele lewicy i delegacja żydowska z Bundu19. 
Scenę przywitania obserwowałem z ogródka. Po chwili czołg ruszył na 
Białystok, a delegacja z czerwonymi opaskami na rękawach, pewna siebie, 
poszła prosto do magistratu.

Po południu przez Wasilków aż do zmroku ciągną kolumny ciężarówek 
z sowieckim wojskiem. Ciężarówki Gaz-AA pochodzą zapewne z mobilizacji, 
bo nie są przemalowane. Jedzie piechota i artyleria. Samochody maskowane 
są brzozowymi gałęziami.

Stało się! Jesteśmy już pod „opieką” sowiecką! W Wasilkowie rozlokowała 
się jednostka ciężkiej artylerii kaliber 220 mm. Sowieci mają dużo dobrych 
dział różnego kalibru. Wojsko ulokowano po kwaterach, zajęto na ten cel 
wszystkie większe pomieszczenia. Kuchnie ustawiono wszystkie razem obok 
kościoła, wykorzystując budynek Sodalicji20. Rozpoczęły się nowe porządki, 
a co ważniejsze, braki w sklepach i kolejki, których nie znaliśmy.

Po wkroczeniu Sowietów ustał ruch naszych żołnierzy, jakby ktoś nożem 
uciął. Od czasu do czasu dochodzą tylko wiadomości, że ktoś z Wasilkowa 
wrócił, ale odbywa się to już tylko nocą. Kilka dni później „Kolka” malował 
płot otaczający cerkiew, mniej więcej naprzeciw naszych zabudowań. Widząc 
mnie, jak przechodziłem przez rynek, zawołał, abym poczekał. Podszedłem 
do niego. Zszedł z drabiny i pyta: – Ojciec twój w tych dniach był w domu? 

19  Bund (z jid.) – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce 
i Rosji. Lewicowa, antysyjonistyczna partia żydowska działająca w kilku państwach 
europejskich w latach 1897–1948.

20  Sodalicja Mariańska – katolickie stowarzyszenie świeckich powołane w 1584 r. 
przez papieża Grzegorza XIII.
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Zdębiałem. Bałem się prowokacji. On jest prawosławnym, a teraz oni mają 
swoje racje. Starszy ode mnie o 5–6 lat. Znałem go nawet, bo ojciec go uczył 
w 7 klasie, ale kiedy to było? Zaprzeczyłem, co jest zgodne z prawdą. Nie 
wierzy i jeszcze raz pyta. Ponownie zaprzeczyłem. Popatrzył przez chwilę na 
mnie, zbliżył się jeszcze bardziej i już w tajemnicy mówi: – Przed tygodniem 
nocą przemaszerował lasami Puszczy Knyszyńskiej oddział kawalerii. Szedł 
od granicy litewskiej, stacjonował w okolicy Knyszyna, a prowadził go oficer 
o nazwisku Kubala. To był twój ojciec. Poszli przez Radziłów na południe. – 
Nie może być. Mój ojciec w kawalerii nie służył. – Ci co go widzieli, przekazali 
tę wiadomość do Wasilkowa, podając opis, jak wyglądał. Opis się zgadza, to 
był twój ojciec. Pamiętaj, że to tajemnica, pewnie poszli do partyzantki. Nie 
wierzyłem w dalszym ciągu, ale podziękowałem za informację.

W domu powiedziałem wszystko mamie. Nikt w rodzinie nie uwierzył 
moim rewelacjom, a nie mogłem podać źródła, skąd to wszystko wiem. 
Obowiązkowo dałby znać o sobie, gdyby był tak blisko. Ta wiadomość chodziła 
za mną mimo swej niedorzeczności. Ciągle do niej wracałem. Dopiero jak 
odwiedził nasz dom naoczny świadek ostatnich zmagań ojca przed dosta-
niem się do niewoli, to ostatecznie potwierdził nasze zastrzeżenia. Po wojnie 
przypomniałem sobie to zdarzenie, czytając książkę Wańkowicza o trasie 
przemarszu konnego oddziału ze 110 Pułku Kawalerii. Oddział ten znad 
granicy litewskiej prowadził major Dobrzański o pseudonimie Hubal. Od 
Hubala do Kubala jest blisko. Jeżeli informacja o tym oddziale przekazywana 
była w tajemnicy, tylko słownie z ust do ust, zanim dotarła do Wasilkowa, 
była już zniekształcona.

W listopadzie z Brześcia nad Bugiem przyjechał na bardzo krótko wujek 
Zenek, syn mego dziadka. Cieszymy się, że cały i zdrów. Był przecież na 
froncie, służąc w broni pancernej. Rozbili ich pod Włodawą. Piechotą wrócił 
w przebraniu do Brześcia.

W Wasilkowie wprowadzono tymczasem nowe porządki. Co kilka dni 
organizowane są dla mieszkańców wiece z długimi przemówieniami wygła-
szanymi na tle lasu czerwonych flag. Zawsze zastanawiałem się, jak oni robią 
frekwencję? Wieczorami wyświetlane są propagandowe, sowieckie filmy, 
przeważnie o tematyce wojennej lub rewolucyjnej. Na filmy przychodzi nie 
tylko młodzież, ale coraz częściej ludność dorosła. Wszystkich ciekawi, jak 
jest w tej Rosji, jak tam żyją ludzie. Plac, na którym wyświetlane są filmy, 
stał się miejscem spotkań, wymiany wiadomości i towarzyskiej rozrywki.

W listopadzie zacząłem jeździć do szkoły w Białymstoku. Codziennie ro-
werami z Wasilkowa jeździ teraz kilkunastu chłopców. Innej komunikacji na 
razie jeszcze nie ma. Uczę się w dawnym Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
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przy ul. Warszawskiej – „pod filarami”. Pewnego dnia, jadąc rowerem ul. 
Pałacową, spotkałem Helenę Bućko. Szła z koleżanką do szkoły. Wyrosła, jest 
już ładną panienką, rozgadaną, uśmiechniętą. Właściwie to ona mnie zaczepiła 
pytaniem: – Co słychać w Wasilkowie? W toku rozmowy dowiedziałem się, że 
jej ojciec, a mój chrzestny, wrócił z wojny. Kiedyś był nauczycielem, chciałem 
koniecznie z nim się spotkać. Zapytałem więc, gdzie teraz mieszkają. Podała 
mi adres, a ja uprzedziłem, że zaraz po lekcjach przyjadę. Długo tego dnia 
ciągnęły się lekcje, nie mogłem wysiedzieć do końca. Wreszcie ruszyłem pod 
wskazany adres. Mieszkali w lokatorskim domku na I piętrze w dzielnicy 
Bojary. W mieszkaniu seniora rodu nie zastałem. Był tylko Tadek, starszy brat 
Helenki. Zaprowadził mnie do pokoju i powiedział, że ojciec jest, ale nie wie, 
kiedy wróci z miasta. Aby rozwiać moje wątpliwości, otworzył szafę i pokazał 
mi wiszący podoficerski, sukienny mundur. Ojciec jego był legionistą, co czę-
sto podkreślał podczas pobytu w naszym domu. Mundur nie mógł zaspokoić 
mojej ciekawości, a Tadek nie znał tego, co mnie interesowało. Rozmawialiśmy 
trochę o naszych młodzieżowych sprawach, ale zainteresowania, z racji różnicy 
wieku, szybko się skończyły. Po pół godzinie pożegnałem się i wyszedłem. Na 
ulicy pomyślałem, że niektórzy jeszcze i teraz wracają, a mego ojca nie ma.

W domu mamie przekazałem informację, że Bućko jest już w domu. Bućko 
jednak nie pokazał się w Wasilkowie, co mama odpowiednio skomentowała.

Po tygodniu przyszedł do nas nieznany nam mieszkaniec Wasilkowa 
z zawiadomieniem, że rozmawiał z naszym ojcem w końcu września 
gdzieś pod Wilnem. Dotychczas ludzie, którzy widzieli go, przekazując 
to nam, mówili, że było to około 20 września. Ten ostatni świadek siedzi 
teraz w naszym pokoju z mamą i rozmawia, a ja z boku przysłuchuję się 
z bijącym sercem. Pamiętam do dzisiaj, jak mówił. Zza pagórków, z linii 
lasów biła po nich artyleria. Oddziały polskie skokami przesuwały się na 
podstawę wyjściową do ataku, który miał umożliwić przebicie się do gra-
nicy litewskiej. Wśród huku dział i rozpryskujących się pocisków poznał 
ojca, jak szedł w tyralierze. Dołączył do niego. – Panie Kubala, rzuć Pan 
to wszystko. Rząd w Rumunii, armia rozbita, a Sowieci zajmują pół Polski. 
Ojciec mój odmówił: – Uciekaj Pan sam i zawiadom rodzinę. Ja jestem ofi-
cerem, nie mogę zostawić tych żołnierzy i złamać przysięgi. I ojciec poszedł 
dalej. On zaś zaległ w leju po wybuchu, przeczekał nawałnicę, a o zmroku 
wycofał się do okolicznych lasów. Na piechotę ruszył do Wasilkowa. Szedł 
tylko nocami, trzymając się w pobliżu lasów. Nie obeszło się bez przygód, 
ale wrócił, jest cały i zdrów.

Teraz, siedząc przy stole, jeszcze kręci głową i nie może darować, że nie udało 
mu się namówić ojca, aby wracał razem z nim. Okazało się, że był w latach 
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dwudziestych uczniem ojca. Ta wiadomość jest najbardziej wiarygodna, po-
chodzi od mieszkańca Wasilkowa, który naszego ojca znał i nim rozmawiał.

W rocznicę rewolucji październikowej pod Białymstokiem odbyła się 
wielka defilada wojskowa. Po raz pierwszy widziałem ogromny samolot, 
miał sześć silników. Leciał bardzo wolno i dość nisko. Na samolocie przy-
mocowana była duża, czerwona flaga, za sobą ciągnął długi transparent 
z okolicznościowym hasłem. Wokół roiło się od małych, zwinnych myśliw-
ców o nazwie „Jarząbki”. Ryk i huk w powietrzu ogromny. Przed trybuną 
ustawioną na Wygodzie defilowała piechota, żołnierze w długich, szarych, 
nieobrębionych szynelach z dużymi, czerwonymi gwiazdami na spiczastych 
czapkach. Wzdłuż przemarszu ustawiono dużych rozmiarów plakaty radziec-
kich dostojników, wszędzie obowiązkowo na czele Stalin. Dużo czerwonych 
transparentów z propagandowymi hasłami i morze czerwonych flag. Potem 
maszerowała artyleria, różne typy dział o zaprzęgu konnym i motorowym. 
Najbardziej podobali mi się dońscy Kozacy. Jechali na ładnych, zgrabnych 
koniach, z fantazją. Wszyscy w czarnych, karakułowych papachach21 na 
głowach i fruwających z tyłu narzutach kozackich. Przelecieli cwałem, 
z szablami w ręku, z azjatyckim wyciem. Mimo ciarek na plecach, podobało 
mi się ich egzotyczne zachowanie. Ciągnie mnie do koni, chyba będę kiedyś 
służył w kawalerii.

Po obchodach rocznicowych pozostał jednak niesmak, a to dlatego, że 
aktywnie uczestniczyło w nich bardzo wielu Polaków. Jak ludzie się zmieniają. 
Czym jest to podyktowane?

Nowością dla mnie jest nielegalny handel na rynku białostockim. Codziennie 
po zajęciach w szkole zajeżdżam na godzinkę, aby poobserwować co tam 
się teraz dzieje. Handlują wszyscy wszystkim. Największym powodzeniem 
cieszą się zegarki i automatyczne zapalniczki do papierosów. Towar ten jest 
przemycany z Warszawy, przez tak zwaną zieloną granicę. Ogromne ilości 
tej tandety trafiają na miejscowy rynek. Kupcami są oficerowie sowieccy. 
Biorą wszystko, nie kwestionują jakości, byleby tylko zegarek cykał. Rubli 
mają całe garście. Polacy wymagają, aby płacili „czerwońcami”22, podobno 
mają gwarancję i zabezpieczenie bankowe. Przy okazji ludzie wyciągają 
z zakamarków swoje stare, nieużywane czasomierze, tak zwane „cylindry” 
bez kamieni (jednorazówki). Szły w tłoku jak woda. Natomiast sklepy 

21  Papacha (z tur.) – męskie nakrycie głowy popularne wśród narodów Kaukazu, 
Azji Środkowej i Kozaków.

22  „Czerwońce” – tu: banknoty o nominale 10 rubli.
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w dalszym ciągu puste, towaru brak, kolejki po żywność, nawet po chleb. 
Wszystko gdzieś zniknęło.

Wcześnie tego roku rozpoczęła się groźna zima. Już w połowie grudnia 
mrozy niespotykane wcześniej, dochodzące do minus 40 stopni, bardzo 
utrudniają nam życie. Wszyscy mówią, że przywlekli je ze sobą Sowieci 
z Syberii. Pozostaję w domu, nie mam warunków, aby dojeżdżać rowerem 
do szkoły. Ukształtowała się ładna pogoda, dni są słoneczne, a mróz aż 
dech zapiera. Rzeka skuta grubym lodem. Wychodzę tylko w południe, jak 
jest mniejszy mróz. Natomiast Sowieci całymi dniami ćwiczą w powietrzu 
figury. Ryk motorów nad miasteczkiem do wieczora nie ustaje. To lotnicy 
na srebrzystych jarząbkach I-16. Im nie ma mrozu. Po zachodzie słońca 
temperatura leci w dół, trzeszczą i pękają płoty i drzewa. Wojsko, wracając 
ze stołówki po południu, ciągnie za sobą odstające ogony. To przeważnie 
kałmucy23. W swoich szynelach podbitych wiatrem nie wytrzymują. Aż strach 
patrzeć, jak wojsko prowadzi do rzeki konie do pojenia, całe siwe od mrozu. 
Sowieci hartują zwierzęta i swoich ludzi bez względu na pogodę.

W naszym mieszkaniu mamy na kwaterze trzech żołnierzy funkcyjnych, 
jeden z nich jest pisarzem pułkowym. Wszyscy przychodzą dopiero wieczo-
rem. Nigdy w pojedynkę nie wdają się z nami w rozmowę. Na ogół starają 
się nas unikać i o nic nie prosić. Widać, że mają zakaz i ostrą dyscyplinę. 
Jeden drugiego pilnuje i nie ufa mu. Tylko raz udało się nam całą trójkę 
poczęstować herbatą. Przy okazji była głośna wymiana zdań. Był u nas wu-
jek z dziadkiem, momentami było i głośno, i gorąco. Sowieci są ostrożni, 
recytują wyuczone, propagandowe informacje: jak im jest dobrze, czego to 
oni nie mają. Było i o przenoszeniu całych domów, i o nadzwyczajnie dużych 
pszczołach gromadzących całe beczki miodu. Na pytanie, jak one mieszczą 
się w ulach, odpowiedzieli: – Treszczit, piszczit, a leziet24. To najbardziej mi 
się podobało. Więcej już nie przychodzili. Tylko jeden z nich, Białorusin, 
nabrał do nas przekonania i jak pozostałych nie było, zaczął zaglądać, pro-
sząc o czaj25, czasem o igłę z nitką. Mówił, że pochodzi z Białorusi i tam 
ma matkę. Jak odchodził na front fiński, poprosił mamę o medalik. Mama 
początkowo bała się mu dawać, ale jak już wyjeżdżał, dostał i podziękował. 
Ta trójka była w naszym domu do marca, potem ich zabrano. Po tygodniu 
przyszli następni. 

23  Kałmucy – potocznie: Mongołowie.
24  Treszczit, piszczit, a leziet (ros.) – Trzeszczy, piszczy, ale lezie.
25  Czaj (ros.) – herbata.
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Do szkoły jeżdżę rowerem w kratkę. Nauka w gimnazjum jest teraz pro-
wadzona pobieżnie przez nauczycielki, mężczyzn brak. Podobno od półrocza 
będą zmiany w szkolnictwie. Mają utworzyć dziesięciolatki i ponownie będę 
chodził do szkoły w Wasilkowie.

Wiemy już, że nasz ojciec jest w niewoli sowieckiej w miejscowości Kozielsk, 
gdzieś koło Kaługi. Trzymają ich w zespole klasztornym. Ojciec jest w cerkwi, 
w której zbudowano piętrowe prycze. Razem z ojcem siedzi Schollenberger, 
nauczyciel z Wasilkowa. W obozie teraz szyje z koców znajomym płaszcze, 
bo jest bardzo zimno. Wiemy to wszystko z listu, jaki otrzymaliśmy w końcu 
listopada. List jest napisany pogodnie, dając nadzieję, że niedługo nastąpi 
pomyślne dla nas wszystkich rozwiązanie. W liście tym jednocześnie in-
formuje, że w wypadku wystąpienia rodzin zamieszkujących pod okupacją 
niemiecką, jest możliwość wymiany jeńców między Sowietami a Niemcami. 
Szkoda, że nie mamy kontaktu z rodziną ojca zamieszkałą w województwie 
krakowskim. Może byłaby jakaś szansa. Niezależnie od tego nasza rodzina 
poczyniła starania u miejscowych władz w Mińsku. Jesteśmy teraz spokoj-
niejsi. Mamy nadzieję, że uda się skrócić pobyt w niewoli naszemu ojcu.

Święta przeszły spokojnie, w gronie rodzinnym, bez ojca, ale z ciotką 
Renią i jej rodziną. Mieszkają teraz u dziadków, uciekli z Polesia.

Po nowym roku w Wasilkowie utworzono dziesięciolatkę. Sporo nauczy-
cielek jest przedwojennych. Braki męskie uzupełniono przybyszami z Rosji, 
a właściwie z Białorusi. Dyrektorem szkoły jest Rosjanin. W szkole nowy 
program i nowe porządki. Nie ma religii, historii. Za to obowiązuje język 
białoruski, a nie rosyjski, jak chcieliśmy. Jestem ponownie w szóstej klasie, 
w której mam kolegów, którzy skończyli nawet siedem klas.

Szkoła jest teraz tylko tłem do tego, czym my młodzi teraz żyjemy. Na 
pierwszy plan wysunęły się sprawy naszej niepodległości, naszego rządu we 
Francji i tworzonego tam wojska. Obiegają poufne informacje o potrzebie 
organizowania się w kraju. Pod wpływem przecieków kilkunastu chłopa-
ków zapisało się na zajęcia pozaobowiązkowe z zakresu przysposobienia 
wojskowego, które organizują Sowieci. Po namyśle dostałem się i ja, może 
nam się przyda.

Wychowawczynią naszej klasy jest młoda, może dwudziestoletnia 
Białorusinka z Mińska. Mało ją rozumiemy, jak do nas mówi. Na naszą prośbę, 
aby wykładała po rosyjsku, odmówiła. Na siłę wmawiają nam, że jesteśmy 
Białorusinami. My im swoje, ale nic to nie pomaga. Wezwano rodziców 
i „delikatnie” wytłumaczono i tak już zostało. W czasie lekcji nauczycielka 
nie dopuszcza do wymiany zdań, to co mówi, jest niepodważalne. Wie, że 
u nas była bieda i niczego nie było. Ale sama kupuje teraz nasze przedwojenne 
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szmaty i w miejsce walonek założyła „pantufle”. Pewnie co innego myśli, a co 
innego nam mówi pod dyktando z góry.

Zima jest wyjątkowo mroźna. Starzy ludzie przypominają, że podobna 
była w roku 1926. Przypominam sobie, jak czasem ojciec o tym wspominał, 
to była pierwsza zima w moim życiu. Z zaopatrzeniem w dalszym ciągu jest 
źle. Pomału ludzie i do tego się przyzwyczajają i jakoś sobie radzą. Na świecie 
powstają nowe ogniska wojny, teraz Sowieci z Finlandią siłują się już od kilku 
tygodni. W gazetach pełno komunikatów o postępach wojsk. Finowie są 
już rozgromieni, nawet opublikowano mapkę z oznaczeniem wyzwolonych 
terenów. Co drugi dzień komunikaty wymieniają miasto Wyborg jako silny 
punkt oporu na linii umocnień Mannerheima26. Mój dziadek zna te tereny. 
Służył w carskim wojsku w Piotrogrodzie i Wyborgu. Opowiada teraz, że 
tam dużo kanałów, lasów, bagien, a zimą występują silne mrozy. Finowie 
zbudowali silną linię umocnień i teraz dzielnie się trzymają. Krążą nawet 
dowcipy opowiadane przez „wtajemniczonych”, że schrony fińskie powle-
czone są grubą warstwą gumy i teraz pociski sowieckie odskakują. Finowie 
na nartach, w białych kombinezonach, z długimi nożami są mało widoczni. 
Z zaskoczenia sieją strach wśród Sowietów. Dziwna to wojna, z każdym dniem 
jest mniej wiadomości w gazetach, za to coraz więcej wzmianek o zgniłym 
kapitalizmie, który pomaga Finom.

Sowieci przepowiadają rychły kres kapitalizmu, a radio Londyn27 podaje, 
że Finowie stosują nową taktykę wojny ruchomej i likwidują całe oddziały 
sowieckie. Odnoszą nawet znaczne zwycięstwa nad przeważającym przeciw-
nikiem. Wojna przeciąga się zbyt długo, mimo że walczy Goliat z Dawidem.

Z wasilkowskiego garnizonu co jakiś czas wybierają całe jednostki i ślą na 
front. Sowieci jadą niechętnie, nawet tego nie ukrywają przed nami. Dobrze 
im w tym spokojnym miasteczku. Zaopatrzenie mają stosunkowo dobre w po-
równaniu do tego, jakie mieli u siebie. A tam mrozy, zacięte walki i niedostatki.

Codziennie, niezależnie od pogody, artylerzyści z naszego garnizonu 
ćwiczą musztrę, woltyżerkę i skoki przez przeszkody. Cały rynek zastawiony 
sprzętem. W soboty oddzielnie ćwiczą też oficerowie. Często obserwuję te 
zmagania żołnierzy, bo po lekcjach mam czas wolny. Ogólnie można po-
wiedzieć, że nasze wojsko było lepiej wyćwiczone, miało też lepsze konie. 
Uzbrojenie zaś Sowieci mają lepsze i więcej na jednostkę organizacyjną, tu 
mamy daleko do nich. 

26  Linia Mannerheima – zespół umocnień obronnych z lat 30. XX w. na Przesmyku 
Karelskim w Finlandii, osłaniających kraj przed atakiem ze strony ZSRS.

27  Radio Londyn – potoczne określenie Sekcji polskiej British Broadcast Corporation 
(BBC) – brytyjskiej stacji radiowej. Sekcja nadawała swoje programy w latach 1939–2005.
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Wieczorami słuchamy po cichu radia Londyn, aby na drugi dzień można 
było zaimponować wiadomościami znajomym. Sąsiedzi uprzedzili nas, że 
wieczorami pod naszymi oknami podsłuchują, co w domu się dzieje i mówi. 
Byli też u dziadka. Tam mają dobrze, bo płot od ulicy zakrywa i nie widać, że 
ktoś jest pod oknem. Kilka razy nieznane nam osoby zachodziły do naszego 
domu, pytając o ojca. To nowa, nieznana nam forma zbierania informacji 
o mieszkańcach.

Dochodzą do nas wiadomości o możliwościach przekroczenia granicy na 
Węgry. Kilku młodych wasilkowian raptem zginęło. W tajemnicy mówią, że 
poszli przez zieloną granicę. Wiadomości te mobilizują ludzi, napawają otu-
chą, dają nadzieję, że jednak nie wszystko skończone. Przez radio londyńskie 
gen. Sikorski skierował odezwę do narodu polskiego. „Polska nie zginęła, 
póki my żyjemy!” Najbliżsi sąsiedzi, mający do siebie zaufanie, zbierają się 
wieczorami, aby podzielić się nowinkami i trochę przy okazji poplotkować. 
Po krótkotrwałej depresji duch w narodzie naszym odżył. Panuje nadzieja, że 
z wiosną „Sikorka” przyleci do kraju. Baby nasze też są zadowolone. Śmieją 
się, że popróbują jeszcze murzynów. Coś się odmieniło. Naród żyje nadzieją 
i jest mu lżej znosić obecne trudności. Dziwne to, że Polacy w trudnych okre-
sach potrafią sami zorganizować się bez nakazu. Jest to wielka siła naszego 
narodu, pozwalająca na przetrwanie. Krążą najrozmaitsze przepowiednie, 
które są teraz bardzo modne. Ludzie powyciągali z zakamarków stare wy-
dania Wernyhory itp. Odbijają i puszczają w obieg dla podtrzymania ducha. 
Teraz dopiero wiemy o czarnych orłach ze złamanymi skrzydłami, o Azjatach 
pojących konie w Wiśle. Wszystko to ma nas umocnić na duchu.

W lutym nastąpiły pierwsze duże deportacje ludności polskiej na Syberię. 
W pierwszej kolejności objęły one osadników z terenów centralnej Polski, 
którym nadano ziemie na terenach wschodnich i obywateli posiadających 
na tych terenach majątki ziemskie. Wywieziono całe rodziny, nieraz same 
kobiety z dziećmi. Nocą zabierano ich z domów i ładowano do bydlęcych 
wagonów. Z najbliższej okolicy wywieziono naszych znajomych, mieszkań-
ców Katrynki i Rozedranki. Musieli wszystko zostawić, cały swój majątek 
i dobytek, i jechać w nieznane, do obcych. Wszystko to odbywało się w czasie 
silnych mrozów, w wagonach nieposiadających ogrzewania. Poufnie ludzie 
mówią, że w czasie transportu zmarło dużo dzieci. Nie chce się wierzyć, żeby 
panowało takie barbarzyństwo.

Ludzie w miasteczku oniemieli. Znowu padł strach na wszystkich, jeszcze 
większy jak za okupacji niemieckiej. Zaczęto zbierać się po domach, aby 
wspólnie odmawiać modlitwy. Ludność stała się jeszcze bardziej religij-
na, zapełniły się kościoły. Życie towarzyskie stopniowo zamarło. Wzrosły 
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podejrzenia. Kto mógł, to zmieniał miejsce zamieszkania. Samotni często 
znikali na dłuższy czas. Niektórzy w pewnych okresach nie nocowali w swoich 
domach. Nastały bezsenne noce, pełne obaw i trwożliwego wyczekiwania, czy 
nie zastukają do drzwi. Starano się uprzedzać zagrożonych, aby na pewien 
czas zaszyli się gdzieś na odludziu i przeczekali najgorsze.

Odbudowany optymizm i nadzieja z tym związana, które nastąpiły w krót-
kim czasie po przegranej wojnie z Niemcami, upadły znowu, tym razem na 
długo. Życie stało się beznadziejne.
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Przyszli i po nas 
(12 kwietnia 1940 r.)

Dzisiaj, jak zwykle, poszliśmy spać dość późno. Mama wróciła od dziadków 
około dziesiątej, bo w starym domu co wieczór wszyscy odmawiają razem 
pacierze. Od kilku tygodni nie czyta się już na głos Rodziewiczówny o losach 
Polaków wywiezionych na Sybir, dlatego ja teraz wieczorami nie zawsze tam 
chodzę. Po ostatnich wywózkach, jakie miały miejsce w lutym, przygnębie-
nie ogarnęło większość mieszkańców Wasilkowa. Atmosfera w miasteczku 
jest napięta. Młodzież męska w miarę możliwości ulatnia się, wyjeżdża do 
krewnych, aby zejść z oczu i zmienić adres zameldowania. Część jest pewna, 
że nic im nie grozi. Jest też spora grupka, która jawnie popiera nowe po-
rządki. Inteligencja miejscowa wyjechała w rodzinne strony w czasie działań 
wojennych. Natomiast młodzież w wieku poborowym już jesienią i wczesną 
wiosną zmobilizowano do sowieckiego wojska. Kobiety z dziećmi, polecając 
się opiece Boskiej, siedzą na miejscu.

My przed świętami wielkanocnymi otrzymaliśmy ostatni, jak się później 
okazało, list od naszego ojca z Kozielska. Ten list bardzo nas wszystkich 
zmartwił. Jest pełen obaw i przygnębienia. Ojciec nadmienia w nim, że 
gdzieś ich stopniowo wywożą z Kozielska i nie wie, czy i kiedy się spotkamy. 
Poprzedni list, jaki otrzymaliśmy przed Bożym Narodzeniem, był optymi-
styczny, przewidywał szybkie i pomyślne rozwiązanie ich pobytu w niewoli. 
Tym bardziej jest nam teraz ciężko na sercu. Do tego tak oczekiwana wiosną 
przez wszystkich „Sikorka” nie daje znaku życia. Ludzie ponownie przycichli 
i zobojętnieli.

Spałem jak zwykle w pokoju stołowym, na składanym łóżku. Pokój ojca 
ponownie zajęli Sowieci, którzy tej nocy wyjątkowo nie nocują. Sypialnię 
zajmuje mama z rodzeństwem. Tylko zasnęliśmy, pierwszy mocny sen. 
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Słyszymy odgłosy dobijania się do drzwi. Czy to sen, czy faktycznie ktoś 
wali. Długo musieli stukać, zanim nas pobudzili. Wstałem półprzytomny. 
Stukają do drzwi frontowych. Słuchamy wszyscy, nie zapalając światła. Po 
krótkiej przerwie jeszcze mocniejsze łomotanie do drzwi od strony po-
dwórza. Pies Kruczek rwie się jak oszalały, szczekając zajadle. Wszedłem 
do sieni i stoję pod drzwiami. Słucham, co mówią. Łomot wzmaga się. Biją 
już kolbami karabinów. Nie ma rady, trzeba otwierać, rozwalą drzwi. – Kto 
tam? Odpowiada nieznajomy głos: – Otwierać! – Nieznajomym w nocy nie 
otworzę! – krzyczy mama, która już zdążyła się ubrać. Po drugiej stronie 
ujawnia się Wasyluk, dawny nasz sąsiad. Przed wojną pracował w garbarni, 
teraz urzęduje w magistracie. Otwieramy. Wpada trzech chłopów z krzykiem, 
że tak długo musieli stać pod drzwiami. Do tego pobudzili wszystkich są-
siadów. Wasyluka znamy, ale najważniejszy z nich to Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Białorusin z Mińska. Trzeci to „ormowiec”28 ze Studzianek. Jeszcze 
był czwarty. Ujawnił się potem, na razie stał z bronią gotową do strzału pod 
oknami. To na wypadek, gdyby ktoś chciał uciekać. Mają przeprowadzić 
rewizję. Odetchnęliśmy. Niech sobie szukają, choćby do rana. 

Przewracają bardzo pobieżnie, z kredensu wyciągnęli woreczek cukru 
i przesypują. Zaglądają pod szafę do różnych zakamarków tam istniejących. 
Potem pytają o broń. Broni w domu żadnej nie mamy. Ojciec nasz nigdy broni 
w domu nie trzymał. A gdyby nawet miał, to zabrałby ze sobą na wojnę. Nie 
wierzą nam. Wyciągnęli ojca odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 
XX-lecia Polski, Brązowy Medal za pracę zawodową. Jeden z medali ma 
wizerunek Piłsudskiego, a na rewersie granice państwa polskiego, z głów-
nymi miastami. Było też Wilno i Lwów. Ten medal bardzo zainteresował 
Przewodniczącego. Znaleźli też mój krzyż harcerski. Wszystkie medale 
zabrali. Coś zapisali, chyba protokół. Dopiero teraz okazało się, że rewizja to 
dodatek przy okazji, bo zasadnicza sprawa to wywózka. Mamy się pakować, 
będziemy przesiedleni.

Mama w pierwszej chwili stała bez słowa, jakby zaniemówiła. Zaczęła 
w końcu płakać, że tutaj ma swój dom i małe dzieci, że nie chce nigdzie 
wyjeżdżać. Płaczą też siostra i mały brat. Potem zwróciła się do Wasyluka, 
którego dobrze znała, ale decyzji nie zmienili. Ręce nam opadły, potracili-
śmy głowy. Wasyluk mówi, że jedziemy do ojca. Mama chwyta się jeszcze 
tego i ponownie stwierdza, że nie chce wcale tam jechać z małymi dziećmi. 

28  Ormowiec – potoczne określenie członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 
(ORMO), działającej w latach 1946–1989.
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Nieśmiało strwożonym głosem zwraca się do Przewodniczącego: – Dokąd 
chcecie nas wywieźć? Pada odpowiedź: – K mużu29.

Wasyluk jeszcze pociesza, że sprawa się wyjaśni, ale wiemy, że łże jak 
pies. W tym zamęcie i rozgardiaszu zagubiły się klucze od kredensu i ręczny 
zegarek, który leżał na wierzchu. Chcemy zabrać z niego żywność na drogę. 
Wreszcie mama zdenerwowana mówi, żeby wyważyć drzwi w kredensie. Ale 
oni nie chcą tego robić, aby nie uszkodzić go. Nam teraz na tym nie zależy. 
Tasakiem do mięsa wyważyłem drzwi kredensu, uszkadzając trochę fornir. 
Zabieramy, co wpada nam pod rękę, bez składu i ładu. Przewodniczący 
włącza się sam. Pomaga nam pakować i doradza zabierać wszystko, co 
mamy z ubrania i z obuwia. Podpowiada, aby brać jak najwięcej żywności 
na drogę. Tam będzie wam potrzebna. Mama, jak ochłonęła, poprosiła go, 
aby pozwolił zawiadomić dziadka. Zgodził się. Przyszedł starowina, zawsze 
chwacki gieroj, teraz trzęsący się z nerwów. Jak mógł, pomagał, aby zebrać 
do kupy to, co mogliśmy o własnych siłach zabrać ze sobą.

Wreszcie tłumoki powiązane. Zabieramy też bieliznę i pościel oraz cały 
kosz wiklinowy, nie zaglądamy wcale do środka. Jest już dobrze po północy, 
może trzecia. Przed domem stoi furmanka Staśka Dąbrowskiego. Zaczynamy 
wynosić paczki. Jak rzuciłem węzełek na wóz, Dąbrowski podchodzi i mówi 
do mnie, abym uciekał. – Gospodarze ciebie przechowają. Popycha, nie od-
chodzę jednak. Ważę każde jego słowo. A co z mamą? Jak sobie sama da radę 
z małymi? Przypominają mi się ostatnie słowa ojca przez telefon: – Jesteś 
najstarszy, opiekuj się młodszymi i słuchaj się mamy. Nie ucieknę. Uciekaj! – 
krzyczy do mnie. – Póki ich nie ma. Stoję jak wryty. Popatrzyłem, dookoła 
ciemno i głucho, co oni zrobią beze mnie? Jestem najstarszy i ojciec kazał 
opiekować się młodszym rodzeństwem. Ukląkłem na ziemi i ucałowałem 
polską ziemię pod naszym domem. Teraz byłem już zdecydowany i spokojny, 
uciekać nie będę. Dąbrowski, widząc to, dał już spokój.

Po załadowaniu naszego, skromnego teraz dobytku, pożegnaliśmy stare 
kąty i ruszyliśmy w nieznaną drogę. Zawieziono nas do szkoły, lokując 
w narożnej klasie. Jak na ironię do tej samej szkoły, w której składałem przy-
rzeczenie harcerskie. Stopniowo sala zapełniła się. My byliśmy pierwsi. Jest 
już Szotowa z córkami, Łechowa jest sama. Uprzedzeni młodzi uciekli. Za 
miastem mają parowy młyn. Jest też Kulikowska z rogu ul. Jurowieckiej. Mąż 
jej siedzi w łagrze w Ostaszkowie. Ta dzieci wywiozła do Białegostoku, do 
krewnych. Są i inne rodziny, nam nieznane. Pod drzwiami klasy stoi sowiecki 
żołnierz. Ten sam, który pilnował pod naszym domem. Pod oknami klasy 

29  K mużu (ros.) – Do męża.
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zebrało się kilka osób, krewni, znajomi, chcą jeszcze coś podać, czymś się 
przysłużyć. W tym pośpiechu nie miało się głowy co brać, teraz w gromadzie 
jedni drugim radzą i podpowiadają. Dostępu do nas nie mają. Krótkie: – 
Nielzja!30 – trzyma na odległość tych z zewnątrz.

Przed południem uproszono naczelnika, aby pozwolił na przekazanie 
lekarstw bratu, który choruje na astmę. Zgodził się i ciotka przyniosła. To 
dobrze, bez tego byłoby z nim źle. Po południu załadowano nas do ciężarówki. 
Wokół ogrodzenia szkoły zebrało się sporo ludzi, żegnają nas, ostatnie słowa 
otuchy, chusteczki przy oczach. Ruszamy w nieznane. Przywieziono nas na 
oddaloną bocznicę towarową w Czarnej Wsi. Jest sobota 13 kwietnia 1940 
r. Na torach stoją trzy samotne wagony towarowe. Sowieci otwierają drzwi 
i ładują do środka. Po załadunku zamykają drzwi na głucho. W wagonie 
ciemno, siedzimy na węzełkach, strwożeni, bezbronni. Przed drzwiami wa-
gonów wartownicy. Mimo tajemnicy powoli zbierają się miejscowi. Dobrze, 
niech dowiedzą się wszyscy, co tutaj się robi z ludźmi.

Wszystkie wagony już zapełnione, ochrona nie dopuszcza nikogo 
w pobliże. Nieznani ludzie, jak zorientowali się, kto jest w wagonach, zaraz 
poprzynosili z domów coś do picia i pożywienia. Obstawa nie zezwala, 
odpędza ludzi dalej. W wagonie robi się coraz większy zaduch. Cztery 
maleńkie okienka pod sufitem, okratowane i omotane kolczastym drutem, 
niewiele pomagają. My, młodzi, co jakiś czas podsadzamy jeden drugiego, 
aby zorientować się, co jest na zewnątrz. Późno po południu podstawiono 
lokomotywę i ruszyliśmy w kierunku Białegostoku. Jeszcze tylko ostatnie 
spojrzenie na panoramę Wasilkowa, ostatni rzut oka. Każdy chce jeszcze 
raz spojrzeć na rodzinne strony. Nad czerwienią dachówek bieleją mury 
i wieża kościoła okolona zielenią drzew. Bardziej centralnie kopuły cerkwi. 
Tam jest nasz dom. Nigdy już go nie zobaczymy. Tak myśleliśmy w tym 
smutnym dniu, patrząc zapuchniętymi oczami. Te małe okienka to jedyny 
teraz łącznik ze światem. Wreszcie wszyscy rezygnują, opadają na podłogę 
i siadają na swoich tłumokach. Wagon terkocze, koła stukają na złączach 
szyn, Białystok coraz bliżej.

Wreszcie stajemy na jakiejś bocznicy. Lokomotywa ciągle gwiżdże i ma-
newruje, raz do przodu, raz do tyłu. Maszynista chyba celowo daje znać 
okolicy, bo za dużo tych manewrów. Trwało to dość długo, zanim skład 
został uformowany. Ciekawi, znowu zaglądamy przez okienka. Jesteśmy na 
Dworcu Fabrycznym. Mieszkańcy okolicznych ulic zaraz nas odkryli. Coś do 
nas krzyczą, machają rękami. Konwój jest tutaj jeszcze bardziej bezwzględny, 

30  Nielzja (ros.) – Nie wolno.
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nie dopuszcza do wagonów nikogo. Stoimy tak do nocy, niektórzy zdrzemnęli 
się. Dopiero późno w nocy skład ruszył na wschód.

Pierwsza noc w wagonie. Sen nie przychodzi. Łoskot kół, szarpanie wa-
gonami przy ruszaniu. Nocą mijamy Wołkowysk. Męczymy się tak do rana. 
Dopiero o brzasku zmęczenie wzięło górę. Niektórzy zasnęli. W końcu pociąg 
zatrzymał się na bocznicy, z dala od dworca. Znowu zaczynają „wekslować” 
wagonami, dokoła pusto. Nie widać ludzi, tylko ochrona z karabinami. Mimo 
to udało nam się uzyskać informację od sprawdzającego hamulce kolejarza 
polskiego, że jesteśmy na stacji Baranowicze. Rzuciliśmy mu jeszcze przez 
okienko kartkę pocztową, aby wysłał. Schował skrzętnie, upewniwszy się, 
że nikt nie widzi. Odchodząc, przekazał pozdrowienia i zapewnił, że jeszcze 
się o nas upomną. 

W Baranowiczach przeładowano nas do sowieckich, dużych wagonów. 
Są to trzydziestotonowe wagony z pryczami i piecykiem. Są ponumerowane 
z obu stron. Nasz ma nr 26. Obok piecyka i kupki węgla jest jeszcze dziura do 
załatwiania potrzeb fizjologicznych. Kto sprytniejszy i silniejszy, ten zdobył 
lepsze miejsce w wagonie. My z rodziną Szotów mamy całą pryczę. Aby wejść 
do wagonu, trzeba było podsadzać kobiety, gdyż było dość wysoko, a stopni 
nie było. Powoli rozmieszczono się rodzinami lub wspólnie ze znajomymi. 
Nie obeszło się bez krótkich spięć o lepsze miejsce. Po chwili uspokoiło się, 
rezygnacja odmalowała się na wszystkich twarzach. W wagonie mamy teraz 
kilka nowych rodzin, które doładowano, aby go zapełnić. My cieszymy się 
z pryczy. Mamy dostęp do małego okienka. Ci z dołu nie mają tego luksusu. 
Jak nam teraz mało trzeba do zadowolenia.

Wzmocniono ochronę. Każdy wagon ma swojego opiekuna. W pierw-
szym i w ostatnim wagonie jest noclegownia dla konwojentów ubranych 
tak jak wojskowi: w długie, szare szynele, też nieobrębione. Na głowach 
spiczaste czapki z dużą czerwoną gwiazdą. Zamiast skórzanych noszą długie 
brezentowe buty. Każdy posiada karabin z długim sztykiem31. Tak wyglądają 
„niemi”. Tak ich nazywamy, bo na żadne nasze pytanie nie odpowiadają. 
Nieważne czego by dotyczyło. Stoją jak zamurowani o obojętnym wyrazie 
twarzy. To oni w Białymstoku rozpędzili Polaków, którzy chcieli podać nam 
żywność i wodę. 

Teraz tylko możemy liczyć na polskich kolejarzy, którzy obstukują koła 
w wagonach. Często celowo dłużej sprawdzają smarownice, aby móc wysłuchać 
naszych próśb i potem jednym słowem lub gestem dać odpowiedź. Oni też 
się boją, ale widać ich serce i poświęcenie dla naszej sprawy. Od nich wiemy, 

31  Sztyk – inaczej: bagnet.
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że jest to pierwszy transport, który w kwietniu przeszedł przez Baranowicze. 
Wywiozą wszystkich Polaków, jak tylko dłużej zostaną na tych terenach. 
Po każdej informacji jaką uda nam się zdobyć, siedząc przy zakratowanym 
okienku, cały wagon na chwilę ożywia się. Następuje wymiana zdań. Potem 
znowu zalega milczenie. Każdy myśli o jednym: – Co z nami będzie? 

Dochodzi do nas powtarzający się łomot drzwi wagonowych. Czekamy 
cierpliwie. Wreszcie obok wagonu słyszymy liczne kroki. Ktoś sili się z za-
mknięciem i raptem drzwi się otwierają. Wpada jaskrawe, dzienne światło, 
które na chwilę oślepia siedzących na podłodze. Do wagonu wchodzi dwóch 
wojskowych z NKWD32 z listą i zaczynają sprawdzać obecność. Liczą, zapi-
sują, potem znowu liczą. Trwa to kilka minut. Wreszcie wyskakują na peron. 
Po chwili drzwi z łoskotem zamykają się. W następnym wagonie podobna 
procedura i tak wagon po wagonie, a jest ich w składzie 52. Słyszymy teraz 
łomot zamykanych drzwi, oddalający się coraz bardziej. Po każdym takim 
zatrzaśnięciu drzwi aż zimno się robi z wrażenia.

Parowóz wreszcie zagwizdał kilka razy, łomotnęły zderzakami wagony, 
konwojenci wskoczyli do budek, które są przy każdym wagonie, i skład wolno 
ruszył w stronę granicy. Pociąg powoli nabiera rozpędu, koła dudnią coraz 

32  NKWD – skrót od: Narodnyj komissariat wnutriennych dieł (ros.) – Ludowy 
Komisariat (ministerstwo) Spraw Wewnętrznych ZSRS w latach 1917–1946; także 
potoczna nazwa sowieckiej policji politycznej.



63

głośniej, coraz szybciej stukają na złączach szyn. Z każdą minutą ubywa 
szmat polskiej ziemi. Leżę na narach tuż przy okienku i obserwuję mijany 
teren. Wiosna roztacza coraz szersze kręgi nad naszym krajem. Jest dość 
ciepło. Obok mnie siedzi Jaśka Szotówna, panna 18-letnia. Trzyma się cały 
czas obok mnie. Zośka, młodsza o rok, nie zwraca na nas uwagi. Cały czas 
nadąsana siedzi obok matki. W wagonie panuje półmrok i zaduch. Zaczęły się 
kłopotliwe sprawy przy dziurze w podłodze. Kobiety zakrywają się przeście-
radłem, pomagając sobie nawzajem. Dzieci nie robią z tego żadnych ceregieli. 
Młodzież męska rozwiązuje te sprawy jeszcze inaczej i prosto, ale panienki 
najwięcej kręcą nosem. Zwłaszcza Zosia, 17-letnia uczennica gimnazjum nie 
może zdobyć się na odwagę. Kręci się, a przecież i ją to nie minie. Czeka do 
wieczora, jak będzie w wagonie ciemniej. Jej siostra nie robi z tego takiego 
zamieszania, chociaż ma już 18 lat. Musimy dostosować się do warunków, 
jakie mamy. Pociąg od czasu do czasu gwiżdże i sapie, ciągnąc 52 wagony, 
a w nich ponad 2000 ludzi jedzie w nieznane.





Z DALA OD OJCZYZNY,  
BEZ PRAWA DO ŻYCIA
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W drodze na Sybir 
(14 kwietnia–1 maja 1940 r.)

Stacja kolejowa Stołpce w pobliżu dawnej granicy polsko-sowieckiej. Transport 
nasz stoi od dłuższego czasu na bocznicy, otoczony szczelnie konwojem 
żołnierzy. Przez zakratowane okienko obserwuję najbliższe otoczenie wokół 
transportu. Obsługa stacji omija skład z daleka. Postój przedłuża się. Dopiero 
po południu słyszymy stuk młotka o tarcze kół. Sprawdzają stan techniczny. 
Przygotowaliśmy kartkę pocztową. Może uda się przekazać? Jest wreszcie przy 
naszym wagonie polski kolejarz. Poznajemy po mundurze. Przez okienko 
opuszczam na ziemię zwiniętą kartkę. Zanim sięgnął po nią, rozejrzał się 
dookoła. Udało się. Widać, że się bał. Ale jednak wziął, chce nam pomóc. 
Chwilowa nieuwaga konwoju i może dojdzie do rodziny. To nas upewnia, 
że są ludzie o dobrym sercu.

Ruszamy. Ostatnie skrawki polskiej ziemi. Jeszcze wśród swoich. Za stacją 
żegna transport dwoje małych dzieci. Stoją obok siebie. Nie mają więcej jak 
5–6 lat. Bose nogi bieleją na zielonkawej murawie, a drobne rączki machają 
nam na pożegnanie. Odtąd już nikt nie będzie nam przyjaźnie machał na 
tym szlaku. Pociąg wjeżdża w las. Typowy, białoruski las. Piękne smukłe 
brzozy, o tej porze już umajone soczystą zielenią. Na tle ściany sosnowego 
lasu wyglądają pięknie i odświętnie. Wypatrujemy śladów po byłej granicy. 
Zostały tylko prace ziemne, nic więcej. Jak na komendę z wagonów leci głośno 
śpiew: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...”. W naszym wagonie śpiewać zaczęły 
kobiety, tak wzniośle, z taką mocą, że my, młodzi, szybko dołączyliśmy. Cały 
pociąg śpiewa, a głos leci po lesie jeszcze silniejszy.

Przez dłuższy czas jedziemy przez wyludnione okolice. Po obu stronach 
torów ciągną się nizinne, mieszane laski. Nie widać zupełnie zabudowań. To 
pewnie ciągle jeszcze ich pas przygraniczny, szeroko rozbudowany. Dokąd nas 
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wiozą, nikt nie wie. Po oddaleniu się od granicy w wagonie zrobiło się cicho. 
Każdy zajęty jest teraz swoimi myślami. Niektórzy się modlą. Ja w dalszym 
ciągu siedzę na pryczy przy okienku, ale nie widzę tego co mijamy. Jestem 
myślami w domu, przy rodzinie, potem wśród kolegów. Ale najdłużej myśla-
łem o ojcu, który gdzieś w głębi tej ziemi siedzi zamknięty w zdewastowanej 
cerkwi pod strażą Sowietów. Może naprawdę zobaczymy się wszyscy razem? 
Zamknął się w moim życiu jeden rozdział i stoję przed następnym, nieznanym 
etapem drogi. Jesteśmy już na obcej ziemi, wśród nieprzychylnych nam ludzi, 
ukształtowanych przez propagandę wroga. Teraz możemy liczyć tylko na siebie 
i wzajemnie się wspierać. Na zewnątrz robi się zmierzch. Wnętrze wagonu 
tonie w półmroku. Lokujemy się na pryczach i leżąc, słuchamy stukotu kół. 
Co jakiś czas oddalony gwizd lokomotywy sygnalizuje mijany przystanek lub 
stację. Pociąg nie zatrzymuje się, pędzi dalej, jakby ktoś nas gonił. Wreszcie 
zmęczeni, mimo łoskotu i stukotu kół, zasypiamy. 

Nocą minęliśmy Mińsk i Borysów, co odkryliśmy dopiero około południa, 
przejeżdżając przez dużą stację Orsza. Późnym popołudniem w Smoleńsku 
zezwolono jednej osobie z każdego wagonu udać się pod konwojem po ki-
piatok33. Z naszego wagonu poszła samotna Łechowa. Przez okienko widzę 
długą kolejkę Polaków pod kranem. Stojący obok żołnierze nie pozwalają 
im rozmawiać, a przecież każdy jest ciekawy, kto obok w wagonie jedzie. 
Wreszcie mamy wodę. Zaczęło się gotowanie na małym, żelaznym piecyku. 
Każdy sobie sporządza posiłek z tego, co ma. W pierwszej kolejności gotują 
małym dzieciom. Gotowanie przeciąga się do późnego wieczora. Palimy 
węglem, który jest w wagonie. Może wystarczy na trzy, cztery dni. Kto nie 
ma herbaty, pije słodzoną wodę. Kto ma kawałek boczku lub kiełbasy, kroi 
oszczędnie, aby starczyło na jutro. Jeden drugiemu zagląda w koszyk, co też 
sąsiadka ma i co je. Żywność stała się raptem najważniejsza. 

Jednak sprawy fizjologiczne w wagonie są najtrudniejsze z racji mieszanego 
towarzystwa. Jedna dziura w podłodze wagonu na kilkanaście osób dorosłych, 
plus młodzież i dzieci. Nie ma żadnej osłony. Prośby, aby odwrócić się, już 
nie wystarczają, bo trwa to całymi godzinami, zwłaszcza po nocy. Ponadto 
nie każdemu udaje się przyhamować odgłosy z tym związane. Zaczynają 
też padać uwagi, że za długo już ktoś siedzi. Przecież to się robi nie dla 
przyjemności. Ile można wytrzymać w pędzącym pociągu, siedząc w kucki? 
Różne pomysły zgłaszano, ale tej sprawy nie rozwiązano do końca podróży. 

Jedziemy ciągle zalesioną równiną, miejscami na długich odcinkach 
podmokłą. Mijamy osady, miasteczka zabudowane małymi drewnianymi 

33  Kipiatok (ros.) – wrzątek.
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domkami. Nędznie i szaro wygląda ta Rosja mimo panującej wiosny. Ludzi 
widać bardzo mało, czasem traktor orze ziemię. Innym razem grupa ludzi 
sieje siewnikami zboże. Na polach nie widać koni, a tylko różnego rodzaju 
traktory. Świadczy to o znacznym zmechanizowaniu pracy na roli. Dopiero 
później dowiedzieliśmy się, że u nich indywidualnego rolnictwa nie ma, 
wszyscy są w kołchozach34.

Od Jarcewa uchylono na kilkanaście centymetrów drzwi w wagonach. 
Mamy teraz przewiew. Zmieniło się powietrze. Można już swobodnie od-
dychać, a i widać o wiele więcej. Ludzie żyją tutaj bardzo biednie. Ubrani 
są przeważnie w liche drelichy, perkalowe sukienki. Obuwie noszą tekstylne 
lub gumowe. Domy i obejścia nieremontowane od dłuższego czasu. Kopuły 
cerkiewek, tak charakterystyczne na tym terenie, bez krzyży, często z bocia-
nimi gniazdami. Do Smoleńska spotykaliśmy od czasu do czasu kościoły, 
ale też zniszczone. Może nawet jeszcze więcej zdewastowane, bez krzyży, 
bez szyb w oknach, z dziurawymi dachami, często zamienione na różnego 
rodzaju magazyny. Szarzyzna ubiorów ludzi podobna do miejscowej zabu-
dowy i błotnistych lasów.

Imponują nam tylko stacje kolejowe: murowane, przestrzenne. Rozjazdy 
i bocznice ciągnące się kilometrami. Zrobione są z rozmachem i widać, że 
obliczone przede wszystkim na potrzeby wojska. To samo można powiedzieć 
o taborze kolejowym. Lokomotywy duże, ciężkie, różnych typów. Są też 
amerykańskie. Wagony również o zwiększonym obciążeniu. Widać, że jest 
tego sprzętu dużo. Natomiast obsługa kolejowa wygląda tandetnie. Kolejarze 
przechodzący wzdłuż naszego składu z dużymi, blaszanymi smarownicami 
nie podnoszą nawet głów, aby przez ciekawość spojrzeć na nasze twarze 
w zakratowanych okienkach. Robią swoje, traktując nas jak gruz. Na pyta-
nia nie odpowiadają. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że niestety, ale tak 
będzie na całej trasie. Za kogo oni nas mają? Co im zrobiliśmy, że traktują 
te kobiety z małymi dziećmi jak wrogów, gorszych od Niemców? Jak mogą, 
to omijają transport – jak zadżumionych.

W miarę możliwości zapisujemy mijane stacje, aby się zorientować, dokąd 
jedziemy. Według ustaleń jedziemy w kierunku Moskwy. W związku z tym 
są przypuszczenia, że połączymy się z mężami, ojcami, którzy są w tym re-
jonie w niewoli. Zabiły mocniej nasze serca, pojawiła się jakaś nadzieja na 
spotkanie, ale trwało to krótko. Po minięciu Wiaźmy pociąg zmienił kierunek 
na wschodnio-południowy. Ustały rozmowy na ten temat.

34  Kołchoz (ros.) – typ spółdzielczego gospodarstwa rolnego w ZSRS, do którego 
przynależność była obowiązkowa.



70

Dzisiaj po raz pierwszy wydano nam ciepłą zupę i kaszę, a lokomotywa 
uzupełniła swoje zapasy wody i węgla. Wszystko to odbyło się na stacji 
Kaługa. Jedna z kobiet z naszego wagonu ma maleńkie, kilkumiesięczne 
dziecko. Dziecko choruje, a ona nie ma czym karmić. Prosi o lekarza, lecz 
nikt jej nie słucha. Nasze kobiety zrobiły awanturę. Przysłano siostrę, potem 
przyszedł lekarz. Zabrano kobietę z dzieckiem z wagonu. Może zostawią 
w tej miejscowości i będzie miała trochę lepiej? 

My tymczasem jedziemy, minęliśmy już Tułę, miejscowość słynącą z pro-
dukcji samowarów. Dokoła lasy i lasy. Chałupy w tym rejonie są lepiej zadbane, 
ale świątynie tak samo zdemolowane, pozamykane. Robi to przygnębiające 
wrażenie. Po drodze przejeżdżamy ogromne rzeki. Nowością dla nas są 
promy, często tutaj spotykane i wykorzystywane. Są powszechnym środkiem 
przepraw. Jeszcze jedna noc za nami. Wśród ciągłego łoskotu kół mijamy 
stacyjki. Zatrzymujemy się dopiero w Penzie. To już Wyżyna Nadwołżańska.

Z naszego wagonu po kipiatok poszły w grupie pod konwojem Łechowa 
i Kulikowska. Jedna wzięła wiadro, druga duży czajnik. Postój przedłuża 
się ponad normę. Konwojenci wykazują nerwowość, coś musiało się stać. 
Na razie nie przywiązujemy do tego specjalnej uwagi. Nie pierwszy to już 
raz. Nieraz sprawdzano nas po drodze. Nawet bieganina nocą po dachach 
wagonów jest dla nas zjawiskiem normalnym. Nie dziwią też nas strzały 
w nocy i raptowne zatrzymywanie pociągu. Wiadomo, że Polacy przy każdej 
sposobności uciekają. Czekamy więc spokojnie, aż nasze niewiasty wrócą 
z wodą. Tymczasem konwojenci przyprowadzili tych, co poszli po wodę, 
a naszych kobiet nie ma.

Raptem otwierają się drzwi wagonu na całą szerokość. Wchodzi komendant 
transportu i kilku oficerów NKWD. Sprawdzają nasz wagon, liczą kilka razy. 
Pytają, kto poszedł po wodę, jak wyglądają te niewiasty? My kręcimy, aby 
przedłużyć czas odpowiedzi. Okazuje się, że to nasze samotne kobiety dzisiaj 
uciekły. Odstawiono nasz transport na boczny tor poza miastem i ponownie 
liczą i spisują we wszystkich wagonach naszego transportu. Brak pozostał 
brakiem. Klną w naszej obecności wszystkich Polaków, wrogów narodu. 
Grożą: – My ich znajdziemy, a wtedy policzymy się. Zamykają z trzaskiem 
drzwi na głucho. Ruszamy. Dopiero teraz rozgadało się nasze towarzystwo. 
Nie dają szans tym kobietom. Pociąg tymczasem pędzi ze zdwojoną szyb-
kością, by nadrobić stracony czas. Dzisiaj zostaliśmy bez ciepłego posiłku. 
Pogryźliśmy trochę sucharów i wcześniej niż normalnie poszliśmy spać.

Noc przeszła spokojniej niż dzień. Około południa transport zatrzymał 
się w Kuźniecku. Wydano nam kaszę jaglaną z olejem. Jemy wszystko, co 
nam dają, bo zapasy domowe na wykończeniu. O naszych kobietach cicho. 
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Zginęły na dobre, ani śladu, jak kamień w wodę. Może im się uda? Nie 
wszyscy tak myślą. Nie wierzą, aby mogły wrócić do kraju. Miejscowi przy 
pierwszej okazji wydadzą je władzom. Jeszcze jeden dzień przeszedł, a my 
wciąż jedziemy i jedziemy. Wieczorem przejechaliśmy ogromną rzekę. To 
Wołga. Potężny, długi most pociąg przejechał bardzo wolno. Piękny widok 
odbitych świateł w wodzie, wśród całkowitej ciemności. „Wołga, Wołga, mać 
radnaja...”35 Rzeka Wołga to dla Rosjan relikwia. Stanowi świętość opiewaną 
przez poetów, pieśniarzy z pokolenia na pokolenie. Rosja bez Wołgi nie 
mogłaby istnieć.

Tereny nadwołżańskie są znacznie lepiej zagospodarowane. Widać tu 
zdolności niemieckie. Niemcy zasiedlają tutaj znaczne połacie od czasów 
Katarzyny II. Teraz już wiemy na pewno, że wiozą nas na Syberię. Taki to już 
los Polaków. Nie ominął również i nas. Przypomniały się wieczory u babci 
w domu i czytane głośno książki Rodziewiczówny o życiu Polaków zesła-
nych na Syberię. Taki to już los. Będzie nam bardzo ciężko ułożyć życie na 
tej ziemi, aby przetrwać. Przytłacza ponadto ogromna odległość od kraju. 

W Kujbyszewie, poza normalnym zaopatrzeniem transportu, doczepiono 
jeszcze jedną lokomotywę. Przed nami trudny, kilkuetapowy odcinek przez 
Góry Uralskie. A nam coraz bardziej dokuczają warunki jazdy i niedosta-
teczne wyżywienie. Braki i trudy podróży są powodem coraz częstszych 
kłótni i swarów. Kolejki do piecyka, żeby przynajmniej raz dziennie coś 
ugotować. Brak węgla, który trzeba zdobywać w czasie wychodzenia po 
wodę na stacjach. Poza tym jesteśmy wszyscy brudni, bo nie ma warunków, 
aby choć raz dziennie się umyć. Nieraz i wody nie mamy. Ciągły łomot wa-
gonów przy ruszaniu i w czasie drogi rozsadza głowy. Kto zmarł w drodze, 
zabierają na stacji, gdy jest postój. Najbliżsi nigdy nie dowiedzą się, czy został 
pochowany i gdzie. My, młodzi, przyjmujemy te trudności trochę inaczej niż 
dorośli. Mamy dużo optymizmu. Jakoś to będzie i brak nam wyobraźni na 
pewne rzeczy. To trochę równoważy nastroje, bo inaczej już nic nie zostaje, 
jak tylko czekać końca.

Janka wśród wagonowej młodzieży jest jedyną, która zna język rosyjski 
w miarę dobrze. Jej matka pochodzi z Kaukazu, w czasie I wojny wyszła za 
Polaka. Ta dziewczyna po matce ma trochę krwi gruzińskiej, ma też widoczną 
urodę kaukaską. Ona pomaga nam w odszyfrowaniu mijanych stacji. Będąc 
u dziadków, często oglądałem stare, ruskie książki i musiałem dziadka pytać, 
co jest napisane pod zdjęciem. Dziadek tłumaczył, ale często mi mówił, abym 

35  „Wołga, Wołga, mać radnaja...” (z ros.) – spolszczona wersja słów XIX-wiecznej 
pieśni rosyjskiej autorstwa Dmitrija Sadownikowa.
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zaczął się uczyć rosyjskiego. Nie miałem przekonania do tego języka, a teraz 
by się przydało. Dobrze, że choć jedna osoba w wagonie się orientuje. Znałem 
ją już dawno z widzenia. W miasteczku ona była już panienką, a ja smar-
kaczem, chociaż z pretensjami. Miałem w szkole swoją sympatię, a w ogóle 
to już oglądałem się za dziewczynami. Zauważyłem, że chętnie przebywa 
w moim towarzystwie i często mnie wspiera. To mi odpowiadało i podnosiło 
prestiż wobec innych. Nasze matki coś jednak musiały zauważyć, bo na jej 
miejscu śpi teraz matka, a ja grzecznie leżę jak niewiniątko. Po drodze coraz 
częściej mijają nas składy towarowe ciągnione przez ogromne lokomotywy 
rosyjskie, a nawet amerykańskie aż z Syberii. Często taki skład ciągną dwie 
lokomotywy z czerwonymi gwiazdami na tendrze. Na lorach, w skrzyniach 
lub tylko przykryte plandekami leżą różnego rodzaju metalowe konstrukcje 
lub maszyny. Wiozą też często tarcicę z syberyjskiej tajgi. Rosja to bogaty 
kraj, zasobny w minerały. Brak tylko dobrego gospodarza. 

Dzisiaj znowu dostaliśmy kaszę jaglaną z oliwą. To już drugi raz. Mnie 
smakuje, trochę tylko psuje smak oliwa. Ze skwarkami byłaby o wiele lepsza. 
Jemy i nie narzekamy. Dobrze, że w ogóle coś dają. Jesteśmy już w drodze 
prawie 10 dni. Człowiek jest silniejszy od zwierzęcia. Jeszcze się trzymamy. 
Wieczorami cały skład śpiewa nabożne pieśni. Zawsze na mnie to robi duże 
wrażenie. W tych kobietach drzemie ogromna siła. Nasz wagon śpiewa mniej, 
nadrabia to odmawianiem różańca. Modlą się wszyscy głośno, z powagą. To 
uodparnia nas na przeciwności życia. Dzisiejszej nocy obudziły nas strzały 
karabinowe. Pociąg zaczął gwałtownie hamować. Wreszcie stanął w szczerym 
polu. Krzyki konwojentów, bieganina wzdłuż składu. Nie trwało to długo 
i zaraz ponownie ruszył szarpiąc wagonami, aż zadudniło. Pewnie znowu ktoś 
próbował lub uciekł z transportu. Ciekawe, że Polacy, jak zorientowali się, 
że wiozą nas na Syberię, częściej uciekają. Teraz każdego dnia coś się dzieje. 

Ufa, ogromne miasto i ogromny dworzec, jak i sama stacja. Linia transsybe-
ryjska leży już u podnóża gór. Stoimy dłuższy czas. Wymieniają lokomotywy, 
a w międzyczasie kolejarze uzupełniają olej, sprawdzają stan techniczny kół, 
hamulców. Obsługa nie przypomina naszych kolejarzy. Pracują w okropnie 
wysmalcowanych drelichach i tylko po nieforemnych czapkach można po-
znać, że są to kolejarze. Zaskoczeni jesteśmy faktem, że kobiety wykonują 
takie same zawody co mężczyźni. Są tak samo ubrane w drelichowe bluzy 
i spodnie, wysmarowane i brudne nie mniej niż u mężczyzn. Takie same 
ciężkie buty gumowe. Tylko nakrycia na głowach są inne. Kobiety noszą 
zwykłe szare chustki, ale bardzo często mają czerwone, drażniące intensywną 
barwą oczy. Twarze tych ludzi są zmęczone, obojętne, szare z przemęczenia. 
Między sobą wymieniają krótkie zdania podniesionymi głosami. Co kilka 
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słów, jakby obowiązkowo, dodają: – k... mać...cara itp. Kobiety nie ustępują 
mężczyznom. Przekleństwa mają tak urozmaicone, że uszy nam puchną po 
takim postoju na stacji. Czegoś podobnego nie słyszało się w naszym kraju, 
nawet w czasie najgorszych kłótni. A tu, co kilka słów, bez jakiejkolwiek 
potrzeby, lecą epitety nie do powtórzenia. Nasze kobiety mówią, że tak 
wygląda życie bez Boga.

Budynki stacyjne i tutaj monumentalne, co w zestawieniu z otaczającą 
zabudową miejską podkreśla ich wielkość. Na stacji dużo składów z towara-
mi, przeważnie wagony 30-tonowe. Na platformach kolejowych stoją duże, 
gąsienicowe traktory. Wypuszczono nas do „wodokaczki”36 po wodę. Dzisiaj 
ja dźwigam dwa pełne wiadra, znowu małe zamieszanie. Konwój się pogubił, 
ale jednak nic im nie zginęło.

Nocą znaleźliśmy się w paśmie Gór Uralskich. Słychać, jak ciężko sapią 
parowozy. Jedziemy wolno. Rano, jak tylko się obudziłem, zaraz wetknąłem 
głowę w okienko. Pociąg bardzo wolno wije się wzniesieniami. Odcinkami 
jedziemy tak wolno, że można byłoby wyskoczyć i ponownie wskoczyć do 
wagonu. Przepiękne widoki. Ogromne połacie dziewiczych lasów rozcią-
gających się wzdłuż linii kolejowej są znacznie zniszczone. W dolinach 
płyną strumyki, rzeczki o czystej wodzie. W wagonie aż pachnie żywicą. 
Powietrze czyste i ostre. Jest trochę chłodniej. Nie widać osad. Jedziemy 
już kilka godzin, a dokoła pustka. Tylko co kilkadziesiąt kilometrów budka 
kolejowa z obsługą. Obok standardowy domek mieszkalny. Dokoła góry, 
skały mieniące się w słońcu różnymi kolorami. Z jednej strony gołe, skalne 
ściany, z drugiej – rozległe zielone wąwozy. Miejscami jedziemy dosłownie 
metr od skalnej ściany poprzecinanej żyłami minerałów. Dominuje czerwień, 
dużo różu, zieleni, granatu, aż iskrzy się w słońcu. 

Patrzę, nie odrywając oczu. Lubię takie widoki. Zresztą nic innego nie mam 
do roboty. W pewnym momencie zobaczyłem polskie napisy na skałach. Zaraz 
to ogłaszam. Kilkanaście głów przylgnęło w każdy dostępny otwór. Sensacja 
wisi w powietrzu. Są znowu, wykute w skale z datami i znakami o symbolice 
polskiej. Przeważnie pochodzą z dziewiętnastego wieku. Musieli je wykonać 
zesłańcy polskich powstań. Pewnie wykonano je w czasie budowy tuneli i ław 
skalnych, gdzie teraz położono tory. Daty można odczytać, treść trudniej, 
za małe pole widzenia. Metr, półtora od wagonu, a pociąg jednak jedzie. 
Pojedyncze słowa odczytywaliśmy. Nie ma wątpliwości, że zrobili to Polacy. 

Pasma gór w tej partii, którą przejeżdżamy, nie są zbyt wysokie, ale bardzo 
skaliste, popękane, zwietrzałe i dzikie. Niedostępne. W promieniach słońca 

36  Wodokaczka – potoczne określenie ujęcia wody lub pompy wodnej.
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góry te wyglądają bardziej przystępnie. Zastanawia nas, dlaczego wzdłuż 
trasy brak zabudowań i osiedli. W ciągu dnia i dwóch nocy pokonaliśmy te 
ciekawe pasma górskie. Dwie ciężkie lokomotywy przepchały nasz transport 
przez górskie tunele i rano znowu znaleźliśmy się na równinie. Jest to już 
Zachodnia Syberia. Jedziemy przez okręg przemysłowy. Ciągnie się wzdłuż 
linii kolejowej z głównymi ośrodkami w miastach. W Czelabińsku produ-
kują traktory CzTZ, z którymi spotkamy się w przyszłości. Jest to bardzo 
duży okręg przemysłowy, bazujący na miejscowych surowcach. Jedziemy 
na pograniczu stepów i tajgi. Mijamy laski, przeważnie brzozowe, otoczone 
morzem traw. Wyglądają bardzo urokliwie, świeża zieleń, niewysokie drzewa. 
Nie widać sosen czy świerków. Taki krajobraz, raz z przewagą brzozowych 
gaików, innym razem z przewagą bujnej trawy kwitnącej o tej porze, ciągnie 
się aż do Omska.

Omsk, miasto etapowe polskich zesłańców z dziewiętnastego wieku. 
Duży węzeł kolejowy i bardzo duża rzeka Irtysz. Tutaj dostajemy zupę i po 
bochenku białego chleba. Przejechaliśmy całą Rosję europejską. Chleb dawali 
nam czarny, razowy, gliniasty, a tutaj – o dziwo – biały bochen wypieczonego 
chleba, dawno już niewidzianego. 

Cóż za kraj. Zaskakuje nas. Co rejon to coś nowego. Ruszamy dalej na 
wschód. Ktoś puścił plotkę, że wiozą nas do tajgi pod Irkuck. Nic już nas nie 
dziwi, nic nie zaskakuje. Jesteśmy obojętni, do tego coraz słabsi i coraz bardziej 
zmęczeni. Naszym pragnieniem jest, aby ta droga wreszcie się skończyła.

Noc ciągnęła się nieznośnie długo. Wszystkie kości bolą, bo nasze nary 
twarde, a wagonem rzuca na wszystkie strony i do tego łomocze różnymi 
głosami. Step zginął. Otacza nas tajga z przewagą drzew liściastych i tak już 
będzie do Nowosybirska, ogromnego miasta syberyjskiego. Od Nowosybirska 
dozór jakby trochę zelżał. Nie jest tak ostry i bezwzględny jak dawniej. Drzwi 
od wagonów otwarto, zdejmując plomby. W czasie jazdy możemy sami regu-
lować szerokość otwarcia drzwi. Tylko na postojach są teraz zamykane. Po 
pewnym czasie stwierdzam, że jedziemy na południe. Wschód słońca mamy 
teraz z lewej strony. Nie mam pojęcia, dokąd ta linia kolejowa prowadzi. 
Z lekcji geografii pamiętam dużą rzekę Ob. Las skromniejszy, coraz więcej 
karłowatej brzozy. Po południu otacza nas już tylko step. Bujna, wiosenna 
trawa faluje na wietrze jak morze. Dokoła pustka, tylko słońce i cumulusy na 
jaskrawym niebie. Siedzimy w drzwiach wagonu na podłodze. Nogi spusz-
czone na zewnątrz. Zapatrzeni jesteśmy w otaczający nas nieznany świat. 
Osiedli nie widać, za to widzimy stadko wilków buszujących w stepie. Jest 
ich ponad 10 sztuk. Wszyscy skoczyli do drzwi, aby je zobaczyć. Wilki nie 
zwracają uwagi na pędzący pociąg i nie przerywają swoich zajęć. Szukają 
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pewnie pożywienia. W biały dzień zobaczyć kilkanaście wilków to dla nas 
atrakcja. Kobiety zaraz zaczęły lamentować, że wiozą nas w jakieś odludzie, 
gdzie są tylko wilki. Faktycznie, transport goni przez nieznane przestrzenie, 
gdzie poza dziką trawą postrzępioną wiatrami nic więcej nie ma.

Po nocy znaleźliśmy się w okolicach zamieszkałych przez ludzi. Spotykamy 
stada czerwono-białego bydła, przeważnie bukaty37. Dokoła czabanowie38 na 
koniach. To Kirgizi, tak my ich nazywamy. Skośne oczy, wystające kości po-
liczkowe, w charakterystycznych spiczastych, futrzanych czapkach. Pilnują stad 
w stepie. Znowu komentarze: – Wilki i dzikusy, to wszystko, co tu jest. Wreszcie 
mijamy jakiś auł39 skryty wśród traw: nędzne chatynki z gliny i trawy. Są też jurty, 
ale nie są podobne do tych indiańskich, z filmów. Wiatry na stepie dość silne, 
gonią po niebie chmurki. Jest coraz cieplej, a my ciągle jedziemy na południe.

Zatrzymujemy się w Barnaule, dużym mieście azjatyckim. Tu wydają nam 
chleb, znowu biały, i zupę. Szybko ruszyliśmy w drogę. Za nami został Barnauł 
z charakterystyczną zabudową. Ludność mieszana: Rosjanie, Mongołowie, 
Kirgizi, Kazachowie. Nasi ludzie są osłabieni. Do transportu nie zdążyło 
wsiąść kilka osób. Matki się rozkrzyczały, aby pociąg zatrzymać. Bez skutku. 
Konwojenci przestali interesować się nami. Jadą w swoich wagonach. Tutaj 
nikt nie zginie, sam przyjdzie. I mają rację. Tutaj nikt nigdzie nie ucieknie, 
najwyżej zginie na bezludziu. Jakaś osada, kilka lepianek, obok stoją traktory. 
Za osadą stada bydła i czabanowie. Cały dzień jedziemy wśród morza traw 
i słońca. Pogoda jak na zamówienie. Ściągamy z siebie co grubsze rzeczy. 
Trochę raźniej, przynajmniej jest ciepło. Nie wiemy, że tutaj tak będzie przez 
cztery miesiące, a potem przyjdą potworne mrozy. Teraz soczysta zieleń 
łagodzi oczy, dużo polnych kwiatów i łany zielonego jeszcze piołunu.

Sielankę zakłóciła czyjaś informacja, że dzisiaj cały dzień jedziemy na 
zachód. Faktycznie, przy zachodzie słońca informacja się potwierdziła. 
Wiadomość ta wywołała ogólne poruszenie i ogromną radość. Jedziemy z po-
wrotem do Polski. Po tylu dniach jazdy ciągle na wschód jeszcze się łudzimy, 
że to, co przeżyliśmy, to tylko koszmarny sen. Radość nie trwała długo. Na 
drugi dzień złudzenia się rozwiały, mimo że w dalszym ciągu jedziemy na 
zachód. Przejeżdżamy przez kraj niezamieszkały, jeszcze bardziej bezludny. 
Przystanek od przystanku to kilkadziesiąt kilometrów. Dokoła ogromna 
przestrzeń traw, trudna do objęcia wzrokiem. Nasz transport, zagubiony 

37  Bukat – bydło w wieku do 1,5 roku przeznaczone na ubój.
38  Czaban (ros.) – nazwa pasterza owiec lub wołów.
39  Auł (ros.) – osada kaukaskich górali i niektórych plemion koczowniczych 

w Azji Środkowej.
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w tej przestrzeni jak wąż lub smok zabłąkany wśród traw, sapie, wyrzucając 
w górę kłęby czarnego dymu z dwóch lokomotyw. Ciągną one ponad pięć-
dziesiąt dużych wagonów zapełnionych zastraszonymi kobietami z małymi 
dziećmi. Jakaś siła nieczysta wtargnęła w te na pozór spokojne, dzikie strony, 
łamiąc odwieczne prawo natury. Siedzimy w otwartych drzwiach wpatrzeni, 
zagubieni w tej pustce. Jedynym symbolem życia, widocznym codziennie 
gołym okiem, są ogromne, wysoko zawieszone ptaki kołujące nad stepem. 
Jeszcze jeden dzień męki i poniżenia mamy za sobą.

Wreszcie mijamy niedużą stację kolejową. Kazachowie sprzedają lepioszki40 
rozłożone na dywaniku rozesłanym na trawie. Sterty tych placków czekają 
w jaskrawym słońcu na amatora. Dokoła sporo miejscowych. Wszyscy 
w wysokich futrzanych czapach mimo ciepła. Są też Rosjanie. Oni obsługują 
urządzenia dworcowe. Tereny te są bardziej zagospodarowane. Widać jakieś 
kołchozy, sowchozy41 hodowlane, na stepie tabuny koni i stada bydła. Dzisiaj 
nowa wiadomość obiegła cały transport. Dojeżdżamy do celu. Mrzonki o po-
wrocie do kraju dawno minęły, lecz ta wiadomość na chwilę nas przygniotła. 
Po osiemnastu dniach i nocach pociąg zatrzymał się. Dalej już linii kolejowej 
nie ma. Tor się skończył i kawałek ruskiej cywilizacji na tym terenie też. 

Przed nami miasto Pawłodar i ogromna syberyjska rzeka Irtysz. Na obrze-
żach miasto swoją architekturą przypomina zabudowę Białegostoku. Domki 
przeważnie drewniane. Centrum i dzielnice przemysłowe to już zabudowa 
murowana. Budynki dużego garnizonu wojskowego też wyróżniają się so-
lidnością zabudowy. Tu wysiadamy. Uczymy się chodzić, bo z koordynacją 
nóg nie pasujemy do stabilnego podłoża, jakim jest ziemia. Ze stacji kole-
jowej przywieziono nas na miejski stadion sportowy. Za ogrodzeniem tego 
obiektu zgromadzono około 2000 ludzi. Tu dowiedzieliśmy się, że to tylko 
zmiana środków transportu, a nie koniec naszej drogi. Będziemy rozwożeni 
samochodami w promieniu 250 kilometrów od Pawłodaru. Mrowie ludzi. 
Wszyscy na swoich tłumokach stanowiących teraz cały majątek. Blade, wy-
nędzniałe twarze, dopiero teraz widoczne na świeżym powietrzu i do tego 
jeszcze wygłodzone, a mimo wszystko ciekawie rozglądające się dokoła.

Okazało się, że dzisiaj jest 1 maja 1940 r.

40  Lepioszka (ros.) – rodzaj tradycyjnego pieczywa popularnego w Azji Środkowej.
41  Sowchoz (ros.) – typ państwowego gospodarstwa rolnego w ZSRS.
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Stadion sportowy 
(1 maja 1940 r.)

Boisko sportowe w Pawłodarze, ogrodzone wysokim płotem, jest miejscem 
przetrzymywania Polaków. Wzdłuż tego ogrodzenia w cieniu parkanu roz-
lokowano cały transport deportowanych z Polski ludzi, przeważnie kobiety 
z dziećmi i młodzież. Nieliczni mężczyźni to przeważnie Żydzi lub Ukraińcy. 
Żydzi wszędzie mają wejścia, nawet tutaj. Wszystkie informacje dotyczące 
naszej przyszłości pochodzą od nich. Podobno mają nas rozparcelować po 
całym pawłodarskim obwodzie. Czekamy cierpliwie. Po krótkim odpoczynku 
i nauczeniu się chodzić po stałym gruncie, wybrałem się na rozpoznanie. 
Ciekawy jestem, czy w tym tłumie znajdę znajomych. Idę wzdłuż płotu 
i przyglądam się uważnie. Są rodziny polskie, żydowskie, nawet ukraińskie. 
Sporo jest młodzieży w różnym wieku. Gwar, bieganina za wodą, ubikacją. 
Normalnie jak w takiej gromadzie ludzi. Szotowa z córkami znalazła zna-
jomych i postanowiła przyłączyć się do nich. Będzie teraz razem z Żydami. 
Liczy, że na tym zyska. Żydzi coś kombinują i załatwiają między sobą, aby 
uzyskać przydział w pobliżu miasta. Oni chyba najszybciej dogadają się 
z miejscowymi władzami. 

Idąc dalej, spotykam niespodziewanie Stacha Świderskiego. Jest tutaj 
razem z matką i młodszym bratem. Szybko postanowiliśmy połączyć się 
z nimi. Zaraz też przenieśliśmy ich bagaże do nas. Będzie pewniej i weselej. 
Znamy się przecież od kilku lat. Przed wojną oni przez pewien okres miesz-
kali w Wasilkowie. Zabrano ich z Białaszewa, to koło Grajewa. Wymieniamy 
informacje i postanawiamy trzymać się razem. 

Jest 1 maja. Pogoda piękna, ciepło, słonecznie, mimo że to dopiero po-
czątek maja. Jesteśmy na przedmieściach miasta. Z centrum dochodzą aż 
tutaj odgłosy muzyki, okrzyki. To trwa defilada. Odbywa się manifestacja 
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pierwszomajowa. Przez szczeliny w płocie obserwujemy, co się dzieje w po-
bliżu. Przed nami spore miasto, a właściwie jego peryferie. Widać dobrze 
fragment ulicy, gdzie następuje rozwiązanie kolumn manifestantów. Dużo 
czerwonych flag i podobizn wodzów rewolucji ze Stalinem na czele. Jadą też 
traktory, kombajny, samochody – mechanizacja rolnicza. Ciągle słyszymy 
okrzyki: – Ura... Ura... Ura! Trwa to do południa. Zaczynają rejestrować. 
Który to już raz? Tym razem przydzielają do poszczególnych sowchozów. 
Trwa to kilka godzin. Wreszcie wydają nam gorącą herbatę, biały chleb i po 
rybnej konserwie na rodzinę. Jemy, siedząc na tobołkach. Humory trochę 
się poprawiły. Po południu pożegnałem się z Janką. Rozmawialiśmy długo, 
może kiedyś się spotkamy?

Dalej mamy jechać samochodem ciężarowym GAZ-AA. Samochody już 
stoją przed bramą stadionu. Przed nami około 200 kilometrów drogi stepem. 
Chcemy już wreszcie być na miejscu, bo podróż wykończyła wszystkich. 
Przed wyjazdem wykorzystujemy jeszcze dostęp do wody, aby się umyć 
i odświeżyć oraz nabrać jej na drogę do picia. 

Po południu ruszyliśmy polną drogą biegnącą przez step. Samochód 
podskakuje na nierównościach i trzęsie skutecznie. Step o tej porze roku 
jest świeży, piękny, dużo drobnych kwiatów, ziela i piołunu. Piołun rośnie 
ogromnymi łachami, teraz jeszcze zielony. Po zachodzie słońca zrobiło się 
zimno i nieprzyjemnie. Do tego dokuczliwy wiatr nie ustaje ani na chwilę. 
Siedzimy pokurczeni w ciszy. Niektórzy drzemią, kiwając się w takt prze-
chyłów samochodu.

Około północy dojechaliśmy do niewielkiej osady nad brzegiem ogrom-
nej rzeki. To znowu Irtysz, jeszcze szerszy w tym miejscu niż w Pawłodarze. 
Kilka uliczek niebrukowanych, zabudowanych drewnianymi maleńkimi 
domkami. To powiatowa osada, Irtysk, według nomenklatury miejscowej – 
miasteczko rejonowe. Najważniejszym obiektem jest tutaj port rzeczny 
z barakami, które spełniają rolę magazynów portowych. Dokoła step, teraz 
skryty w ciemnościach nocy. Stoimy przed budynkiem, w którym oświetlo-
ne mdłym światłem okna wskazują, że to jakieś biuro. Czekamy cierpliwie, 
aż załatwią kolejne formalności związane z naszym przybyciem. Poza tym 
budynkiem cała osada pogrążona jest w ciemnościach. Tylko w porcie na 
nabrzeżu kilka punktów świetlnych rozprasza mdławe światła. Ktoś podszedł 
do samochodu i pyta, skąd jedziemy. W ciemnościach nie widać kto o to pyta. 
Nasza odpowiedź nie zaskoczyła go. Rozumiemy, że nie jesteśmy pierwsi 
w tym rejonie. Załatwianie spraw trwało dłuższą chwilę. Wreszcie drzwi się 
uchyliły i snop światła rozjaśnił na moment najbliższe otoczenie. Do wozu 
podszedł nasz konwojent, jedziemy dalej. Na nasze natarczywe pytania, czy 
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jeszcze daleko mamy jechać, łaskawie odpowiedział, że już blisko. Okazało się 
później, że to blisko, to tylko 40 kilometrów po wertepach jeszcze gorszych 
niż te, jakie do tej pory przejechaliśmy. Na razie ufni, staramy się przebić 
wzrokiem otaczające ciemności, aby ujrzeć punkt docelowy naszej drogi. 
Minęło może pół godziny, może mniej, bo niecierpliwość robi swoje, a poza 
ciemną ścianą stepu niczego nie widać. Jesteśmy już tak wykończeni tą jazdą, 
że nie reagujemy na wstrząsy, przechyły wozu i trwamy skurczeni w półśnie. 
Tylko momentami po większym wstrząsie wozu z trudem powraca świa-
domość. W jej przebłyskach, w pewnym momencie widzę na niebie smugi 
świateł daleko na horyzoncie. Oprzytomniałem na chwilę i obserwując to 
zjawisko, doszedłem do wniosku, że muszą to być dwa samochody, bardzo 
daleko za nami. Zauważyłem, że gwiazdy na niebie wyraźnie są widoczne, jak 
bywa u nas w dni mroźne. Jeszcze coś mi przeleciało po głowie i zmęczony, 
zziębnięty zadrzemałem na dobre.

Obudziłem się, kiedy samochód się zatrzymał. Z ciemności dochodzą 
jakieś głosy, nawoływania. Stoimy obok lepianki, do której drzwi są otwar-
te. Po chwili basowy głos męski opanował istniejący hałas. Okazało się, że 
jesteśmy już na miejscu. Krótki pobyt w centrali sowchozu, do którego mu-
sieliśmy zajechać po dyspozycje, przespałem, nie ja jeden zresztą. Mężczyzna 
o tubalnym głosie, jak się okazało przewodniczący 3 oddzielenia42 sowchozu, 
wskazał nam pomieszczenie, które mamy zająć i rozlokować się na noc. Po 
ciemku znosimy bagaże, lokujemy wszystko na glinianej podłodze. Dobrze, 
że już wreszcie jesteśmy na miejscu. Ktoś usłużny przyniósł lampkę naftową, 
przy której łatwiej nam jest przygotować się do odpoczynku. Bez jedzenia 
przytulamy się do naszych tobołków i próbujemy zasnąć. Mimo zmęczenia 
sen gdzieś uleciał. Po jakimś czasie przyjechał jeszcze jeden samochód. 
Znowu zamieszanie na korytarzu. Tupot wielu nóg. Po chwili wszystko 
ucichło. Zmęczony, zobojętniały, zasnąłem.

42  Oddzielenie (z ros.) – oddział.





81

Na miejscu. 3 oddzielenie sowchozu
(2 maja 1940 r.)

Przyjechaliśmy nocą na 3 oddzielenie znajdujące się 14 kilometrów od siedziby 
sowchozu, który specjalizuje się w uprawie pszenicy. Do osady powiatowej 
leżącej nad Irtyszem mamy 40 kilometrów bezdrożami. Po przyjeździe 
stłoczono nas, to znaczy trzy rodziny, w pomieszczeniu nie większym niż 
14–15 mkw. Razem ponad 10 osób. 

Rano zmęczeni, niewyspani, przygotowaliśmy sobie skromny posiłek 
z resztek, jakie mieliśmy, i po spożyciu go czekaliśmy na kogoś z kierownictwa 
spółdzielni. Około 7 przyszedł brygadzista i poinformował nas, że dzisiaj 
mamy wolny dzień na odpoczynek po podróży i urządzanie się. Pracę za-
czniemy jutro o godzinie 7. Pracować muszą wszyscy powyżej 15. roku życia. 
Obowiązuje zasada: „Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet”43. Po siedmiu dniach 
pracy obowiązuje dzień wypoczynku, to znaczy wychadnoj44. I to wszystko.

Po wyjściu brygadzisty konsternacja, wszystkich zamurowało. Dopiero po 
dłuższej chwili uświadomiliśmy sobie, co nas tu czeka. My, młodzi chłopcy, zaraz 
wyszliśmy z pomieszczenia, aby nie przeszkadzać kobietom i dzieciom ogarnąć 
się i umyć. Ciekawi nas okolica, do której nas przywieziono. Kazachstan to 
przecież ogromny obszar ziemi od stepowej równiny po pasmo gór Tien-Szan. 
Od Gór Ałtajskich na wschodzie, aż po Morze Kaspijskie na zachodzie. Obszar 
kilka razy większy od Polski. Klimat kontynentalny o dużych wahaniach 
temperatury. Gorące lata i bardzo długie, mroźne zimy. Obszar bezkresnych 
stepów i pustyń, po których bez przerwy hulają silne wiatry – burany45. My 

43  Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet (z ros.) – Kto nie pracuje, ten nie je.
44  Wychadnoj (z ros.) – tu: dzień wolny od pracy.
45  Buran (ros.) – śnieżna zamieć stepowa.
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znajdujemy się w północno-wschodnim Kazachstanie, na Stepach Iszymskich. 
Tereny te zostały opanowane przez Rosjan dopiero w latach 80. XIX wieku, 
a więc zaledwie 60–70 lat temu. Jest to kraj prawie dziewiczy w swej azjatyckiej 
urodzie i w sposobie życia mieszkańców.

Przelecieliśmy całe osiedle w 5 minut. Na równym, zielonym teraz stepie 
stoją dwa długie baraki wykonane z gliny, wykorzystywane jako pomieszcze-
nia mieszkalne robotników. Przez środek tych baraków przechodzi korytarz, 
a po lewej i po prawej stronie pomieszczenia jednoizbowe z maleńkimi 
okienkami i pieczką46 z gliny. Gliniane podłogi, w tym samym kolorze ściany, 
niebielone. Do ich wygładzania używa się tutaj rozcieńczonej gliny z dodat-
kiem krowiego nawozu. Pomieszczenia są więc małe, ciemne i śmierdzące. 
Już wiemy, że poza nami w tym baraku mieszkają trzy rodziny Ukraińców 
z Polski, których przywieziono nad ranem, oraz miejscowi Rosjanie i chachły47. 
Natomiast w drugim baraku są trzy rodziny Polaków z Grajewa, jedna rodzi-
na Rosjan, dwie kazaskie oraz mieszka tam z rodziną sam przewodniczący 
oddziału. Ponadto jeszcze jedna rodzina Kazachów zamieszkuje w swojej 
jurcie oddalonej od zabudowań sowchozu o 200 metrów. Na naszym osiedlu 
jest jeszcze saraj – budynek gdzie przetrzymywane są woły i konie oraz sta-
ra, rozwalająca się stodoła ogromnych rozmiarów. W punkcie centralnym 
jest głębinowa studnia na kołowrót i to prawie wszystko, nie licząc dwóch 
prywatnych szopek skleconych z gliny i piołunu.

Przewodniczącym oddzielenia jest Rosjanin w średnim wieku, rachmistrzem 
młody, ruski chłopak Piećka, a brygadzistą bezręki Kazach. Szybko nawiąza-
liśmy znajomości. Wiemy, że jedna z rodzin polskich, rodzina Konopków, to 
same kobiety, matka i trzy córki: Kasia, Pela i Basia. Są z Grajewa. Basia jest 
najmłodsza i mnie nie interesuje. Zawsze, gdy są dziewczęta, to jest weselej, 
bo tutaj na tym wygnaniu za wesoło nie będzie.

Zabudowany teren nie jest ogrodzony i z każdego miejsca wychodzi 
się w step. Nie ma ani jednego drzewka, ani krzaczka. Wokół baraków nie 
rośnie żaden kwiatek, nawet zagonka z marchewką nie znajdzie się na tym 
odludziu. Na dachu baraku próżno szukać pospolitego u nas wróbla, nie 
mówiąc już o szpaku czy wronie. Nic dziwnego, że nawet kota nie widzimy 
tutaj, a ławeczka przed barakiem byłaby już niepotrzebnym luksusem. Czy 
ci ludzie tego nie potrzebują? A może w życiu nie widzieli?

46  Pieczka (ros.) – tu: piec.
47  Chachoł (z ukr.) – pejoratywne określenie osób posługujących się językiem 

ukraińskim. Określenie używane głównie przez Rosjan i inne narody byłego ZSRS, 
a także rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy.
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Za to ziemi mają bezmiar. Od strony wschodniej i północnej ciągną się 
uprawne pola, każde 2 na 2 kilometry, a jest ich 12, razem około 4800 ha. 
Co czwarta działka leży odłogiem i odpoczywa kilka lat i tak na zmianę. 
Nawozów tu nie stosują, wystarczy pozostawienie odłogiem, a urodzaje 
zapewnione w granicach 16 kwintali z ha. Pola uprawne ciągną się aż do 
centrali, siedziby sowchozu. Jest tam posterunek milicji, punkt medyczny, 
pocztowy, warsztat naprawczy sprzętu rolniczego, stacja paliw i kilka ma-
gazynów. Od strony południowej i zachodniej jest tylko step, i to step bez 
granic, miejscami porośnięty piołunem, niczym lasem u nas. Pod wpływem 
wiatrów, które tutaj wieją codziennie z dużą mocą, trawa na stepie faluje jak 
morze. Niebo o tej porze roku jest jaskrawo niebieskie, pokryte małymi cu-
mulusami, które wiosenny wiatr goni całymi stadami z zachodu na wschód. 
Pod chmurkami zawieszone są ogromne, drapieżne ptaki, które kołują nad 
stepem całymi dniami w poszukiwaniu zdobyczy. A więc coś tu jednak jest 
żywego poza nami.

Zwiedzanie nie wypadło najlepiej i nie nastroiło optymistycznie. Mimo 
to nie tracimy nadziei. Ludzie tutaj jakoś żyją, to i my musimy przetrzymać. 
Wojna trwa i nie wiadomo czym się skończy. Sikorski organizuje we Francji 
Armię Polską, Rząd działa we współpracy z koalicją, może będzie dobrze. 

Wracamy do naszych pomieszczeń i składamy relację. Jest nam raźniej, 
że nie jesteśmy sami. Przyszły miejscowe kobiety. Są bardzo ciekawe, skąd 
nas przywieźli i za co. Kiwają głowami, ale co myślą, nie wiemy. Są skryte, 
a może się boją? Oglądają tylko nasze tłumoki, jakby to były skarby. A to 
same szmaty. Po nich zaszły do nas dwie Kazaszki. Usiadły w kącie na ziemi 
i nic nie mówią, o nic nie pytają, tylko patrzą nieruchomymi, przekrwawio-
nymi oczami. Krępuje to i denerwuje nasze kobiety. Uważają, że przyszły na 
przeszpiegi. A co my mamy? Nic, parę szmat, jakie ktoś usłużny wetknął nam 
w czasie, gdy nas zabierano. Widzimy, że oni mają jeszcze mniej. Posiedziały 
z godzinę i poszły, nic nie mówiąc. Miejscowi mężczyźni trzymają się raczej 
z daleka od nas. 

Około 10 przychodzi władza, sam przewodniczący chce nas poznać 
i zapoznać z nowymi obowiązkami. Jest Rosjaninem, czerstwym, nawet 
przystojnym, poprawnie mówiącym po rosyjsku. Już na początku rozmowy 
zdziwił się, skąd nasza mama zna tak dobrze literacki język rosyjski. Zaraz 
stał się bardziej wyrozumiały. Z tego co mówił, zapamiętałem, że nie mo-
żemy samowolnie oddalać się poza rejon oddziału. Na wyjazd w wolnym 
dniu do centrali sowchozu musimy mieć jego zgodę. Natomiast ewentualny 
wyjazd do rejonu wymaga już zgody samej milicji. Raz w tygodniu przyjeż-
dża tutaj ruchomy punkt sprzedaży, w którym można kupić chleb, krupy, 
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czasem cukier, naftę, zapałki i papierosy, a z artykułów przemysłowych dla 
pracujących kalosze, walonki, kufajki. Mówił też, że musimy w okresie lata 
zgromadzić zapasy opału i żywności na zimę. Są okresy, że przez kilka dni 
głowy nikt nie wychyli z chałupy. W tym celu w dni wolne od pracy będzie 
w miarę możliwości udostępniał nam wóz i parę wołów. Pracować będzie-
my od 7 rano do zmroku, a zimą będziemy odpoczywać. Przed żniwami 
najważniejsze jest zbudowanie pomieszczeń mieszkalnych, aby rozładować 
zagęszczenie. Materiał jest na miejscu: glina, słoma, nawóz. Za pracę będą nam 
płacić według miejscowych stawek. Na zakończenie dodał, że mamy tu żyć 
i pracować. Pracy nikomu nie zabraknie, a o swoim kraju trzeba zapomnieć.

Tak rozpoczął się nasz pobyt w Kazachstanie, z dala od ojczyzny, wśród 
obcych i wrogo nastawionych do nas ludzi.



85

Poznajemy środowisko 
(maj 1940 r.)

Przyglądamy się miejscowej ludności, ich życiu w trudnych i prymityw-
nych warunkach. Środowisko to jest zróżnicowane. Na jedenaście rodzin 
trzy są rosyjskie. Dominują one poziomem cywilizacyjnym. Dwie rodziny 
ukraińskie, dalsze dwie to chachły, a pozostałe to potomkowie półdzikich 
Kirgizów. Teraz nazywają ich tutaj Kazachami. Gospodarze tej ziemi stanowią 
wyodrębnioną grupę podtrzymującą azjatyckie zwyczaje i obyczaje. Grupa 
ta jest zamknięta, utrzymująca kontakty tylko między swoją narodowością. 
Większość z nich nie zna nawet języka rosyjskiego. 

Kazachowie na tych terenach zostali od niedawna związani z państwo-
wymi sowchozami i muszą teraz pracować, i prowadzić osiadły tryb życia, 
bez prawa do przemieszczania się. Ciągnie ich step i tęsknota za życiem 
koczowniczym, gdzie byli wolni jak orły krążące nad ziemią. W odległości 
około 200 metrów od sowchozowych lepianek, w samodzielnej jurcie mieszka 
jedna z rodzin miejscowych Kazachów. Składa się z bardzo starego, bezzęb-
nego staruszka, który już tylko wygrzewa w promieniach wiosennego słońca 
swoje stare, zbutwiałe kości i matowym wzrokiem ogarnia rozległy step. 
O czym on teraz myśli, co mu pozostało z posiadanej uprzednio wolności? 
Jest też gruba, bezzębna żona młodego Kazacha z grupką małych dzieci. Jej 
mąż, rosły jak na Kazacha Azjata, jest koniuchem48 w sowchozie. W rodzinie 
tej jest jeszcze siedemnastoletni chłopak, pracujący już jako początkujący 
traktorzysta. W wolnych chwilach Kazach ten penetruje okoliczny step, 
zdobywając przede wszystkim skórki drobnych zwierząt na czapki. Wokół 
tej rodziny skupia się całe życie pozostałych Kazachów, którzy mieszkają 

48  Koniuch – pastuch koni; robotnik doglądający koni.
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w sowchozowych lepiankach. Ta spora jurta przypomina stały szałas wyko-
nany z żerdzi, badyli i piołunu, oblepionych grubo gliną. Za komin służy 
stare, dziurawe wiadro, a kilka zardzewiałych arkuszy blachy przytrzymuje 
słomę i piołun na dachu. Połowę tej jurty zimą zajmuje wspomniana rodzina, 
drugą – stepowa półdzika krowa i wybrakowany koń.

Latem krowa i koń przebywają stale na stepie. Szkapa zazwyczaj pasie się 
nieopodal jurty. Jest ona przeznaczona na ubój. Póki co, stanowi chodzącą 
spiżarnię kości i skóry. Krowa, niczym antylopa, lata z podniesionym ogonem 
po stepie, przychodząc tylko na wieczór. Jurty strzegą dwa duże psy w kolorze 
kości słoniowej, chyba bezrasowe. Pierwszej zimy, jaką tu spędzimy, zostaną 
zjedzone przez wilki. Wszystkie czynności gospodarcze wykonywane są 
przed jurtą, łącznie ze spożywaniem posiłków. Tylko na nocleg mieszkańcy 
wchodzą do środka.

Pozostali pracownicy sowchozu to przesiedleńcy z europejskiej części 
ZSRR, przeważnie z Ukrainy. Trafili tutaj za różne drobne przewinienia zwią-
zane z kolektywizacją wsi w latach trzydziestych. Ta część społeczeństwa do 
dzisiaj jest rozbita, nieufna względem siebie, co jeszcze bardziej utrudnia im 
życie na tym pustkowiu. Wszyscy, łącznie z Kazachami, pracują w sowchozie: 
mężczyźni jako traktorzyści, kobiety są do wszystkiego. Przewodniczącym 
naszego oddzielenia jest Rosjanin. Jedyna niemal osoba na jakimś pozio-
mie. Dorównuje mu stary, niepracujący już dzieduszka49 ze swoją starowiną 
i synem Piećką. Za co ich tu przywlekli, nie wiemy. I to wszystko. Pozostali, 
nad którymi poziomem góruje rodzina Gromowa, to prymitywni ludzie, 
rolni robotnicy bez zawodu.

Ludzie tu żyją biednie, w prymitywnych warunkach. Nic więc dziwnego, 
że nasz przyjazd niejednemu otworzył oczy. Na oddzieleniu nikt nie miał 
skórzanych butów. Noszenie takiego obuwia na tym terenie związane jest 
z zajmowaniem wysokiego stanowiska w partii, milicji lub w wojsku.

My z Polski stanowimy teraz na osiedlu większość. Jest nas aż siedem 
rodzin i cztery ukraińskie z Włodzimierza. Rodziny polskie to kobiety 
w średnim wieku z małymi dziećmi i podrostkami. Rodziny ukraińskie to 
całe rody. Są dziadkowie, ich dzieci i wnuki. Ukraińcy wyróżniają się zdro-
wym wyglądem, słusznym wzrostem, a ich baby są jak rzepy: czarne, smagłe 
i dupiaste, z językami od ucha do ucha. Tylko sposób rozmowy upodabnia 
je do miejscowych bab, które też jazgoczą na cały step. Przywieźli ze sobą 
wiejskie kufry, a w nich połcie solonej słoniny i boczku. Mają też swoją mąkę. 
Zabrali wszystko, co mieli w mieszkaniach. Długie kożuchy ze skór owczych 

49  Dzieduszka (z ros.) – dziadek.
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i skórzane buty z cholewami budzą zazdrość u wszystkich. Kobiety i dorosłe 
dziewczęta noszą kolorowe bluzki haftowane nićmi, serdaki z ozdobami 
i spódnice z kolorowej krajki. Ubiory te bardzo kontrastują z szarzyzną ubrań 
miejscowych kobiet, które, gdyby mogły, rozebrałyby je od ręki. 

Od pierwszego dnia z werwą przystąpili do pracy, pokazując co potra-
fią. A stać ich jeszcze na dużo. Są silni, dobrze odżywieni i znają się na tej 
pracy. Są wrogo usposobieni do nas, Polaków. Nie rezygnują z możliwości 
dokuczania nam na każdym kroku, a zwłaszcza w obecności miejscowego 
kierownictwa sowchozu. U większości z nich nienawiść do nas aż kipi. 
W sprzyjających warunkach rezaliby50 nas z premedytacją. Na razie upust 
dają swoim językom, bełkocząc po ukraińsku: – Pany, bierycie51 się do roboty. 
Kobiety w tym przewodzą, wtóruje im młodzież. Mężczyźni nie ujawniają 
przed nami swych antypatii do Polaków. Są ostrożniejsi. Wszyscy starają 
się wyraźnie odseparować od Polaków, bo to przecież wrogowie ustroju, 
krwiopijcy, pany. Staramy się nie zwracać uwagi na to chamstwo. Puszczamy 
mimo uszu ich zjadliwość, chociaż wszystko w środku aż się przewraca.

Po kilku miesiącach, w miarę jak na własnej skórze zaczęli doświadczać 
niejednego i skończyły się zapasy, miękli w oczach, pospuszczali głowy. Zimą 
zaczęli szukać nieśmiało porozumienia z nami. W tym czasie dostawaliśmy 
już paczki z Polski i bieżące wiadomości. Zaczęli nam oficjalnie współczuć, 
narzekać na miejscowe warunki i stosunki. My traktujemy ich jak zło ko-
nieczne, od którego nie można uciec i – póki co – musi być tolerowane. 
Mamy czym im imponować: wiedzą i wiarą w ocalenie. Mamy przecież na 
zachodzie rząd Sikorskiego, który upomni się o nas.

Już od marca 1941 r. u w listach z Polski znajdujemy króciutkie wzmianki 
o podejrzanych ruchach wojsk w pobliżu granicy. Coś się szykuje. Po wybu-
chu wojny z Niemcami i podpisaniu porozumienia przez gen. Sikorskiego 
z rządem ZSRR Ukraińcy nasi stali się potulni jak baranki. Manifestują, że 
oni też są z Polski i jadą na tym samym wozie. Przypomnieli sobie, że znają 
dobrze język polski, nauczyli się witać i nie stronią już od nas, aby przypo-
dobać się Sowietom. Wiemy, że są przebiegli. Wyraźnie zabezpieczają sobie 
tyły, może to im się przydać.

Polskie rodziny, jakie tutaj trafiły, to przeważnie rodziny urzędników, 
wojskowych. Tylko jedna jest robotnicza i jedna ziemiańska. Młoda hrabianka 
z małym dzieckiem i oficjalista z majątku, który jej nie opuszcza i opiekuje 
się nadal. Wszystkie nasze rodziny pochodzą z województwa białostockiego. 

50  Rezać (z ukr.) – zarzynać.
51  Pany bierycie (z ukr.) – Pany, bierzcie.
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Nie ma w ogóle mężczyzn, co najwyżej kilku podrostków. Większość z nas 
nie umie sobie poradzić z ciężką, fizyczną pracą. Nasz przyodziewek też nie 
nadaje się do tych warunków. Trudno nam się adoptować do takiego życia. 
Mimo to, po chwilowym załamaniu, powoli zaczęliśmy szukać sposobów 
przetrwania, a głęboka wiara, że Polska będzie, dodawała nam sił i woli. 
Wyzwoliły się ukryte zdolności i cechy charakteru.

Po przywiezieniu nas na te tereny od razu wysłaliśmy do Polski listy, 
opisując miejscowe warunki, podając jednocześnie, co nam jest potrzebne. 
Chociaż listy w jedną stronę idą prawie cały miesiąc, już od wczesnej jesieni 
zaczęły przychodzić paczki z kraju. Przesyłano nam tłuszcze, herbatę, tytoń, 
lekarstwa, witaminy. Paczki te pozwalały nam nie tylko na uzupełnienie składu 
pożywienia, ale też na wymianę tytoniu czy herbaty na artykuły spożywcze. 
Przede wszystkim jednak pozwoliły nam przetrwać pierwszą zimę, kiedy były 
dni, że niczego nie mieliśmy i panował głód. Paczki i słowa otuchy z kraju 
wiele znaczyły w tym bardzo trudnym okresie.

Ludność rosyjska początkowo nieufna, a nawet wroga, z czasem zmieniła 
zdanie. Nie wszyscy co prawda, jednak większość nabrała do nas przeko-
nania. Nieraz bezinteresownie okazywała nam pomoc i służyła radą. Taką 
była rodzina Gromowów oraz stary dzieduszka ze swoją babą. Pozostali to 
obojętni albo jawni wrogowie Polaków.

W takim środowisku przebywaliśmy prawie dwa lata, pracując bardzo 
ciężko i prowadząc beznadziejne życie na poziomie skatiny52. Pracy tu 
nigdy nie można było wykonać tak, aby można było powiedzieć: – Teraz 
odpoczywamy. Ciągle za mało, ciągle za wolno. W dniu wolnym od pracy 
też nie było znikąd wsparcia, nawet duchowego. Ciągle słyszeliśmy tylko: – 
Boga niet!53 i wiązanki przekleństw. W promieniu 200 kilometrów nie było 
żadnej świątyni, nawet cerkwi. Dzieci bez chrztu, umarli bez religijnego 
pochówku. Grzebano zmarłych za sarajem, w stepie. Obok starego Kazacha 
znaleźli się tam stary Ukrainiec i jego żona, kilkoro dzieci i młoda Ukrainka 
oraz miejscowy, młody Piećka, który zamarzł w stepie z agronomką. Jak na 
jedną zimę, to niemało. – Rabotać skorej!54 – jest zawołaniem dnia. – Zdies 
padochniesz55 – przypominano nam codziennie. Ani radia, ani gazety. Świat 
zabity deskami, a dokoła dzicz.

52  Skatina (ros.) – bydlę.
53  Boga niet! (ros.) – Boga nie ma!
54  Rabotać skorej! (z ros.) – Pracować szybciej!
55  Zdies padochniesz (z ros.) – Tutaj zdechniesz.
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Pierwszy dzień pracy 
(3 maja 1940 r.)

Pierwszy dzień pracy wypadł, jak na ironię, 3 maja 1940 r. Jest ciepło, trawy 
ładnie zazielenione. Niebo jaskrawoniebieskie, pokryte białymi barankami. 
Tylko silny wiatr nie pasuje do wiosennego dnia. Już z rana brygadzista 
oddziału latał po kwaterach, ponaglając wszystkich, aby wychodzili przed 
baraki. Zebrało się kilkanaście osób: dorośli i trochę młodzieży. Polacy 
i Ukraińcy, autochtonów nie było. Ukraińcy starali się oddzielić od Polaków, 
jakby chcieli podkreślić przy kierownictwie, że z nami nic wspólnego nie 
mają. Brygadzista nie wziął tego pod uwagę i podzielił nas po swojemu na 
kilka grup roboczych. W każdej grupie wyznaczył odpowiedzialnego za 
terminowe wykonanie zleconej roboty. Część poszła do łatania słomą dachu 
ogromnej stodoły. Do tej pracy wyznaczył Ukraińców, a odpowiedzialnym 
został siedemdziesięcioletni Ukrainiec, z zawodu cieśla. Ja, Stach oraz kilka 
dziewcząt, Polek i Ukrainek, zostaliśmy wyznaczeni do produkcji cegieł 
z gliny na budowę pomieszczeń mieszkalnych. Nadzorował nas osobiście 
brygadzista. Pod jego dyktando wykopaliśmy dół w kształcie koła o głębokości 
30 centymetrów i zwieźliśmy świeżej gliny, której tutaj nie brakowało. Do jej 
przywiezienia wykorzystaliśmy telegę56 zaprzężoną w dwa silne woły. W tym 
czasie dziewczęta uzbierały na stepie świeży nawóz krowi oraz przyniosły 
odpowiednią ilość słomy ciętej na krótkie patyczki. Obok ustawialiśmy 
beczkowóz z wodą. Było to w zasadzie wszystko, co należało przygotować, 
aby można było przystąpić do roboty.

Brygadzista sprawdził wykonaną pracę i po wydaniu dalszych dyspozycji 
i wyznaczeniu do dalszego nadzoru Kazacha, który jest tutejszym koniuchem, 

56  Telega – prosty wóz gospodarski na czterech kołach.
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poszedł na kontrolę pozostałych grup pracujących. My zaś zabraliśmy się 
do dalszej pracy. Najtrudniej było z wołami, za nic nie chciały zejść do dołu. 
Wreszcie, przy pomocy Kazacha, udało się je tam sprowadzić. Woły spięliśmy 
razem jarzmem. Stach uwiązał do rogów zwierząt kawał postronka, który 
trzymał w ręku. Jedna z kobiet weszła do dołu z batem i stanęła za wołami. 
Ciągnione przez Stacha i poganiane z tyłu woły powoli ruszyły wkoło dołu. 
Ja w tym czasie wiadrem polewałem glinę, przynosząc wodę z beczkowozu. 
„Maszyna” poszła w ruch. Woły, chodząc, mieszają nogami glinę. Pomagają 
im Stach i Ukrainka, których nogi do kolan wymazane są zaschłą na wietrze 
gliną. Praca ta, wbrew pozorom, wcale nie jest lekka, tak dla wołów, jak i ludzi. 
Po godzinie nie mają już siły, aby wyciągnąć z mazi nogi. Wymazani gliną, 
wyglądają jak diabły z piekła. Pot spływa obficie. Coraz częściej przystają, 
żeby trochę odpocząć. Zamieniamy się, teraz ja wchodzę do dołu z Kasią 
i ruszamy dalej. Woły wyciągają nogi z gliny wolno i, mimo przynaglania 
batem, nie przyspieszają.

Praca ta ciągnie się beznadziejnie długo. Jest nużąca. Po pewnym czasie 
i my dostosowujemy się do rytmu pracy nadawanego przez woły. Tymczasem 
Kazach, potężny chłop, cały czas stoi obok i wydaje polecenia, znając tylko 
pojedyncze słowa rosyjskie. Strzyka przy tym bez przerwy śliną, co bardzo 
nas razi. Coś po kazachsku pokrzykuje, ale nikt go nie rozumie i robi swoje. 
I tak zeszło nam do południa. Glina jest już nareszcie dobrze wymieszana. 
Kazach uznał, że nadaje się do wykonania niezbędnych kirpiczej – cegieł. 
Wyprowadzamy zmordowane stworzenia na trawę, puszczając je wolno. 
Nie odeszły daleko, zaraz się położyły i ciężko dyszą. Mają już dość. My 
zaś po krótkim odpoczynku zaczęliśmy przy pomocy drewnianej formy 
robić cegły, a dziewczęta układały je rzędami na trawie, aby dobrze na 
słońcu wyschły. Te cegły są wielkości dwóch normalnych cegieł wypalanych 
w piecach. Przy budowie pomieszczeń w tych warunkach najtrudniejsze 
jest zdobycie drewna i stolarki na okna i drzwi. To już jest zmartwienie 
przewodniczącego.

Wieczorem nie mogłem zasnąć. Przed oczami ciągle mam te azjatyckie 
woły. Silne a powolne. Są one tutaj motorem, siłą napędową pracy, spiżarnią 
żywności, a w czasie zamieci śnieżnej – ochroną i ciepłem dla ludzi. One 
nadają tu tempo pracy, do którego każdy musi się dostosować. Bite, kłute, 
nie przyspieszają. Są bez wyrazu. Ani iskierki radości w ich oczach, tylko 
całkowite zobojętnienie na wszystko, co je otacza.

Jak tu naprawdę jest? – myślę, leżąc cicho wśród nocy. Czy woły do-
stosowały się do otoczenia, czy odwrotnie – ludzie upodobnili się do tych 
azjatyckich zwierząt? Wszystko tutaj rusza się na zwolnionych obrotach. Tak 
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jakby nikomu się nie spieszyło mimo ciągłych ponagleń brygadzisty. Dopiero 
po pewnym czasie zrozumiałem tę zależność, nawet sam dostosowałem się 
do tego tempa pracy, widząc beznadziejność dnia powszedniego.
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Wciąż mamy nadzieję 
(maj 1940 r.)

Wieczorem, po skończonej kolacji, przy małej kopcącej lampce naftowej 
pożyczonej od ruskiej rodziny, mama rozwinęła kawałek zmiętej gazety 
sprzed tygodnia, o wymownym tytule „Prawda Kazachska”. Ten skrawek 
gazety został zdobyty i pieczołowicie przechowany w ciągu dnia, aby te-
raz można było zorientować się, co dzieje się w świecie. Szukamy między 
wierszami oficjalnych komunikatów, pomyślnych dla Polaków wiadomości. 
Wiadomości są jednak dla nas niepomyślne. Francja w ciągu miesiąca padła 
pokonana przez Niemców, o czym nie bez dumy informował tytuł krótkiego 
komunikatu TASS57: „Krach kapitalistycznej Francji”, a dalej wymowne w tre-
ści zdanie: „Zgniły kapitalistyczny ustrój unicztożen58”. Wojska niemieckie 
szybko rozbiły front francusko-angielski i zajęły Paryż. Petain został szefem 
państwa, a wojska niemieckie opanowały całe zachodnie wybrzeże, aż po 
granicę hiszpańską. Nic poza tym nie można było wyłuskać z komunikatów. 
Jeszcze jedna nadzieja Polaków upadła, a niepokój i przygnębienie ogarnęło 
nasze dusze i serca. 

W skrytości liczyliśmy na nasze wojsko we Francji i gen. Sikorskiego. 
Wierzyliśmy, mało, byliśmy pewni, że kiedyś upomną się o nas. Tymczasem 
dalej triumfuje świat przemocy i ucisku, jak za czasów Timura, który gdzieś 
w Uzbekistanie, a więc nie tak znowu daleko, z bestialskim okrucieństwem 
rozprawił się z przeciwnikami, którzy stawili mu opór. Swojej armii kazał 
ściąć przeciwnikom głowy i wznieść z nich piramidy, aby budziły strach, 

57  TASS (ros.) – skrót od: Telegrafnoje Agientstwo Sowietskogo Sojuza – Telegraficzna 
Agencja Związku Sowieckiego.

58  Unicztożen (ros.) – Unicestwiony.
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uległość i respekt przed imperatorem. Marzył o zawładnięciu światem. Czy 
można go podejrzewać o metafizyczne kontakty z obecnie panującym?

Drugi komunikat nie mniej triumfalnie donosi o bezradności wojsk an-
gielskich w Afryce. Toczące się tam walki z Włochami w Sudanie i Somalii 
nie przynoszą Anglikom żadnego postępu. Dużym, wytłuszczonym tytułem 
poinformowano, że wojska radzieckie wkroczyły do Besarabii i Północnej 
Bukowiny, wyzwalając ziemie okupowane dotychczas przez Rumunię. Mimo 
zmęczenia czytaliśmy wszystko, wolno sylabizując obce bukwy59, wszystko 
co dotyczyło zagranicy, ale nic pocieszającego nie było. Oczy już nas bolały 
przy słabym świetle, jednak trudno było oderwać się od słowa pisanego. Te 
wszystkie walki, fronty były tak daleko od naszej rzeczywistości, od naszego 
miejsca pobytu, że wydawały się nierealne i z innego świata. 

A jednak skądś musieliśmy czerpać nadzieję, a tym samym siłę potrzebną, 
aby przetrwać. Zgasła lampa, a po głowie w dalszym ciągu snują się różne 
myśli. W ciągu dwóch miesięcy padła Belgia, Holandia, Norwegia, Dania 
i Francja. Kto następny? Co dalej? Do czego zmierza świat przemocy? Zrobiło 
się jeszcze bardziej duszno w naszym pomieszczeniu. Siedem osób spało już 
niespokojnie na powierzchni nieprzekraczającej 14 metrów. 

Zaległa cisza, niebo nad stepem rozjaśnione gwiazdami, a księżyc w pełni. 
Jutro o szóstej rano znowu do roboty, jak te woły kazachskie. Znowu nie 
będzie końca okrzykom: – Skarej!60 Nie widać żadnej nadziei na zmianę 
losu, a przecież musimy wytrzymać. Idziemy spać. Krótka modlitwa i trzeba 
szybko zasnąć, zanim zaatakują pluskwy. Potem już się nie czuje, jak będą 
sączyć resztki naszej krwi.

59  Bukwa (ros.) – Litera.
60  Skarej (ros.) – Szybciej!
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Wolny dzień. Sowchoz
(1940 r.)

Dwie lepianki z gliny i nawozu krowiego, zagubione na ogromnym stepie, 
spowite są jeszcze ciszą. Z pomieszczeń mieszkalnych dochodzi lekkie 
pochrapywanie. Wszyscy jeszcze śpią zmęczeni. Dzisiaj jest wolny dzień. 
Z mroku poranka wyłaniają się zrujnowane saraje dla zwierząt i kontury 
studni głębinowej. Na razie cisza, wiatru ani śladu. Dopiero po wschodzie 
słońca da znać o sobie. Z półmroku wyłania się równy step porośnięty 
suchą o tej porze trawą i burzanem. W dali majaczą cienie kilku wołów 
i koni, które zaczęły intensywniej się odżywiać, korzystając z porannej 
rosy na trawach. Powoli nikną ostre kontury i tajemnicze cienie. Niebo już 
przybladło, a gwiazdy zgasły. Jest jeszcze chłodno, ale już niedługo będzie 
znowu potwornie gorąco. Jeszcze trochę i zza horyzontu zwolna wyłania się 
czerwona kula słońca. Auł się ożywia. 

Pierwsze ukazały się dwa psy znudzone bezczynnością i głodem, zaczęły 
polować na myszy. Muszą sobie radzić same. Ziemia intensywnie paruje, robi 
się coraz cieplej. Dzień wstaje. Obok kazachskiej lepianki ukazuje się Kazaszka. 
Zaraz pod ścianą przykucnęła i długo sika, mamrocząc coś pod nosem. Po 
chwili wychodzi wysoki, silny jak koń Kazach. Rozgląda się wokoło, szukając 
swoich wołów. Są niedaleko. Wolno ruszył w stronę zwierząt, przystając co 
chwilę i obserwując trawy stepu. Coś zauważył, może jakieś ślady zwierząt. 

Przed lepianki wolno, nie spiesząc się, wychodzą zaspani jeszcze mężczyźni 
w koszulach wypuszczanych na drelichowe, robocze spodnie. Przeciągają się 
w promieniach słonecznych jak koty. Bose stopy znaczą ślad na trawie. Drą 
gęby, głośno ziewając. Stojąc w pobliżu lepianek, leją, pohukując raz po raz. 
Potem siadają w kucki pod ścianą i wymieniają głośno uwagi, nie przestając 
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ziewać ani czochrać się po bokach i brzuchu. Wolny dzień, pluskwy obrabiały 
im boki dłużej niż zwykle. Z pomieszczeń wygonił ich smród i zaduch.

Dzieci jeszcze śpią, tylko kobiety co jakiś czas migną w drzwiach lepianek, 
aby na chwilę zginąć w stepie. Ich krótkie, zgrzebne koszule nie przykrywają 
żylastych, spalonych słońcem ud. Krótko załatwiają swoje sprawy i, w prze-
ciwieństwie do mężczyzn, szybko z powrotem znikają w mrokach izby, aby 
zakrzątnąć się koło swoich pieczek. 

Dzień wolny po siedmiu dniach ciężkiej pracy wstał senny i nijaki. Kazach 
już zaprzęga woły do beczkowozu i zaraz ruszy do odległej centrali po wodę, 
bo nasza studnia już wyschła. Wróci w południe. Każda rodzina ma prawo 
otrzymać wiadro wody, reszta musi wystarczyć dla zwierząt. Po południu 
zrobi jeszcze jeden kurs. Nad stepem krążą już ogromne krogulce, wypa-
trujące zdobyczy. Lubię obserwować jak majestatycznie płyną w powietrzu, 
wolne, poza zasięgiem ludzkiej ręki.

Osiedle ożywia się, wstała młodzież i dzieci, jest coraz gwarniej. Kobiety 
przygotowują posiłki, co kto ma, a wszyscy mają niewiele. Po skromnym 
posiłku nasze kobiety z Polski pakują swoje bluzki, sukienki do toreb i ze 
starszą młodzieżą żeńską udają się grupowo do odległego od nas kołchozu, 
aby tam spróbować wymienić swój towar na artykuły spożywcze. Czasem po 
drodze znajdują w stepie dziką cebulę. Jest ona niezastąpiona jako lekarstwo 
przeciw cyndze61. Za pieniądze nikt tutaj nic nie sprzeda, dlatego ratuje nas 
wymiana i paczki z kraju, jakie od czasu do czasu otrzymujemy. Przeważnie 
przysyłają smalec, słoninę, cukier, lekarstwa oraz tytoń i herbatę, która jest 
najlepszym towarem do wymiany.

Starsi chłopcy w wolnym dniu zabezpieczają na zimę opał. Robimy kiziaki62 
z nawozu krowiego i słomy, potem układamy w sterty i suszymy na słońcu. 
Zbieramy też w pobliżu piołun i składamy obok lepianek. Służy nam na bie-
żące potrzeby do gotowania posiłków. Niby wolny dzień, a roboty mamy do 
wieczora. W dni robocze nie ma mowy, aby coś dla siebie można było zrobić.

61  Cynga – inaczej: szkorbut – choroba wywołana brakiem witaminy C.
62  Kiziak (ros.) – suszone odchody zwierzęce używane jako opał lub materiał budowlany.
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Pracujemy z geodetą  
na Stepie Iszymskim 
(lipiec–sierpień 1940 r.)

Jeszcze w Polsce lubiłem konie. W czasie wakacji szkolnych całymi dniami 
obserwowałem je na naszym wygonie nad rzeką u znajomego sąsiada. A jak 
przyjeżdżało wojsko, to już była prawdziwa frajda. Nie można było zagonić 
mnie do domu. Nawet w czasie rodzinnych wyjazdów do rodziny ojca, 
w Krakowskie, wolałem towarzystwo koni niż zwiedzanie okolic. Teraz mam 
okazję, aby obcować z końmi w prawdziwym stepie. Na nasze oddzielenie 
przyjechał młody ziemlemier63, inżynier geodeta z Moskwy, aby zwerbować 
młodzież do pracy w stepie. Zgłosiłem się od razu. Lepiej być w stepie niż 
miesić nogami glinę na kirpicze64. Ciągnie mnie też do towarzystwa młodych 
chłopców i dziewcząt z Polski. Z naszego oddzielenia zgłosiły się trzy osoby: 
Ukrainiec Lewandowski, Stach i ja. Zabieram ze sobą mały węzełek bielizny 
i zgłaszam się u inżyniera. Po wymianie kilku zdań dostałem przydział: trzy 
konie, którymi będę się zajmował, i wóz. Razem jest nas dwunastu. Utworzono 
dwie brygady. Jedną kieruje inżynier, drugą jego żona, też geodetka. Młodych 
Polaków jest siedmiu, czterech chłopców i trzy dziewczyny w wieku 16–17 
lat. Pozostali to Ukrainiec i dwóch ruskich bezpryzornikow65, tj. bezdomnych 
chłopców, już z wyrokami. Każda brygada ma do dyspozycji jeden wóz 
z parą koni oraz dodatkowego konia wierzchowego z niezbędnym wyposa-
żeniem. Na wozie mamy sprzęt i wyżywienie, beczkę wody, namiot, aparat 

63  Ziemlemier (ros.) – mierniczy. 
64  Kirpicz (ros.) – cegła.
65  Bezpryzornik (z ros.) – sierota, dziecko żyjące „na ulicy”.
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mierniczy, tyczkę i zapas małych słupków. Jest trochę ciasno, ale z każdym 
dniem z wozu będzie ubywać.

Na drugi dzień wczesnym rankiem ruszyliśmy w drogę jak cygański tabor. 
Przed nami bezdroża Stepu Iszymskiego. Jedziemy w stronę zachodnią. Na 
razie powietrze jest rześkie, jedzie się dobrze. Po chwili dziewczęta zaczęły 
śpiewać, potem dołączyli chłopcy, zrobiło się wesoło. Zapomnieliśmy, gdzie 
jesteśmy. To dobrze oderwać się na chwilę od rzeczywistości. Step z rana 
pachnie intensywnie, dominuje zapach piołunu. Wśród traw skaczą tłuste 
szarańczaki. Jak okiem sięgnąć, morze traw. Nad nami wysoko w górze kołują 
ogromne ptaki. I tylko my swoją obecnością zakłócamy spokój na stepie. 
Słońce zaczyna coraz bardziej przypiekać, a dmuchający wiatr nie przynosi 
ulgi, tylko nowe fale żaru ze wschodu. Trzymam lejce poluzowane, bo konie 
człapią coraz wolniej. Musimy zaraz zrobić przerwę. Wreszcie stajemy wśród 
falujących traw. Z ulgą kładziemy się w cieniu pod wozem. Odechciało się 
nam już dawno śpiewać i bałaganić. Mamy przedsmak tego, co nas czeka 
każdego dnia przez cały miesiąc. A przecież naszym zadaniem jest wykonać 
pomiary pod przyszłe pola uprawne i zabudowę sowchozów. Tak naprawdę 
to nie wiemy, być może i inne cele są tego przyczyną. Tak zaczęło się nasze 
cygańskie życie na stepie.

Dziewczęta codziennie gotują posiłki, zbierają piołun na opał i wykonują 
wszystkie prace gospodarcze. Chłopcy jeżdżą w step i stawiają tyczki do 
pomiarów, okopują paliki z oznakowaniem kwartałów, ustawiają biwaki, 
reperują sprzęt i wozy. Roboty nie brakuje. Wieczorami często organizujemy 
ogniska, są one jedyną rozrywką młodzieży. Jesteśmy jeszcze w dobrej kon-
dycji, upłynęły zaledwie dwa miesiące, jak nas tu przywieźli. Trzymamy się 
razem. Przy ognisku śpiewamy polskie piosenki, często smutne, przypomi-
nające nasz kraj. Jedna z dziewczyn upatrzyła sobie mnie. Przy ognisku siada 
obok i tak jest nam razem dobrze. Jest to smagła blondynka, typ mazurski, 
słusznego wzrostu, skora do śmiechu, typowa polska dziewucha. Potem 
szukamy wspólnie najjaśniejszej gwiazdy na zachodzie i wspominamy kraj. 
Jest z okolic Grajewa, starsza ode mnie o rok.

Bardzo lubiłem porę przed zaśnięciem. Była już zazwyczaj cisza, ognisko 
przygasało, ze stepu dochodziły odgłosy parskania koni, pohukiwania sów 
przed nocnymi łowami. Ta kojąca cisza obejmowała mnie zawsze przed za-
śnięciem. Konie przez całą noc trzymają się w pobliżu obozowiska, dopiero 
nad ranem lubią dalej zaszyć się w step. Tylko przyłożyłem głowę do dłoni, już 
trzeba wstawać. Ciągłe jestem niewyspany, noc taka krótka i do tego zimna.

Obecność dziewcząt mobilizowała nas, chłopców, do pokonywania 
chwilowych słabości. I tak dzień po dniu mija. Często spokój zakłócany 
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jest kłótniami z bezpryzornikami. Wymuszają sobie przywileje i najlepsze 
jedzenie, a w pracy nie angażują się zbytnio. Tłumaczą, że to im się należy. 
Żona inżyniera, zapiekła jak się okazało nacjonalistka, zawsze bierze ich 
stronę. Z jednym z nich posprzeczałem się, gdy zaczął nas, Polaków, pouczać. 
Powiedziałem mu, co myślę o nim i w ogóle o wszystkim. Zaraz przekazał 
wszystko geodetce. Ponieważ w jej brygadzie pracowałem, zawołała mnie 
do swego namiotu i zrugała. Powiedziałem, że nie tak było. To ją jeszcze 
bardziej rozjuszyło, to że ja śmiem mówić inaczej. Wyzwała też od nacjona-
listów, panoczków66 itp. Postraszyła, że powiadomi milicję. Odpowiedziałem 
jej, że mówiłem tylko to, co widziałem. Zrozumiała, że mnie nie przekona 
i poskarżyła się mężowi. Ten z kolei dołożył jeszcze i jako niebezpiecznego 
zabrał pod swoją opiekę, uprzedzając, że jak jeszcze raz usłyszy coś podob-
nego, to się policzy ze mną inaczej. 

Z tej zmiany jestem raczej zadowolony. Mam teraz spokój, bo u inżyniera 
w brygadzie nie było tych bezpryzornikow. Po kilku dniach inżynier do sprawy 
już nie wracał, jakby nic się nie stało. Jeszcze raz oberwałem od niego, ale już 
za pracę. Powód był żaden: wyjechałem konno z tyczką w samo południe. 
Ponieważ wóz miał dojechać do mnie, co w spiekocie trochę trwa, położy-
łem się na trawie, aby odsapnąć. Widoczność była bardzo słaba, tak że nie 
widziałem sygnalizacji umieszczonej na wozie. Podobno machali na boki, 
ale nic nie było widać. Falujące, rozgrzane powietrze rozmazywało obraz 
horyzontu. Zasnąłem, może z godzinę to trwało. Obudził mnie Ukrainiec 
wysłany przez inżyniera. Był zły, bo musiał w upale zawrócić z drogi.

Tym razem skończyło się na kilku uwagach. Jesteśmy już na stepie ponad 
dwa tygodnie, chodzę ciągle niewyspany. Wynika to z zakresu mojej pracy, 
najpóźniej idę spać, najwcześniej muszę wstawać, aby o świcie sprowadzić 
konie ze stepu. Nic dziwnego, że zasypiam przy każdej okazji. Pod wierzchem 
mamy karego konia z demobilu wojskowego, jest szybki i wytrzymały. 
Ostatnio zaczął się kłaść. Lewandowski orzekł, że się ochwacił, to nowy 
kłopot. Wychowany na wsi Ukrainiec zajął się koniem i doprowadził po 
kilku dniach jego stan do poprawy. Daliśmy go do wozu, gdzie zwierzęta 
nie są tak mocno eksploatowane jak pod wierzchem. Nie muszą dziennie 
przebywać około 20 kilometrów. Po tygodniu jego stan był dobry. Ponieważ 
po południu mieliśmy dodatkowo wykonać jeszcze jeden pomiar, osiodłałem 
tego konia, aby wypróbować go w lekkiej przejażdżce. Jechało mi się dobrze. 
Po około dwóch kilometrach, może więcej, zsiadłem z niego i uzdę przywią-
załem krótko do przedniej nogi, aby w międzyczasie mógł trochę poskubać 

66  Panoczek (ros.) – pogardliwe zdrobnienie od słowa pan.
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trawy. Ustawiłem tyczkę, dając znak gotowości, i żeby mogli przystąpić do 
korygowania kierunku. Mimo że było po południu, widoczność nie była 
najlepsza. Zajęło trochę więcej czasu ustawianie tyczki i dokonanie pomiaru. 
Po ukończeniu wóz odjechał, aby znaleźć dogodne miejsce na biwak, a ja, 
oddalony od nich o 2 kilometry, musiałem jeszcze wykopać otwór na słupek, 
ustawić go i okopać.

Robota szła mi sprawnie i po pół godzinie byłem gotowy. Wziąłem tyczkę, 
łopatę i nahajkę kozacką i idę w stronę konia, który spokojnie skubie trawę. 
Na moje spotkanie uniósł głowę i popatrzył. Zauważyłem, że odwiązana uzda 
wlecze się po trawie. Zdębiałem. Wolno podchodzę bliżej. Jak byłem od niego 
kilka metrów, odskoczył na bezpieczną odległość. Niedobrze. Jeszcze raz wolno 
zachodzę go teraz od głowy. To samo. Położyłem tyczkę, łopatę i bat na trawę, 
urwałem wiecheć suchej trawy i trzymając ją w ręku przed sobą, jeszcze raz 
próbuję. Nic z tego. Teraz ucieka już natychmiast, jak tylko ruszam w jego 
stronę. Co robić!? Słońce już nad zachodem, jeszcze pół godziny i będzie ciem-
no. Usiadłem, obmyślam plan. Postanowiłem chwilę odczekać, aż się uspokoi 
i zacznie jeść trawę. Znowu ponawiam próbę schwytania go, ale nic z tego 
nie wychodzi. Zaczynam się dobrze denerwować. Nikt mi tutaj nie pomoże, 
muszę sam coś zrobić. Wganiam go w ogromny łach piołunu ciągnący się po 
horyzont. Idzie wzdłuż zarośli, co jakiś czas skubnie trawę, która pomiędzy 
piołunem nie jest tak spalona. Wracam do pozostawionego sprzętu. Ustawiam 
tyczkę na sztorc, będzie widoczna z daleka, obok kładę łopatę, bat i ponownie 
ruszam za koniem. Idę w ślad za nim, wolno skracając jednak odległość przez 
wydłużanie kroku. Co jakiś czas odwraca głowę, a upewniwszy się, że odległość 
między nami jest dla niego bezpieczna, robi swoje dalej. 

Przeszliśmy tak razem ponad kilometr. Jestem już od niego nie dalej jak 
5 metrów, trochę z boku. Słońce już zaszło, a my idziemy dalej. Jestem na 
wysokości siodła, bokiem odcinam go od stepu. Po jego lewej stronie ro-
śnie gęsty piołun wysoki na 1,5 metra. Może więc uciekać tylko do przodu. 
Idziemy krok w krok. Nie śmiem teraz popatrzeć na niego ani wydłużać 
kroku. Wydaje się, że przyzwyczaił się do mojej obecności. W dalszym ciągu 
nie patrzę, a tylko kątem oka oceniam położenie. Uzda ciągnie się po trawie. 
W momencie kiedy skusił się i opuścił głowę, aby skubnąć kępkę zielonej 
trawy wychylającej się spod piołunu, skoczyłem do niego jak kot, prosto na 
głowę. Był to skok tygrysa, skok rozpaczy. Przestraszył się tak ogromnie, 
że stanął dęba i to mnie uratowało. Chwyciłem za zwisającą uzdę, był mój. 
Uspokoiłem go, przeprowadzając ze 100 metrów, i dopiero wtedy usiadłem. 

Ruszyliśmy z powrotem wzdłuż łachy piołunu, aby odszukać pozostawiony 
sprzęt. Już w półmroku odnajduję go i zbieram do kupy. Upinam i ładuję 
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się ponownie na mego konia. Ruszyliśmy teraz już kłusem. Wracam tam, 
gdzie ostatnio zostawiłem wóz, aby odszukać na trawie ślady jego kół. Jest 
to bardzo ważne, aby mieć prawidłowy kierunek. Tymczasem robi się coraz 
ciemniej. Muszę przyspieszać, jeszcze 15 minut i niczego nie będzie widać. 
Pognałem dalej galopem, dołożyłem jeszcze batem. Lecimy jak zjawy, wokół 
pustka i coraz gęstszy mrok. Śledziona u konia gra miarowo. Staję w strze-
mionach po kazachsku, rozglądam się. Tu gdzieś musieliśmy stać wozem, 
ale teraz niczego nie widać. W pewnym momencie koń się potknął i upadł 
na przednie nogi, ryjąc głową w trawę. Wyleciałem z siodła jak z katapulty 
przez koński łeb na ziemię. Uzdy jednak nie puściłem i to mnie po raz drugi 
w tym dniu uratowało.

Zerwaliśmy się z trawy razem. W pierwszej chwili nie odczuwałem żadne-
go bólu, choć upadek był szpetny. Odruchowo złapałem rękojeść bata, który 
wisiał na przegubie ręki na długim rzemyku i zdzieliłem nim konia kilka 
razy. Zrobiłem to odruchowo, w szoku, a może ze wściekłości. To był odruch. 
W głowie mi szumi, jestem trochę zszokowany. Wolno zbieram porozrzucane 
graty i próbuję wsiąść. Koń nie pozwala, odchodzi bokiem, tańczy dokoła mnie. 
Szarpię się z nim kilka minut, zanim się udało. Poprawiam ułożone sprzęty 
i ruszamy. Koń strzyże uszami, idzie trochę bokiem, ale trzymam go krótko. 
Nie lecę już bez opamiętania, lecz jadę czujnie. Dokoła ciemności. Na stepie 
noc potęguje pustkę i sprawia wrażenie zagubienia. Obym tylko zanadto nie 
zboczył z kierunku. Wstrzymuję konia, unoszę się w siodle na strzemionach 
i rozglądam się dokoła. Może gdzieś na horyzoncie zobaczę płomyk ognia. Ale 
dokoła pustka i niczego nie widać. Chłód coraz bardziej liże mi plecy. Ruszam 
szybciej i wzrokiem omiatam horyzont. Zwalniam ponownie. Cały czas trzy-
mam kierunek na wybraną gwiazdę, inaczej mógłbym krążyć do rana w kółko. 

Niebo robi się coraz bardziej jaskrawe, przybywa gwiazd i chłodu. Nad 
horyzontem ukazał się młody księżyc, tylko wąski sierp. Znowu poganiam 
konia, kłusem lecimy w ciemnościach i w pewnej chwili widzę nisko mru-
gającą gwiazdę. Zatrzymałem konia i dokładnie przypatruję się. To pewnie 
ognisko. Jeszcze bardzo daleko. Koryguję kierunek, jedziemy kłusem. Teraz 
już wiem na pewno, że to ognisko na stepie. Ponaglam konia, który – o dzi-
wo – ochoczo zmierza w tym kierunku. W blasku ognia widzę dwie sylwetki 
pochylone i zajęte sobą. Jedna z nich uniosła głowę, a potem wstała. Chyba 
patrzy w moim kierunku. Powinni już słyszeć, chociaż na pewno nie widzą.

Podjeżdżam blisko. – Zdrastwujtie, rebiata67 – zażartowałem. Myśleli, 
że już ich dzisiaj nie odnajdę, ale ciągle jeszcze utrzymywali większy płomień 

67  Zdrastwujtie rebiata (ros.) – Dzień dobry, chłopaki.
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w ognisku, abym widział. Wszyscy już po kolacji i większość spała. Sięgnąłem 
po kubek czaju i kawał chleba ze smalcem, który mi zostawili. Jedząc, opo-
wiadałem, jaką miałem przygodę. Nie wierzyli, ale w końcu ich przekonałem. 
Gdy trochę ochłonąłem, doszedłem do wniosku, że w ciągu dnia tak łatwo 
bym ich nie odnalazł. Najwięcej martwiła się moja znajoma, przynajmniej 
tak mi mówiła. Zmęczony przeżyciami powiązałem konie i przykrywszy się 
derką, zasnąłem. Spałem mocno mimo chłodu i zmęczenia.

Na drugi dzień z rana inżynier zadecydował, że przy pierwszej okazji 
musimy wymienić konie na lepsze i wypoczęte. Tułając się po stepie w to-
warzystwie młodzieży, nie obejrzałem się, jak minął miesiąc. Nasz zespół 
zredukowano do trzech osób. Pozostali tylko inżynier, Ukrainiec i ja. Przez 
kolejny miesiąc mieliśmy wykończyć robotę, usuwać drobne usterki i na-
nosić poprawki. Przed sobą mamy jeszcze jeden miesiąc trudnej pracy, ale 
bez dzikich Kirgizów. Sprzęt, namioty oraz jeden wóz z kompletem koni 
zdaliśmy w sowchozie. Pożegnałem się ze znajomymi Witkiem i Tadkiem 
oraz miłą dziewczyną. Zostali w centrali sowchozu. Teraz zdani jesteśmy na 
swoje męskie towarzystwo: młody geodeta z Moskwy odbywający praktykę 
zawodową, Ukrainiec z Polski, który znalazł z nim wspólny język, i ja, młody, 
zapalony koniarz.

Przy okazji tych zmian byłem jeden dzień i dwie noce w domu. Przywiozłem 
mamie dużo pieniędzy, jak na moje możliwości, bo około 210 rubli za pracę 
po 16 godzin dziennie. Czas pobytu na oddzieleniu wykorzystałem do zde-
zynfekowania jodyną czyraków. Inżynier porozmawiał jeszcze z moją mamą. 
Prosiła, aby zwracał na mnie uwagę, o czym dowiedziałem się później. Był 
zaskoczony jej wiedzą ogólną i znajomością języka rosyjskiego.

Po dwóch nocach w domu znowu wyjechaliśmy na cały miesiąc. Po dro-
dze wstępujemy jeszcze do sowchozu, aby zmienić konie. Zezwolenie takie 
wydano na miejscu, ale konie musieliśmy schwytać sami. Są na stepie 5–6 
kilometrów od sowchozu. Pojechaliśmy w trójkę konno. Siedzę na kazachskim 
siodle, którego nie lubię. Ma wysokie, drewniane kabłąki z przodu i z tyłu, 
siedzi się jak w kołysce. Jest ono jednak bardzo praktyczne, mam na czym 
oprzeć ręce, powiesić nahajkę, zawiesić pęta lub woreczek z jedzeniem. 
Siodło sportowe, na którym często jeżdżę, wziął inżynier i nie mogłem 
nic mu powiedzieć. Jedziemy w step w samo południe. Upał, niebo puste, 
niebieskie, horyzont faluje jak morze. Jedziemy kłusem, rozglądają się do-
koła, szukamy koni. Rozwijamy się w linię na zasięg wzroku i penetrujemy 
równinę. Widoczność najwyżej do 2 kilometrów. Możemy przejechać obok 
stada i nie zauważyć go w stepie. Po godzinie odnajdujemy stado, setka koni 
rozrzucona grupkami. Podjeżdżamy bliżej. Teraz dopiero widzimy, że jest 
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ich o wiele więcej, może ze dwie setki z młodymi. Są to konie wierzchowe. 
Do sowchozu trafiają z „demobilu”, a wojsko zabiera młode remonty. Jest 
dużo młodzieży i nawet źrebaków z klaczami. Zagarniamy całe towarzystwo 
i pędzimy do sowchozu. Konie galopują, aż dudni step. Przodem biegną 
najlepsze, najszybsze i o dobrej kondycji. Rozwiane grzywy, uniesione ogo-
ny. Stado rozciąga się, z tyłu zostają klacze z młodzieżą i konie młodsze. 
Nas interesują tylko te z czołówki. Przed sowchozem zwiększamy nacisk 
i przecinamy stado, oddzielając czołówkę od reszty. Inaczej nie można było 
wydzielić tych, które nam odpowiadają.

Na terenie sowchozu część koni z czołówki udało się wgonić do długiej 
na 30–40 metrów chlewni. Wjeżdżamy konno za nimi i zamykamy wrota. 
W stajni mamy ze dwadzieścia koni. Kwik, gryzą się między sobą, wierzgają 
kopytami, aż dudnią ściany chlewni. Przebiegają galopem z jednego końca 
w drugi, są zdenerwowane. Dopiero tutaj strach mnie obleciał, boję się, abym 
nie spadł lub aby mój koń nie otrzymał kopnięcia, bo bym go nie utrzymał. 
Zatrzymaliśmy się w jednym końcu i zastanawiamy się, jak interesujące nas 
konie złapać. Przedłużamy tę przerwę, może trochę się uspokoją i przyzwy-
czają do naszej obecności. Gdybyśmy weszli tutaj, a nie wjechali konno, 
stratowałyby nas. Moglibyśmy tego nie przeżyć. Ponaglany przez inżyniera 
muszę aktywnie włączyć się do akcji, chociaż serce łomocze mi ze strachu.

Czegoś podobnego w życiu jeszcze nie widziałem. Taki żywioł i siła bije 
z tych stworzeń. Niemało trudu kosztowało nas schwytanie dwóch koni, 
nie wspomnę o niebezpieczeństwie, jakie nam groziło w tej stajni. Inżynier 
doszedł do wniosku, że w tym wypadku „nie warta skórka wyprawki”, jak 
mówi polskie przysłowie. Jednym z koni jest kasztanka, zgrabna kobyła, 
drugim – wałach piaskowego, pustynnego koloru z czarną grzywą i czarnym, 
długim ogonem. Wzdłuż grzbietu koń ten miał czarną pręgę. Trzeciego konia 
nie wymieniliśmy, schwytanie dwóch kosztowało nas dużo trudu i było nad 
wyraz ryzykowne. Nasza siwa klacz, „piegowata” – jak ją nazywaliśmy – jest 
w gruncie rzeczy bardzo dobrym koniem i tylko jej wiek braliśmy pod uwagę. 
W sumie straciliśmy dobrych kilka godzin, zanim gotowi byliśmy do drogi. 
Pod wierzchem szła „piegowata”, wypróbowana klacz wojskowa w wieku (jak 
mówił nam inżynier) 12 lat. Bardzo szybka, ambitna i bez nałogów. Z racji 
wieku na długich odcinkach musimy ją szanować, nie nadwyrężać. Do wozu 
poszły nowo nabyte konie uniwersalne, będą na podmianę też pod siodło. 

Ruszyliśmy szybko, aby przed zachodem słońca znaleźć odpowiednie 
lokum na zorganizowanie punktu wypadowego, który służyłby nam przez 
pierwsze dni. Konie ospale wloką się po nierównościach stepu. Inżynier wyjął 
swój plan działania, długo medytował i co jakiś czas głośno komentował 
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swoje myśli. Wreszcie ustalił, gdzie powinno być nasze miejsce. Dojechaliśmy 
w sam raz, tuż przed zachodem słońca. Szybko założyliśmy biwak obok 
dużej połaci rosnącego piołunu. Konie popętane puściliśmy wolno w step. 
W małym naturalnym wgłębieniu rozpaliliśmy nieduże ognisko i w czajniku 
ugotowaliśmy wodę na czaj. Zebrałem sporą wiązkę zeszłorocznego, suchego 
piołunu. Powinno wystarczyć na dzisiaj.

Usiadłem przy ognisku obok Ukraińca, który kroił kawałek solonej słoniny 
przywiezionej jeszcze z Polski. Obok leżał bochenek chleba, czarny, świeży, 
standardowy jak w wojsku, zakupiony przed południem w naszej centrali. 
Inżynier wyciągnął z worka butelkę wódki. Aha, dzisiaj kolacja będzie wy-
stawna. Słonina to tutaj rarytas, ponadto świeży chleb, ogórki, a mamy też 
kilka kawonów.

Już po wypiciu kilku stakańczykow68 i zakąszeniu, ciszę w stepie zakłóciło 
głośne śpiewanie popularnej w Rosji piosenki ukraińskiej: – Rozrprahajtie 
chłopcy koni, ta liagajtie spocziwat, a ja pidu w sad zelenij, w sad kryniczeńku 
kopat...69 Potem znowu wypili, ale już beze mnie. Ja tymczasem dorwałem 
się do chleba i zapchałem usta tak, że nie byłem zdolny powiedzieć żadnego 
słowa. Odśpiewali jeszcze kilka piosenek. Potem zaczęli mnie uczyć słów 
ukraińskich pieśni. Jak skończyła się wódka, zaczęły się wspominki. Zanim 
oczy nie zaczęły się same zamykać, siedzieliśmy twardo przy ognisku mimo 
ciągnącego ze stepu chłodu. Jak na początek, wcale nieźle się zaczęło. 

Ale po kilku dniach wiedzieliśmy, że zamiana koni wcale nie była najlepsza. 
Klacz okazała się szybka, o miękkim kroku i dużej wytrzymałości, ale nerwo-
wa i z dużymi narowami. Nie znosiła jeźdźca na grzbiecie. Robiła wszystko, 
aby się go pozbyć. Specjalnością było ocieranie się bokiem o wóz, co groziło 
złamaniem nóg. Trzeba było ciągle uważać. Całe szczęście, że na stepie nie ma 
żadnych stałych przeszkód, ścian itp. Ale i tutaj pokazała cały wachlarz swoich 
sztuczek. Potrafiła w pędzie raptem zatrzymać się w miejscu lub uskoczyć w bok 
w stosunku do kierunku jazdy. W efekcie leciało się na ziemię. Nie pomagały 
baty i pomoc innej osoby w poskromieniu tego narowu, trzeba było brać ją 
za uzdę i odprowadzać od wozu 15–20 metrów. Potem cwałowała jak szalona, 
trzeba się było tylko trzymać. W zaprzęgu chodziła dobrze, chociaż nie an-
gażując się za mocno. Wałach natomiast miał nierówny kłus, twardy grzbiet, 
nieprzyjemnie się na nim jechało. Za to w galopie był niezastąpiony, mocny 
wytrwały i dość szybki. Nie było z nim poważniejszych kłopotów.

68  Stakańczyk (ros.) – szklaneczka.
69  Rozrprahajtie chłopcy koni, ta liagajtie spocziwat, a ja pidu w sad zelenij, w sad 

kryniczeńku kopat...(z ukr.) – Wyprzęgajcie chłopcy konie i kładźcie się odpoczywać, a ja 
pójdę do zielonego sadu kopać studzienkę – pierwsze słowa tradycyjnej pieśni ukraińskiej.
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Aby ulżyć koniom i nie zagracać wozu, nie zabraliśmy teraz ze sobą wielu 
potrzebnych w stepie rzeczy, między innymi namiotu, zwiększając w to miej-
sce ilość wody. Żyliśmy i nocowaliśmy po spartańsku. Spaliśmy najczęściej 
przy ognisku, mając nad sobą niebo z gwiazdami. Przed zaśnięciem zawsze 
szukałem gwiazdy, tej która według nas widzi nasz kraj. Jako izolację od ziemi 
miałem końską derkę, przykrywałem się workiem lub płachtą. Żar ogniska 
grzał do północy. Najgorzej było nad ranem, wtedy chłód dobierał się nieraz 
dokuczliwie. Inżynier miał płaszcz podgumowany i miejsce na wozie. Często 
razem z Ukraińcem robiliśmy posłanie z suchego piołunu, ale nie zawsze był 
on w pobliżu. Potrzebny był też czas na przygotowanie tego leża jeszcze za 
dnia. Życie w takich warunkach wymagało przestrzegania sprawdzonych 
już przez wieki zasad i tu korzystałem z rad Lewandowskiego. Przebywając 
w trójkę całymi dniami na stepie i nie widząc tygodniami żadnego innego 
człowieka, zbliżyliśmy się do siebie. Wytworzyła się solidarność podyktowana 
zależnościami, bo dopiero całość naszych pojedynczych czynności dawała 
korzyści całej trójce.

Pracę układaliśmy pod nasze aktualne możliwości i tylko terminy ustalone 
przez przełożonych trochę nas poganiały. Ale był też czas na rozmowy przy 
ognisku, rozkopywanie kolonii bobaków70 czy organizowanie innych polowań.

70  Bobak – świstak stepowy, gatunek gryzonia zamieszkujący stepy i górskie łąki 
w Europie Wschodniej i północno-zachodniej Azji.
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Muszę radzić sobie sam 
(lipiec 1940 r.)

Ogromna ognista kula czerwonej lawy wyłoniła się zza widnokręgu. Jest 
jeszcze przesłonięta rzadkimi pasemkami mgły, która snuje się nad morzem 
traw. Jaskrawe promienie przebijają się przez tę otoczkę. Muskają źdźbła 
wysuszonych łodyg, ostrych i zdziczałych jak cała Azja. Kładą je coraz 
niżej na rudawą i spękaną ziemię. Jest cicho. Żaden głos nie dochodzi 
z najbliższego otoczenia. Wszystko co żyje na tej dzikiej, biednej ziemi już 
się skryło w norach burzanu, zmęczone po nocnych łowach. Tylko wysoko 
na niebie spokojnie kołuje król stepów – ogromny krogulec. W powietrzu 
robi małe kółka, raz w lewo, raz w prawo. Krąży, wypatrując oznak życia. 
Może spóźniony bobak będzie jeszcze myszkował wśród traw lub ciekaw-
ski suseł zastygnie na moment w słupku na jakimś małym kopczyku. Być 
może ryjówka lub polna myszka zmierzać jeszcze będzie do swojej nory. 
Patrzy z góry uważnie i czeka. Jest zapewne głodny po długiej nocy. Jego 
majestatyczny lot nad morzem traw i piołunów symbolizuje jego władzę 
nad tym terenem.

Jakoś przetrzymałem tę noc na stepie. Wczoraj późnym wieczorem nie 
mogłem ryzykować. Nie mogłem jechać w ciemności, nie będąc pewnym 
kierunku. Teraz, po wschodzie słońca, już wiem gdzie jest południe i w tym 
kierunku muszę ruszyć. Lekki powiew wzmógł się od wschodu, słońce 
zapowiada dzień wietrzny i gorący. Po źle przespanej nocy zdrętwiałe ciało 
pobudzane jest do życia promieniami słońca. Zmęczenie wolno ustępuje, 
ciało wyparowuje chłód, którym przesiąkło nocą. Jeszcze trochę zaczekam. 
Wyciągam się jak kot. Koń gdzieś się zawieruszył, od brzasku już go nie czuję 
w pobliżu. Zapewne korzysta teraz z odrobiny porannej wilgoci, wybiera 
z kęp bardziej zielone kąski. Spętany nie powinien się zbytnio oddalić. 
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Podłożone pod głowę siodło pachnie końskim potem, który ostro świdruje 
w nosie. Cienka derka nie dała nocą wygody i teraz boki mam obolałe. Pusty 
żołądek też upomina się o swoje, ale musi jeszcze zaczekać. Nie mam przy 
sobie ani kawałka chleba. Muszę być cierpliwy, jak cierpliwa jest Azja. Liczę, 
że koło południa dowlokę się do naszego wozu, a tam inżynier z Ukraińcem 
coś mi dadzą. Już chyba są po śniadaniu, zbierają się w drogę. Wczoraj pewnie 
pośpiewali sobie swoją ulubioną piosenkę. Znam ją też już na pamięć. Jak 
trochę wypiją, języki im się rozwiązują. Ziemlemier jest bardzo ciekaw, jak 
nam się żyło w Polsce, a Ukrainiec ostrożny.

Już drugi miesiąc ciągam się z nimi po stepie. Jestem do wszystkiego, 
a moim podstawowym obowiązkiem jest obsługa koni i powożenie nimi. 
Zrobili mnie koniuchem, pracuję od świtu do nocy, ale zarabiam dobrze. Za 
lipiec dostałem 210 rubli. Mimo trudów lepiej z nimi niż słuchać, jak klnie 
i ciągle goni do wzmożonej pracy Sucharuczka71 – podły Kazach.

Wstałem jednak szybciej niż zamierzałem. Kilka przysiadów dobrze mi 
zrobiło. Rozglądam się dookoła. Gdzież ten wałach mongolski teraz buszuje? 
W odległości kilometra skubie trawę na skraju dużej łachy piołunów. Wie, 
gdzie szukać zielonych kąsków. Tam w gąszczu zieleń jeszcze miejscami 
przetrwała.

Idę wolno w jego stronę, słońce mam za plecami, to tak dla orientacji. 
Muszę o tym pamiętać. W południe konia już bym nie znalazł. Wtedy cały 
horyzont faluje i drga od rozgrzanego powietrza. Dalej jak na kilometr nic 
już nie widać. Po drodze znajduję kolonię bobaków. Siedzą teraz cicho w no-
rach, nic im tutaj nie zrobię. Trzeba mieć z beczkę wody, aby je wypłoszyć 
lub zapalić wiecheć słomy i pozatykać wyloty. Na stepie jest to niebezpieczne, 
bo susza dokoła ogromna. Zostawiam kolonię bobaków i idę dalej. Wchodzę 
w piołun wysoki na 1,5 metra. Spod nóg zrywa się w górę ogromna sowa 
i zapada po chwili znowu w gąszcz piołunu. W dzień dobrze nie widzi, musi 
czekać nocy. Wypłoszyłem jeszcze ze trzy zające, które, uciekając, kluczą jak 
szalone. Dużo ich tu nie widać. Dbają o to drapieżniki, które wiszą nad stepem 
i kontrolują każdy ruch na ziemi, a jeszcze lisy i wilki też mają swoje prawa. 

Wreszcie dochodzę do konia. Podniósł głowę w moją stronę na tyle, na ile 
pozwalają mu lejce przywiązane do nogi. Zza grubych frędzli grzywy patrzą 
na mnie ciemne oczy. Wydaje się, jakby zastanawiał się, co ma robić. Nie 
patrzę na niego, idę dalej wolno, jakbym miał zamiar przejść obok. Z tymi 
półdzikimi mongołami nigdy nie wiadomo, co im strzeli do głowy. Mimo 
spętanych nóg mógłby próbować uciekać. Mam go. Nawet nie bardzo się 

71  Sucharuczka (z ros.) – dosł. sucha ręka, zapewne chodzi o przezwisko.
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stawiał. Odwiązałem lejce od nogi i trzymam mocno w lewej ręce. Gdyby 
się wyrwał, już bym go tutaj nie złapał. Prawą ręką rozwiązuję spętane nogi. 
Robię to spokojnie, aby go niepotrzebnie nie płoszyć. Wreszcie siadam na 
oklep i wolno ruszam na wschód, prosto w słońce. 

Z wysokości konia mam lepszą widoczność. Wśród traw muszę teraz 
odszukać pozostawione siodło, derkę i drobiazgi. Siedzę bokiem, bo czyra-
ki nie pozwalają ulokować się wygodnie. Nie wiem, od czego je dostałem, 
czy jest to przeziębienie krwi czy też ogólna awitaminoza. Niezależnie od 
przyczyny, wystarczająco mi dokuczają. Znajduję miejsce, gdzie nocowałem. 
Zaraz też osiodłałem konia, przytroczyłem drobny sprzęt i ruszam wolno 
na południe. Tam, gdzieś w stepie, jest nasz wóz. Nie orientuję się dobrze, 
ale nie powinno być dalej jak 10–12 kilometrów.

Po kilku minutach rozruchu pognałem konia szybciej. Wokół trawy bez 
granic, z lewej strony słońce pnące się coraz wyżej. A ja lecę przez step ni-
czym wiatr, który wzmaga się, smaga twarz, wysusza i tak już suchą skórę. 
Po godzinie z lewej strony na horyzoncie majaczą w powietrzu jakieś stogi. 
Skręcam w tym kierunku i widzę w stepie zagubiony kazachski auł, kilka 
glinianych „jurt”72. Rozglądam się, pod jedną z nich siedzi stary Kazach 
w futrzanej czapce z lisa. – Salam alejkum73 – pozdrawiam. Odpowiada, 
nie ruszając się z miejsca. Bacznie mnie obserwuje nieruchomymi oczami. 
Pytam o wodę. Nie rozumie po rosyjsku, ale ręką wskazuje gdzie jest woda. 
Staremu wystarczyło zerknąć, aby odgadnąć, co na stepie jest potrzebne 
podróżnemu. Ruszam w tym kierunku. Jest studnia. Długie koryto świadczy 
o tym, że to jakaś brygada wypasająca zapewne stado wołów. Podjeżdżam 
bliżej pod koryto, zerkam w stronę Kazacha. Siedzi nieruchomo, schodzę 
więc z konia i szybko spuszczam wiadro. Studnia bardzo głęboka. Powoli 
wyciągam wiadro i poję konia. Pije wolno, cedząc zimną wodę. Jeszcze jedno 
wiadro, do którego wsadzam głowę. Piję, potem zwilżam włosy i twarz. Lżej 
mi teraz. Rozglądam się jeszcze, ale nikogo nie widać. Kazach jak siedział, 
tak siedzi nadal. Wskakuję na siodło, ruszam w swoją stronę. 

Trochę bałem się tego spotkania, ale pragnienie jest silniejsze, okropnie 
męczy. Organizm szybko się odwadnia, następuje ogólne osłabienie. Dlatego 
Kazachowie nawet w największe upały chodzą w futrzanych czapach i piko-
wanych kurtkach, bo odwodnienie jest groźniejsze od przegrzania. Jeszcze 
ze dwie godziny tłukłem się na koniu, zanim trafiłem na miejsce. Ziemlemier 

72  Jurta – namiot pokryty skórami lub wojłokiem, typowe domostwo koczowniczych 
ludów mongolskich i tureckich.

73  Salam alejkum (arab.) – „Pokój z wami” – muzułmańskie powitanie.
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z Ukraińcem zrobili już przerwę i teraz leżeli pod wozem w cieniu. Nad 
wozem unosiła się długa tyczka z dużym wiechciem. To znak dla mnie. Na 
tle równiny stepowej stercząca tyka była z daleka widoczna. Lewandowski 
mówi, że trochę się obawiał o mnie, żebym nie zbłądził i zbytnio się nie 
oddalił. Inżynier natomiast był pewny, że dam sobie radę. Nawet nie pytał, 
jak spędziłem noc, tylko dał mi kawał chleba i kawałek cukru. Mimo głodu 
na razie tylko piję, takie mam pragnienie.
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Noc na stepie 
(sierpień 1940 r.)

Po zachodzie słońca, aby przygotować opał na ognisko, musiałem dobrze 
się spieszyć, bo noc szybko ogarnia step. Na wozie mamy prowiant i wodę 
do picia. Lewandowski rozpala małe stepowe ognisko w wykopanym dołku, 
a inżynier z worka wyciąga skromne zapasy mąki, kaszy jaglanej, kawałek 
solonej słoniny starannie owiniętej w suchą szmatkę. Po chwilowym namyśle 
zaczął odmierzać niezbędne ilości na kolację. Potem starannie dzielił słoninę 
na małe kawałki, krojąc wolno z namaszczeniem. Jak już wszystko było od-
mierzone na dzisiejszą kolację, Lewandowski zaczerpnął kociołkiem wody 
z beczki i rozpoczął gotowanie nam zupy – zalewajki. Potem wziął wysuszony 
bochenek chleba, polał go wodą i zaczął odgrzewać przy ognisku. Na kolację 
przygotował jeszcze tradycyjny kubek herbaty z kostką cukru. Do zaparzania 
była zielona, prasowana herbata, innej nie widziałem w Kazachstanie. Siedząc 
na trawie, jemy w milczeniu przy ognisku.

Nikłe blaski ognia rzucają fantastyczne cienie na okalający nas step. 
W pobliżu biwaku pasie się trójka koni. Nie oddalają się zbytnio, trzymają 
się cały czas w pobliżu obozowiska. Na pięć kroków od ognia nic nie widać, 
rozprzestrzenia się nieprzenikniona ciemność. Wzmagający się chłód od 
nadciągającej nocy obejmuje nasze plecy coraz bardziej. Po posiłku siedzimy 
jeszcze z godzinę, ciągle dokładając do ognia gałązki piołunu. Piołun strzela, 
skwierczy, paląc się jasnym żywym płomieniem, prawie bez dymu. 

W dni kiedy byliśmy mniej zmęczeni, a posiłek zaspokoił nasze pra-
gnienie, rozwiązywały się nam języki. Inżynier bardzo ostrożnie wypytywał 
Ukraińca, jak nam się żyło w „Polsce panów”. Lewandowski w miarę obiek-
tywnie opowiadał lub odpowiadał tylko na zadane pytania. Siedziałem obok 
i słuchałem. Często, jakby szukając wsparcia dla swoich słów, zwracał się 
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do mnie, abym potwierdził to i owo. Inżynier zdawał sobie sprawę, że to, co 
mówi Lewandowski, nie jest propagandą, musiał więc korygować wiadomości 
o naszym kraju. Czasem otwierał szeroko oczy i wtedy odnosiłem wrażenie, 
że jest zaskoczony i niedowierza. Niekiedy dochodziło do głośniejszej wy-
miany zdań i każdy pozostawał przy swoim. Szczególnie drażliwy był temat 
z okresu wojny i „wyswobodzenia” nas. 

Powoli zmęczenie dawało znać o sobie, rozmowa stawała się cichsza, 
mniej precyzyjna, oczy kleiły się do snu. Gwiazdy o tej porze coraz więk-
szym zasięgiem obejmowały niebo nad nami i noc stawała się widniejsza, ale 
i zimniejsza. Przygotowywaliśmy nocleg. Inżynier mościł sobie miejsce na 
wozie. My wybieraliśmy jakieś zagłębienie na trawie, podkładając kawałek 
końskiej derki. Lewandowski pouczał mnie, abym, nocując na stepie, zawsze 
kładł się głową w kierunku wiatru, w żadnym wypadku nogami, bo w nocy 
zmarznę. Przekonałem się, że ma rację. Mówił mi też, abym w trakcie jedzenia 
chleba nigdy nie popijał go wodą, tylko dopiero po jego spożyciu. Położyłem 
się na derce, przykryłem zdjętą z siebie bluzą i starym workiem, pod głowę 
wsunąłem zwiniętą w kułak dłoń. Zanim zamknąłem oczy, zerknąłem jeszcze 
na zachód, gdzie nad horyzontem zawsze świeci o tej porze spora gwiazdka. 
Byłem pewien, że jest widoczna też nad Polską. Zawsze wydawało mi się, że 
ona łączy mnie z krajem. 

Dzisiaj nie było dyskusji i nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Obudził 
mnie tupot końskich kopyt i chrapanie zwierząt tuż nad moją głową. Konie 
cisnęły się do obozowiska, były niespokojne, strzygły uszami. Przecieram 
zaspane oczy, rozglądam się dookoła. Panuje cisza, czuję tylko ciepło z chrap 
końskich i słyszę dochodzące z wozu lekkie pochrapywanie. Inżynier spał 
spokojnie. Już miałem ponownie przymknąć oczy, gdy mignęły dwa ogniki. 
Zerwałem się wystraszony z ziemi i podszedłem do Lewandowskiego, który 
spał obok wozu. Co było robić. Budzę go.

Potrząsnąłem za ramię. Coś zamamrotał, ściągnął z głowy długą bre-
zentową kapotę, którą był przykryty, i mruknął rozespany: – Co się stało? 
Wilki – odpowiedziałem cicho. – Wilki? Teraz żaden wilk nie podejdzie do 
nas, nie są głodne. Idź spać. Wróciłem na swoje miejsce i znowu widziałem 
czerwone ślepia. Rozpalę mały ogień, będzie mi raźniej. Odsiedziałem przy 
ognisku z godzinę i położyłem się znowu, ale sen nie przychodził. Bałem 
się strasznie, nigdy jeszcze wilka nie widziałem w stepie sam na sam. Tyle 
kiedyś naczytałem się o wilkach, że teraz nie wierzę, abyśmy byli zupełnie 
bezpieczni.

Leżąc, wpatruję się w niebo, łowiąc uchem najmniejszy szelest jaki do-
chodzi z otoczenia i ciągle myślę o wilkach. Stepowe są mniejsze od naszych, 
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leśnych, ale nie mniej groźne. Są wytrwałe i mniej płochliwe. Obcują obok 
osiedli, mnożą się szybko na tych rozległych terenach. Odżywiają się głów-
nie susłami, bobakami, uzupełniając potrzeby mięsem baranim, a czasem 
bydlęcym. Ich odwaga graniczy z zuchwalstwem. Niezwykła przebiegłość 
i olbrzymia wytrzymałość pozwala im przemieszczać się z miejsca na miejsce. 
Z tych powodów nie czułem się bezpieczny. Może czasem lepiej jak się nie 
wie za dużo, bo łatwiej żyć.

Cisza, zmęczenie zrobiły swoje, usnąłem ponownie. Obudził mnie krzyk 
inżyniera: – Wstawajcie! Słońce już wschodzi! Goni nas do roboty od świtu, 
aby do końca sierpnia wykonać normę, jaką mu wyznaczyli. W połowie 
września miał wracać już do Moskwy, a potem czekało go wojsko. Wstałem 
połamany – przecież dopiero nad ranem zasnąłem. Po kilku minutach do-
szedłem do siebie. Młodość przezwycięża trudy. Szybko zwinęliśmy nasz 
majdan. To, co zrobimy do godziny 11, to będzie wszystko. W południe 
przyjdą upały przekraczające 40 stopni i nie będzie widać dalej jak na kilo-
metr. To przymusowy odpoczynek do godziny 16.

Około południa ruszyliśmy w kierunku najbliższego aułu. Po drodze spo-
tkaliśmy Kirgiza ciągnącego stepem wraz z rodziną. Jechał konno przodem, 
przy siodle miał przytwierdzone berło, na którym siedział okazały krogulec. 
Zabezpieczony był dodatkowo pętlą, a przy nodze miał przywiązany mały 
dzwoneczek. Ptak głowę miał przykrytą skórzanym kapturkiem. Łowy 
z ptakami są już rzadkie, tylko u wędrujących Kirgizów spotykane są często. 
Krogulce, orły, kobuzy, rarogi, nie wspominając sokołów – nieraz podziwiam 
je, kiedy kołują w powietrzu nad nami.

Siwowłosy starzec aksakał74 siedział dumny na swoim małym, lekkim 
koniku. Jego wysmagana wiatrem i słońcem twarz, poorana zmarszczkami, 
przenosiła go żywcem w inne czasy. Nie oglądał się za siebie. Czujny i wpa-
trzony w bezkres stepu, nie zwracał uwagi, co się dzieje obok. Kirgiz i kro-
gulec byli nieruchomi. Tylko koń człapał po zwiędniętej trawie, sobie tylko 
znanym szlakiem. Zatrzymałem się i patrzyłem, aż rozpłynął się w drgającym 
powietrzu na horyzoncie.

Zbliżaliśmy się do aułu kazachskiego. Nieduża lepianka z gliny i słomy, 
przykryta piołunem i oblepiona gliną z kiziakami. Zamiast komina stare dziu-
rawe wiadro. W jednej części mieszkalna izba, w drugiej obora dla zwierząt. 
Przed lepianką spotkaliśmy Kazacha siedzącego w kucki pod ścianą. Obok, 
na dywaniku rozłożonym na trawie, w misce leżało mięso baranie z kością – 
beszbarmak, obok w czarce był kurt – chudy twaróg formowany w grudki 

74  Aksakał (kirg.) – dosł. biała broda; grzecznościowo: przywódca aułu, starszy mężczyzna.
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i napój ajran zrobiony ze zsiadłego mleka. – Salam alejkum – powiedzieliśmy 
na powitanie. – Chcemy zaopatrzyć się w wodę. Popatrzył na nas spod oka 
i coś krzyknął, odchyliwszy głowę. Wyszła starsza kobieta ubrana w szeroką 
sukienkę i luźne pumpowate spodnie sięgające kostek u nóg. Była boso, jej 
skośne, ciemne oczy ciekawie patrzyły na nas. Kazachska kobieta nie może 
spożywać posiłku razem z mężczyzną, musi natomiast usługiwać i nie wolno 
jej w tym pomagać. Tak każe obyczaj wschodu.

Odprowadziła nas za lepiankę i tam z nędznej studni zaczęliśmy czerpać 
wodę do swojej beczki, uprzednio napoiwszy konie i siebie. Jaka to była 
woda, ile w niej było zarazków? Do dzisiaj często nad podobnymi sprawami 
się zastanawiam. Licho nas tam nie brało. 

Po pobraniu wody inżynier poszedł do Kazacha i poczęstował go machorką. 
Kazach – jak mu wyjaśnił – jest czabanem. Mają pod opieką stado wołów, 
które pasie się w stepie pod opieką ich syna. On przyjechał, aby się posilić. 
Cały czas siedział w czapce z lisiego futra, jakby panował mróz, nie spiekota. 
Trudno było z nim rozmawiać, bo znał tylko pojedyncze słowa rosyjskie. 
Odpoczęliśmy chwilę i ruszyliśmy w swoją stronę. Jak oni tu wytrzymują 
w okrutne syberyjskie zimy razem z wilkami, to ich tajemnica. Latem siedzą 
w jurcie spokojnie. Do wyżywienia wystarcza im mięso i mleko, z którego 
robią swoje przysmaki: ajran75, kurt76, prymyszki77, kumys78, a już jest im bar-
dzo dobrze, jak mają herbatę, którą lubią i mogą dużo pić. Zatrzymujemy 
się, aby przetrzymać czas południa w spokoju, aby nie męczyć koni i siebie.

75  Ajran (tur.) – popularny napój turecki wytwarzany z jogurtu i wody.
76  Kurt (kaz.) – zob. s. 101.
77  Prymyszki (z ros.?) – nie udało się ustalić znaczenia tego słowa, być może Autorowi 

chodziło o „pyszki” (kaz. baursaki) – rodzaj ciastek.
78  Kumys (tur.) – napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji mleka, 

najczęściej klaczy.
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Szejtan
(lato 1940 r.)

Niebo przybrało barwę szarożółtą z odcieniem pomarańczowym. Na roz-
grzanym, falującym horyzoncie ukazały się małe pasemka postrzępionych, 
szaroburych chmur. Wzmógł się wiatr niosący tumany pyłu. Step o tej 
porze jest suchy, trawy niemal całkowicie zżółkłe. Ziemia pragnie wilgoci, 
jest spękana i spalona. Chmury rosną w oczach. Dojrzałe zboże pochylone 
nisko nad ziemią szeleści suchymi, pełnymi kłosami. Będzie burza. Pognałem 
konie szybciej. Do oddzielenia są jeszcze około 2 kilometry. Czy zdążę? Na 
spękanej ziemi wóz podskakuje, koła dudnią, skrzypią suche deski i łomoczą, 
obijając się o siebie. Konie jakby wyczuły nadchodzące niebezpieczeństwo: 
rwą do przodu ile sił w nogach. Z prawej mam kasztankę, narowistą klacz. 
Biegnie trochę bokiem, rzucając raz po raz głową, jest niespokojna. Obok 
niej pustynnego koloru wałach. Sadzi równo, nie oszczędza się. Rozwiana 
w galopie, czarna jak heban grzywa niczym żagiel rozpięty faluje na wietrze. 
Jego równy galop kontrastuje z nerwowymi zrywami niespokojnej klaczy tra-
cącej niepotrzebnie energię. Oglądam się na boki. Czy zdążymy? Jest jeszcze 
mała nadzieja, może przejdzie bokiem. Ta dzika, niespokojna przyroda jest 
zdradliwa, nie do odgadnięcia.

Przed nami trąba powietrzna rwie wszystko, co napotyka po drodze, i unosi 
ku górze. Wytworzył się wysoki komin, w którym wirują suche trawy, kłosy 
zboża i tumany gliniastego pyłu w czerwonym odcieniu. To szejtan79, czyli 
diabeł, jak nazywają to zjawisko miejscowi Kazachowie. Niszczy wszystko, 
może trwać nawet kilkanaście godzin. Ciarki przeszły mi po plecach. Może nie 
zagarnie, przejdzie obok? Wiatr coraz silniejszy. Obejrzałem się. Wydawać się 

79  Szejtan (tatar.) – szatan, diabeł.
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mogło, że niebo zeszło na ziemię. Dookoła strzępy szarych obłoków gnanych 
piekielnym wiatrem. Widok niesamowity, groźny. Raptem błysnęło rozdzie-
rającym ciemności czerwonym językiem. Ogień z nieba. Czyżby nastąpić 
miał już koniec świata? Suchy trzask, jeden, potem drugi, jakby ktoś obok 
strzelił z bata, a potem długie, ciągnące się po niebie dudnienie. Za każdym 
błyskiem mimo woli kurczę się w sobie i wtulam głowę głębiej w ramiona. 
Dołożyłem jeszcze koniom, które pędzą teraz cwałem. Stoję boso na deskach 
i czekam, kiedy wóz w tym szalonym biegu rozleci się na kawałki. Nie zdążę 
schronić się przed deszczem. Pioruny biją bez przerwy, burza tylko zahacza 
nas, omijając z lewej strony. W pobliżu nowy, suchy trzask, bardzo blisko, aż 
przysiadłem. Konie szarpnęły w bok. Chyba chciały zawrócić. Wóz zakołysał 
się niebezpiecznie, ale jakoś się utrzymałem.

W tym momencie spadły pierwsze duże krople deszczu. W dali, przed sobą, 
nieco z lewej strony, ujrzałem morze ognia – to zapaliła się rosnąca pszenica. 
Jeszcze raz „dołożyło” bardzo blisko i w błysku ujrzałem ciemną plamę. Co to 
jest? Nagle kropnął krótki, ale bardzo rzęsisty deszcz. W jednym momencie 
strugi wody pojawiły się na polnej drodze i zrobiło się jeszcze mroczniej. 
Raptem deszcz ustał. Wystarczyło to, aby woda ściekała ze mnie, jakbym 
był pod prysznicem. Konie, chrapiąc, rzucają się niespokojnie na boki. Nie 
zważając na nic, gonię je nadal. Pędzimy w opętańczym, szalonym pędzie 
razem z wiatrem. W ostatniej chwili zauważyłem Stacha Świderskiego. Stał 
z podniesionymi rękami i coś krzyczał. Nic go nie słyszałem w tej zawierusze. 
Ściągnąłem lejce z całej siły, wóz stanął w miejscu. Konie zadami oparły się 
o jego przód, zadzierając wysoko głowy i przednie kopyta.

Teraz dopiero przez mgnienie oka zauważyłem, że konie parują jak piece. 
Wykrzywiona z emocji i grozy twarz Stacha. – Daj konia! Szybko zeskoczyłem 
z wozu, a on już wyprzęgał wałacha. Skoczył na oklep na strudzone zwierzę 
i pognał na przełaj, przez zboża, na złamanie karku. Wszystko odbyło się 
tak nagle, że nie zdążyłem wymienić z nim nawet jednego zdania. W ślad 
za nimi grzmotnęło jeszcze parę razy, ale nie zwracałem na to uwagi. Stałem 
wśród łanów dorodnego zboża cały mokry i dopiero teraz czułem, że nogi 
mam miękkie. Kismet!80 Chciałem usiąść, ale uświadomiłem sobie, że pożar 
zboża może mnie tu ogarnąć. Sczepiłem uprząż i wolno ruszyłem dalej. 
Kobyła była wykończona. Burza nagle ustała i odeszła nie wiadomo kiedy.

Dowlokłem się do wozu stojącego na skraju zagonu pszenicy. Obok 
zastałem kilkanaście kobiet. Były to Polki. Lament i zawodzenie jeszcze nie 
ustały. Wszystkie były przestraszone, leżały lub siedziały skulone na trawie. 

80  Kismet (tur.) – przeznaczenie, fatum, los.
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Najgłośniej rozpaczała matka Stacha. Była tutaj też moja mama, wystraszona 
jak inne, ale opanowana. Woły przy ich wozie stały spokojne, z nisko pochy-
lonymi łbami, obojętne na wszystko, co się dokoła działo.

Zatrzymałem się. Mamie nawet do głowy nie przyszło, że mogę tu być. 
Wyraźnie się poruszyła, ale widząc mnie całego, uspokoiła się, nakazując 
tylko, abym zaraz usiadł. Burza trwała krótko. Była jednak bardzo silna, 
raptowna i przeszła tak szybko, że nikt nie zdawał sobie sprawy, że jest już 
po wszystkim. Słońce znów zaświeciło pełną mocą, a trawy i zboża wokół 
zaczęły szybko parować. Z przyjemnością wciągamy odświeżone powietrze. 
Kłosy zboża perlą się w promieniach słońca kropelkami wody. Droga jest 
już sucha, nie zostało śladu po deszczu. Zabieram część kobiet na swój wóz, 
szybciej dojadą na osiedle. Wolno ruszamy w stronę naszego oddzielenia. Za 
nami woły ciągną podwodę, którą przedtem jechały kobiety. Wloką się bardzo 
wolno, mimo przynaglania ich kijem przez Kaśkę. Po drodze mijamy łan 
spalonej na pniu pszenicy, który oborany jest dokoła na szerokość około 10 
metrów, aby ogień nie przeniósł się na sąsiednie łany. Gdzieniegdzie jasnym 
płomieniem dopalały się pojedyncze kłosy, strzelając od czasu do czasu pę-
kającym ziarnem. Całe szczęście, że w oddziale były pod ręką dwa zestawy 
traktorowe z kompletem pługów. To one, mimo nawałnicy, niezwłocznie 
przystąpiły do akcji, szybko oborując palący się łan pszenicy. W likwidacji 
ognia pomógł również krótki ale gwałtowny deszcz, który przytłumił ogień. 
A może zadecydował kismet?
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Na szlaku 
(wrzesień 1940 r.)

Obok naszego osiedla przez stepy Kazachstanu przebiega z północy na po-
łudnie szlak wędrowny Kazachów. Jest to odwieczny szlak Azjatów ciągnący 
się od Mongolii przez Bramę Dżungarską, aż do Omska. To starożytna droga 
handlowa i wrota do najazdów mongolskich na Rosję.

Nawet teraz, po wprowadzeniu ograniczeń i zakazów przemieszczania 
się miejscowej ludności, spotykamy całe rodziny starych ludzi wędrujących 
ze skromnym dobytkiem. Pomarszczone kobiety, nieraz z małymi dziećmi, 
sędziwi Kazachowie o spalonych słońcem twarzach, wysmaganych wiatrem, 
pooranych licznymi bruzdami. Wszyscy ci Kazachowie mają ciemne oczy 
i przekrwione białka, chyba od spożywania surowego mięsa. Nosy ich są 
płaskie, zęby żółte, czasem poszczerbione, wydatne kości policzkowe i żół-
tawa cera. Ubrani są zawsze w tradycyjne, długie i szerokie na wysokości 
kolan spodnie. Przykryci są szerokimi kaftanami, przewiązanymi w pasie 
skórzanymi rzemieniami. Na głowach noszą spiczaste czapki z wywróconych 
włosiem na zewnątrz skór, przeważnie lisich, często też z drobnych gryzoni, 
nawet gronostajów, czasem ze skór wilczych uważanych za najlepsze. Kobiety 
ubierają się podobnie, może bardziej kolorowo, i przyozdabiają się naszyj-
nikami zrobionymi ze starych monet lub z kości. Noszą również różnego 
rodzaju kolczyki i wisiorki. Ozdobą mężczyzn są długie wąsiki i krótkie, 
spiczaste bródki. Wszyscy mają ubrania spłowiałe na słońcu i mocno sfaty-
gowane. Rozmawiają językiem przypominającym szczekanie psa. Krótkie, 
urywane słowa wymawiają szybko, przy nieruchomych mięśniach twarzy. 
Przeważnie nie znają języka rosyjskiego, co najwyżej pojedyncze słowa. 
W przemieszczających się grupach nie spotykało się młodzieży ani osób 
dorosłych w sile wieku. 
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Jak byłem na miejscu i miałem chwilę wolnego czasu, zawsze z ciekawością 
obserwowałem zwyczaje i zachowanie się tych władców kazachskich stepów. 
Po zatrzymaniu się obok naszego osiedla w pierwszym rzędzie rozjuczają 
swoje małe, mongolskie koniki, czasem tatarskie bachmaty81, i bezzwłocznie 
puszczają je na step. Sami zaś krzątają się przy biwaku. Kobiety w tym czasie 
zbierają suche patyki piołunu lub trawy i rozpalają ognisko lub samowar, 
który często mają ze sobą. Specjalnym ceremoniałem jest obmywanie rąk. 
Wykorzystują do tego mały czajniczek i wodę. Kiedy nie mają wody, używają 
moczu. Obrządek ten ma oczyścić Kazacha od wpływu złego ducha. Kiedy 
słońce schyli się nad horyzontem, rozkładają na trawie wożone ze sobą małe 
dywaniki i przystępują do salet – modlitwy. U muzułmanów musi się ona 
odbywać w czystym miejscu. W podróży służy im do tego dywanik. Zwróceni 
twarzami do Mekki, która jest gdzieś tam daleko na Półwyspie Arabskim, 
modlą się, wymawiając słowa z wersetów Koranu i bijąc pokłony do ziemi. 
Potem klękają i głowami dotykają ziemi, pozostając chwilę w bezruchu. Tak, 
Kazachowie nawet i teraz biją pokłony Allahowi. 

Kobiety nie uczestniczą w modlitwie, w tym czasie przygotowują posiłek. 
Gdy jest gotowy, Kazachowie siadają na ziemi wokół samowara, z podwinię-
tymi nogami, tak jak Chińczycy. Następuje picie czaju. Do zaparzania używają 
niesfermentowanej, prasowanej zielonej herbaty, za którą przepadają. Aby ją 
zdobyć, są gotowi zapłacić więcej, niż jest warta. Podają do niej suszony na 
słońcu twaróg uformowany w małe grudki, który przechowują i przewożą 
w skórzanych woreczkach ze skór baranich. Jest on bardzo często przesiąknięty 
zapachem źle wyprawionych skór i nie każdy jest w stanie go konsumować. 
Mięso baranie jedzą bez chleba. Posiłki spożywają w milczeniu, rzucając 
tylko od czasu do czasu krótkie, gardłowe, pojedyncze słowa. Kobiety nigdy 
nie siadają razem mężczyznami i jedzą oddzielnie. Po posiłku Kazachowie 
lubią posiedzieć i wtedy z zasępionych twarzy nie można wyczytać ich myśli. 
Czasami tylko wydawało mi się, że uchwyciłem malujące się w spojrzeniu 
pytanie: – Co wy tu robicie?

O czym naprawdę myślą, co ich boli, co gnębi, można się tylko do-
myślać: zabrano im ziemię, zmuszono do pracy i ograniczono swobodę, 
zmuszając jednocześnie do przestrzegania praw obcych i narzuconych. 
Koran legalizuje wielożeństwo, nieograniczoną władzę mężczyzny nad 
kobietą, katym – okup za żonę i przymusowe wydanie jej za tego, który 
lepiej zapłaci. Prawo sowieckie zabrania tych praktyk. Przynajmniej 

81  Bachmat (tatar.) – nazwa niewielkich koni wyróżniających się dużą siłą fizyczną 
i zwinnością.
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oficjalnie jest przestrzegane. Obowiązujące zasady patriarchalno-feudalne 
na głębokiej, kazachskiej prowincji umożliwiają w dalszym ciągu nieprze-
strzeganie nowego prawa.

Widziałem starych aksakałów, zamyślonych, patrzących ale niewidzących 
tego, co przed nimi się dzieje. Siedzą nieruchomo jak mumie powleczone 
sczerniałą skórą, jak nie z tego świata. A przecież przed kilkoma minutami 
zsiedli z konia. Dla mnie ten naród jest zagadkowy, tak jak i cała Azja.

Życie na stepie i niedostatki materialne wymagają nietypowych rozwiązań. 
Przekonałem się, przebywając w pobliżu kazachskich siedlisk, że rozwią-
zania mają proste, skuteczne i praktyczne, dostosowane do miejscowych 
warunków. Na przykład podróż z małymi dziećmi na znaczną odległość, 
przez stepy i półpustynie, byłaby niemożliwa, gdyby nie proste rozwiązanie. 
Trocząc konia do podróży, do siodła przyczepiają kołyskę, która ma otwór 
wycięty w dolnej desce. Takie same otwory mają pieluszka i watowana koł-
derka. Dziecko w kołysce leży gołą pupą w otworze i wszystkie czynności 
fizjologiczne załatwia na bieżąco, wydalając na zewnątrz i nie mocząc 
pieluchy ani kołderki. A że pupę ma chłodniejszą, to jeszcze dodatkowo 
hartuje się w drodze. To rozwiązanie eliminuje potrzebę przewijania, 
podmywania, prania pieluch, co w warunkach podróży po stepie byłoby 
praktycznie niemożliwe. Poza tym, wobec braku mydła i pieluch, taka 
oszczędność jest nie do pogardzenia. Chłopcom, z uwagi na inną budowę, 
wstawiają dodatkowo pustą kość szpikową, wyprowadzoną na zewnątrz, 
do której wkładają członka przez przewierconą z boku dodatkową dziurkę. 
Tym kanalikiem mocz spływa na zewnątrz kołyski. Podobnych rozwiązań 
mają sporo w każdej dziedzinie.

Wędrujący Kazachowie nocą śpią na stepie. Po rozłożeniu swoich koł-
derek zawijają się w nie, każdy oddzielnie. Przypomina to sen w śpiworach. 
O wschodzie słońca już ich zazwyczaj nie ma. Bardzo wcześnie ruszają 
w drogę, aby w południe zrobić przerwę i przeczekać największe upały.

Mimo że Kazachowie na pierwszym miejscu zawsze stawiają konie, nawet 
przed żonami, to nie widziałem, aby mieli jakieś ładne okazy. Przeważnie 
spotykałem małe, suche koniki, trochę kosmate, nazywane mongołami. Może 
dlatego, że są wytrzymałe, niewybredne. Na stepie zadawalają się byle kępką 
trawy, często przyschniętej. Za to siodła mają fantazyjne, charakterystycz-
ne, wysokie kulbaki obite metalowymi ozdobami. Często też są rzeźbione, 
przedstawiają przeważnie imitacje głów drapieżnych ptaków. Uzdy są z za-
sady marnie wykonane, z surowych rzemieni. Kazachowie bardzo często 
podróżują z tresowanymi, drapieżnymi ptakami, które siedzą w czasie jazdy 
na ramieniu lub kulbace z nakrytą głową lub z trokami, które uniemożliwiają 
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niekontrolowany wzlot w powietrze. Często też ptaki siedzą na specjalnej 
półce przytroczonej do siodła.

Mimo że szlak wędrowny nie jest nawet stepową ścieżynką, nie mówiąc 
już o tym, żeby nazwać go drogą, jest wykorzystywany przez Kazachów tak, 
jak gdyby była to oznakowana trasa.
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Opał na zimę 
(jesień 1940 r.)

Z chmur gromadzących się nad stepem lada dzień spadnie śnieg. Początkowo 
będzie drobny, zmrożony, przypominający raczej grad. Wisi to już od kilku 
dni nad nami. Przejmujący wiatr hula od rana do wieczora. Zwierzęta już mają 
zimowe futra zabarwione mocno szarością, niektóre, jak zające, gronostaje – 
całkowicie białe. Z powodu braku śniegu są teraz bardzo widoczne nawet 
z daleka. Zima długa. Straszna zima przed nami. Dzisiaj znowu dostaliśmy 
od przewodniczącego zezwolenie na skorzystanie z traktora i kosiarki do 
trawy. Będziemy ciąć piołun na opał, zastępuje on tutaj w zimie drewno.

Wczesnym rankiem, razem z młodym Kazachem, który już jest traktorzystą, 
pojechaliśmy w step. Udostępniono nam traktor pamiętający lata dwudzie-
ste. Według tabliczki znamionowej wyprodukowano go w Czelabińsku na 
licencji amerykańskiej. Kosiarka jest młodsza, ale też niewiele warta, mocno 
już sfatygowana. Takich zestawów mamy na oddzieleniu kilka. Do prac po-
lowych już się nie nadają, stoją więc nieużywane, z przeznaczeniem do prac 
na potrzeby mieszkańców. Siedzę na blaszanym błotniku, mocno trzymając 
się uchwytu, aby nie spaść z tego zabytku techniki. Traktor prycha, strzela 
w rurę, mimo to wolno pełznie po nierównościach stepu. Metalowe, duże 
koła uzbrojone kolcami znaczą ślad na zamarzniętej grudzie.

Ogromne połacie piołunu ciągną się na przestrzeni kilku kilometrów na 
południe i zachód od naszej osady. Ten las stepowy rozpoczyna się nie dalej 
jak kilometr od osiedla. Z brzegu, na głębokość kilkuset metrów, jest jednak 
mocno przetrzebiony i niski. Najlepszy burzan82 rośnie na terenach dawniej 

82  Burzan – wysokie, bujne zarośla roślin zielnych, złożone przede wszystkim 
z chwastów: ostów i łopianów.
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uprawianych przez nieistniejący już kołchoz. W czasie panującego na tych 
terenach głodu, były to lata 1932–1933, ludzie poumierali lub pouciekali 
stąd. Ci, którzy pozostali, opowiadają, że były to lata straszne, człowiek 
przed człowiekiem szukał schronienia. Teraz widać tylko ślady dawnych 
zabudowań: rozmyte przez deszcze lepianki, kopczyki porosłe trawą i pio-
łunem. Za kilka lat nawet śladu nie będzie po dawnym kołchozie. Teraz na 
tych ziemiach piołun jest najładniejszy, gruby, wysoki i gęsty. 

Dzień jest bardzo zimny, 6–8 stopni mrozu, mimo że świeci nad hory-
zontem blade słońce. W załamaniach gruntu leży siwy mróz. Nieustający 
wiatr przenika do kości. Wolno przemieszczamy się coraz dalej. Tu będzie-
my zaczynać, piołun jest ładny i gęsty. To doskonałe schronisko dla ssaków 
stepowych i ptaków, a przede wszystkim dla różnego rodzaju gryzoni. Tylko 
bobaki i susły wolą tereny otwarte z małymi kopczykami. Te gąszcze piołunu 
stanowią też schronienie i tereny lęgowe dla różnego rodzaju ptaków drapież-
nych, jak krogulce, myszołowy, ogromne śnieżne sowy itp. Z tych względów 
są one często penetrowane przez lisy i wilki. Mogą się tu łatwo pożywić.

Zaczęliśmy tutaj ciąć piołun. Co jakiś czas schodzę z traktora i oczyszczam 
kosiarkę, która często się blokuje na grubszych, zdrewniałych już łodygach. 
Tniemy teraz, nie oglądając się, bo jest już późnawo. Kilka przerw w pracy 
zrobionych dla rozgrzewki trochę się przeciągnęło, bo zaczęliśmy polować 
na gronostaje. Jest ich tu dość dużo. Są teraz białe, tylko koniuszki ogonków 
mają ciemne. Widoczne są z daleka. Bardzo szybkie, zwinnie chowają się do 
swoich nor, zanim uda się nam taką zatkać. Jest to raczej zabawa dla rozrywki 
niż poważne polowanie. Kazach okazał się dobrym kumplem, opowiada mi 
różne ciekawostki z tutejszego życia. Twierdzi, że można zdobyć sporo tych 
zwierzątek, ale co z tego? Komu je sprzedać? Kto pojedzie do miasta? 200 
kilometrów i trzeba mieć zezwolenie. Łowią tyle, ile trzeba, aby zrobić sobie 
czapkę. Zabawa zabawą, a piołunu nie przybywa. Zabieramy się do roboty.

Dzień jest bardzo krótki. Musimy się spieszyć, aby naciąć piołunu przy-
najmniej na trzy, cztery wozy. Wiatr przeszywa nas coraz bardziej. Twarz 
stężała. Trudno mówić, bo mięśnie nie nadążają za myślą. Osłaniam szalikiem 
policzki, ale niewiele to pomaga. W pewnym momencie Kazach krzyknął mi 
do ucha: – Wilki! i pokazuje w stronę naszego oddzielenia. Patrzę i oczom nie 
wierzę. W odległości 50 metrów, wśród młodego burzanu buszuje pięć wilków. 
Z traktora dobrze je widać, polują na gryzonie. Jeden pazurami rwie zmarz-
niętą ziemię, a pozostałe z pyskami tuż przy ziemi czekają, aż coś im wyskoczy 
z nory. Co jakiś czas zmieniają miejsce i na przemian zawzięcie kopią. Zabawa 
trwa z małymi przerwami już dłuższą chwilę. – Pewnie to stara z młodymi – 
mówi Kazach. Z tej odległości żadnej różnicy na pierwszy rzut oka nie widać. 
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Mimo że traktor głośno pracuje, a od kosiarki rozchodzi się metaliczny 
łoskot, wilki nie zwracają na nas uwagi. Nie przerywają swoich łowów, które 
chwilami robią wrażenie zabawy. Są w dobrej kondycji, najwyraźniej głód im 
na razie nie dokuczał. Futra mają pobielone po bokach, tylko ciemna pręga 
na grzbiecie kontrastuje z całością. Już we wrześniu ich futra zmieniają kolor 
i jak nie ma śniegu, to widać je z daleka.

Obserwujemy je przez jakiś czas, nie przerywając pracy. Czasem udaje 
im się coś schwytać, ale co mogą znaczyć trzy, cztery myszki na taką zgraję. 
Zginęły nam wreszcie z oczu, a za nami kładzie się pas skoszonego piołunu. 
Słońce tymczasem już nad horyzontem, chociaż jest nie później niż czternasta. 
Jest coraz zimniej, kulimy się coraz mocniej. Mimo to robimy jeszcze jeden 
nawrót, chcemy skosić jak najwięcej. Jutro od rana kobiety będą ten piołun 
zwozić podwodami zaprzęgniętymi w woły, a my będziemy dalej kosić, bo 
zapotrzebowanie jest duże. Na zimę każda rodzina, aby nie zmarznąć, musi 
mieć przynajmniej jedną ogromną stertę. Do tego jeszcze stertę wysuszonych 
kiziaków zrobionych z krowiego nawozu i słomy. Tego paliwa mamy mało, 
bo brak nam nawozu.

Jesienią nasze lepianki otaczają stogi piołunu. Zimą wszystko to przykryje 
śnieg i z daleka nikt nas na stepie nie znajdzie, może tylko wilki. Rosjanie 
już latem nam mówili: – Starajcie się już teraz o opał na zimę, bo będzie źle. 
Nie wszyscy zdajemy jeszcze sobie sprawę, jaka tutaj jest ta zima.
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Pierwsza zima na Sybirze 
(zima 1940–1941)

Zima, którą mamy spędzić w Kazachstanie, zaskoczyła nas całkowicie nie-
przygotowanych. Nie mamy odpowiednich ubrań, obuwia. Te, które przywieź-
liśmy z Polski, nie zabezpieczają nas ani przed silnymi mrozami, ani przed 
kąśliwymi, mroźnymi wiatrami, które często są gorsze od mrozów. Potrafią 
przeniknąć do kości, paraliżując cały organizm. Brak jest w domach odpo-
wiednich zapasów żywności, nawet podstawowej, nie mówiąc o tłuszczach 
i witaminach. Psychicznie też nie jesteśmy gotowi stawić czoła ogromnym 
przeciwnościom w obcym nam środowisku, przez okres bez mała półroczny. 
Nawet nie wyobrażamy sobie, co nas może tu spotkać. 

Od połowy października zaczęły się mrozy. Na razie dochodzą do minus 
15 stopni, jeszcze bez opadów śniegu, tylko przy silnych wschodnich wiatrach. 
Gonią one po zamrożonym stepie suche, kolczaste zioła, które niczym duże 
piłki toczą się w kierunku zachodnim. Słońce teraz ukazuje się na krótko 
tuż nad horyzontem. Jest jakieś blade i wcale nie grzeje. Dni są krótkie, 
ponure, a dokoła nas straszliwa pustka. Wszystko to działało deprymująco 
na nasze samopoczucie. Kończymy zwózkę piołunu. Dobiegły już końca 
prace przy budowie saraju przeznaczonego na mieszkania dla Polaków. Do 
jednego z pomieszczeń w tym budynku wprowadzono nas siłą. Opieraliśmy 
się, tłumacząc, że brak jest drzwi z korytarza do naszego pomieszczenia. 
Nowy przewodniczący oddzielenia, dziki Kazach, nawet nie chciał słuchać. 
Otwór drzwiowy zawiesiliśmy starym kocem. Nary83 do spania z desek 
wymościliśmy suchą słomą i to wszystko. Dobrze, że przynajmniej pieczka 

83  Nary (staropol.) – prymitywne łóżko, czasami piętrowe, zazwyczaj wykonane 
z desek lub żerdzi.
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jest sprawna i dobrze się pali. Pomieszczenie to uszczelniliśmy czym się dało 
i tak już będziemy zimować.

Na stepie zwierzęta mają już zimowe futra, dużo jaśniejsze, a często nawet 
prawie białe. Ptaki też zmieniły kolory piór. Wszystkie stworzenia przejawiają 
zwiększoną aktywność. Apetyty dopisują, gromadzą zapasy tłuszczu pod 
skórą. Wilki coraz częściej podchodzą pod nasze osiedle. Wieczorami kobiety 
boją się chodzić po wodę do studni. Pierwsze opady śniegu nie utrzymały 
się na stepie. Wiatr zmiótł go i pogonił gdzieś pod Morze Kaspijskie. Coraz 
częstsze są dni, kiedy cały step „płynie”, jakby był bezmiarem wody, a to tylko 
wiatry zmiatają wszystko po drodze. W mroźne, pogodne dni po większych 
opadach śniegu wychodzimy w pole i robimy długie wały za śniegu. Mają 
zabezpieczać przed wywiewaniem go przez wiatry, zmniejszać przemarzanie 
ziemi, a wiosną stanowić zapas wilgoci. Mrozy dochodzą już do minus 20 

stopni. To jeszcze nie zima, mówią tubylcy.
Nadeszły okropne mietielnice84 i burany. Od kilku dni mróz jeszcze więk-

szy, przy tym wieje. Zapasy piołunu, którym palimy, szybko topnieją. Czy 
wystarczy go do wiosny? W pomieszczeniu siedzimy w paltach, mamy na-
krycia na głowach. Jest tak zimno, że woda w wiadrze obok pieczki zamarzła. 
Palimy całymi dniami bez przerwy. Drewniane nary przesunęliśmy na środek 
pomieszczenia, jak najdalej od ścian. W izbie ciemno. Maleńkie okienko 
zamarznięte grubą warstwą lodu. Ściany i sufit szare od szronu. W drzwiach 
koc zmarznięty jak deska. Cały czas pali się mała, naftowa lampka. Śmierdzi, 
ale trochę jakby grzeje. Siedzimy półgłodni i czekamy końca. Jak dłużej tak 
potrzyma, będą z nas sople lodu. Nikt do nas nie zagląda. Wszyscy są zajęci 
swoimi kłopotami. Tylko jęki wiatru dochodzą do nas. To wystarczy, aby 
wyobrazić sobie, co tam na zewnątrz się robi. 

Po trzech dniach buran ustał. Wyszło blade słońce. Osiedle odżyło. 
W izbie słyszymy ludzkie kroki na całym naszym osiedlu. Zmrożony śnieg 
trzeszczy tak głośno pod nogami. Ludzie wychodzą po wodę, opał i aby 
zaczerpnąć świeżego powietrza. Wpadła do nas Gromowa. Wsadziła otu-
loną szmatami głowę z sieni i od progu woła: – Nu kak żywiotie? – Poka 
żywiom. – Dzierżyties85. I zaraz uciekła. W rocznicę Oktiabra86 odbyło się 
partyjne zebranie miejscowych. Gromowa dała się poznać jako prosty, ale 
prawy człowiek. Wygarnęła przewodniczącemu Kazachowi, że traktuje 

84  Mietielnica (ros.) – zamieć.
85  Nu kak żywiotie? – Poka żywiom. – Dzierżyties (z ros.) – No, jak żyjecie? – Jeszcze 

żyjemy. – Trzymajcie się.
86  Oktiabr (ros.) – dosł. październik, tu potocznie: Rewolucja październikowa.
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Polaków gorzej skatiny. Zebranie było burzliwe i głośne, pomogło. W ciągu 
tygodnia wstawiono drzwi.

Była to już ostateczna pora. Prawdziwa zima przyszła w drugiej połowie 
listopada. Temperatura spadła do minus 35 stopni. Mróz skuł wszystko, 
co znalazło się w jego zasięgu. Zadymki zasypały śniegiem całe osiedle. 
Jakby cieplej teraz. Przy suchym powietrzu i ciszy można te mrozy wytrzy-
mać. Jednak jak zawieje ze wschodu, to jest istne piekło na ziemi. Zamiera 
wszelkie życie na zewnątrz. Widoczność spada do kilku metrów. W takie 
dni nikt nie wychodzi z baraków. W razie potrzeby trzeba asekurować się 
linką, aby z powrotem trafić do baraku. Stosowano też metody dźwiękowe. 
Jest to jednak metoda zawodna. Tej zimy już zginęły dwie osoby z naszego 
oddzielenia, młody chłopak Piećka i agronomka, silna 20-letnia dziewczy-
na. Od jesieni zaczęła u nas pracować. Niby w spokojny dzień wybrali się 
służbowo sankami do naszej centrali. Wiało trochę przy samej ziemi. Mróz 
około minus 20 stopni, niewielki. W drodze powrotnej mietielnica przeszła 
w buran. Zaczęło wiać śniegiem. Nie odjechali daleko, byli jeszcze przy 
słupach telefonicznych. Próbowali wracać z powrotem do centrali wzdłuż 
słupów. Zginęli razem z koniem. Ciała znaleziono w pewnym oddaleniu od 
siebie. Agronomka, silniejsza, brnęła jeszcze kilkanaście metrów piechotą. 
Ludzie młodzi, obeznani z miejscowymi warunkami, odpowiednio ubrani, 
mieli dobrego konia, a mimo to ulegli potędze syberyjskiej zimy.

Codziennie przed zachodem słońca zaczyna wiać. Najpierw zmrożony 
śnieg płynie po stepie niczym morze. W miarę wzrostu siły wiatru tuman 
śnieżny podnosi się wyżej. Biały, zmrożony śnieżny pył jak mgła zakrywa 
widoczność, tnąc skórę twarzy niczym igłami. Gdy dochodziły jeszcze opady 
świeżego śniegu, widoczność była zerowa. Całe życie ulegało paraliżowi. Tak 
mogło trwać dzień, a często kilka dni bez przerwy. 

Jeden taki dzień szczególnie utkwił mi w pamięci. Może dlatego, że to był 
pierwszy taki wypadek. Zamieć zaczęła się już po południu, przybierając na 
sile nocą. Wiało i huczało. Mróz stężał. Istny koniec świata. Noc spędziliśmy 
w ubraniach, mając na głowach chustki, czapki. Nakryliśmy się, czym się 
dało. Taka noc to wielki koszmar. Co chwilę budzę się z zimna i nerwów, 
kiedy to się skończy. W pomieszczeniu temperatura minusowa, tylko mała 
naftowa lampka migocze. Rano nie wstajemy z posłań. Leżymy tak długo, 
jak tylko można o głodzie wytrzymać. Ziąb coraz większy. Trzeba wstawać. 
Najważniejsze to przynieść opał do pomieszczenia. Ubieram się bardzo ciepło. 
Buty okręcam szmatami. Twarz zasłaniam szalikiem. Pozostała tylko wąska 
szpara na oczy. Mama poprawia ubiór, ściąga w pasie sznurem. Zabieram 
żelazną kluczkę do piołunu, szuflę i dużą płachtę. Wychodzę. Już w sieni mam 
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przedsmak tego, co się na zewnątrz dzieje. Otwieram oczy i staję jak skamie-
niały. Przed oczami ruchoma, biała ściana, która siecze po oczach. Dech mi 
zaparło. Świata nie widzę. Mróz ze 30 stopni. Z trudnością oddycham nosem 
przez szalik. Stoję przez chwilę, waham się. Nie widzę stojącego naprzeciw 
baraku ani sterty piołunu, która jest przecież nie dalej jak 8–10 metrów. 
Strach mnie obleciał. Wiem dobrze, że sterta jest po prawej stronie drzwi. 
Jak zrobię trzy, cztery kroki, muszę ją zobaczyć przynajmniej w zarysach. 
A jednak się boję. Dwa razy wracam od drzwi. Wiem, że muszę, a jednak 
wracam. Nikt za mnie tego nie zrobi. Wychodzę ponownie. Stawiam krok, 
drugi, trzeci. Oglądam się za siebie, czy chociaż widać, skąd wyszedłem. 
Został tylko ciemniejszy kontur, który co chwila ginie w śnieżnym tumanie. 
Jeszcze jeden krok, liczę, ile ich zrobiłem. Znowu się odwracam. W miejscu, 
gdzie ma być barak, czasem coś mignie ciemniejszego. Gdybym nie wiedział, 
że tam stoi nasza lepianka, nigdy bym nie uwierzył, że to, co mignęło mi 
w oczach, to fragment tego baraku. 

Mróz dobiera się do mnie już dobrze. Zaciskam zęby i odwracam się 
z powrotem w kierunku pryzmy. Chwilami wydaje mi się, że ją widzę. Krok 
za krokiem brnę w śniegu, licząc kroki. Suchy, drobniutki śnieg kłuje jak 
igłami po powiekach, zatyka oddech. Chwilami podmuchy wiatru zatrzy-
mują mnie w miejscu. Dyszę ciężko. Para bucha jak z lokomotywy i zaraz 
marznie. Chce mi się płakać ze złości, żalu, a może ze słabości. Syberyjski 
buran to najgorsze, co można spotkać na tej ziemi. Z trudem dochodzę do 
stoku. Odgarniam śnieg szuflą przy dziurze i wchodzę do środka. 

Tych kilkanaście kroków, jakie zrobiłem, kosztowało mnie dużo sił. 
W środku jest ciszej, nie wieje, tylko okropnie zimno. Masuję ręce, tupię 
nogami, przysiadam. Potem zdejmuję szalik i nacieram twarz śniegiem. 
Ruszam się, aby pobudzić krążenie krwi. Potem chwytam kluczkę87 i przy-
stępuję do roboty. Technika wybierania ze stogu piołunu dostosowana jest 
do wymogów surowego klimatu. Jest dobrze obmyślona przez tubylców. 
Piołun wybiera się ze środka, pozostawiając boki stogu i sufit. Zabite drob-
nym śniegiem, zmrożone, trzymają się do późnej wiosny, a nawet dłużej. Są 
mocne, jakby wykonane z betonu. Kluczką wyciągam pojedyncze gałązki 
i układam na kupę. Pracuję szybko. Chwilami tylko zmieniam rękę i rwę 
piołun jak w transie. Nogi mi jednak marzną. Przerywam i dla odmiany 
tupię. Potem znowu z furią rwę ten przeklęty piołun. Wbijam i szarpię, 
i tak na przemian. Muszę to zrobić w miarę szybko, bo zmarznę. Od tego 

87  Kluczka (ros.) – żerdź mająca na grubszym końcu odnogę lub zakończona hakiem. 
Mogła służyć do wyciągania wiadra ze studni lub do zrywania owoców.
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zależy, czy będzie można ugotować mamałygę88, codzienną potrawę jaką 
jeszcze mamy. Wreszcie mam już dużą wiązkę. Związuję do kupy, zbieram 
swoje narzędzia i nabrawszy tchu, okręcam twarz. Jeszcze tylko szczęśliwie 
pokonać kilkanaście kroków i będę na miejscu. Na samą myśl, że mam wyjść 
na zewnątrz, robi mi się jeszcze zimniej. W dziurze ustawiam się prosto na 
naszą lepiankę, tak jak pamiętam jej położenie, i wychodzę.

Wiatr ze śniegiem dmuchnął mi prosto w twarz. Zaraz też tysiące szpilek 
skłuło moje powieki i policzki, aż przysiadłem. Po chwili zebrałem się, po-
chyliłem nisko do przodu i wolno ruszyłem, ciągnąc za sobą piołun. Krok 
po kroku do przodu. Jeszcze nie widać baraku. Odwracam się za siebie 
i sprawdzam. Stóg miga mi w oczach, mogę jeszcze ruszać dalej. Gdybym 
teraz zboczył kilka kroków w prawo, nigdy bym już do lepianki nie trafił. Po 
każdym kroku podnoszę głowę i staram się wśród tej zawieruchy i białego 
tumanu rozpoznać zarys budynku. Oczy mam zmrużone, nie sposób je 
otworzyć. Huk wichury tłumi wszystkie odgłosy. Gdyby ktoś krzyczał, nie 
byłoby go słychać.

Jeszcze nic nie widzę, zaczynam się denerwować. Krew bije mi w skro-
niach, czyżbym zboczył!? Nerwowo robię jeszcze dwa kroki i wreszcie widzę 
słaby zarys przebijający ścianę bieli. Trochę koryguję kierunek i wychodzę 
wreszcie na ścianę baraku. Wtaczam się do środka. Rozbierają mnie. Siedzę 
i dyszę zmęczony. Ogień buszuje pod płytą. Zaraz coś zjemy. Potem odpocznę 
i jeszcze raz tą samą drogą po piołun, bo będzie za mało. Wieczorem nikt 
nie zaryzykuje wyjść z pomieszczenia. W tym dniu zdążyłem odmrozić pra-
wy policzek. W sieni rozcierano mi śniegiem. Teraz pali jak ogniem. Pieką 
mnie też powieki i bolą oczy. Siedzę i patrzę na płomień, który wniósł do 
tej ponurej dziury trochę życia i nadziei. Gdyby tak wiało jeszcze z tydzień, 
to chyba byłby z nami koniec.

Po dwóch dniach i nocach buran nagle ustał. Zaświeciło słońce, ale mróz 
nie puszczał. Jest nam ciężko, jemy już ostatki ze skromnych zapasów. Całe 
szczęście, że jesienią udało się nam zgromadzić trochę pszenicy. Nosiliśmy 
ją przy powrocie z pola w kieszeniach, w woreczkach. Gdyby ktoś nas złapał, 
to chyba byłby koniec z nami.

Całymi dniami mielemy teraz pszenicę, wsypując po małej garstce do 
żarna. Żarna składają się z dwóch dużych, płaskich kamieni. Mają osadzoną 
rączkę, którą obraca się górny kamień. Ten wiekowy zabytek, wypolero-
wany przez lata, pożyczamy w tajemnicy od jednej z miejscowych rodzin. 
Otrzymujemy grubo zmieloną mąkę lub kaszę z plewami. Po ugotowaniu 

88  Mamałyga (rum.) – rumuńska potrawa z mąki albo kaszy kukurydzianej.
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powstaje z tego kleista mamałyga. Dodajemy jeszcze pół litra mleka i jemy 
z chlebem. Po spożyciu mamy ciepło w żołądku, a po godzinie znowu je-
steśmy głodni. Co jakiś czas mama wyciąga z kosza letnie bluzki, sukienki 
i wymienia na mleko. Na miejscu nic więcej nie można dostać. W zimie 
można otrzymać tylko pół litra, bo miejscowi sami nie mają. Krowy są nie-
dokarmione i nawet latem dają bardzo mało mleka. Przy takim odżywianiu 
mamy już początki awitaminozy, tak zwanej cyngi. Krwawią dziąsła, rusza-
ją się zęby, to typowe objawy początków tej choroby. Codziennie dziąsła 
nacieramy solą, poza bólem niewiele pomaga. Rosjanie podpowiadają, że 
trzeba zdobyć gdzieś czosnku, to jest radykalne lekarstwo domowe. Latem 
podobno rośnie w stepie dziki czosnek, też skuteczny. Słuchamy tych rad, ale 
to nie pomaga, bo gdzie go teraz zdobyć. Już napisaliśmy do Polski i może 
przyślą witaminy lub krople.

Tymczasem mrozy trzymają. Codziennie dwa razy wychodzę po piołun 
i wodę. Jak niosę ze studni wodę, to wiadro paruje, jakby woda się gotowała. 
Zdarzyło się, że niosąc piołun do mieszkania, o mało nie wyszedłem w step 
obok lepianki, tak wiało.
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I tak dzień za dniem schodzi. Żeby tylko wytrzymać do wiosny, potem 
będzie cieplej. Można będzie dokonywać wymiany naszych szmat w pobli-
skim kołchozie. Może zaczną znowu przychodzić paczki z Polski. Teraz nie 
ma mowy, aby przy tych mrozach coś zrobić. Z utęsknieniem czekamy na 
listy z kraju, tam przecież dróg nie zawiało. U nas, w przerwach między za-
wiejami, przy słonecznej pogodzie przyjeżdża z centrali gąsienicowy traktor 
„staliniec” i przywozi na saniach chleb. Jak są, to też listy. Każdy podnosi nas 
na duchu. Oni w Polsce nie zdają sobie sprawy, jak my tutaj żyjemy, mimo 
że w listach nie kryjemy tutejszych niedostatków i biedy.
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Gonimy ostatkami 
(luty 1941 r.)

Jest nam bardzo ciężko, gonimy ostatkami. Jak długo wytrzymamy? Jest 
koniec stycznia, zima nie popuszcza ani na chwilę. Nasze osiedle zasypane 
śniegiem. Chyba z całej okolicy zwiało wszystko na nasze lepianki, przez co 
powstał cały labirynt okopów ze śniegu. Łączność z krajem zerwana. Listów 
nie otrzymujemy już od kilku tygodni, o paczkach nie wspominam. Czyżby 
i tam przyszła syberyjska zima? Wsparcie duchowe też jest nam potrzebne, 
bo tutaj na nikogo liczyć nie możemy.

Nocami tylko wyją wilki. One pilnują naszego osiedla i czekają cierpliwie. 
Już nawet nie odstraszamy ich, bo to beznadziejna robota. Wracają po kilku 
godzinach. Kazachowi mieszkającemu w jurcie dwa psy wywlekły i teraz na 
oddzieleniu nie ma już żadnego. 

Cynga – postępy tej choroby zahamowaliśmy chwilowo po otrzymaniu 
z kraju witamin. Na jak długo, nie wiemy. Teraz mamy głód coraz dotkliw-
szy, aż strach myśleć, co może być. Do wiosny wciąż tak daleko. Jest coraz 
gorzej. Jemy już ostatki, jakie mieliśmy na zimę. Zostało troszeczkę mąki 
grubo zmielonej na żarnach i celowo nieprzesiewanej, przydziałowy czarny, 
gliniasty chleb, średnio 400 gram na osobę dziennie oraz pół litra mleka 
dziennie na rodzinę. Od czasu do czasu otrzymujemy butelkę oleju.

Co noc śni mi się kraj, dom babci w ogrodzie i pełno owoców, świeży miód 
w altance i ja – wiecznie głodny. Jem teraz wszystko, a oni patrzą i nie pozna-
ją mnie, nie wiedzą, skąd u mnie taki apetyt. Słyszę głos babci: – Przedtem 
przychodziłeś tylko na ołatki i kołduny z baraniną oraz by posłuchać przygód 
Robinsona. Teraz wszystko ci smakuje. Ja nic nie odpowiadam, tylko pytam, 
czy dzisiaj po kolacji będzie dziadkowi czytać Robinsona Cruzoe. Jeśli tak, to 
jeszcze przyjdę na chleb z masłem i miodem. Lubiłem przebywać u dziadków, 
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u nich obowiązywały stare zasady. W okresie jesienno-zimowym, codziennie 
po kolacji, babcia przez pół godziny czytała głośno dziadkowi rozdział z cie-
kawych książek. Lubiłem wtedy tam przychodzić i słuchać, a potem wypić 
herbaty z samowaru na prikusku89 z jedną kostką cukru. Zawsze dostawałem 
jedną i musiała mi wystarczyć. Drobiłem ją szczypcami na małe kawałki, ale 
nigdy nie umiałem wykorzystać cukru racjonalnie. Zawsze mi brakowało.

W pokoju stołowym, przy długim dębowym stole, każdy miał swoje stałe 
miejsce. Dziadek siedział w fotelu u szczytu stołu, a babcia po przeciwnej 
stronie. Reszta rodziny po obu stronach. Ponadto był jeszcze tylko stary 
ścienny zegar, uczestnik wszelkich rozmów w tym pokoju. Niedostępny dla 
nikogo poza dziadkiem, który codziennie, punktualnie nakręcał go, a on 
odmierzał czas niczym chronometr.

Rano budziłem się głodny i dopiero wówczas uświadamiałem sobie, że 
to był tylko sen. Babcia zmarła dwa miesiące przed naszą wywózką i nikt 
już dziadkowi książek nie czyta. I tak co noc mogę się teraz najeść do syta, 
ale tylko we śnie.

Tymczasem na miejscu nie ma niczego, co można byłoby dostać za szmaty 
jakie mamy, bo pieniądze nie wchodzą w rachubę. Miejscowi sami ledwo 
dyszą i też nie mogą związać końca z końcem. Nie mają czym karmić swo-
ich krówek, dają one im nie więcej jak około dwóch litrów mleka dziennie, 
a chętnych na nie jest aż dziewięć rodzin: sześć polskich i trzy ukraińskie. 
Na pięć krów z oddzielenia to dużo, bo miejscowi też muszą coś jeść. Dostać 
się do najbliższego kołchozu na odległość 18 kilometrów, przy tych mro-
zach i zawiejach, to mrzonka. Dni wloką się więc jak wieczność. Modlę się 
codziennie o siły i zdrowie. – Aby do wiosny! – tak jak mówią miejscowi.

89  Na prikusku (ros.) – sposób picia herbaty polegający na popijaniu kostki cukru 
trzymanej w ustach.
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Wilki wokół nas 
(luty 1941 r.)

Dzisiaj buran ustał. Około dziesiątej ukazało się słońce nad horyzontem. 
Śnieg zaiskrzył się milionami iskierek. Syberyjska zima w pełnej krasie. Mróz 
trzyma, jeszcze jest większy. Kazachowie mówią, że będzie ponad 40 stopni. 
Cisza, wiatru ani śladu. Mimo to wyszedłem na powietrze, może wytrzymam 
15 minut. Przed barakiem jest już kilku miejscowych mężczyzn. Wyszli tak, 
jak wychodzi się u nas po przejściu burzy. Stoją i coś komentują. Podchodzę 
do nich zaciekawiony. Pokazują mi ręką w stronę studni, ale nic nie widzę, 
taki odblask promieni słonecznych pada z tej strony. Dopiero jak przysłoni-
łem ręką oczy, zobaczyłem stado wilków obok naszej studni. Liczę, jest ich 
kilkanaście sztuk. Odległość od naszej lepianki nie większa niż 150 metrów. 
Kilka z nich leży na śniegu, oparłszy pyski na przednich łapach. Inne siedzą 
lub stoją, wszystkie wpatrzone w nasze chałupy. Obserwują, są nieruchome 
i cierpliwe. Czekają, nie spieszą się mimo głodu. Na takim mrozie tak czekać 
potrafią tylko wilki. Wydaje się, że ktoś poustawiał atrapy na śniegu, ale to 
są żywe stworzenia.

Machamy rękami, tupiemy nogami, skrzyp śniegu niesie po stepie na 
kilometr, a one nie reagują. Żaden z nich nawet ogonem nie machnie, 
jakby kpiły z nas. Są pewne siebie i zdecydowane zaspokoić głód. Daliśmy 
im spokój. Może jak się znudzą, same odejdą. Tymczasem mróz taki, że 
trudno oddychać. Usta i nos mam zasłonięte grubym szalikiem. Pozostała 
tylko szpara na oczy. Mimo to rzęsy mam oszronione, aż ciążą. Staram się 
oddychać tylko nosem, aby mroźne powietrze, zanim trafi do płuc, chociaż 
trochę się ogrzało. O zapalenie płuc w tych warunkach nietrudno. Powietrze 
czyste jak łza. Odnoszę wrażenie, że powietrza w ogóle nie ma. Jest tylko 
pustka, bezkresna dziura napełniona okropnym mrozem. Oczy mam cały 
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czas zmrużone, bo blask kłuje jak tysiące szpilek i można oślepnąć. Każdy 
krok na śniegu to głuchy trzask słyszany co najmniej na kilometr. Można nie 
wychodzić z lepianki i słyszeć wszystko, co się dzieje na zewnątrz. 

Widzę bardzo dziwne zjawisko, o którym dotychczas nie słyszałem. Na 
niebie, nad horyzontem, wyżej i niżej, w zależności od odległości, odbite są 
nieregularne kształty przypominające zwartą zabudowę. Wyglądają jak na 
negatywie filmowym: są odwrócone do góry nogami. Pytam, co to takiego. 
Okazuje się, że w mroźne dni, przy pogodzie takiej jak dzisiaj z rana, przy 
rozrzedzonym powietrzu widoczność w linii prostej dochodzi nawet do 
150–200 kilometrów. Stojący z nami wysoki, potężny Kazach łamanym 
rosyjskim językiem tłumaczy, że czasem widać nawet dalej. Kiedyś widzieli 
miasto Omsk. Nie bardzo wierzymy, Omsk jest przecież oddalony od nas nie 
mniej niż 300 kilometrów. Widząc, że mu nie wierzymy i kręcimy głowami, 
splunął i poszedł sobie do swojej jurty. Może on i ma rację, kto to wie. Tutaj 
wszystko jest możliwe.

Mimo wyjątkowo ciekawego zjawiska muszę wracać do pomieszczenia, 
aby się ogrzać. Jeszcze raz rzucam okiem na zwierzęta na śniegu. Wilki nie 
zmieniły pozycji, dalej tkwią w miejscu, jakby przymarzły do śniegu. Muszą 
być cholernie głodne. Uciekając do izby, pomyślałem, że my też całymi dniami 
chodzimy głodni i tylko we śnie najadamy się do syta. To już chyba tradycja 
na Syberii, że głód dokucza każdemu.

Poszedłem do chałupy. Wszyscy siedzą wokół pieczki, w której palą się 
suche gałązki piołunu. Temperatura w pomieszczeniu nie większa niż 10 

stopni. Szyby w okienku pokryte grubą warstwą lodu. Mama w grubym 
serdaku nałożonym na sweter, podkłada co chwila do pieca. Czesia i Jurek 
okutani w swetry, w czapkach na głowach. Zimno, mroczno i głodno. Obok 
kopci się mała lampka naftowa, zawsze to trochę ciepła. Jeszcze byłem w pro-
gu, a już wszyscy krzyczeli: – Szybciej! Zamykaj drzwi! Żeby to były drzwi. 
U porządnego gospodarza drzwi do chlewa są solidniejsze.

Usiadłem blisko kuchenki. Z początku nie mogłem swobodnie mówić, tak 
sztywną miałem twarz. Ręce i nogi też miałem zgrabiałe od zimna. Wszyscy 
pytają co z wilkami, czy mróz dalej trzyma. Mówię im, że widziałem ciekawe 
zjawisko atmosferyczne, ale to ich nie interesuje. Siedzimy w pomieszczeniu, 
ale słyszymy wszystko, co dzieje się na zewnątrz. Każdy krok po śniegu to 
jakby trzask pękającego lodu. Można poznać nawet, czy idzie kobieta czy 
mężczyzna.

Po południu młody Kazach, z którym jesienią kosiłem piołun, kilkoma 
strzałami z karabinu z uciętą lufą odgonił watahę na przyzwoitą odległość. 
Zaraz wszyscy ruszyli po wodę i zaczęto nosić piołun do chałup, aby było 
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czym palić do rana. Słońce niziutko nad horyzontem. Około godziny 14 

schowa się na kilkanaście godzin.
Wyszedłem po wodę i ja. Idę wolno, rozglądam się dokoła, czy przypadkiem 

wilków w pobliżu nie widać. Obmyślam, co będę robić, gdyby nagle pojawił się 
wilk. Z jurty wyszedł Kazach, idę więc teraz śmielej. Studnia grubo obmarzła 
lodem. Został tylko mały otwór na wiadro. Ledwie weszło. Kołowrót skrzypi 
różnymi głosami. Wyciągnięta woda paruje, jakby się gotowała. Nalewam 
do wiadra wody, jakaś gęsta. Chwytam za kabłąk i prawie biegnąc, szoruję 
do baraku. Wilków nie widać. Kazach musiał dobrze je postraszyć.

Tuż przed zachodem były już ponownie całą watahą. Znowu, jak po-
przednio, zajęły stanowiska pod studnią. Będą pilnować naszego osiedla do 
rana. Gdyby nie zmrożony śnieg, dobrałyby się do saraju, w którym stoją 
woły i konie. Wszystkie budynki na osiedlu od strony wschodniej są zawiane 
śniegiem równo z dachem. Idąc na przełaj, można omyłkowo znaleźć się na 
dachu. Z tej strony osiedle jest całkowicie niewidoczne.

Jutro może traktory z centrali przetrą drogę i nawiązana zostanie łączność 
z osiedlem. Może dostarczą też chleb na kartki. Nic jednak nie wskazuje na 
to, aby jutro było trochę mniej mroźne. Przeciwnie, wygląda, że zima szybko 
się nie skończy. Nam się wydaje, że nie skończy się nigdy. Nocą wycie wilków 
będzie trzymało nas w napięciu do rana.
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Paczki z Polski 
(marzec 1941 r.)

Końca zimy nie widać, mimo że rozpoczął się marzec. Żyjemy z dnia na 
dzień. Brakuje nam tłuszczu, warzyw, a mięsa nie widzieliśmy już od kilku 
miesięcy. Mamy jeszcze trochę pszenicy. Mąka i kasza codziennie okraszona 
litrem mleka, jaki otrzymujemy od Kazacha za sprzedane szmaty. Na szczę-
ście mamy jeszcze chleb, który raz w tygodniu można kupić w obwoźnym 
punkcie sprzedaży. To musi nam wystarczyć.

Wszyscy mamy początki cyngi. W pierwszym etapie objawia się krwawie-
niem dziąseł, potem ruszają się zęby, a wreszcie wypadają i organizm zamiera. 
U mnie wszystkie zęby już ruchome, co będzie dalej – strach pomyśleć.

W tym krytycznym okresie otrzymaliśmy wiadomość, że w centrali na 
poczcie są paczki z Polski. W domu wielka radość, trzeba je tylko odebrać 
jak najszybciej. Raz w tygodniu przy dobrej pogodzie przywożą nam chleb, 
ale to nas nie urządza, bo transport nie wraca do centrali, a jedzie dalej po 
trasie. Pytamy Kazachów, jaka będzie pogoda w następnym dniu. Oni od 
wieków obcują z przyrodą, potrafią więc trafnie przewidzieć. Uzyskana 
informacja jest pomyślna, można zaryzykować. Mama pożyczyła walonki, 
kufajkę i watowe spodnie. Obiecała dać za to herbaty, jeżeli nam przyślą. 
Mam jutro wyruszyć w drogę, a już dzisiaj myśli nie dają mi spokoju, co 
mnie może spotkać.

Rano dostałem śniadanie, najlepsze jakie można było przygotować. 
Muszę mieć siły na cały dzień. A dodatkowo jeszcze kawałek chleba na dro-
gę, który schowałem głęboko na piersi, aby nie zamarzł. Z domu wziąłem 
worek z szelkami zrobionymi ze sznura, ma mi zastąpić plecak. Do kieszeni 
schowałem zezwolenie przewodniczącego na opuszczenie oddziału i upo-
ważnienie mamy do odbioru paczek. Zaraz po ósmej, tuż po wschodzie 
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słońca, ruszyłem w drogę. Do przebycia mam około 12–14 kilometrów ste-
pem zawianym zmrożonym śniegiem. Mróz tego dnia jest łagodny, z rana 
nie więcej jak minus 20 stopni. Słońce świeci już nad samym horyzontem. 
Wieje lekki wiatr południowo-zachodni. Teraz wieje w plecy, więc zbytnio 
nie dokucza. Cały step w bieli i szumi. To zmrożony śnieg wielkości kaszy 
manny płynie po zlodowaciałej skorupie, wydając charakterystyczny odgłos. 
Aby się nie zmęczyć, idę marszowym, równym krokiem. Śnieg skrzypi pod 
nogami. Szalik, którym mam zakryte usta i nos, czapka uszanka, brwi i rzęsy 
mam białe od szronu. Skóra na policzkach napięta od mrozu i stwardniała. 
Widoczność jest słaba, najwyżej na 3–4 kilometry. Oczy mam cały czas 
przymknięte. W promieniach słońca ogromna przestrzeń śniegu jest tak 
jaskrawa, że oślepia. Nie można jej ogarnąć wzrokiem. Żadnej ciemniejszej 
plamki, żadnego punktu orientacyjnego i żadnej żywej istoty. Nawet niebo 
jest zastygłe i nieruchome. Odczucie wielkiej próżni. Czuję się zagubiony 
w tej niesamowitej, bezkresnej przestrzeni. Po godzinie trochę zwalniam, 
rozglądam się, dokoła pustka. Odwracam się za siebie. Na horyzoncie widzę 
ciemniejsze plamki – to nasze lepianki. Na razie idę raczej dobrze po polnej 
drodze, chociaż ślady traktorów są zawiane. Trochę pomaga mi wystający 
gdzieniegdzie piołun, który rośnie przy tej drodze. Mimo to mam dobrego 
stracha. Boję się wilków i buranu. Zabrany kij niewiele by mi pomógł, ale 
dodaje pewności. Niosę go więc na wszelki wypadek. Po okresie godowym 
stada wilków rozdzieliły się, stąd mniejsze zagrożenie.

Na buran nie ma żadnej rady, a mam tylko zapewnienie Kazachów, że 
przy tym wietrze nie powinien mnie zaskoczyć. Idąc, cały czas rozmyślam, 
co może mnie spotkać i co będę musiał robić. Wreszcie widzę na horyzoncie 
ciemne słupy linii telefonicznej poprowadzonej wzdłuż drogi do centrali. 
Jest mi raźniej. Mimo woli przyspieszam. Od słupów już niedaleko, jeszcze 
ze 3 kilometry. Około południa jestem już wśród lepianek centrali. Pusto, 
czasem ktoś szybko przebiegnie. Osiedle jakby wymarłe, tylko obok kantoru 
sowchozu stoją trzy traktory z pracującymi wolno silnikami. To „stalińce”, silne 
traktory gąsienicowe produkowane aż w Stalingradzie nad Wołgą. Odnajduję 
lepiankę, w której w jednym maleńkim pomieszczeniu jest punkt pocztowy. 
Spieszę się, bo mam jeszcze dzisiaj wracać tą samą drogą, a po godzinie 14 
robi się już ciemno. Nie mam nawet czasu, żeby odwiedzić kolegów, z którymi 
latem ubiegłego roku pracowałem w stepie. Na poczcie pusto, zimno i nijako. 
Usiadłem na ławie, aby choć trochę odpocząć. Ściągnąłem szalik sztywny jak 
wiór i położyłem, aby odtajał. Pracownica w kufajce i walonkach załatwiła 
formalności związane z wydaniem paczek. Wreszcie otrzymuję dwie paczki, 
każda waży 5 kilogramów. Nadane w Polsce, na poczcie w Baranowiczach. 
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Ładuję je do worka. Źle będzie je nieść, bo paczki są w skrzynkach z dykty 
obszytej płótnem. Siadam ponownie na ławie, wyciągam spod kufajki kawałek 
chleba i łamiąc go, łapczywie jem. Kobieta nie zwraca na mnie uwagi, mogę 
sobie spokojnie odsapnąć.

W pewnej chwili otwierają się drzwi i wchodzi podobny do mnie chłopak. 
Już od progu poznałem, że musi to być Polak. Zgłosił swoje zawiadomienie 
do odbioru paczek i usiadł obok mnie na ławie. Zaczęliśmy rozmawiać. 
Okazało się, że mieszka z dwiema starszymi siostrami w oddzieleniu o jakieś 
16 kilometrów stąd. Jest to punkt hodowlany, pilnują młodych byczków 
latem i zimą. Ciężko im bardzo, codziennie muszą naciągać dużo wody ze 
studni, aby napoić zwierzęta. Zimą są kłopoty z wilkami, które co jakiś czas 
zagryzają im coś ze stada. Tym specjalnie się nie martwią bo i im coś zostaje. 
Nie mają mąki, kaszy ani mleka.

Na tym odludziu żyją trzy rodziny Kazachów i oni. Boją się, bo Kazachowie 
ich straszą i dobierają się do dziewczyn. Na noc barykadują drzwi i siedzą 
cicho. Kazachowie wyciągają od nich żywność i wszystko co mają. Wygląda, 
że mają jeszcze gorzej jak my. Był to sympatyczny chłopak, o dwa lata starszy 
ode mnie. Nie pamiętam już, jak się nazywał. Ukończył w Polsce dwie klasy 
gimnazjum. Tak fajnie się rozmawiało, ale przed nami powrotna droga. Po 
pożegnaniu każdy ruszył w swoją stronę.

Idzie mi się teraz o wiele gorzej. Po kilkunastu minutach czuję na ple-
cach każdy kant paczki. Poprawiam raz i drugi, niewiele to pomaga. Mam 
słońce przed sobą z prawej strony, idę teraz na południe. Zachodzić będzie 
na wysokości prawego przedramienia. O tym muszę pamiętać, aby nie 
zbłądzić. Droga jest męcząca, co jakiś czas przystaję i odpoczywam. Jestem 
jednak słaby i coraz gorzej mi się idzie. Ogarniają mnie wątpliwości, czy 
wytrzymam. Jeszcze kawał drogi. Tymczasem słońce nieubłagalnie chyli 
się ku zachodowi. Mietielnica trochę się wzmaga. Miecie teraz już dobrze, 
wygląda, jakby cały step płynął. Pocieszam się, że przed zachodem wiatr 
zawsze się wzmaga. Coraz mniej mam siły, krok mam krótszy i dyszę ciężko. 
Patrząc na ruchomy step, zaczynam się bać, czy z tego nie będzie prawdziwej 
zadymki, czy zdążę dojść.

Mróz tężeje, szczypie w policzki. Co jakiś czas sprawdzam je i rozcieram. 
Przechylam głowę, aby wiatr tak ostro nie smagał po oczach. Powieki mam 
pogrubione, oczy łzawią i bolą. Chyba przechodzę kryzys fizyczny i psychiczny. 
Teraz wystarczy tylko usiąść na chwilę, a nie miałbym już sił wstać i byłby to 
koniec. Jeszcze raz się zrywam, idę już na siłę. Mimo mrozu, który pewnie 
znowu spadł do 20 stopni, dyszę ciężko. Grabieją mi ręce. Słupy telefoniczne 
minąłem dawno, jestem na najgorszym odcinku, nic nie widać ani przed, 
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ani za sobą. Śnieg mieni się różnokolorowo, z przewagą czerwieni, a dokoła 
straszna pustka.

Po zachodzie słońca robi się groźnie. Niebo ściemniało, jeszcze bardziej 
kontrastuje z białym już teraz śniegiem. Wzmaga się szum zmrożonego śniegu, 
który wiatr miecie po stepie. Praktycznie idę prawie po omacku. Przystaję 
ponownie, nie wiem, który to już raz w powrotnej drodze. Ogarniam wzrokiem 
horyzont, mroczno i mało już widać. Czuję jedynie dokoła ogromną pustkę, 
przerażającą jak cała ta azjatycka Syberia zimą. Wiatr smaga bez ustanku po 
twarzy. Staram się coś zobaczyć w tym mroku, ale nic nie widzę. Powinno już 
być niedaleko. Robi się coraz ciemniej. Stoję pochylony do przodu i ciężko 
dyszę. Już nie mam sił, aby zrobić nawet jeden krok. Zapomniałem o wil-
kach, zresztą o wszystkim. Tylko czuję, jak mróz ogarnia moje ciało. Strach 
okropny zagląda mi w oczy. Wzdrygam się i jeszcze raz ruszam przed siebie, 
mocno pochylony do przodu, aby łatwiej pokonać zaporę silnego wiatru. 
Już nie idę, a wlokę się noga za nogą, aby być bliżej celu.

Byłem zupełnie blisko osiedla, a nie widziałem go wcale. Musiałem 
trochę zboczyć z drogi, bo przy kolejnym przystanku zauważyłem zupełnie 
z prawej strony mdłe światełko. Podrywam się i wytrzeszczam oczy, mimo 
że wiatr miecie mi prosto w twarz zmrożonym śniegiem jak tarką po skórze. 
Idę prosto, boję się, aby mi nie zgasło. Jednak zboczyłem z trasy. Strach, 
aby nie zgubić światełka, dodaje mi jeszcze raz sił. Poprawiam worek na 
plecach i nie zważając na kłujące w twarz podmuchy wiatru, brnę prosto 
na światło. Dochodzę wreszcie do pierwszej z brzegu lepianki i zatrzymuję 
się za osłoną ściany, opieram się plecami. Wydaje mi się, jakbym znalazł się 
w raju. Odpoczywam trochę.

Małe światełko lampki naftowej było mi dzisiaj najdroższe, ono dało mi 
siły do ostatecznego wysiłku. Nawet nie wiedziałem, że to mama wystawiła 
to światło w oknie, abym miał drogowskaz. Jak wszedłem do pomieszcze-
nia, wszyscy odetchnęli na mój widok. Usiadłem na ławie. Nie miałem siły 
zdjąć worka z pleców, tak się zmęczyłem w ten słoneczny, marcowy dzień na 
kazachskim stepie. Mama zaczęła czytać głośno list z Polski, który przynio-
słem, od Cioci Reni. Co chwilę przerywała czytanie, aby wyrównać oddech 
spowodowany podnieceniem.

Wasilków 25.02.1941 r.
Moja Kochana, Biedna Sabciu!
Wczoraj dostaliśmy Twój list, pisany 2 II – strasznie długo teraz idą. 
Cieszysz się, że jeszcze ostatecznie zdrowie Was nie opuszcza, choć 
już tak strasznie wyglądasz i czujesz z tym chorym sercem. Boże, 
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Boże, jakież to wszystko straszne. Tak smutno nastroił mnie Twój list, 
że znowu cokolwiek robię i jem – mam skrupuły, że jest mi dobrze, 
korzystam ze wszystkich wygód, a Ty kochana i biedne dzieci mu-
sicie się tak strasznie męczyć. Ale jak zwykle proszę Boga o zdrowie 
dla Was, bo koniec tym mękom być musi i kto wie, czy już nieprędko 
będzie. Zanim przyjdzie ten mój list, dostaniesz zapewne poprzedni, 
w którym pisałam, że sprawa Twoja poszła do prokuratora BSSR90. 
Z Wierchownego Sowietu91 odpowiedzieli dość szybko, może Dobry 
Bóg skróci Wasze cierpienia. Nie upadajcie tylko na duchu, bo jak 
stracicie wiarę w lepsze jutro – zeżre Was to życie, jak robak drzewo. 
I wiesz Sabciu, że mi teraz nic a nic nie żal, że mama nie żyje, bo 
pomyśl, ile Bóg zaoszczędził Jej cierpień. Przecież ja sobie nie wyobra-
żam, jak ona by każdy Wasz list opłakiwała. Bo ja, choć tak strasznie 
z całego serca Ci współczuję i chciałabym pomóc, bywają chwile, że 
zapominam o Waszej nędzy, i wtedy mam pretensję do życia, że nie 
mam zadowolenia, przyjemności. Czy to nie egoizm? A że korzystam 
z takiego dużego mieszkania, z wygodnego łóżka i mam do syta jeść, 
to uważam, że to jest naturalne. A przecież Ty po tym piekle na pew-
no zadowoliłabyś się znacznie mniejszymi wymaganiami.
Piszesz, że jeszcze nie otrzymałaś paczek wysłanych w styczniu. 
Cholerne porządki! Bratowa Staśki Półbratowej już dawno napisała, 
że dostała, choć razem były wysłane. Ale już może dotąd je masz. 
Przydadzą się Wam wojłoki i sukienki Tobie. W tym miesiącu wy-
słaliśmy znowu, ale trochę nieszczęśliwie. Nie chciałam Ci na razie 
pisać, żebyś się nie martwiła, ale teraz już wszystko w porządku, 
więc można. 6 II Tato powiózł i razem z nim pojechała Pisarewianka 
z Dwornej ulicy – ona wiozła paczki Poznańskiej. W Białymstoku na 
stacji zabrali do rewizji, odsypali po kg owsianki i makaronu, kazali 
zapłacić sztrafu 30 rb za to, że wiózł 3 paczki (jedna Białozorów), no 
i w końcu pojechali. Ale tu dopiero początek, zaraz za Wołkowyskiem 
pociąg podobno wjechał nie na swój tor i niektóre wagony poprze-
kręcały się, a ten w którym Tato jechał, zupełnie się wywrócił. Jedna 
młoda sowiecka dziewczyna, która z Tatą jechała, została zabita, 
a Tato poharataną miał twarz i rękę. Uderzenie musiało być silne, 
bo twarz była całkiem czarna, a nos, broda i palec zszywane. 9 dni 
w szpitalu w Zelwie i stamtąd pojechał do Baranowicz i nadał jeszcze 

90  BSSR – akronim od nazwy: Białoruska Socjalistyczna Sowiecka Republika.
91  Wierchowny Sowiet (z ros.) – potocznie: Rada Najwyższa Związku Sowieckiego.
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Wasze paczki. Jak wrócił do domu, był jeszcze słaby i trochę spuch-
nięty, ale teraz wspaniale wszystko pozarastało i czuje się normal-
nie. Wczoraj był nawet w Białymstoku w bani. Miał jednak i bólu, 
i strachu. I pomyśl, co za ironia. Ta Pisarewianka wyszła cało z tej 
katastrofy i ona pojechała dalej i nadała paczki w Baranowiczach, ale 
ledwie wróciła do Wasilkowa, za dwa dni wróciły jej paczki. I w ogóle 
podobno Baranowicze już paczek nie przyjmują, ale za to do Lidy 
teraz jeżdżą i my, nie bój się, dostaniemy się jakoś do Lidy [...].
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Za czabana 
(wiosna 1941 r.)

Po długiej i ciężkiej zimie, którą z wielką trudnością przetrwaliśmy dzięki 
paczkom z Polski, mamy nareszcie wiosnę. Śniegi szybko się stopiły. Ziemia 
obeschła. Pojawiła się pierwsza zielona trawa, jeszcze mizerna, jakby bała się 
pokazać w całej krasie, ale symbolizująca już wiosnę. Raźniej nam było na 
duszy, może będzie lepiej. Przed nami teraz praca i jeszcze raz praca. Każdy 
w sowchozie będzie musiał pracować za dwóch, bo wielu mężczyzn zabrano 
do wojska. Poszli starsi i młodsi, kawalerowie i żonaci. Jeden trafił do Persji. 
Ten ma dobrze. Pozostali przeważnie na granicę z Chinami. Pozostały tylko 
niedobitki, starzy, młodzież, kobiety i dzieci.

W naszym oddzieleniu jest teraz trzech mężczyzn: jeden Rosjanin i dwóch 
Kazachów. Ponadto trzech Ukraińców z Polski i nas, dwóch Polaków po 15, 
17 lat. Reszta to kobiety i dziewczęta oraz małe dzieci. Zaczęły się siewy. Tej 
wiosny mamy obsiać około 2000 hektarów ziemi. Czy zdążymy? Pracują 
wszyscy od 14 roku życia, od świtu do zmroku. Do ciężkich traktorów 
przyczepiamy maksymalną liczbę siewników. Przeważnie pięć, czasem 
nawet siedem. Obsługiwanie takiego zestawu to nie przelewki nawet dla 
dorosłych. My pracujemy po dwie osoby na zestaw, ale i tak ledwo dajemy 
radę. Do jednego siewnika wchodzi około 100 kilogramów ziarna, które 
trzeba donieść nieraz z odległości 15 metrów. Potem w czasie ruchu zestawu 
przeskakujemy z siewnika na siewnik, aby sprawdzić prawidłowość wysiewu, 
likwidując ewentualne zatory w oczkach. Po kilku tygodniach takiej pracy 
wykończyłem się zupełnie. Noszenie worków wagi 60 kilogramów było po-
nad moje siły. Doszło do tego, że przed sobą nie mogłem unieść nawet 10 
kilogramów, zaraz dostawałem silnych bólów brzucha i biegunki. Schudłem 
jeszcze bardziej. Oczy wpadły, ciągnę już ostatkiem sił. Męczę się okropnie, 
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nie nadążam. Coraz mniejszy jest efekt mojej pracy. Traktorzyści ponaglają, 
żeby nie mieć przestojów, bo płacą im od hektara.

Znajome Rosjanki mówią mi, że się poderwałem i należy zmienić na 
jakiś czas pracę. Zwróciłem się do przewodniczącego Kazacha. Ten mnie 
złajał. Albo nie wierzy, albo mało go to obchodzi. Wróciłem do pracy jak 
struty. Nic mi nie wychodzi, przestoje coraz dłuższe. Wtedy zaczął mi grozić 
sądem za sabotaż. Dopiero wstawiennictwo rosyjskich kobiet przyniosło 
efekt. Klnąc i plując, krzyczał jeszcze, lecz w końcu zrezygnował i odesłał 
mnie do oddzielenia, abym się wykurował przy lżejszej pracy na miejscu.

Odległość 10 kilometrów pokonałem piechotą, niosąc ze sobą bochenek 
chleba. Trafiłem do swoich późnym wieczorem. Była radość i jednocze-
śnie zmartwienie, co robić? Mama poszła po radę do starego dzieduszki, 
który już nie pracował. Poradził i dał jej jakieś ziele do parzenia i picia. Po 
dwóch dniach dostałem nową pracę. Mam pomagać Kazachowi. Będę pasł 
zwierzęta, 18 wołów pociągowych sowchozu, kilka wybrakowanych koni, 
które w obecnym stanie nie nadają się do pracy. Do tego jeszcze pięć krów 
prywatnych, w tym jedna należąca do przewodniczącego. Po ciężkiej zimie 
mają na zielonej trawie poprawić kondycję. Dotyczy to również i mnie, bo 
żadnych lekarstw ani lekarza tutaj nie ma. Piję tylko wywar z ziela, które 
podarował dzieduszka.

Codziennie, bardzo wcześnie rano, zabieram całe to swoje towarzystwo 
i wyganiam w step na południe od osiedla, gdzie nie mamy upraw. W stepie 
spędzam cały dzień i dopiero wieczorem wracam z powrotem. Pracę mam 
teraz lekką, a jeszcze do tego dostaję raz w tygodniu po litrze mleka od wła-
ścicieli prywatnych krów. Mamy teraz pięć dni w tygodniu po litrze mleka 
do niezastąpionej zacierki. Czasem dostaję też coś na drogę. 

Kazachowie dają mi lepioszki i suszony na słońcu twaróg. Twaróg ten 
robią z tłustego sera rozdrobnionego na grudki jak zacierka i wysuszonego 
na słońcu. To ich popularna potrawa i dodatek do ajranu. Jadłem te przy-
smaki, aby zaspokoić pragnienie, zatykając nos. Było to nawet do zjedzenia, 
tylko ten specyficzny zapach wywracał wnętrzności. Potrawy te przechowują 
i przewożą w źle wyprawionych workach i stąd ten smród. Gruba Kazaszka 
też kilka razy przygotowała mi posiłek. Coś ona do mnie czuje, zawsze jak 
mnie spotyka, zaczepi, pokazując w uśmiechu swoje połamane zęby. Pewnego 
razu, przechodząc obok jurty, zatrzymałem się sam. Ona w tym czasie stała 
i trzymając swego malca pod pachą, myła go zimną wodą. Malec wydzierał 
się na cały step, lecz ona nie zwracała na to żadnej uwagi i polewała go wodą 
z czajnika. Patrzyłem, co z tego będzie, nie wierząc, że tak można od małego 
hartować. Po umyciu poklepała go po pupie dla rozgrzewki, wysuszyła na 
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wietrze i zaniosła do kołyski. Musiałem się podobać tej dzikusce, bo przyszła 
i coś mi tłumaczy, ale nic nie zrozumiałem. Po kilku dniach, przechodząc, 
znowu ją spotkałem. Siedziała obok jurty. – Salam alejkum – pozdrowiłem. 
Odpowiedziała, śmiejąc się. Zatrzymałem się, a ona pokazuje palcem na 
mnie, a potem na siebie i patrzy uważnie na mnie. Potem jeszcze raz to samo, 
abym zrozumiał, wskazuje na mnie, a potem na siebie, a raczej na miejsce 
niewymowne kobiety i śmieje się całą gębą. Miejscowe kobiety, tak Kazaszki, 
jak i Rosjanki, latem majtek nigdy nie noszą. Gest wymowny, ale udałem, 
że nie wiem, o co chodzi. Ona po rosyjsku ani słowa, coś zaszczekała po 
kazachsku, złapała ręką jakieś naczynie z trawy, wyprostowała się i już bez 
uśmiechu zniknęła w jurcie. Szybko uciekłem.

Poza nią tylko Gromowa coś mi podrzucała, często pytając, jak się czuję. 
Wyczuwało się w niej człowieka. Inni byli albo obojętni, albo wyraźnie wrogo 
nastawieni. Ona jedna wyróżniała się tutaj nie tylko ludzką postawą, ale też 
urodą. Typowa rosyjska kobieta z kokiem włosów. Bezpośrednia, czasem aż 
chamska, ale sprawiedliwa i odważna. Umiała i nie bała się ująć za kimś, nie 
zwracając uwagi, że inni mają odmienne zdanie. Sprawiedliwa, często stawała 
w obronie pokrzywdzonych. Prosta, niewykształcona, dumna, ładna baba. 
Jej mąż i brat męża byli traktorzystami. Też życzliwi i uczynni. Te wyjątki 
kontrastowały bardzo na tle powszechnej wrogości.

Codziennie do obrony zabierałem ze sobą długi, ponad metrowej długości, 
sękaty kij. Ten kawałek drewna dodaje mi pewności i pomaga utrzymać po-
słuch wśród zwierząt. Krowy to półdzikie stworzenia, drobne, czerwono-białe, 
biegają po stepie jak antylopy. Mleka to one dają tyle, co kot napłakał, ale są 
niewybredne. Jedzą wszystko, co natura rodzi w stepie. Stare, wypracowane 
woły są powolne, nieczułe na mój kij. Z nimi mam cały czas spokój. Konie 
też nie robią kłopotu. Za to krowy zalazły mi dobrze za skórę.

Na stepie całymi dniami obserwuję przyrodę. Szczególnie ciekawi mnie 
niebo, po którym teraz szybko płyną cumulusy pędzone wiatrem z zachodu 
na wschód. Całe tabuny tych obłoczków przemieszczają się na tle jaskrawo-
niebieskiego nieba. Leżąc na plecach, patrzę i myślę, który z nich był nad 
Polską, może nawet nad moją rodzinną miejscowością. Myśli błądzą po 
znajomych kątach. Czasem przed oczami mam naszą rzekę, jej spokojny 
nurt wśród tataraków. Na pastwiskach stada łaciatych krów stojących o tej 
porze spokojnie i przeżuwających wolno spożytą rankiem, soczystą, zieloną 
trawę. Gdy tak myślę, jest mi ciężko na sercu. Tak bym chciał tam teraz być, 
chociaż krótko, aby z bliska popatrzeć. Coś mnie dławi w środku i gniecie żal 
za utratą tego wszystkiego. Nade mną bezkres nieba i te cumulusy. Niestety, 
nic mi nie mogą powiedzieć.
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Z zadumy odrywa mnie piękny lot orła. Szybuje na tle obłoków. Lot 
majestatyczny, ptak prawie nie rusza skrzydłami. Jest wolny. Przynajmniej 
jeden w tym kraju. Nikt go nie pogania, może przemieszczać się z miejsca 
na miejsce. Kołuje przez jakiś czas nad jednym miejscem. Coś pewnie za-
uważył. Ptaki na stepie gnieżdżą się w burzanie na ziemi i tam wysiadują 
potomstwo. Duże nagrzanie ziemi powoduje, że w powietrzu powstają 
prądy wznoszące, na których wielkie ptaki całymi dniami patrolują swój 
teren. Ptaków drapieżnych jest tu dużo. Niektóre są ogromne, to krogulce, 
sępy i orły. Nie brakuje też myszołowów i jastrzębi różnego gatunku. Są też 
polarne drapieżne sowy. Spadają jak kamień z dużej wysokości ze złożonymi 
skrzydłami na upatrzoną ofiarę. Mogą pochwycić susła, bobaka czy też zają-
ca. Potem z trudem podrywają się w powietrze. Pracują mocno skrzydłami, 
zanim nie nabiorą odpowiedniej wysokości, aby odlecieć w kierunku swego 
gniazda. Nie zawsze atak się udaje.

Mam dużo czasu. Obserwuję więc, co się dzieje dokoła, a wiosną widać 
bardzo daleko. Wśród traw i piołunów kopią swoje nory różne gryzonie, 
a na wolnych miejscach stepu bobaki. To duże gryzonie większe od zająca. 
Nory mają z kilkoma otworami. Zawsze jak wychodzą, to jeden z nich stoi 
słupkiem na małym wzniesieniu i pilnuje. Są one bardzo płochliwe. Często 
uganiam się za gronostajami, które teraz są bure. Nikt ich tutaj nie chwyta. 
Czasem spotykam w pewnej odległości wilki. Rozgrzebują nory, aby schwytać 
susła lub bobaka. Nie gardzą też małą myszką.

Włócząc się po stepie, napotkałem regularne kopczyki porośnięte soczy-
stą trawą, inną niż otoczenie. Rozgrzebałem kilka. W środku była zbielała, 
sparzona pszenica. Każdy kopczyk to co najmniej worek pszenicy. Byłem 
zdziwiony. Wieczorem pytam miejscowych skąd w stepie tyle pszenicy, a oni 
mówią, że to ślady po dobrym urodzaju. Nie zdążyli zwieźć już wymłóconej 
pszenicy. Spadły śniegi i tak już zostało.

Dzień za dniem podobny do siebie. Przyszło krótkie tutaj, gorące lato 
z temperaturami nietypowymi i sięgającymi ponad 40 stopni. Teraz w po-
łudnie zwierzęta kładą się w burzanie na ziemię, aby choć trochę ochłodzić 
swoje cielska. Ja też szukam schronienia i czekam, aż słońce obniży się nad 
horyzont. Wtedy dopiero zwierzęta zabierają się do trawy, a ja do myszko-
wania po okolicy. Pewnego razu zareagowały nietypowo. Zbiły się w kupę 
zadami do środka i stojąc, ryczały groźnie, spuściwszy łby do ziemi i trzęsły 
nimi groźnie. Mimo udomowienia zachowały jeszcze pierwotne odruchy. 
Może nadeszło kilka wilków i obchodziły stado dookoła? Musiałem pokazać 
się z uniesionym kijem i trochę pokrzyczeć. Nic nie widziałem, ale na tym 
się skończyło.
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Z każdym dniem jest coraz upalniej. Suchy, gorący wschodni wiatr smaga 
codziennie. Obserwuję teraz przesuwające się trąby powietrzne. Już z da-
leka widać komin wysoki na kilkadziesiąt metrów, w którym wirują trawy, 
gałązki piołunu i tumany piachu i kurzu o kolorze czerwieni. To ze stepu. 
Zwierzęta wtedy stoją nieruchomo ze spuszczonymi łbami. Dokoła ciemno-
ści, raz większe, czasem mniejsze. Takie nietypowe oświetlenie powodowało 
podrażnienie, nadmierną pobudliwość. W czasie dużych i długo trwających 
upałów susły śpią tak jak zimą, w norach. W południe życie na stepie na kilka 
godzin zwalnia tempo. Tylko niestrudzone sępy nie rezygnują z patrolowania 
swego terytorium. Kołują nad stepem niestrudzenie.

Od kilku tygodni nie spadła ani kropla deszczu, a upały w dzień do 40 
stopni. W taki upalny dzień leżałem zaszyty w burzanie. Zwierzęta też zna-
lazły sobie lokum w gęstych trawach i czekamy. Spokój tego dnia nie trwał 
długo. Jakiś niepokój ogarnął wszystkich. Kręciłem się bez powodu. Raptem 
zwierzęta jak na komendę wstały i zaczęły wietrzyć, wyciągnąwszy głowy na 
zachód. Kręcą głowami niespokojnie i porykują ponuro. Raptem zawróciły 
i pognały przez step, a ja za nimi. Co je tak wypłoszyło? Nie ma mowy, aby 
je dogonić, nawet woły dotrzymują kroku krowom. Rozglądam się dokoła 
i teraz dopiero widzę, że horyzont na zachodzie jest czerwony. Coś tam się 
dzieje, nie wiem co. Widzę niepokój w otaczającej przyrodzie. Pojedyncze 
zwierzęta przebiegają obok jak nieprzytomne. Jakaś antylopa, kilka wilków, 
są też zające. To step się pali. Zaczynam biec zaniepokojony. Oglądam się za 
siebie. Moje zwierzęta zginęły mi już z oczu. Podsycany wiatrem ogień buszuje 
wśród wysokich traw. Widzę już nawet czarny gęsty obłok, który zajmuje 
pokaźną część nieba. Słońce, które znalazło się po stronie zachodniej jest 
przesłonięte chmurami czarnego dymu. Lecę bez tchu, strach dodaje mi sił.

Wreszcie dopadłem osiedla, a tu rejwach na całego. Kazach długo patrzył 
w tym kierunku. Potem mówi: – Duży pożar. Całe szczęście, że ława ognia 
idzie od nas kilka kilometrów od zachodu na wschód. Pod wieczór widać 
łunę zajmującą połowę sklepienia. Wszyscy stoją i obserwują z trwogą. 
Z naszego oddzielenia dwa „stalińce” z pługami też już pracują przy oraniu 
pasów bezpieczeństwa, aby przeciąć drogę ognia. Z centrali przyjechało 
kilka ciężarówek z ludźmi. Ci, którzy przybyli na chwilowy odpoczynek, są 
osmoleni, czarni i zmęczeni. Mówią, że trawy zapaliły się od traktora, potem 
ogień ogarnął łany pszenicy. Pracuje tam 1 i 2 oddzielenie naszego sowchozu. 
Zabrano też i od nas kilka osób.

Akcja trwa całą noc. Rano wrócili, aby kilka godzin odpocząć. Step pali 
się już 20 kilometrów od naszego osiedla. Morze ognia przerzuca się przez 
zaorane pasy. Ludzie mają twarze okopcone, oczy czerwone, świecą tylko 
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białka. Co mogli, to zrobili. Przed samym osiedlem, w odległości około 10 
kilometrów, zaorano jeszcze jeden pas ziemi. Ogień idzie szybko, bo okropna 
susza i do tego wiatr. Trudno go zlokalizować. Dobrze, że pod wieczór wiatr 
się uspokoił. Jeszcze jedną noc i dzień pracowano. Ogień był już widoczny. 
Paląca się pszenica strzelała głośno, rozrzucając iskry na dużą odległość.

Wszyscy w osiedlu byli w pogotowiu. Przez dwie noce nie spano, aż 
zagrożenie minęło. Widziałem pierwszy raz w życiu coś takiego. Ogień jest 
straszny. Na stepie szczególnie straszny. W ciągu dwóch lat po pożarze śladu 
nie zostanie. Wyrośnie nowa trawa i rośliny stepowe. Pustkę zapełnią nowe 
ptaki i zwierzęta.
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List wiele mówiący 
(czerwiec 1941 r.)

Czerwiec w tym roku jest wyjątkowo upalny. Tak mi się przynajmniej wydaje. 
Miejscowi Kazachowie twierdzą, że u nich tak jest zawsze. Może i tak! Nie 
widać już w ciągu dnia na jaskrawym niebie cumulusów płynących z szybko-
ścią ekspresu z zachodu na wschód. Teraz raczej podwiewa z południowego 
wschodu, z Pustyni Mongolskiej, wtłaczając do nas suche powietrze, którego 
nawet wiatr nie potrafi złagodzić, bo aż zatyka. Wytrzymać cały dzień na 
stepie to też mordęga. Staram się, aby przed południem zawsze zbliżyć się 
do łanów piołunu porastających dawne, uprawiane odcinki. Tam chowam 
się w gęstwinie młodniaka, gdzie trawa jest jeszcze zielona. Łamię naręcze 
zielonych gałązek piołunu i leżąc, zakrywam głowę. Zaraz odczuwam dużą 
ulgę. Chociaż w ustach mam gorycz piołunu. Tak leżąc, dumam, a jest o czym. 
Zwierzęta w południe też kładą się w tym stepowym „lesie”, aby przeczekać 
najgorszy okres – południe.

Dzisiaj wieczorem dowlokłem się na osiedle potwornie zmęczony i głodny 
jak wilk stepowy. W naszym pomieszczeniu łagodny półmrok. Padłem na 
posłanie, nawet nie myśląc o jedzeniu. A na miskę mamałygi przygoto-
wanej z pszennej mąki zrobionej na żarnach i na kawałek podsuszonego 
chleba nawet nie spojrzałem. Leżąc tak, dłuższą chwilę odpoczywałem. Jest 
takie popularne rosyjskie powiedzonko na Syberii: – Żyć budziesz, no... nie 
zachoczesz92.

Mama, widząc mnie obojętnego na wszystko, wyciągnęła z kosza list z Polski, 
który dzisiaj dostała. Przywieźli go z centrali sowchozu razem z chlebem. 

92  Żyć budziesz, no... nie zachoczesz (z ros.) – Będziesz żyć, ale nie będziesz miał (na 
to) ochoty.
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List był od cioci Reni, siostry naszej mamy. Podała mi go do przeczytania. 
Ciocia jesienią 1939 r. wróciła z Polesia, gdzie była nauczycielką, i zamieszkała 
w Wasilkowie, w domu naszego dziadka. Po naszej deportacji na Syberię cały 
czas nam pomaga, przysyłając paczki z żywnością i lekarstwami.

To mnie postawiło na nogi. Chwyciłem pismo, bo to przecież z Polski, 
i zacząłem czytać. List pisany był 26 maja 1941 r. Zawsze byłem ciekaw treści, 
bo często przemycane były ciekawostki. Myślałem, co też tam w Wasilkowie 
się dzieje, może któryś z kolegów przypomniał sobie o mnie? Treść listu była 
zaskakująca. Niedługo, jak się wyraziła, „dużo może się zmienić i przekręcić”. 
Oto dwa małe fragmenty listu:

Najdroższa Nasza Sabciu!
Może Bóg najłaskawszy pozwoli, że już nie tak długo trzeba będzie 
ograniczać się do takiego porozumiewania się z Tobą. Żyjemy obecnie 
pod ogromnym znakiem zapytania politycznych wyczynów naszego 
zachodniego „przyjaciela”. Najlepszemu politykowi trudno jest teraz 
przewidzieć, co nastąpi za tydzień, za dwa. Lato długie, dużo może 
się zmienić i przekręcić. Na to liczę i Boga proszę o szybkie zlitowanie 
się nad Wami. [...]
W Wasilkowie wojska prawie nie ma. Dwa dni temu wyszli w „łagry” 
na trzy, cztery miesiące. Ich żony płakały przy pożegnaniu i mówiły, 
że teraz nie wiadomo, dziś „łagry”, a jutro może być wojna. Odbywa-
ją też próby nalotów. Musimy wieczorami zaciemniać okna. Wszystko 
to przypomina mi lato poprzedzające tę przeklętą wojnę. Aby Bóg dał, 
żeby to była taka sama przepowiednia, tylko na zamianę tego, co się 
stało. Wierzymy w to mocno. [...]

Jak skończyłem, mama powiedziała, abym z nikim o tym nie rozmawiał. 
Zapewniłem, że tak będzie. Po przeczytaniu listu mówię do mamy, że chociaż 
jest to nam na rękę, to Hitler chyba zwariował, jeżeli ma zamiar ruszyć na 
tego „kolosa na glinianych nogach” – jak głośno niektórzy mówili. Rosja to 
ukryta potęga, kraj nieobliczalny. Zresztą to ich sprawa. Nam te słowa z Polski 
są potrzebne. Musimy w coś wierzyć, bo inaczej zginiemy.

Od tego czasu kilka razy na stepie wracałem do tej sprawy. Szczególnie 
w dni, kiedy wiatr zachodni przypominał mi, że tam gdzieś jest mój kraj. Ile 
razy wałkowałem ten temat, zawsze dochodziłem do tego samego wniosku. 
To plany szalone, nie skończyli z Anglią, a chcą dodatkowo ryzykować. Teraz 
już nie tylko z rozbudowaną armią, ale też z aurą. Niespotykane w Europie, 
wiosenne i jesienne roztopy i bardzo silne mrozy.
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Przypominam sobie, że przed wojną nasi mężczyźni w rodzinie zawsze 
zajmowali się politykowaniem. Ja, podrostek kończący szkołę powszechną, 
pilnie słuchałem, siedząc z boku, jak oni zapamiętale się sprzeczali. Zawsze po 
powrocie do domu ojciec próbował mi wyjaśnić moje wątpliwości, szczegól-
nie dotyczące spraw wojskowych. Miałem w przyszłości zostać zawodowym 
oficerem. Tuż po wrześniu 1939 r. spotkania odbywały się w domu mojego 
dziadka. Tam roztrząsano ostatnio modne różne przepowiednie dotyczące 
Polski i sąsiadów, a szczególnie Wernyhory, liryka ukraińskiego i kozaka 
z XIX wieku. Przypominam sobie fragment: „Czarny orzeł miał powrócić 
ze wschodu ze złamanym skrzydłem”.

To dlatego chyba ciotka z takim przekonaniem przekazała nam w liście te 
zamiary zachodniego sąsiada. Ale do tego trzeba, by w Niemczech przesta-
no realnie myśleć. Pamiętam, że już wtedy nie wierzyłem w przepowiednie 
i w brak realizmu u Niemców. Jak można przewidzieć na tyle lat, jeżeli nawet 
na dzień jutrzejszy nie potrafimy przewidzieć dokładnie pogody.

Uderza mnie tylko ogromna wiara Cioci w to, co ma nadejść: „Na to 
liczę i Boga proszę...”. Trzeba też było zaryzykować, aby list napisany w tym 
duchu wysłać do kraju, w którym rządzą wrogowie Polski i Polaków. List ten 
w każdej chwili mógł być zatrzymany do prowierki93, a w nim wszystko wy-
łożone jak kawa na ławie. Czyżby taka pewność, że to coś musi już nastąpić?

93  Prowierka (z ros.) – kontrola, sprawdzenie.
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Wojna i tu dotarła 
(lipiec 1941 r.)

Bardzo gorący dzień lipcowy chylił się ku zachodowi, kiedy wezwano nas 
na zebranie ogólne, które miało się odbyć na wolnym powietrzu. Usiedliśmy 
półkolem na pożółkłej murawie obok naszych baraków. Miejscowi zgrupo-
wali się razem, zajmując prawie połowę obwodu koła. Obok nich ulokowali 
się Ukraińcy. W pewnej odległości od nich zajmujemy miejsce my, Polacy. 
Tworzymy zwartą grupkę.

Promienie zachodzącego słońca przyjemnie grzeją nasze plecy. Siedzimy 
w milczeniu i czekamy, myśląc, co też nowego mają nam zakomunikować. 
Dzisiejszy dzień był wyjątkowo ładny. Słoneczny jak zwykle, bardzo ciepły, 
ale – co najważniejsze – bezwietrzny, co tutaj jest bardzo rzadkim przypadkiem. 
Przypominał nam upalne dni lipcowe w Polsce. Twarze zebranych spalone 
słońcem, wysmagane wiatrem i sczerniałe. Ręce popękane, zgrubiałe, ciążą 
ku ziemi. Patrzę na twarze siedzących naprzeciw kobiet i kilku mężczyzn. Są 
poważne, zobojętniałe. Nawet Gromowa, zawsze pełna werwy, teraz skubie 
źdźbła suchej trawy bez jakiegokolwiek celu. Też milczy. Przyjemny chłód 
powoli ciągnie od ziemi. Noc zapowiada się chłodna.

Wreszcie z baraku, w którym mieszka przewodniczący, wychodzi naczal-
stwo94. Prowadzi ich nasz Kazach. Dwóch obcych nam mężczyzn, pewnie 
z centrali, w uniformach wojskowych. Jeden w zielonej bluzie wojskowej 
i w okrągłej czapie, to pewnie z milicji. Drugi też podobnie ubrany, ale bez 
dystynkcji, to pewnie z komitetu. Obaj mają brezentowe buty z cholewami, 
a to potwierdza ich związek z naczalstwem. Po krótkim pozdrowieniu siadają 
na murawie w wolnym miejscu, zamykając obwód koła. Twarze poważne, 

94  Naczalstwo (ros.) – kierownictwo.
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skupione i zatroskane. Jeden z nich trzyma w ręku zwiniętą w rulon gazetę. Bez 
wstępów ten półwojskowy zakomunikował nam, że 22 czerwca faszystowskie 
Niemcy zdradziecko napadły na Związek Radziecki mimo obowiązujących 
układów i umowy gospodarczej. Mówi to głosem poważnym, wolno akcen-
tując każde słowo, wodząc jednocześnie wzrokiem po twarzach zebranych 
ludzi. Siedzimy skupieni, wsłuchani w każde wypowiedziane słowo. W tej 
nietypowej scenerii głos mówiącego uderza jak obuch w głowę, wtłaczając 
zdanie po zdaniu. Zamyśliłem się. Jednak niezbadane są wyroki Boskie. 
Tylko to nas może uratować.

Z zadumy wyrwały mnie słowa wypowiedziane, jak się wydawało, z mocą 
i przekonaniem: – Nasza sprawa jest słuszna, wróg będzie rozbity, zwycięstwo 
będzie nasze. Rzeczywistość, jaka nas otacza, tego nie potwierdza. Po tych 
słowach zapadła jeszcze większa, przygnębiająca cisza. Nikt nie odezwał się 
ani słowem. Dopiero po krótkiej chwili, która zdawała się trwać nieskończenie 
długo, przewodniczący zaczął czytać komunikaty z gazety „Izwiestia”95 sprzed 
kilku dni. Z ich treści wynika, że wojska radzieckie zabiły tysiące Niemców, 
wzięto do niewoli drugie tyle faszystów, zniszczono setki czołgów i samolo-
tów. Wszędzie pozycje utrzymano. Chociaż wojna trwa już kilkanaście dni, 
wiadomości o niej dotarły do nas dopiero teraz.

Jesienią ubiegłego roku zmobilizowano sporo młodzieży z tych rejo-
nów. Jednych wysyłano na Daleki Wschód, innych do granicy perskiej. 
Przewodniczący odczytywanie komunikatów zakończył apelem o podwojenie 
wysiłku. Każdy kłos zboża musi być zebrany, a hasło „Wszystko dla frontu” 
będzie teraz zawołaniem obowiązującym na co dzień. Dopiero teraz zabrała 
głos jedna z mieszkanek oddziału, sucha jak tyczka, sczerniała, ale jednak 
głosem donośnym zadeklarowała, że załoga 3 oddziału sowchozu przekraczać 
będzie normy codziennej pracy o 100%.

Zebranie po tym wystąpieniu zakończono. Rozchodzimy się do swoich 
pomieszczeń i dopiero tam w swoim gronie zaczęliśmy komentować to do-
niosłe wydarzenie. My, Polacy, wiążemy z tym nadzieję na poprawę swego 
losu. Mało, my wierzymy w odmianę.

Najbardziej rozjaśnione twarze mają Ukraińcy z Polski. Ale oni wiążą 
to z czym innym i drogi nasze w tym miejscu się rozchodzą. Nie po drodze 
nam razem.

Tej nocy spaliśmy pełni nadziei na lepsze jutro. Wojna tymczasem 
już w pierwszym miesiącu odcisnęła swoje piętno na warunkach nasze-
go życia. Zginął bezpowrotnie chleb sprzedawany dotychczas bez kartek 

95  Izwiestia (ros.) – aktualności.
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reglamentacyjnych. Dotyczy to również kaszy jaglanej i oleju. Mięsa i cukru 
nie było przedtem, nie ma też i teraz. Wprowadzono ograniczenie sprzedaży 
chleba tylko dla pracujących. Kto nie pracuje, przydziału nie otrzyma. Takie 
jest prawo wojenne. Pracujemy teraz za chleb. Dzień wolny po dziesięciu 
dniach roboczych. Praca w świątek, piątek. Jest coraz gorzej.

Rosjanie nic nam nie mówią, szepczą między sobą, a Niemiec prze do 
przodu dalej. Padł Smoleńsk i Kijów. Wyraźnie są przygaszeni. Otrzymują 
coraz więcej trójkątnych listów z zawiadomieniem o śmierci najbliższych. 
Nowa fala mobilizacyjna przeszła przez nasz teren. Z miejscowych zabrali 
wszystkich, kto żył i się poruszał. Zostały tylko stare baby, starcy, niesprawni 
i dzieci. Z sowchozu zabrano wszystkie sprawne traktory, a przede wszystkim 
samochody i bardzo dużo koni.

Przed tygodniem NKWD zabrała z naszego oddzielenia ostatniego już 
„ochotnika” do wojska, młodego Kazacha, który mieszkał z rodziną w jur-
cie i z którym jesienią 1940 r. kosiłem piołun na potrzeby mieszkańców. 
Przyjechali po niego nad ranem i prosto z jurty zabrali go jeszcze „ciepłego”. 
Związali jak barana za nogi i ręce do tyłu, i tak związanego wrzucili na plat-
formę samochodu GAZ–AA. Biedak ledwo zipał, a do przejechania stepem 
mieli 50 kilometrów. Na skrzynię siadło dwóch strażników z karabinami, 
trzeci zajął miejsce obok kierowcy w kabinie. Nie pomogły lamenty matki 
Kazacha. Nikt więcej nie śmiał się odezwać.

Po zajęciu Francji przez Niemców Rosjanie cieszyli się, że żołnierz fran-
cuski słaby, kiepsko wojował, a u nich wszystkiego mnogo96: ludzi, sprzętu, 
uzbrojenia, generałów i jest Stalin. Teraz skrobią się w głowę.

Nasze oddzielenie oczyszczono już zupełnie. Teraz Sucharuczka goni nas 
jeszcze bardziej do roboty, jak ekonom w średniowieczu. Na traktorzystów 
zaczęli szkolić Polaków, aby wypełnić braki. Poszedł na traktor Stach, Aloszka. 
Męczą się teraz ze starymi traktorami kołowymi CzTZ. Uruchamianie co-
dziennie tego złomu kosztuje niemało zdrowia. Za każdy przestój traktorzysta 
podejrzewany jest o sabotaż, a te graty ze starości już nie chcą pracować. 
Ja z Fabkiem jesteśmy teraz do wszystkiego. Jestem prawą ręką Kazacha. 
Roboty mam tyle, że dnia nie starcza. Nic dziwnego, że dni lecą jeden za 
drugim, a z nimi lato. Znowu zbliża się straszna zima. Paczek z Polski już 
nie otrzymujemy. To bardzo duża strata pod każdym względem. Nie mamy 
też listów ani żadnych wiadomości z kraju.

Pocztą pantoflową dotarły do nas informacje, że gdzieś w centralnej Rosji 
organizuje się wojsko polskie. Podobno gen. Sikorski podpisał porozumienie 

96  Mnogo (ros.) – dużo, wiele.
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z Sowietami. Trudno w to uwierzyć, ale tyle już różnych niemożliwych faktów 
potwierdziło się. Oficjalnie nikt na razie tego nie potwierdza. Te wiadomości 
dodają nam sił i pozwalają znowu nosić wysoko nasze głowy. Jak dorwiemy 
czasem kawałek gazety, to czytamy po kolacji od deski do deski.

Dopiero po kilku miesiącach, po ochłonięciu z zaskoczenia i łatwych 
zdobyczy Niemców, z kolumn gazet zaczęły bić w oczy wytłuszczone, krótkie, 
po mistrzowsku zredagowane i pełne treści hasła propagandowe: „Nasza 
sprawa sprawiedliwa. Wróg będzie rozbity”, „Ojczyzna w niebezpieczeństwie. 
Dla niej krew i życie”.

Na razie jednak hasła wojny nie wygrywają i sytuacja na frontach z każ-
dym dniem jest coraz bardziej tragiczna. Cały front od morza do morza jest 
w ciągłym ruchu i to tylko na wschód. Wreszcie jest dla nas radosna nowina. 
W „Kazachskiej Prawdzie” sprzed kilku dni znaleźliśmy informację, że dla 
Polaków w ZSRR ogłoszono amnestię, decyzją Prezydium Rady Narodowej 
ZSRR w wyniku zawartego porozumienia z Rządem Polskim w Londynie. 
Gen. Sikorski nie zapomniał o nas. A więc nie zginiemy w tym przeklę-
tym kraju! Powstaje wojsko. Organizują się w większych miastach Syberii 
Delegatury Polskiego Rządu. To, co było dotychczas tylko mrzonką, stało 
się nagle rzeczywistością.

Wyraźnie odczuwamy zmianę stosunku do Polaków, chociaż miejscowe 
władze robią wszystko, aby siedzieli na miejscu i pracowali. My mamy inne 
plany. Wszyscy chcemy stąd uciekać jak najdalej i jak najszybciej, aby być 
bliżej ludzi. Całymi wieczorami dyskutujemy tylko wokół tych spraw. Zanim 
nasze marzenia przybiorą realne kształty, pracujemy ciężko przy zbiorach 
pszenicy. Brygady polowe uszczuplone, babskie. Brak sprzętu, transportu. 
Woły muszą zastąpić samochody GAZ–AA. Przewodniczący oświadczył, 
że nikogo z sowchozu nie puści, zanim nie zakończą żniw. Z tego co widać, 
nie będzie to wcześniej niż w październiku, pewnie aż śnieg przykryje pola. 
Jesień już jest. Dni są coraz krótsze. Słońce coraz niżej zatacza krąg nad ste-
pem. Jest teraz blade i zimne, jakby przez lato wyparowała z niego energia 
cieplna. Teraz tylko świeci. Suche, zrudziałe trawy, zdrewniałe badyle piołunu 
i sczerniałe zboża sterczą jak ostre piki z ziemi. Wiatr całymi dniami jęczy. 
Nie znajduje oporu. Goni po stepie suche kule, które nazywaliśmy sucho-
wieje. Drapieżne ptaki o szarobiałym upierzeniu penetrują zakolami step. 
Wypatrują drobnych gryzoni, teraz dobrze widocznych wśród zrudziałych 
traw. Biel zdradza je z daleka i zanim śnieg nie pokryje stepu, muszą bardzo 
uważać i nie oddalać się od swoich nor. Białe zające siedzą cicho przyczajo-
ne, bojąc się ruszać z miejsca. Ogromne stepowe sowy w suchym burzanie, 
nastroszywszy białoszare pióra, czekają cierpliwie nocy, aby ruszyć na łowy. 
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Wilki coraz ciaśniej zataczają kręgi wokół aułów. Wszystko, co żyje, stara 
się jak najlepiej przystosować do przetrwania nadciągającej zimy. A zima 
syberyjska jest już za pasem.

My tniemy pszenicę i orzemy step, czym się da. Przyjeżdżam teraz na 
oddział raz na dwa tygodnie, tylko na noc, aby się przebrać i przyzwoicie 
umyć. Czasem udaje mi się zdobyć konia. Lecę wtedy przez step o zmroku 
z bochenkiem chleba pod pachą, aby po kilku godzinach gnać z powrotem, 
by zdążyć na zmianę. Niemcy coraz bliżej Moskwy, a my ciągle jeszcze 
przywiązani do sowchozu.





163

Brygada polowa 
(jesień 1941 r.)

Po całodziennej pracy wśród łanów pszenicy, już w zupełnej ciemności, 
usiedliśmy na murawie obok naszych „wozów Drzymały”, aby spożyć 
kolację. Jedni jedzą zakupioną zupę, którą codziennie gotuje Ukrainka, 
matka Aloszki z naszego oddzielenia, a inni, w tym w większość Polaków, 
zadowala się kawałkiem chleba i czarką czaju bez cukru. Miejscowi, którzy 
mają rodziny, wyciągają zawiniątka otrzymane z domu. I tak każdy zado-
wala się tym, co ma. Mam w kieszeni pięć rubli. Trzymam na chleb, jaki 
obiecała mi sprzedać nasza sprzedawczyni, jeżeli pod koniec tygodnia jej 
zostanie. Bochenek chleba muszę zawieźć dla swoich w sowchozie, bo oni 
tam nie mają chleba. Nie mogą go kupić. Nam, pracującym, sprzedają 500 
gram dziennie i czasem coś zostanie z tej normy. Matka Aloszki jest tutaj 
powarem97. To bardzo dobra robota. Ona stara się dobrze wywiązywać 
z tych obowiązków, aby jej nie zwolnili. Mimo to czasem ryzykuje, jak 
nikt nie widzi. Jeżeli ma łyżkę nadwyżki, to często podsuwa mi mówiąc 
za każdym razem, abym nikomu nie powiedział. Zawsze jej dziękuję. Nie 
wiem, dlaczego ona to robi. Może dlatego, że ma syna w moim wieku i on 
też musi ciężko pracować?

Wieczór jest zimny, wietrzny. Wszedłem więc do wagonetki98, aby się trochę 
ogrzać przed spoczynkiem. Ten wagon zajmują traktorzyści. Nie wszyscy 
jeszcze wrócili ze stepu. Jest więc gdzie przykucnąć. W brygadzie traktorzyści 
są uprzywilejowani pod każdym względem, zaczynając od wyżywienia, koń-
cząc na noclegu. A specjalnymi względami cieszą się stachanowcy. To tacy, 

97  Powar (ros.) – kucharz.
98  Wagonetka – niewielki wagon o otwartej skrzyni, przeznaczony do przewozu towarów.
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co wykonują normę z nadwyżką lub podwójną. Znam jednego z nich. On 
wyrabia 230% normy. Zawsze otrzymuje nowy sprzęt, traktory, kombajny itp. 
Dlatego też może nadawać odpowiednie tempo pracy. Są oni jakby nadludź-
mi. Władze sowchozu biorą pod uwagę ich zdanie w określonej sprawie. 
Pozostali to ciemna masa, niewiele więcej znacząca niż my. Od żelaznego 
piecyka rozchodzi się ciepło. Pali się burzanem polanym przerobioną ropą. 
Śmierdzi okropnie i dymi też dobrze, ale ciepło daje. Na dzisiaj upatrzyłem 
sobie nocleg pod schodami wagonetki obok Kazacha. On ściągnął już tam 
kupę słomy i nie oponuje, że mam zamiar tam się ulokować. Polacy muszą 
tutaj we własnym zakresie organizować sobie miejsce na odpoczynek. „Jak 
kto pościele, tak się wyśpi”.

Długo w wagonetce nie siedziałem. Przyjechali z centrali. Ma być 
partyjne zebranie. Kazali, abym wyszedł, więc wyszedłem pod wagon. 
Zebranie jest dość głośne i trochę słychać. Najpierw mówiono o walkach 
na froncie i potrzebach z tym związanych. Faktycznie Niemiec ciągle 
idzie do przodu. Łamie fronty. Oni już głowy potracili. Zadają sobie cią-
gle pytanie, jak to jest możliwe, że armia niezwyciężona, a oddaje miasto 
za miastem. Całe połacie kraju. Znam dobrze geografię. Wiem, gdzie są 
wymieniane miejscowości.

Wreszcie gwar ucichł. Otworzono drzwi i przystąpiono do omawiania 
spraw gospodarczych. Byłem ciekaw i usiadłem na schodach. Może będzie coś 
o Polakach? Nie padło ani jedno słowo na ten temat. Zerkam do środka. Za 
stolikiem siedzi dwóch nieznanych mi półwojskowych. To zapewne partyjni 
z centrali, a może z rejonu. Kto ich tam wie. Obok nich nasz przewodniczący 
i aktualny stachanowiec sowchozu. Reszta po kątach na podłodze. Mdławe 
światło jednej naftowej lampki niewiele daje, oświetlając jedynie twarze 
siedzących przy kulawym stoliku. Pozostali są niewidoczni. Słyszę: – Trzeba 
podwoić wysiłki. Chleb potrzebny krajowi, a tu wszystko się rozłazi, braki 
coraz większe, na dodatek zabrali co lepsze traktory, samochody. Atmosfera 
na zebraniu poważna. Wypowiedzi niektórych o brakach skrytykowano. 
I znowu: – Trzeba szukać rozwiązań, nie biadolić, że brak części, pracowników 
czy sprzętu. Jedno jest tylko jasne, musicie dać więcej zboża, teraz tylko to się 
liczy. Sytuacja jest trudna i wy musicie to zrozumieć.

Zebranie przeciąga się, a ja już skostniałem, ale siedzę, bo może jednak 
czegoś się dowiem. Wreszcie jeden z przyjezdnych wyciągnął paczkę kurosz-
ków, którą zaraz podzielono. To taki tytoń z grubych części liścia. Wypadło 
po pudełku od zapałek. Stachanowiec dostał jak zwykle dwa. Zaraz też poszła 
w ruch gazeta na skręty i tumany dymu zasnuły cały sufit. Brak tytoniu mocno 
dokucza naszym palaczom. Długo jeszcze po zebraniu rozmawiano, siedząc 
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w półmroku. Gwiazd na niebie przybyło, chłód ciągnął od stepu, a oni wciąż 
gadali. Zaszyłem się w słomie i zasnąłem snem sprawiedliwego. W ciągu 
nocy budziłem się kilka razy. Było zimno. Taka noc to nie odpoczynek, to 
męka. A jutro znowu od początku to samo.
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Stado z Mongolii 
(jesień 1941 r.)

Jestem w brygadzie polowej. Pracuję razem z Kazachem z naszego oddzie-
lenia. Do naszych obowiązków należy zabezpieczenie siły pociągowej do 
transportu. A więc kilkanaście wołów, drugie tyle koni. Rano sprowadzamy 
je ze stepu do pracy, a wieczorem pętamy i puszczamy w step na całą noc. 
W nocy na zmianę pilnujemy. Do nas należy też dostarczanie beczkowoza-
mi wody z odległej o 15 kilometrów centrali. Jest wojna. Są duże trudności 
z zaopatrzeniem. W naszym kiosku, poza chlebem sprzedawanym po 600 
gram na pracującego i zapałkami, nic kupić nie można. Czasem dostarcza-
ją trochę cukru i zielonej prasowanej herbaty. Brak jest walonek, kufajek. 
Czasem można dostać czapki uszanki, bardzo dobre na miejscowe warunki. 

Żniwa na stepach Kazachstanu, przy chronicznym braku podstawowego 
sprzętu i części zamiennych, to ciężka praca ciągnąca się często do mrozów. 
Brak ludzi, a zasiane obszary przerastają możliwości załóg sowchozu. Stach 
ma wóz z wołami i rozwozi benzynę, ropę i smary do traktorów. Jest tak 
wysmalcowany, że widać tylko jego błyszczące oczy. Myje się benzyną, bo 
brak mydła. Ręce, aby nie popękały, smaruje towotem. Warunki okropne, 
a praca od świtu do nocy. A my jeszcze i w nocy mamy zawracanie głowy.

Dzisiaj powiadomiono nas, że z Mongolii gonią do Omska stada koni, 
wołów i wielbłądów. Jeden odłam stada idzie w naszym kierunku, etapami po 
30 kilometrów dziennie. Konie dla wojska, woły na mięso, wielbłądy do pracy 
w transporcie. Za dwa dni mają już być w naszym rejonie. Dla mnie to coś 
nowego. Kazach mówi, że to nie nowina. To dobrze, że wie, co mamy robić.

Rozpoczęliśmy przygotowania. Usunięto ruchomy sprzęt, przygotowano 
dodatkowe prowizoryczne poidła, nawieziono wody. Kazach informuje, że 
stado będzie pojone przed przybyciem w rzece Irtysz, także powinno być 
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spokojniejsze. Dodał również, że nie można przebywać na linii pędzenia, 
bo zwierzęta stratują.

Czekam na ten dzień. Jestem bardzo ciekaw, co też to będzie. Wielbłądy 
poją raz na tydzień, konie i woły raz na dzień lub dwa. Dzisiaj Kazach wyje-
chał konno na spotkanie, aby stado nie zaskoczyło nas przy pracy. Po dwóch 
godzinach wraca. Stado idzie, jest już blisko. Po południu, około godziny 17 
na widnokręgu ukazała się chmura czerwonego pyłu. To stado. Setki zwie-
rząt wzniecają taki tuman nad sobą. Są już blisko. Widać pojedyncze sztuki, 
które wyrwały się do przodu i pędzą na nasz obóz. Zwierzęta wyczuły wodę 
i teraz nikt ich nie zatrzyma. Tak mówią Kazachowie, a oni znają się na tym. 
Są przecież pasterzami stad od wieków.

Słychać ryki i tupot setek nóg. Najbliższe otoczenie zostało dosłownie 
zalane zwierzętami. Tratują po drodze wszystko. Poidła zostały poprze-
wracane i połamane, efekt z pojenia żaden. Po jakimś czasie stado odeszło 
i rozsypało się po stepie na przestrzeni kilku kilometrów. Azjaci, którzy je 
przyprowadzili, siedzą teraz i piją z drewnianych czarek czaj, przegryzając 
suszonym twarogiem.

My z Kazachem mamy w nocy pilnować stada, aby oni mogli odpocząć. 
Korzystając z okazji, Kazach postanowił w nocy wybrać nam dwa konie, 
bo te, które teraz mamy, są już sfatygowane. Konie w stadzie to mongoły. 
Niewybredne, wytrzymałe i odporne na prymitywne warunki życia. Wychowane 
na półpustynnych stepach, wzrostu niewysokiego, suchej, zwięzłej budowy. 
Po uzgodnieniu, co każdy z nas ma robić, wyjechaliśmy konno w step. Tuż 
po zachodzie słońca byliśmy już w środku rozproszonego stada. Niektóre 
zwierzęta pasą się spokojnie. Większość stoi lub leży i odpoczywa. Widać, 
że zwierzęta są zmęczone. Interesują nas tylko konie w wieku około 4–5 lat 
o dobrej kondycji. Większość w stadzie to konie młode, burej maści i o dłu-
gim włosie. Te nas nie interesują.

W oko wpadł Kazachowi czarny koń o długiej, mocnej budowie i ogonie 
do ziemi. Lśnił jak heban. Czarny jak kruk, stał samotnie na uboczu z nisko 
pochyloną głową. Czarna grzywa opadała mu na oczy. Konia wybraliśmy, 
ale jak go złapać?

To nie jest takie proste: zwierzę półdzikie, mało ujeżdżone. Kazachowie 
są artystami w tym zawodzie. Pętla na długim kiju, którego koniec przywią-
zany jest do siodła, na pokonanie tego dzikusa wystarczy. Ja mam pomagać 
tylko w drugim etapie. Mam ze sobą zapasową uzdę i pęta. Nasza taktyka 
była prosta, zapożyczona od wilków atakujących zwierzęta. Upatrzonego 
konia należało zgonić, potem wziąć między siebie, tak aby nie miał możli-
wości manewrowania, i jakiś czas równo z nim galopować. Ponieważ nasze 
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konie były europejskiej hodowli, miały domieszkę szlachetnej krwi. Były to 
konie w miarę szybkie, lecz już mocno sfatygowane. Na krótkim dystansie 
nie powinny ustępować. Od zręczności Kazacha w dużej mierze zależało 
powodzenie akcji.

Upatrzony koń w dalszym ciągu stał spokojnie. Rozjechaliśmy się, aby 
wziąć go z dwóch stron. Na nasz widok poderwał się i od razu poszedł pełnym 
galopem. My wolniej za nim. Staramy się wyprowadzić go ze stada. Nasz 
„Żuczek” nie żartował, rwał do przodu wyciągnięty nad trawami. Goniliśmy 
go może z kilometr, może więcej, wzniecając w stadzie popłoch i zamieszanie. 
Widać jednak, że nasze konie nie dościgną go pomimo ponaglania nahajka-
mi. Daliśmy mu więc spokój. Zmieniliśmy taktykę. Przerwa do całkowitego 
zmierzchu. Ponownie ruszyliśmy dobrze już po zachodzie, kiedy zapano-
wał już półmrok. Ale i tym razem nie dał się podejść i przeszliśmy w galop 
z bliższej odległości niż uprzednio. Nie daje nam żadnych szans. Lecimy jak 
wariaci wśród ciemności. Zwierzęta, obok których przejeżdżamy, zrywają 
się z ziemi. Powstaje ogólne zamieszanie. Gonimy już kilkanaście sztuk koni 
i wołów. Dociskamy z boku grupkę zwierząt, bo teraz szybkość w grupie 
zmalała. To nas ratuje, bo przeszkadzają sobie nawzajem. Jeszcze ostatni 
wysiłek naszych koni i dochodzimy go. Lecimy razem w miarę równo. Kilka 
sztuk koni, między nimi jest i „Żuczek”. Najechałem go z prawej, odskoczył 
w lewo, a tu Kazach sprytnie wykorzystał moment i pętla zacisnęła się na 
szyi. Zastopowało go to na miejscu. Jeszcze wspiął się na tylnych nogach, 
ale to było wszystko. Z nałożeniem uzdy było nie mniej biedy. Daliśmy radę, 
pętla cały czas była na szyi. Idzie teraz między końmi, niespokojny, strzygąc 
uszami i rzucając łbem na boki. Schwytanie konia zajęło nam sporo czasu. 
Było już zupełnie ciemno. Schwytanie drugiego odłożyliśmy do brzasku. 
Odprowadzamy konie w rejon zakwaterowania. Uwiązane konie stoją na 
razie spokojnie razem.

Ja udałem się na spoczynek. Kazach miał pilnować stada do północy, potem 
miałem go zmienić. Pod schodami szybko zasnąłem zagrzebany w słomie. 
Wydawało mi się, że spałem tylko chwilę, a Kazach już mnie budzi. Gwiazdy 
na niebie świecą jeszcze jasno, a po stepie ściele się już mgła. Trawa jest mo-
kra. Usiadłem na konia i pojechałem w stronę, gdzie wieczorem przebywało 
stado zwierząt. Jednak trzonu stada nie mogłem odnaleźć. Spotykam tylko 
grupki zwierząt, a nawet pojedyncze sztuki pasące się już spokojnie. Chyba 
jest jednak po północy, bo mgła gęstnieje coraz bardziej. Widoczność naj-
wyżej 20 metrów, a stado z pewnością rozlazło się za pożywieniem.

Jest zimno i wilgotno. Skuliłem się jak mogłem i wolno jadę. Wielbłądy, 
prawie wszystkie jakie spotkałem, leżą, woły przeważnie pasą się, a konie 
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różnie, stoją nieraz grupkami w dziwnych pozach obok siebie. Nie mogę 
się zorientować, czy jadę poboczem stada, czy jestem w środku. Spotykam 
zwierzęta i z prawej, i z lewej strony. Odbijam bardziej w prawo i zaganiam 
wszystko, co napotykam, na lewo. Jadę bardzo wolno i ciągle przeganiam 
zwierzęta na lewą stronę. Wydaje się, że zrobiłem już koło, ale tego nie jestem 
pewny. Ten przejazd zajął mi ze dwie godziny. Na podstawową grupę stada 
nie trafiłem. Trafiłem natomiast na polną drogę w stepie, którą dojechałem 
do naszego obozu. Świadomość, że dookoła wszystko smacznie śpi, zadzia-
łała na mnie kojąco.

Postanowiłem trochę przykucnąć na słomie i zasnąłem. Jak długo to 
trwało, nie wiem, ale na pewno z godzinę. Obudził mnie krzyk Kazacha. 
Przeklinał i machał rękami w powietrzu. Nie mogłem go zrozumieć, bo 
bełkotał po swojemu. Po pewnym czasie coś do mojej świadomości trafiło. 
Zacząłem się tłumaczyć, że to trwało tylko chwilę. Nie chciał nawet słuchać, 
był wściekły. Chociaż rano była duża mgła i nic nie było widać, Kazach zda-
wał sobie sprawę jaka jest sytuacja. Teraz już we dwóch ruszyliśmy w step, 
aby przed wschodem słońca maksymalnie zacieśnić stado zwierząt. Była 
już dziewiąta, a my jeszcze nie zebraliśmy do kupy rozproszonych zwierząt. 
Najdalej rozlazły się woły. Kazach klął i ganiał jak szalony po stepie. W pew-
nym momencie i ja zacząłem bać się, co z tego będzie. Ruszamy się prawie 
po omacku. Dopiero około dziesiątej z grubsza zakończyliśmy pracę i goście 
ruszyli w dalszą drogę.

Teraz dopiero Kazach ujawnił, że ma nowego konia. Jest to młoda klacz 
mysiego koloru na suchych, wysokich nogach, ani za chuda, ani za gruba, 
w sam raz. Same mięśnie. Głowę nosi wysoko, z gracją. Nie jest koniem 
azjatyckim. Ładna, może trochę za młoda. Humor już mu się poprawił. 
Kazał mi osiodłać „Żuka” i jeszcze raz przeszukać step od strony wschodniej 
w promieniu 10 kilometrów od obozu. Pojechałem. Koń nieznany, nerwowy, 
rzuca się na boki, trzeba go krótko trzymać przez cały czas jazdy. Myślałem 
jednak, że będzie gorzej. 

Jechałem stępem, słońce już zaczynało przypiekać, mgły opadły całko-
wicie, wiatr dął umiarkowany. Zatoczyłem ogromne koło. Dojechałem aż 
do drugiego oddzielenia naszego sowchozu. Zatrzymałem konia i patrzę. 
Zabudowa jest ładniejsza niż nasza. Podobno jest tu sporo Polaków. Stałem 
dość długo, ale nikogo nie widziałem. Zawróciłem konia i ruszyłem szybciej 
na południe. Po kilkunastu minutach zagarnąłem około 16 wołów, które aż 
tutaj zawędrowały. Teraz mam robotę. Muszę je gonić do obozu, a jednocze-
śnie lustrować całą okolicę, bo mogą być i inne. Około południa wróciłem 
do bazy głodny i zmęczony.
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Stado z Mongolii poszło dalej na północ, a nam zostały dwa dobre konie 
na pamiątkę. Konia miałem teraz jak strzała, dochodził wszystkie zwierzęta 
jakie goniłem. Pewnego razu goniłem dwa wielbłądy. Galopowały skokami 
jeden obok drugiego. Doszedłem je dość szybko trochę z boku i spotkała 
mnie niemiła niespodzianka. Jeden ze zwierzaków odwrócił w biegu głowę, 
wytrzeszczywszy zęby, i rzygnął na mnie przeżutą trawą, oblepiając dokładnie 
konia i mnie śmierdzącą masą. Od tego czasu trzymam się z daleka od tych 
diabłów, nie wierzę tym dzikusom.

Mój koń wzbudza zainteresowanie. Któregoś dnia Kazach zadecydował, 
że muszę mu go oddać. Nie chciałem, ale i tak mi zabrał. Potem okazało się, 
że nie dla siebie, ale dla przewodniczącego w sowchozie. Dostałem nowego 
konia, też młodego, na którym jeździłem kilka tygodni. Ale to już nie ten, 
co poprzedni. Dobrych koni teraz mamy mało. Wszystkie poszły do wojska. 
Pozostały wybrakowane i mongoły. Potem zabrakło i mongołów.

W tym czasie dostałem kurzej ślepoty. Urwały się moje konne wyjazdy do 
miejsca zamieszkania i praca w nocy na stepie. Po zachodzie słońca jestem 
ślepy. Nic nie widzę, nawet nie mogę trafić do miejsca noclegu. Po zacho-
dzie widzę tylko blask ognia. To było teraz moim drogowskazem, jeżeli po 
drodze nie było przeszkód.

Teraz przed zachodem nie oddalam się od obozu, bo mógłbym zginąć 
w stepie. Pracowałem tylko w dzień. Po kilkunastu dniach domowej kuracji 
dolegliwość ta ustąpiła. Znowu chodzi o awitaminozę.
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Przygoda z wilkami 
(jesień 1941 r.)

Jest późna jesień. Zboże wymłócone leży w pryzmach usypanych na ścier-
niskach bezpośrednio na ziemi. Nikt tego zboża nie pilnuje. Zresztą po co? 
W najbliższej odległości, do 20 kilometrów, jest tylko nasz oddział. Jestem 
w polowej brygadzie. Dokaszamy i młócimy ostatki. Zostało nam nie wię-
cej jak 30 hektarów. Spieszymy się, bo czasu zostało już niewiele. Są już 
przymrozki i tylko patrzeć, jak spadnie śnieg. A pszenica w tym roku obro-
dziła. Mieszkamy w wagonetkach. Grzejemy się, paląc słomę z ropą. Kopci 
i śmierdzi, ale cieplej. Robota kuleje. Brak transportu i części zamiennych 
do maszyn. Po zboże przyjeżdżają aż z Irtyska, około 40 kilometrów. Tam 
ładują bezpośrednio na barki i wodą spławiają do Omska. Dzisiaj dostaliśmy 
wiadomość, że po zboże przyjadą po południu wozy.

Wyznaczono mnie do ładowania tych ciężarówek. Pszenicę ładuje się 
szuflami bez trzonków. Są podobne do szufelek na sypkie artykuły spożywcze, 
jakie były w sklepach. Tylko znacznie większe i bez uchwytu. Wykonane są 
z blachy, a za uchwyt służy ruchomy drut. Jednorazowo można zagarnąć 
ponad pięć kilogramów. Usiadłem koło wagonetki i czekam, wpatrując się 
w step. Jest już późno, a jeszcze nie przyjechał żaden samochód. Zaczynam 
się niecierpliwić, bo będę musiał pracować sam w stepie przez całą noc.

Dopiero o zmierzchu przyjechała pierwsza maszyna o ładowności 
około dwóch ton. Wrzucam na samochód dwie szufle, bo może kierowca 
dla rozgrzewki trochę pomoże, i wsiadam do szoferki. Jedziemy stepem. 
W samochodzie trzęsie na nierównościach, ale jest ciepło. Motor grze-
je w nogi. Siedzę zadowolony. Mogę tak jechać całą noc. W światłach 
reflektorów step jest tajemniczy. Kontrasty, cienie i niezgłębiony mrok 
dookoła. Czuję się zagubiony. Widzę nikły ślad na trawie. To pozostałość 
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po samochodach z dnia poprzedniego. W świetle reflektorów zamajaczyła 
ogromna sterta zboża.

Kierowca objechał ją i ustawił samochód do powrotnej drogi, burtą do 
sterty. Sterta ma około 2 metrów wysokości, co ułatwia załadunek. Wysiadam 
z samochodu i zaraz ogarnia mnie chłód ciągnący od stepu. Jest nawet bardzo 
zimno. Zaczynam sypać ziarno, raz po raz. Muszę machać tak ponad 400 
razy. Po kilku minutach jest mi już gorąco. Staram się teraz pracować równo. 
Dokoła ciemność. Tylko szum spadającego do samochodu zboża miarowo 
odmierza czas. Naładowanie samochodu przez jedną osobę wymaga spo-
rego wysiłku. Czuje się go w rękach i w brzuchu. Tym razem mam zadanie 
ułatwione, szufluję z góry. Kierowca siedzi w szoferce i korzysta z ciepłego 
jeszcze silnika. Chwilę odpocząłem i ponownie „macham pszenicą”. Nie 
patrzę, gdzie spada. Mam już więcej jak połowę wozu. Dość szybko dzisiaj 
mi idzie. Wychodzi kierowca. Pewnie już silnik ochłodził się. Pyta o drugą 
szuflę. Idzie teraz sprawniej. Podnosimy bort99 samochodu. Jeszcze kilka-
naście minut i samochód załadowany. W poświacie księżyca pszenica na 
wozie błyska złotawym blaskiem. Szofer zapala światła, zapuszcza silnik 
i wolno rusza w kierunku śladów na trawie. Jeszcze przez opuszczoną szybę 
informuje, że zaraz będzie drugi samochód, że mam czekać.

Widzę jak światła reflektorów oddalają się coraz bardziej i rozpływają 
się we mgle nocy. Jeszcze tylko kilka razy zajaśniało niebo od reflektorów 
muskających nierówności stepu. Ogarnia mnie noc. Do naszych wagone-
tek ponad 7 kilometrów. Zrobiło się nagle zimno. Może ze strachu, a może 
dlatego, że stoję w miejscu, a jestem zgrzany. Rozglądam się dokoła, chcąc 
przeniknąć ciemności. Mimo wysiłku nic nie widzę, nawet pryzmy. Dreszcz 
przeszedł po skórze, słuch wytężony. Oczy mi teraz nie pomogą. Jestem 
spięty. Wyławiam każdy szmer trawy poruszanej wiatrem. Dokoła cisza, 
tylko zimny wiatr muska mi twarz. Podchodzę wreszcie do pryzmy, biorę 
szuflę i włażę na górę. Zagrzebuję się w pszenicy powyżej pasa. W środku 
stogu jest gorąco. Pszenica parzy się, jest mi ciepło. Grzeje mi boki, stopy.

Oparłem głowę o zboże i przymknąłem oczy. Zanim przyjedzie następny 
samochód, muszę odpocząć. Od spodu ciepło promieniuje po całym ciele. Było 
mi tak dobrze, aż się trochę zdrzemnąłem. Obudziło mnie groźne i ponure 
wycie wilka. Włosy zjeżyły się na głowie jak u dzika, mimo że czapka ściśle 
przylega. Momentalnie oprzytomniałem, a uszy zesztywniałe wyławiają naj-
drobniejsze szelesty dochodzące ze stepu. Podnoszę głowę, aby lepiej słyszeć 
i staram się przeniknąć ciemności chociaż na kilka metrów. Nic jednak nie 

99  Bort – bok skrzyni ciężarówki.
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widzę. Dokoła ciemno i głucho. Raptem ciszę nocną przerywa długie wycie. 
Wydaje się, że tym razem z drugiej strony i jakby z dalszej odległości. Chyba 
odpowiada drugi, pomyślałem. Zrobiło mi się zimno, pewnie ze strachu, bo 
siedzę na stercie zagrzebany do połowy. Teraz wycia powtarzają się co pewien 
czas, raz bliżej, raz dalej. Przestałem już liczyć. Jest ich z pewnością kilka. 
Oczy z wysiłku bolą, ale nie mogę jednak nic zauważyć. Odruchowo bliżej 
podciągam szuflę, lepiej jest coś mieć w ręku. W nocy oczy wilka świecą 
się jak rozżarzone węgle, ale ja nie widzę tego. Dla mego samopoczucia to 
jest gorzej, bo ciągle mi się wydaje, że mam wilki za plecami. Staram się nie 
ruszać. Jestem wyżej od nich, może mnie nie zwietrzą. Ale chciałbym też 
wiedzieć, w którym są miejscu. Nieruchomy czekam. Nerwy mam napięte 
do ostatnich granic. Tak samo mięśnie sprężyły się w pogotowiu. Jestem jak 
sprężyna, gotowy do skoku. 

Wycie znowu się powtórzyło. Co te wilki mogą mi zrobić?! Kopiec jest dość 
wysoki i sypki, nie jest łatwo wejść. Po chwili w ciemności błysnęły czerwone 
ogniki. Znieruchomiałem z wrażenia. Potem jeszcze raz i znowu, widzę je 
trochę z boku. Pewnie krążą wokół pryzmy w pewnym oddaleniu. Teraz już 
nie wyją, zachowują się cicho. Wydaje się, że co chwila coś błyska i gaśnie. 
Ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, zaczynam się zastanawiać, co robić. 
Jeżeli samochód zaraz nie przyjedzie, nerwowo nie wytrzymam. Rozglądam 
się, ale nic nie widać. Niebo roziskrzone gwiazdami, księżyc w pełni, zimno 
i noc. Co robić. Do rana z wilkami za plecami nie wytrzymam. Różne myśli 
przychodzą do głowy, ale nic sensownego nie mogę wymyślić. Już nawet nie 
wiem, jak długo to trwa.

Zdenerwowany, podniecony, chwyciłem dwie szufle w ręce i z rykiem, 
którego sam się przestraszyłem, zsunąłem się z pryzmy. Krzycząc i bijąc 
z całych sił szuflami, ruszyłem przed siebie w stronę obozu. Starałem się 
równo maszerować, nie przyspieszając kroku. Piekielny łomot wydawały 
moje szufle w ciszy nocnej, a ja, rozglądając się na wszystkie strony cały 
zjeżony, dodatkowo jeszcze krzyczałem. Tak rycząc i waląc szuflami, 
maszeruję stepem. Rąk już nie czuję, ale walę, ile mogę, bo tylko to może 
utrzymać wilki w przyzwoitej odległości. Gdyby mnie ktoś spotkał wtedy 
w stepie, uciekłby w cztery strony świata. Myślę, że wilki też dały drapaka 
już dawno. Tak maszerując, doszedłem do polnej drogi i poczułem się 
raźniej. Biłem w dalszym ciągu, ale już nie krzyczałem. Na horyzoncie 
zobaczyłem migające dwa światła. To dodało mi sił i pewności. Szedłem 
dalej gotowy do skoku.

Światła rosły, a ja poczułem zmęczenie. Zatrzymałem się na środku drogi. 
Jak usłyszałem warkot samochodu, już się nie bałem. Z kabiny wychyla się 
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kierowca: – A ty kuda?100 – Wilki! – krzyczę, jeszcze cały podniecony. – Siadaj. 
Otworzył drzwi do kabiny. Rzuciłem szuflę na budę i usiadłem. Opowiadam 
szoferowi, co mnie wygnało z pryzmy zboża. Słuchał w milczeniu, a w końcu 
skwitował: – Wot tak, wołk kak wołk, wiezdie ich połno101. Wróciliśmy na 
miejsce. Razem załadowaliśmy samochód pszenicą. W powrotnej drodze 
odwiózł mnie pod nasz obóz. Podziękowałem mu i ruszyłem przez step, 
na przełaj.

Pierwsza zmiana spała, druga pracowała w stepie. Obudziłem brygadzi-
stę. Powiadomiłem go, że dwa wozy były po zboże. Jak jeszcze przyjdą, to 
niech mnie zbudzi, bo ja tam siedzieć nie będę. Tej nocy już mnie nie budził. 
Jeszcze jeden wóz, który przyjechał, załadował Kazach. Potem klął, że musiał 
za mnie pracować. Nie słuchałem jego poburkiwań.

100  A ty kuda? (ros.) – A ty dokąd?
101  Wot tak, wołk kak wołk, wiezdie ich połno (ros.) – No tak, wilk jak wilk, wszędzie 

ich pełno.
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Na traktorze 
(jesień 1941 r.)

Ciężka jest ta jesień, chłodna, głodna i z każdym dniem coraz gorsza. Chleb 
po 600 gram na pracującego dziennie. A chleb jest podstawowym pożywie-
niem, bo niczego więcej kupić nie można. Robota goni robotę, jakby sama 
się mnożyła. A pracować nie ma komu. „Wszystko dla frontu”. Takie hasło 
teraz obowiązuje i tylko z tym władza się liczy. Niemcy nieprzerwanie prą na 
wschód, zajmując coraz to nowe rejony kraju. Nic nie wskazuje, że zostaną 
zatrzymani. Tymczasem u nas jesień jest wietrzna i zimna. Jak pociągnie 
chłodem z dalekiego wschodu, to ciało sztywnieje, a krew gęstnieje.

Jeszcze nie uporaliśmy się ze zbożem, a już trzeba orać, bo lada dzień 
ciężką, glinianą ziemię zetnie na dobre mróz. Traktor, na którym teraz pra-
cuję jako pomocnik traktorzysty, orze ziemię. Ciężko dudni ogromny silnik 
i jazgocą gąsienice na twardej grudzie. Pracuję razem z Gromowem, starszym 
bratem naszego Gromowa. On mieszka w centrali. Poznałem go wiosną, 
jak prowadzono zasiewy. Jest znacznie starszy, potężniejszy i łagodniejszy. 
Pracujemy po dwanaście godzin na dobę, od 18 do 6 rano. Praktycznie teraz 
zaczynamy i kończymy nocą. Jest już bardzo zimno. Wiatr smaga po twarzach 
jak biczem. Od zimna twarz tężeje, że trudno słowo wypowiedzieć. Język 
nie obraca się w ustach, mięśnie zesztywniałe zupełnie. Policzki ciążą, jakby 
były obce. Potwornie zimne są noce, ciągle wieje z Mongolii. Na poprawę 
pogody nie można już liczyć. Zima za pasem. Od rozgrzanego ciężką pracą 
silnika nieśmiało promieniuje ciepło, które zaraz wzięte w okowy zimna 
nawet nóg nie ogrzewa. Odkryte siedzenia, brak jakiejkolwiek osłony, po-
zwalają na przenikanie zimna do samych kości. Kurczymy się na siedzeniach 
jak tylko to jest możliwe, aby zmniejszyć powierzchnię ciała i przytrzymać 
własne ciepło. Organizm niedożywiony i wycieńczony przez półtora roku 
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pobytu na tej przeklętej ziemi. Nigdy nie słyszałem i nie miałem pojęcia, że 
człowiekowi może być tak zimno. – Nie rabotajesz nie kuszajesz – ciągle nam 
przypomina przeklęty Kazach. Powinien dodawać: – Ale i tak zamiorzniesz102. 
Nie ma rady, jest ciężko, a nawet bardzo ciężko. Musimy jednak pracować, 
aby było z czego ukraść, bo inaczej zginiemy tutaj z głodu.

Na naszym oddzieleniu, bez przerwy, przez 24 godziny orzą ziemię jeszcze 
cztery traktory. Takie same, wyprodukowane nad Wołgą, są tutaj niezastąpione 
latem i zimą. Dają sobie radę z miejscowymi warunkami, wymagają tylko 
beczki ropy i smarów. Teraz ciągną dwa pługi pięcioskibowe oraz zestaw żela-
znych bron, które rozbijają dopiero co obrócone skiby brunatnej ziemi. Słabe 
światła traktora ledwie rozpraszają otaczający nas mrok. W oddaleniu kilku 
metrów wokół nas nieprzenikniona ciemność, otchłań ziejąca potwornym 
zimnem. Co jakiś czas w biegu zeskakuję z traktora, aby na zesztywniałych 
nogach zrobić rozgrzewkę, przyspieszyć obieg krwi, a potem oczyścić brony 
z kłębów, darni i perzu, podnosząc po kolei pięć ciężkich krat. Wszystko to 
wykonuję w ruchu i tumanach kurzu, który zatyka gardło.

Pierwszego tygodnia było mi bardzo ciężko, sen morzył. Nad ranem 
oczy same się zamykały. Byłem otępiały jednostajną pracą silnika. Mam 
już to za sobą i jakoś daję radę. Najgorszy jest ten ziąb, a na to nie ma rady. 
Gromow jest Rosjaninem około pięćdziesiątki. Szorstki, ale dobry człowiek. 
Ich rodzina została przywieziona tutaj w latach trzydziestych z centralnej 
Rosji. Dlatego chyba rozumie nas i stara się pomóc, jak może. Jak nie może, 
to przynajmniej nie przeszkadza. Co jakiś czas oddaje mi drążki sterowania 
traktorem, co zmusza mnie do większej uwagi, wtedy sen gdzieś ucieka. On 
w tym czasie przebiega kilkanaście metrów wokół traktora dla rozgrzewki, 
a potem wdrapuje się ponownie na traktor. Skręca z gazety ogromnego 
cybucha, nasypuje kuroszków i pyka jak z komina. Potem, schowawszy ręce 
w rękawach kufajki, przymyka oczy i opuściwszy głowę na piersi, kiwa się 
w takt ruchu traktora. Nie odgadłem, czy drzemie, czy też duma nad swoim 
losem. Ja w tym czasie prowadzę ogromnego smoka brzęczącego żelastwem. 
W jedną stronę mamy 2 kilometry, potem nawrót na prawo i znowu 2 kilo-
metry. I tak przez dwanaście godzin.

Nad ranem, cały poobijany i potwornie zmęczony, a do tego głodny jak 
stepowy wilk, drałuję w ciemności 2–3 kilometry stepem, zanim dotrę do 
postoju naszej brygady. Tam dostaję drewnianą czarkę, 200 gram chleba i pół 
litra wodnistej zupy. Zjadam wszystko w mgnieniu oka i teraz w dowolnej 
ilości mogę pić czaj bez cukru. To jest moje śniadanie. Czasem udaje się 

102  Ale i tak zamiorzniesz (z ros.) – Ale i tak zamarzniesz.
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dostać jedną suszoną rybę. Wtedy gryzę ją ze złością i ze łzami w oczach jak 
zgłodniały pies. A ona nie poddaje się łatwo, jest sucha jak wiór. Po posiłku 
mam odpoczynek.

Zanim zasnę pod schodami wagonetki zagrzebany w słomę, oblizuję 
poobijane palce u rąk, które dopiero teraz, po ogrzaniu rąk, krwawią i pieką. 
Ciągle się dziwię, skąd mam tyle urazów. Na zimnie nie czuję, nawet nie wiem, 
że się skaleczyłem. Wystarczy lekko zaczepić ręką o żelazo, aby już mieć ska-
leczenie, a rękawic nie mamy. Zasypiam w ubraniu tak, jak chodzę do pracy, 
zdejmuję tylko palto i buty. Paltem się przykrywam. W dzień temperatura 
około 3–5 stopni. Śpię jak suseł zagrzebany w słomie przez cały dzień. Nawet 
nie jest tak zimno. Po południu wstaję obolały. Od podnoszenia ciężkich 
bron bolą mnie ręce i przepona. Robię parę przysiadów i pod korytem myję 
się, potem obsikuję ręce, aby je zdezynfekować. Tego nauczył mnie Kazach. 
Zauważyłem, że pomaga i goi rany. Tak przygotowany biegnę do kuchni, 
aby się ogrzać i posilić. Obiad i kolację jem za jednym posiedzeniem. Za 
odpłatnością otrzymuję miskę zupy, to jest główne danie, 200 gram chleba. 
Na wieczór mam jeszcze 300 gram chleba i czaj.

Raz w tygodniu staram się dostać do domu, aby zmienić bieliznę i umyć 
się dobrze. Przy okazji zawożę bochenek chleba, bo oni tam na miejscu 
nie otrzymują. Dlatego muszę dobrze żyć z naszym koniuchem, aby dosta-
wać konia na kilka godzin. Najtrudniej jest zdobyć chleb. Sprzedawczyni 
w kiosku to młoda Rosjanka. Mam u niej kredyt, ale nie zawsze i ona może 
wygospodarować z otrzymanego przydziału. Wieczorem zgłaszam się do 
pracy na nocną zmianę. I tak dzień po dniu, bez wychodnego. Beznadziejne 
to życie, w kółko to samo. Robota goni robotę. Pracujemy jak te azjatyckie 
woły w jarzmie.

Po około trzech tygodniach traktor odmówił posłuszeństwa, coś z silni-
kiem. Gromow zaklął siarczyście i wyłączył silnik. Zeskoczyliśmy z traktora 
zrozpaczeni. Pytam: – Czto słuczyłos?103, a on nic, tylko klnie najgorszymi 
słowami. Zapalił skręta, obchodzi traktor dokoła, ale w ciemności nic nie 
widać. Wreszcie machnął ręką i mówi: – Pajdiom104. Ruszyliśmy stepem do 
brygady. Całą drogę nie odzywa się, dobrze go poruszyło. Za dnia znowu 
jesteśmy przy traktorze. Znowu oglądanie, pukanie. Wreszcie ustalił. Wytopiły 
się panewki na wale korbowym (to znaczy zatarcie). Poważna awaria, nie 
obejdzie się bez prokuratora. Coś jeszcze robił przy traktorze, coś dolewał, 
nie pytałem. Uprzedził mnie, że ja niby nic nie wiem. Na miejscu naprawić 

103  Czto słuczyłos? (z ros.) – Co się stało?
104  Pajdiom (ros.) – Chodźmy.
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tego się nie da. Po kilku dniach traktor ściągnięto do naszej centrali oddalonej 
o 20 kilometrów. Tam są warsztaty sowchozowe. 

Przez dwa dni obijałem się, byłem też kilka godzin w domu. Opowiedziałem 
całe zdarzenie i to, że będziemy sami naprawiać. Mogę więc nie przyjechać 
w tygodniu. Do naszej centrali jadę ciężarówką, która wiezie zboże do Irtyska. 
Ciągle mi wracają słowa przewodniczącego, który wściekły, klnąc, groził, że 
za sabotaż odda nas pod sąd. Plan nie wykonany itp. Klął przy tym różnymi 
słowami. Spluwał i przewracał przekrwionymi białkami oczu jak dziki zwierz. 
Byłem przestraszony, u nich tylko sąd i sąd. 

W centrali traktor stał już pod wiatą obudowaną z trzech stron blachą. 
Nocleg załatwiono mi w dyżurce. Codziennie rano przychodzę do pracy. 
Najpierw zdjęliśmy miskę olejową. Duża, ciężka. On leżał pod traktorem, 
ja długim drągiem opartym o kloc drzewa przytrzymywałem ją i wolno 
opuszczaliśmy na ziemię. Potem trzeba było wyjąć wszystkie tłoki i wybić 
panewki. Panewki oddaliśmy do ponownego zalania jakimś specjalnym 
metalem. W międzyczasie usuwaliśmy wszelkie usterki. Pomagałem mu, jak 
umiałem, przez kilka dni. Temperatura nie przekraczała minus 3 stopni. Tu 
ręce poobijałem na dobre.

W kantorze miałem ciepło i mogłem się umyć. Pozwolono mi w kanty-
nie kupować chleb, a w stołówce zupę. Wydawano na bony przysługujące 
pracującym. Gromow, jak przychodził do pracy, zawsze pytał, czy jadłem, 
a ja zawsze odpowiadałem, że tak. Ale kiedyś nie uwierzył i dał mi pajdę 
chleba ze smalcem. Ten smalec bardzo mi smakował, bo dawno nie jadłem 
tłuszczu. W domu mamy tylko olej do kaszy.

Dali nam nowe panewki, składamy wszystko do kupy i przystępujemy do 
ręcznego pasowania. Tłok po tłoku sprawdzamy, obracając wał z wielkim 
trudem. Potem znowu rozbieramy i likwidujemy ręcznie otarcia na panewce. 
Mozolna robota, ciągnie się jeszcze dwa dni. Wreszcie silnik traktora jest 
dopasowany i złożony. Olej zalany, można zaczynać. Włączamy pomocniczy 
silnik benzynowy, który ma za zadanie – poprzez specjalną przekładnię – 
ruszyć koło zamachowe traktora i uruchomić silnik główny. Udało się. Silnik 
zaskoczył i pracuje na wolnych obrotach. Gromow obsłuchuje go, potem 
woła z warsztatu mechanika. Ten sprawdza, wszystko w porządku. Tak ma 
jeszcze popracować przez kilka godzin, zalecił na odchodne. 

Gromow zadowolony, ja również. Dobry chłop, niech mu chodzi jak 
najdłużej. Usiadłem na kawałku belki i patrzę przed siebie. Zamyśliłem 
się. Gromow przysiadł się obok. Zapalił skręta z ostatnich kuroszków, jakie 
wygrzebał z kieszeni. Popatrzył na mnie i mówi: – Nie martw się, niedługo 
powrócisz do swego domu. Potem dodał: – Nie przepowiadaj nikomu. Co 
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on miał na myśli, zastanawiałem się, a on poklepał mnie po plecach, wstał 
i odszedł. Dziwne słowa, tym bardziej, że usłyszane od Rosjanina i to na 
odludziu. Może ja go źle zrozumiałem.

Jutro wracam do siebie na oddział, a dzisiaj jeszcze odwiedzę znajomych 
Polaków, z którymi w zeszłym roku razem pracowałem w stepie. Jestem cie-
kawy, jak sobie radzi poznana wtedy panienka, ładna dziewczyna z Grajewa. 
Coś czuliśmy do siebie. A także Tadek i Witek, starsi ode mnie o rok lub dwa. 
Dzieli nas tylko 14 kilometrów, a trudno się zobaczyć. W centrali mieszka 
kilkanaście rodzin z Polski. Jest dużo młodzieży. Mają lepiej niż my. Młodzież 
stwarza pewien klimat beztroski i optymizmu. Na centralnym placu mają 
światło z miejscowego dynama, a na słupie głośnik – toczkę – który trzeszczy 
przez cały dzień. Jest punkt medyczny i pocztowy oraz milicja. Ale głód taki 
sam jak wszędzie. Tylko stołówka ratuje tych, co pracują.

W domu mamie opowiedziałem wszystko i to, co Gromow mówił. Mama 
mówi, że oni liczą, że Niemiec im pomoże. To ich sprawy, my mamy swoje. 
Przekazałem kawał starej gazety, jaką w centrali udało się zdobyć.

Sąd nie ominął Gromowa. Jakoś wybrnął. Brak ludzi i nie mogli mu 
udowodnić sabotażu. Obciążono go tylko kosztami remontu, będzie je teraz 
spłacał. Stosunek miejscowych władz do Polaków zmienił się. Krążą różne 
plotki, ale brak oficjalnego stanowiska.
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Uciekamy z sowchozu na południe 
(październik 1941 r.)

Nadchodzi już druga zima. Jest późna jesień. Dni są coraz krótsze, a tem-
peratura z dnia na dzień spada o kilka stopni. Lada moment spadnie śnieg. 
Mieszkamy teraz w jednym dużym pomieszczeniu z trzema rodzinami 
z Grajewa. Rodzina Jankowskich, Konopków i młoda nauczycielka z dzieckiem, 
żona wojskowego. W pomieszczeniu zaduch, smród. Baby krzyczą, aby nie 
otwierać okna, bo przeziębią się małe dzieci. Wszyscy w tym zaduchu kisną. 
Uciekam, jak tylko mogę, z tego przybytku. Kobiety więcej leżą jak chodzą. 
Ciągle chorują. Dyzenteria105, przeziębienie, ostatnio zaś cynga opanowała 
wszystkich. Młoda, przystojna nauczycielka cały czas choruje na serce. Jest 
smutna, mizerna i ciągle zamyślona. Jesienią ubiegłego roku dziwnie ze mną 
rozmawiała. Chciała, abym z nią chodził na spacer, ale odmówiłem, co ona 
może chcieć? W pomieszczeniu baby bez przerwy gadają, narzekają, kłócą 
się o byle co. Nasza mama trzyma się od nich z daleka.

Nie można w tym kołchozie wytrzymać. Zrobił się tutaj prawie szpital 
w połowie chorych z urojenia. Jak w takich warunkach i atmosferze wy-
trzymamy najtrudniejszy okres, jakim jest zima? Na słowo „zima” ciarki nas 
przechodzą. Dobrze pamiętamy pierwszą, jaką tu spędziliśmy.

Całe szczęście, że żyjemy teraz nadzieją, że podpisana umowa gen. 
Sikorskiego ze Stalinem da i nam jakieś korzyści. Coraz głośniej mówi się 
o naszym wojsku, które podobno organizuje się gdzieś za Uralem na Powołżu. 
Z łagrów Polacy są już zwalniani. U nas nic oficjalnego na ten temat nie było, 
ale od pewnego czasu czuje się zelżenie wymagań. Przestano się czepiać 
i gonić do roboty bez względu na warunki.

105  Dyzenteria – inaczej: czerwonka – ostra zakaźna choroba jelit.
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Zaczynamy zastanawiać się, jak stąd uciec i dokąd się udać. Brak nam 
odwagi i prowodyra, który by po męsku zadecydował. Myśli te nie dają nam 
spokoju. Wystarczyłaby tylko iskra, aby ruszyć nas z miejsca. Pierwsi zdecy-
dowali się Ukraińcy. Lewandowski i Aleksiej są motorem wyjazdu. Mama 
rozmawiała z Lewandowskim. Chcą jechać na północ do Omska, a stamtąd 
prosto na zachód za Ural do rejonu organizacji Armii Polskiej. Mama mu 
nie wierzy. Uważa, że nie ciągnie ich nasze wojsko, a bliskość frontu w tym 
rejonie, bo Niemcy ciągle idą do przodu. Do Ukraińców dołączyli Świderscy. 
Trochę nas to dziwi, ale chęć wyrwania się z tego piekła może tłumaczyć 
wszystko. Niech jadą, my jeszcze zaczekamy, może sytuacja wyklaruje się.

Niespodziewanie na naszym osiedlu zjawił się mąż Jankowskiej. Zwolnili 
go z łagru. Obrzęknięta twarz, nogi, blady i całkowicie złamany. Godzinami 
może stać przy piecu w milczeniu. Brak w nim odrobiny energii. Boi się 
wszystkiego, nawet głośniej coś powiedzieć. Rozmawiamy jeszcze z Gromową, 
co nam radzi. Są miejscowi i powinni znać warunki. Boi się na ten temat 
rozmawiać, ale kategorycznie odradza wyjazdu na północ. Tam teraz 
z żywnością nie najlepiej, epidemie i mrozy jeszcze większe. Jeżeli chcecie 
już jechać, to jedźcie na południe. – Tam cieplej i z żywnością jest podobno 
dużo lepiej niż u nas. Chleb jeszcze jest bez kartek. Wymieniła Semipałatyńsk 
i Ałma-Atę.

Do Semipałatynska będzie około 600 kilometrów od Irtyska, cały czas 
parochodem106. Inni Rosjanie też podpowiadają tylko południe. Po tygodniu 
zapadła decyzja, wyjeżdżamy na południe do Semipałatyńska. Zgłaszamy 
przewodniczącemu, że chcemy wyjeżdżać i aby dał nam maszynę, która do-
wiozłaby nas do portu rzecznego w Irtysku. Odradza nam, kluczy, a potem 
straszy, że nadciąga zima, a my chcemy jechać w nieznane. Nic nas teraz 
tutaj nie zatrzyma. Gorzej nie będzie, jak jest. Przewodniczący swoje, że są 
trudności z transportem, że trwa wojna, a my swoje dalej. Kręci się, odkłada 
decyzję, ale my nie ustępujemy. Jak najszybciej opuścić to odludzie bez Boga, 
ten koniec świata. Jak najdalej od tego miejsca. 

Okoliczności ułożyły się pomyślnie. Szczęście nam sprzyja. Na osiedle 
przywieźli kolonistów niemieckich z okolic Saratowa. […] W związku 
z postępami armii niemieckiej w tym rejonie, wszystkich załadowano, czy 
chcieli, czy nie, do wagonów bydlęcych i przesiedlili, a raczej wywieźli do 
Kazachstanu z podręcznym tylko bagażem. Kilka rodzin trafiło do naszego 
oddzielenia. Każda rodzina to kilkanaście osób: dziadkowie, młodzi i ich 
dzieci. Między sobą rozmawiają po niemiecku, a na miejscowych patrzą 

106  Parochod (ros.) – statek nawodny napędzany silnikiem parowym, parowiec.
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z góry. Tymi samochodami my i rodzina Jankowskich wyjeżdżamy. Niech 
teraz Niemcy popracują w tym bałaganie z Kazachami.

Szybko zapakowaliśmy nasz skromny dobytek. Powiązaliśmy pościel 
w węzły i jeden samochód załadowaliśmy cały, siadając na odkrytej skrzyni 
między tłumokami. Miejscowym nie może zmieścić się w głowie, jak to, „Palaki 
krwiopijcy” i Bóg wie co jeszcze, teraz sami decydują i jadą swobodnie, a oni 
zostają i nie mogą zmienić miejsca zamieszkania. Z tymi wątpliwościami 
zostawiliśmy ich na miejscu.

O zmroku ruszamy, nie oglądając się nawet za siebie. Po drodze zatrzymu-
jemy się w naszej centrali. Jest wieczór. Na placu między lepiankami pali się 
kilka żarówek, miejscowe światło elektryczne z dynama. Jest też głośnik na 
słupie z piszczącą muzyką. Przy świetle pracują kobiety i młodzież. Szuflują 
z pryzmy na pryzmę pszenicę, aby ją ochłodzić na zimnym powietrzu. Nad 
pryzmą unosi się mgiełka. To paruje zagrzana pszenica, w środku pryzmy jest 
gorąco. Załatwiamy jakieś ostatnie formalności meldunkowe w sowchozie, 
a na milicji otrzymujemy przepustki na wyjazd. Szofer tymczasem tankuje 
z beczki benzynę do samochodu. Postój trwa około godziny.

Do naszego samochodu, jak tylko przyjechaliśmy, podbiegły dziewczęta. 
To Polki. Pytają nas, skąd i dokąd jedziemy. Mówimy im wszystko, co wiemy 
na temat polskiej sprawy. Wiedzą, że powstaje armia. Spotykam swoją zna-
jomą. Rozmawiamy dość długo. Mówi, że ich chłopcy już zarejestrowali się 
do naszego wojska i załatwiają formalności. Namawia mnie, abym też szybko 
do nich dołączył. Ona stara się dostać jako siostra, ale kobiet na razie chętnie 
nie biorą. Może się w wojsku wszyscy spotkamy. Pobiegła jeszcze odszukać 
Tadka i Witka, ale nie znalazła ich w mieszkaniu. Z tego co mówiła, matki 
z dziećmi na zimę zostaną na miejscu i wyruszą dopiero wiosną na południe, 
a nawet do Uzbekistanu, bliżej wojska. Wróciła jeszcze raz zdyszana, aby się 
pożegnać. Życzymy sobie spotkania w wojsku.

Samochód ruszył w ciemny step, za nami pozostała jasna łuna na niebie. 
Już nigdy jej nie spotkałem. Z Tadkiem i Witkiem widziałem się w Palestynie. 
Dokoła step skryty w ciemności. W światłach reflektorów cienie traw ukła-
dają się w przedziwne kształty. Nad nami ciemne, granatowe niebo i kilka 
błyskających gwiazd. Opatuleni, skurczeni siedzimy na tłumokach. Jest 
zimno, a przy jeździe samochodem wiatr wdziera się w zakamarki i wtedy 
jest bardzo zimno. Co chwilę podskakujemy na nierównościach. Przed nami 
40 kilometrów takiej samej drogi. Niebo rozjaśnia się, gwiazd przybywa, ziąb 
jeszcze większy. Żeby chociaż samochód się nie zepsuł. 

Po drodze spotykamy w ciemności stado wilków oświetlonych reflekto-
rem. Były niedaleko, przebiegały obok, nie bardzo były zaskoczone. Nocą 
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step żyje swoim rytmem. Trzęsie nami niemiłosiernie. Przymykamy oczy 
i tak trwamy. Z każdą minutą jesteśmy bliżej celu. Wreszcie na horyzoncie 
ukazuje się łuna na niebie. To już niedaleko do Irtyska.

Przed północą dojeżdżamy do niewielkiej osady. To jest miejscowość po-
wiatowa, po tutejszemu rejonowa. Takie same lepianki z gliny, uszeregowane 
w kilka ulic porośniętych trawą, kilka budynków drewnianych. To siedziby 
najwyższych miejscowych władz. Wszystko to tonie w ciemności, tylko port 
rzeczny oświetlony. Jedziemy w tym kierunku. W niewielkiej odległości od 
rzeki stajemy przed niskim, drewnianym barakiem i tu wysiadamy. Obok 
w poczekalni zajmujemy wolny kąt i tam lokujemy swoje rzeczy. Na sali 
z pewnością jest kilkanaście osób, w ciemności słychać tylko pochrapywanie 
i świsty. Tylko po tym można poznać, że ktoś leży pod ścianą. 

Noc nam się dłuży. Siedzimy po ciemku. Zimno i bez przerwy ktoś wcho-
dzi i wychodzi. Czuwamy, aby nikt nas nie okradł. Rano dowiadujemy się, 
że statek będzie za dwa dni. Płynie z Omska do Semipałatyńska. Musimy 
tutaj koczować tak, jak to robią inni. W poczekalni portowej otrzymaliśmy 
kipiatok. Mamy chleb i mały woreczek sucharów na czarną godzinę, zro-
bionych specjalnie na drogę. Wytrzymamy. Siedzimy teraz na tłumokach 
w poczekalni, w której jest jedno małe okienko zakratowane, a nad nim 
napis „Kasa”. Bilety już mamy zakupione. Ostre powietrze ciągnie od rzeki 
przez otwarte drzwi, które nie są zamykane przez wałęsających się Kazachów. 
Wchodzą i wychodzą całymi grupami, bez przerwy gardłują i strzykają 
śliną na podłogę. Opatuleni w niegarbowane skóry, z wysokimi czapkami 
niezdejmowanymi z głów nawet latem. Wykonane są ze skór lisich, wilczych 
lub drobnych gryzoni, których na stepach nie brakuje. Wyglądają groźnie 
i dziko. Przyglądają się nam, stłoczonym w kącie izby. Wydaje się, że bar-
dziej interesują się naszymi tobołami. Nie pozostawiamy swoich rzeczy bez 
dozoru. Co jakiś czas zagląda do poczekalni naczelnik milicji, co widać po 
uniformie. Obrzuca nas nieufnym spojrzeniem, ale nie podchodzi. Mroczno 
tutaj i zimno, a czasu mamy całe dwa dni.

Wyszedłem na zewnątrz. Ogromna, piękna rzeka płynie wolno, szero-
kim nurtem. Woda miejscami pokryta pianą. Przeciwny brzeg zamglony, 
szary. Ogromna rzeka, kilkakrotnie większa od naszej Wisły. Na rzece nie 
widać statków. Pomost przystani schodzi ze stromego brzegu do samego 
lustra wody. Nabrzeże i przystań wykonane są z grubych bali drewnianych. 
Wzdłuż brzegu ciągną się szopy z desek, to magazyny. Gliniane domki to 
pomieszczenia pomocnicze. W głębi lądu ciągną się zagrody, w których 
przetrzymywane jest bydło, owce, konie przed załadunkiem na statek, któ-
rym transportują je do rzeźni w Pawłodarze. Dalej zabudowa mieszkalna 
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i administracyjna miasteczka. Po placu portowym włóczą się gruzowiki107. 
Zajmują się załadunkiem i rozładunkiem statków. Pod jednym z magazy-
nów siedzą na ziemi Kazachowie, otaczając wiankiem samowar, i piją czaj. 
Z samowara unosi się dym spalonych wiórków drzewa. Zimno, wiatr wieje, 
od rzeki ciągnie już zima.

Około południa do przystani podchodzi statek. Płynie w dół, pewnie do 
Omska, a może jeszcze dalej. Sygnalizuje buczeniem syreny. Momentalnie 
nabrzeże zaroiło się. Powychodzili z zakamarków ciekawscy, podróżni i ob-
sługa portu z gruzowikami. Wyszedł też komendant milicji i kapitanatu portu, 
którego rozpoznać można tylko po czapce. Wszyscy wpatrzeni w statek wolno 
zbliżający się do przystani. Boczne koła napędowe załomotały w odwrotnym 
kierunku, rozbijając wodę na drobniutkie kropelki, i statek wyhamował. 
Sternik zręcznie manewruje kołem tak, że statek wolniutko podchodzi burtą 
do mola. Jeszcze kilka razy zahuczała syrena i maszyny stanęły. Cumy zostały 
rzucone i zamocowane na grubych palach wbitych w nabrzeże. Otworzyły 
się boczne drzwi statku i na molo rzucono trap łączący statek z nabrzeżem. 
Z pokładu zeszło kilka osób, przeważnie Kazachów. Ładowacze portu weszli 
na statek i rozpoczęło się rozładowywanie statku. Obserwowałem ich pracę. 
Ciekawiło mnie też, co statkiem przywieźli. Gruzowiki, jeden za drugim, jak 
chińscy pariasi, wynoszą ze statku na plecach skrzynki i układają na nabrzeżu 
w sztaple108. Noszą po dwie, a nawet trzy naraz. Skrzynki te ustawiane są na 
specjalnym, drewnianym wsporniku, który zawieszony jest u każdego z nich 
na plecach. Pracę wykonują cały czas truchtem. Strach patrzeć, jak im drżą 
nogi pod ciężarem. A oni prawie biegną. 

Rozładunek trwał kilka godzin. Po krótkiej przerwie zaczęli ładować na 
statek ogromne bele, przeważnie zwierzęce, surowe, solone skóry. Potem 
doładowano suszoną rybę. Praca przeciąga się. Zapalono światło. Dopiero 
teraz widać, ilu ludzi pracuje w porcie. Mimo prymitywnej techniki praca 
przebiega sprawnie i szybko.

Wreszcie statek załadowano. Teraz ruszyli ludzie z bumagami109 w rękach 
od pomieszczeń kantoru do trapu na statek. Głośny sygnał oznajmił, że będzie 
odpływał. Ściągnięto cumy, zdjęto trap, załomotały w miejscu ogromne koła 
napędowe i po chwili głęboko zanurzony statek ruszył z miejsca. Krótki sygnał 
dał znać obecnym na nabrzeżu, że odpływa. Wolno poszerza się pasmo wody 

107  Gruzowik (ros.) – dosł. ciężarówka, tu: robotnik zajmujący się rozładunkiem towarów.
108  Sztapel (z niem.) – ładunek ułożony warstwami.
109  Bumaga (ros.) – dosł. papier, tu: pismo urzędowe, dokument.
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między nim a lądem. Na środku rzeki statek jeszcze raz zabuczał i popłynął, 
przyspieszając w oczach, na północ. Port opustoszał.

Trzeciego dnia po południu dobił do nabrzeża statek podążający na po-
łudnie. Po wyładowaniu ogromnych, bardzo ciężkich skrzyń oraz tarcicy 
drewnianej, na statek załadowano sporo pszenicy. Przeładunku dokonywali 
wyłącznie Kazachowie, wyjątkowo muskularni. Straszne typy. Na plecach 
mieli umieszczone drewniane wsporniki, a dokoła żołądka mocno ściśnięte, 
szerokie pasy. Te ogromne, ciężkie skrzynie brali w pojedynkę. Aż strach było 
patrzeć, z jak ogromnym trudem przechodzili po trapie. Po załadowaniu 
statku pozwolono nam wejść do środka, sprawdziwszy papiery na lądzie. 
Przenieśliśmy swoje tłumoki do ładowni na dnie statku, a sami ulokowaliśmy 
się między workami pszenicy.

Zamykają drzwi. Siedzimy w ciemności, poniżej lustra wody. Nikłe światło 
z górnych, małych szczelin nie jest w stanie rozproszyć otaczającego nas pół-
mroku. Słyszymy łomot kół, plusk wody o burty i krzyki oraz przekleństwa 
załogi. Czujemy, że odbijamy od nabrzeża. W ciemnościach, po głosach 
dochodzących z zewnątrz, domyślamy się, co się dzieje ze statkiem. Jeszcze 
tylko buczenie i już płyniemy pełną parą. W ładowni jest zimno i wilgotno. 
Skuleni na workach pszenicy, całymi dniami drzemiemy, bo cóż można robić 
w ciemności. Trzy razy dziennie pobieramy ze statku kipiatok. Ta gotowana 
gorąca woda jest podstawą posiłków przygotowywanych z zapasów, jakie 
mamy. Dłuży się nam ta droga, siedzimy jak w piwnicy.

Po dwóch dniach dopłynęliśmy do Pawłodaru. Jest to miasto obwodowe, 
zabudowane domkami, tak jak w Białymstoku. Dzienne światło wypełniło 
mroczne wnętrze i na pewien czas oślepiło nas, zanim oczy przyzwyczaiły 
się. Wraz ze światłem wdarło się świeże powietrze, już mroźne. Tym razem 
z ulgą oddychaliśmy całą piersią, mimo że w pomieszczeniu zrobiło się jeszcze 
zimniej. Korzystając z postoju, wyszliśmy po kolei na nabrzeże i tam udało 
się nam kupić kilka dużych arbuzów. W porcie było ich sporo u Kazachów. 
Teraz mamy frajdę. Jemy arbuzy z chlebem. Są słodkie, wzmacniają organizm 
cukrem. Następny port powinniśmy osiągnąć wieczorem w dniu następnym, 
będzie to Lebiaż. A potem już do samego Semipałatyńska nie będzie postoju. 
Wytrzymamy, musimy wytrzymać.

Urozmaiceniem podróży są tylko postoje w portach i dostęp do świe-
żego powietrza, czasem zakup owoców. Płyniemy ciągle na południe. Jest 
trochę cieplej. To już 600 kilometrów od miejsca załadunku, ale zima nas 
goni. Trochę później będzie i tutaj, tak samo groźna i sroga. Od ciągłego 
huku kół napędowych, szumu spadającej wody, dzwoni nam już w głowach, 
a czas wlecze się niemożliwie wolno. Jak najdłużej staramy się spać lub 
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choćby drzemać. Wtedy czas szybciej mija i nie trzeba myśleć o jedzeniu. 
Drzemiemy w półśnie, marząc o tym. Lubię sny, w których mogę najeść się 
do syta, może być tylko chleb. 

Po długiej, męczącej podróży dopłynęliśmy do dużego portu. Mamy 
Semipałatyńsk i jego port. Zabudowa miasta podobna jak w Pawłodarze, ale 
jest to większe miasto. Witamy je z ulgą. Mamy już dość podróży statkiem. 
Naszym marzeniem jest miska gorącej zupy. Widok ludzi w dużym procencie 
podobnych do nas nastraja optymistycznie. Ludzie ci jakoś tu żyją, to i my 
też potrafimy się zaadoptować w tym mieście. Tak też było aż do roku 1946.
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Semipałatyńsk 
(zima 1941–1942)

Semipałatyńsk leży nad ogromną syberyjską rzeką Irtysz mającą 5300 kilo-
metrów długości. Miasto jest wielkości naszego Białegostoku sprzed wojny. 
Ma też podobną zabudowę. Centrum murowane, przeważnie dwupiętrowe 
budynki. Kilka głównych ulic, szerokich, brukowanych, z chodnikami. Co 
okazalsze budynki to siedziby różnych instytucji administracyjnych, par-
tyjnych, milicji i wojska. Wystawy sklepowe, kilka magazynów handlowych 
zrobionych z rozmachem, towarów jednak brak, więc świecą pustkami. 
Przed sklepami spożywczymi długie kolejki. Od czasu do czasu wyrzucają 
do sprzedaży chleb bez kartek, rybę, zapałki, papierosy. Ruch w mieście 
mały, ale hałaśliwy. Mozaika różnych narodowości: Kazachowie, Uzbecy, 
Mongołowie, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy. Jest nas tutaj stosunkowo dużo. 
Dokoła tego centrum zabudowa drewniana. Chaty, chatynki, niektóre 
z ogródkami. Typowa wschodniorosyjska architektura, jaką spotyka się 
w każdym wschodnim miasteczku.

Po przyjeździe zamieszkaliśmy w małej drewnianej chatynce obok rzeczne-
go portu, nie dalej jak 100 metrów od przystani. Obok tej chałupki jest droga 
wiodąca do miasta. Cały czas biegnie lekko pod górkę między drewnianą zabu-
dową. W tej najstarszej dzielnicy miasta, na rozdrożu ulic, stoi duża, murowana 
cerkiew, obecnie nieczynna i zamknięta na dużą, zardzewiałą kłódkę. Dach 
dziurawy, widać od lat nikt tu nawet palca nie przyłożył. Kopuły bez krzyży, tak 
jak wszędzie po drodze. Taki piękny, duży obiekt w środku żywego organizmu 
miasta, pozostawiony sam sobie, opuszczony, zaniedbany, robi złe wrażenie. 
Duży plac zabudowany drewnianymi budkami i szopami, to miejski rynek, 
inaczej bazar, centrum legalnego i nielegalnego handlu. Miejsce zaopatrywania 
się w produkty żywnościowe i różnego rodzaju starocie, a „po cichu” także 
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w wełnę, skóry baranie, wojłoki na walonki itp. Jest to równocześnie miejsce 
spotkań ludności, wymiany informacji. Można jeszcze tu od czasu do czasu 
dostać chleb bez kartek. Jest to dla nas wielka uczta po półtorarocznym poście. 
Możemy teraz najeść się do syta, trzeba tylko postać w kolejkach. Dręczy nas 
pytanie: – Jak długo? Na bazarze można też dostać mąkę, kaszę, arbuzy, kiszone 
pomidory i ogórki. Te witaminy szczególnie są nam potrzebne, nie widzieliśmy 
ich przez kilkanaście miesięcy. Sprzedaż prowadzona jest na miski, kubki, itp. 
miary, ale to nie jest najważniejsze, dobrze, że w ogóle jest. 

W mieście jest duży garnizon wojska, budynki murowane, odgrodzone 
od reszty miasta murem z cegły. Robi to wrażenie wydzielonej i niedostęp-
nej enklawy. Na wolnych placach wszędzie ćwiczy wojsko, bez względu na 
pogodę. Załatwiałem formalności meldunkowe i musiałem odczekać w ko-
lejce, jak wszędzie. Z nudów przysłuchuję się prowadzonym rozmowom. 
Przyglądam się też twarzom ludzi w kolejce. Przeważają kobiety. Dużo jest 
osób o wyglądzie europejskim, bez domieszki krwi azjatyckiej. Widać, że 
są to ludzie wykształceni, którzy już przeżyli tragedię wojny. Z rozmowy, 
jaką prowadzą, wynika, że są ewakuowani z Leningradu. Są też z Moskwy, 
Mińska, Bobrujska. Przyjechali z małymi dziećmi, mają ze sobą tylko cze-
modany110, bo więcej nie można było brać. Teraz mają dodatkowe kłopoty, 
bo nic nie można kupić. Ci z Leningradu są ulepieni jakby z zupełnie innej 
gliny. Na miejscowych patrzą trochę z góry, zwracają się grzecznie, ale z wi-
doczną wyższością. Głośno krytykują panujące tutaj porządki. Rozmawiają 
też jakoś inaczej, kulturalniej, innym językiem, chociaż też po rosyjsku. Są 
to przeważnie rodziny lekarzy, profesorów, naukowców, ale też dużo rodzin 
działaczy partyjnych i wojska. Okazuje się, że ewakuowano całe instytucje, 
urzędy, szpitale, a nawet całe zakłady pracy.

W mieście jest też polska delegatura, zajmuje jeden, nieduży budynek 
w oficynie. Już na ulicy, z dala od tej siedziby, słychać dokoła tylko polską 
mowę. Polacy ciągną tutaj jak Arabowie do Mekki. Poszliśmy i my, aby pokazać 
się, że żyjemy i zarejestrować się, podać, gdzie mieszkamy. Otrzymaliśmy 
pomoc w gotówce i artykuły spożywcze, a nawet trochę odzieży. Wszystko 
to pochodzi z dostaw amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Jest to bardzo 
duża pomoc. W delegaturze rejestrują też młodzież, będą potem wysyłać do 
wojska, które organizuje się nad Wołgą. Ma być przesunięte na południe, 
będzie więc bliżej. Na razie mamy czekać. 

Nadciąga sroga zima. Mówią, że tutaj też mrozy okropne. Jesteśmy jednak 
między ludźmi, będzie łatwiej. Pracuję dorywczo w porcie rzecznym przy 

110  Czemodan (z ros.) – walizka.
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załadunku barek towarami dla frontu. Przeważnie konserwy, które wagonami 
przywożą zza rzeki, gdzie jest ogromny zakład przemysłowy. Produkują tam 
różne konserwy. Brygada składa się z kilkunastu osób narodowości ukra-
ińskiej, pochodzących z terenów wschodniej Polski, oraz dwóch Polaków: 
Wieśka Tyszewicza i mnie. Skład brygady do poszczególnych prac ustalał 
każdorazowo jakiś Polak, tak przynajmniej sam siebie określał. Człowiek 
obrotny, zaradny, mówił dobrze po polsku, a trzymał z Ukraińcami. Nasz 
udział w brygadzie jest uzależniony od aktualnych potrzeb oraz wyznaczo-
nego terminu wykonania roboty. Ponadto decydowało też to, że mieszkam 
obok portu i jestem do dyspozycji na każde zawołanie. Praca jest akordowa. 
Odpowiadała nam dlatego, że można było coś zdobyć z żywności, której już 
i tutaj brakuje w sklepach i na bazarze. W ciągu 3–4 godzin musimy rozładować 
kilka wagonów. Konserwy są w skrzynkach o wadze od 14–25 kilogramów. 
Skrzynki te przenosimy z wagonów do magazynów portowych lub bezpo-
średnio do ładowni na statku. Pracujemy przeważnie późnym wieczorem 
lub nocą pod nadzorem strażników z portu. W czasie pracy kombinowali-
śmy, aby jedną skrzynkę rozbić, niby przypadkowo, i zagospodarować kilka 
konserw. Zawsze trochę było krzyku, ale w pracy o wypadek nietrudno. Tym 
bardziej, że w magazynie składaliśmy skrzynki na wysokość ponad 2 metrów. 
Zdobyte konserwy chowaliśmy na terenie portu, aby po pracy je wynieść. 
Najbezpieczniej było jednak przerzucać je przez płot na drugą stronę i po-
tem pozbierać. Można tak było robić, jak spadł śnieg. W śniegu spokojnie 
czekały na nas. Ogrodzenie było wykonane z desek szczelnie ułożonych na 
wysokość 3 metrów. Rzucając konserwy, nigdy nie było wiadomo, czy ktoś 
po przeciwnej stronie w tym czasie nie przechodzi w pobliżu. Miałby prezent. 
Na bramie każdorazowo byliśmy rewidowani. Po wyjściu nocą poza teren 
portu szukaliśmy w śniegu dziur. Wykryto jednak nasz sposób zaopatrywania 
się i wszystkich, którzy kręcili się pod płotem, zatrzymywano, legitymowano 
i wytaczano sprawy, a wtedy to już było zupełnie źle.

Żeby przeżyć, ludzie ciągle ryzykowali. Aby zapobiec kradzieżom lub 
chociażby je ograniczyć, zaczęto wydawać nam po pracy talony do miejsco-
wej stołówki, gdzie można było zakupić zupę z porcją chleba. Tę zupę szczy111 
kupowaliśmy często, bo gorący posiłek pracującym na mrozie bardzo był 
potrzebny. Poza tą pracą starałem się wykorzystywać wszelkie wiadomości 
dotyczące możliwości zdobycia żywności. Z Wieśkiem Tyszewiczem poby-
liśmy potem razem w szkole kadetów. Kto by wtedy przypuszczał?

111  Szczy (z ros.) – zupa na bazie gotowanych grzybów, szczawiu i kwasu z ogórków 
o charakterystycznym, żółtawym kolorze.



194

Po drugiej stronie rzeki, w odległości jakichś 10 kilometrów od miasta, 
jest ogromna rzeźnia przemysłowa. W mieście rozeszły się pogłoski, że tam, 
w sklepie przyzakładowym, czasem można coś kupić. Wybrałem się z kil-
koma znajomymi nocą, aby pociągiem przejechać jeden przystanek i zająć 
kolejkę. Całą noc, aż do południa, przestaliśmy w kolejce na dworze w czasie 
dość dużego mrozu. Staliśmy pod barakiem, w którym był ten sklep. Drzwi 
były zamknięte na cztery spusty. Mimo to ludzie stali, a było ich tutaj całe 
mrowie: Rosjanie, Kazachowie, Ukraińcy. Bóg raczy wiedzieć, kogo tam nie 
było, na dodatek jeszcze Polacy. Wszyscy stoją, twardo wierząc, że czegoś się 
doczekają. Głośne rozmowy, okrzyki, przekleństwa w różnych językach, istny 
perski rynek. Ludzie tupią ciągle nogami z zimna. Informacja w kolejce co 
chwila inna, już otwierają, to znowu otworzą dopiero po południu. Poszła 
nawet plotka, że dzisiaj sprzedaży w ogóle nie będzie. I tak na przemian. 
Wszystko po to, aby przynajmniej część ludzi zrezygnowała. Sklep jak był 
zamknięty, tak pozostawał.

Nie słuchałem, co mówią, chociaż już zwątpiłem, że cokolwiek dostanę. 
Minęło południe, zjadłem kawałek chleba, który miałem ze sobą. A tu bez 
zmian, tłum faluje i psioczy. Późnym popołudniem, był już półmrok, do 
sklepu od zaplecza coś dostarczyli. Po dobrych kilkunastu minutach otwie-
rają drzwi. Od tej chwili nie ma mowy o żadnej kolejce i jakimś porządku. 
Tłum szturmuje drzwi, mieszają się piski, krzyki i przekleństwa. Tłum 
faluje raz w stronę drzwi, to znów z powrotem. Nie wiem, kiedy znalazłem 
się poza głównym nurtem, a nie ma mowy, aby z powrotem wcisnąć się do 
środka. Drzwi ponownie zamknięto, wrzaski nie ustępują, dochodzi do 
rękoczynów, interweniuje milicja. Niejednego okradziono i poturbowano. 
Szczęśliwi pojedynczo wychodzą jak z magla, niosąc nad głową gołe żebra 
baranie. Za którymś razem udało się i mnie dostać do środka. Sprzedawano 
golutkie kości, bez śladu nawet ścięgien, tylko blada błonka. Tego, co tu się 
dzieje, nie widziałem w życiu, mimo że kolejki zdążyłem już poznać. Ludzie 
kupują, bo wydaje im się, że przynajmniej woda będzie miała zapach mięsa. 
W tym bałaganie niczego nie dostałem i około północy wróciłem do domu 
zły i głodny.

Jest coraz gorzej. W domu mama z Czesią robią swetry z kradzionej wełny. 
Wełnę dostarczają Rosjanie z zakładu przemysłowego. Kradną ją na potęgę. 
Z czegoś muszą żyć. I tak z dnia na dzień przebijamy się przez trudne życie. 
Niemieckie wojska są pod Moskwą. Wszystko, co ten kraj ma, oddaje armii. 
Zima już w całej pełni, śniegu nawaliło pod okna i mróz trzyma. Nad rzeką 
stoi mroźny tuman, lód ma już ponad metr grubości. Port rzeczny dawno 
nieczynny.
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U Jankowskich, którzy byli razem z nami w sowchozie, zmarła córka. Nasz 
gospodarz, stary Jarcew, zrobił z desek trumnę i krzyż. Był kiedyś stolarzem. 
My we trójkę na sankach zawieźliśmy ją na cmentarz, dobry kawał za mia-
stem. Stary Jankowski ciągnął sanki, a ja z jego synem pchaliśmy. Tak brnąc 
po dużym śniegu, z trudem dowlekliśmy się aż pod las. Ziemia zmarznięta 
głęboko jak skała. Smutny to pogrzeb.

Obok naszej chatynki codziennie przewożą na cmentarz zmarłych ze 
szpitali. To, co widziałem, było tak szokujące, że pamiętam do dziś. Zmarłych 
układano na platformie jak sągi drzewa, przykrywając z góry plandeką, spod 
której sterczały nogi, ręce, a nawet bywało, że całe ciała leżały nieprzykryte. 
Zmarli byli bez bielizny i tak ich chowano, bezimiennie, w jednym grobie, 
w dole wyrwanym wybuchem dynamitu. Przeważnie byli to mężczyźni, 
prawdopodobnie wojskowi, ranni na frontach, którzy przebywali na lecze-
niu w miejscowych szpitalach. Ale była też ludność cywilna, napływowa 
z repatriacji. Każdego dnia około południa przejeżdżał obok naszej chatki 
konny wóz z tym ładunkiem, rzadziej samochód. Z reguły woźnica siedział 
na zwłokach i zacinał konia batem, ponaglając go do pośpiechu. Wojna, ale 
można byłoby inaczej.

Mrozy coraz większe, przekraczają już minus 40 stopni. Jak w taki dzień 
jest silniejszy wiatr, paraliżuje to całe życie. I tutaj wilki podchodzą pod 
miasto, głód im dokucza.

Od tygodnia chodzę do naszej delegatury, aby dowiedzieć się aktualności. 
Po drodze przechodzę obok koszar jednej z jednostek stacjonujących w mie-
ście. Na placu codziennie ruch, ćwiczą żołnierzy. Dzisiaj, przy trzaskającym 
mrozie, mają musztrę w drużynach oraz walkę na bagnety. Czapki uszanki 
nieodwinięte, uszy czerwone, twarze aż granatowe. Są tylko w kufajkach 
watowanych i takich samych spodniach, na nogach walonki. Bez szalików, 
szyje odsłonięte. Zamiast karabinów mają drewniane atrapy. Komendę wy-
dają podoficerowie, starszyny112, głośno skandując sylaby wyrazu. Głosy mają 
ochrypłe, twarze czerwone, nabrzmiałe. Ależ oni ćwiczą tych rezerwistów, 
na takim mrozie! Wiatr smaga po twarzach, aż gębę wykrzywia i oddech 
zapiera, a oni na placu po kilka godzin dziennie. Odporny żołnierz, tylko 
para bucha. Komendy wykonują sprawnie, szybko, takim trudno będzie 
dorównać. Stałem nie dłużej jak 10 minut i już miałem dość. 

W delegaturze w dalszym ciągu nic jeszcze nie wiedzą. Podobno wojsko 
jest w trakcie zmiany miejsca postoju znad Wołgi na południe do Republiki 
Uzbeckiej. Do domu wracam szybkim krokiem, nie zatrzymując się już 

112  Starszyna (ros.) – oficer.
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nigdzie, za zimno. Jak tylko wiatr się nieco uspokoi i mróz spadnie, musimy 
wybrać się do lasu po drzewo. Kawał drogi. Ciężko jest szczególnie nam, 
ale i miejscowej ludności zima daje się porządnie we znaki. Widać kryzys, 
Sowieci gonią ostatkiem sił, ogałacają zaplecze ze wszystkiego i pakują na 
front wszystko, co mają pod ręką. Muszą wytrzymać.

Polska delegatura w Semipałatyńsku pomaga Polakom jak i czym może. 
Ci co są bliżej, korzystają najwięcej; ci co zostali w sowchozach, fabrykach, 
kopalniach, oddaleni o tysiące kilometrów, nawet nie wiedzą, że taka dele-
gatura istnieje. A nawet jak wiedzą, to teraz, zimą, przy tak silnych mrozach 
i obfitych opadach, nie ruszą się z miejsca.

Któregoś dnia w końcu stycznia mama po powrocie z miasta powiadomiła 
mnie, że szykuje się transport do naszego wojska. Jeżeli chcę, mam jechać, bo 
może jest to szansa, żeby choć jedno z nas przeżyło. – Jest teraz delegatura, 
będą pomagać, jakoś wytrzymamy. Jedź. Jestem najstarszy, na mnie kolej, by 
z tej szansy skorzystać.



Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
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Ochotnicy do wojska 
(25 stycznia 1942 r.)

Zbiórkę wyznaczono na godzinę 23 w holu dworca kolejowego w mieście 
Semipałatyńsk. Przed dwoma dniami otrzymałem w naszej delegaturze 
polskiej kilkadziesiąt rubli oraz talony do stołówki w mieście, gdzie będę 
mógł otrzymać przed wyjazdem posiłki i chleb na drogę, już według nor-
my wojskowej – 500 gram dziennie. Talony i przydział chleba zostawiłem 
w domu. Mama na drogę wyposażyła mnie w woreczek sucharów i kostkę 
cukru wagi około 200 gramów. Włożyła też różaniec z dużym krzyżykiem, 
który w czasie I wojny światowej, w 1915 r., dostał mój ojciec od swojej matki 
kiedy szedł na front. Nie zapomniała też włożyć dwóch zdjęć rodzinnych, 
abym o nich pamiętał.

Tak wyposażony, z błogosławieństwem, pożegnałem się z rodziną i póź-
nym wieczorem ruszyłem piechotą na dworzec. Miasto o tej porze wylud-
nione, mróz, że aż trzeszczą drewniane płoty. Idę szybko, nie oglądając się 
na boki, buchając parą jak lokomotywa. Mieszkamy obok rzecznego portu 
na skraju miasta, mam więc kawał drogi do dworca kolejowego. Dobre pół 
godziny drogi. Zmęczony, szczęśliwie doszedłem do gmachu stanowiącego 
wizytówkę miasta. W poczekalni zebrało się sporo Polaków. Przeważnie 
chłopcy w wieku 16–18 lat oraz kilka osób starszych. To odprowadzający. 
Pozostali to sowieccy żołnierze, zapewne wracający do jednostek. Miejscowej 
ludności cywilnej nie widać.

Podchodzę do jednej z grup, tak na oko – bo nie znam nikogo – w moim 
wieku, a łączy nas tylko jedna, wspólna sprawa, co ułatwia nawiązywanie 
kontaktu. Pytam na wszelki wypadek, czy do wojska polskiego. Tak, uśmie-
chają się. Mówią, że czekają na przewodnika, którym jest polski podchorąży. 
A więc dobrze, jest jeszcze jeden i przedstawiłem się.
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Minęło pierwsze podniecenie. Zaczynamy rozglądać się za naszym prze-
wodnikiem, ale bez skutku. Minęła godzina, zapowiadają przez megafon 
pociąg. To chyba ten, którym mamy jechać. Zaczynamy się denerwować. 
Starsi coś radzą miedzy sobą. Poczekalnia opustoszała i tylko my pozostali-
śmy. Czekaliśmy jednak daremnie, nikt nie przyszedł, nawet w zastępstwie, 
aby chociaż przekazać informację. Nic dziwnego, w taki mróz i nocą, po co 
się fatygować.

Pociąg już odjechał w dalszą drogę. Było około 3 nad ranem, jak zaczę-
liśmy wychodzić zawiedzeni z dworca. Znowu maszeruję do domu przez 
puste miasto. Mróz nad ranem jeszcze większy. Dobrze, że nie ma wiatru. 
Mam duszę na ramieniu, nerwowo zerkam co chwila na boki i szybko idę. 
Jedna myśl nie ustępuje przez całą drogę, żeby tylko nikt nie przestąpił 
mi drogi. Słychać mnie co najmniej na kilometr, tak trzeszczy zmrożony 
śnieg pod stopami. Co chwilę pocieram policzki, a ręce to już nie wiem, 
gdzie schować.

Wreszcie doszedłem do skarpy. W dole stoi nasza chatynka. Od strony 
skarpy wygląda w dole jak duża kopa śniegu. Sterczy tylko mały kominek. 
Zsunąłem się na dół i zastukałem dość mocno do drzwi, aby mnie usłysza-
no. Nie za mocno jednak, by stare drzwi nie rozleciały się. Otworzyła mi 
wystraszona i zaskoczona mama. Zmarznięty, ale cały, jestem już na miej-
scu. Wszyscy śpią. W pomieszczeniu słychać tylko sapanie. Jest przytulniej 
niż na zewnątrz, mimo że temperatura poniżej 16 stopni. W kilku słowach 
wyjaśniłem, co się wydarzyło, i szybko zasnąłem.

Z samego rana natknąłem się na gospodynię domu, w którym mieszkamy. 
Ma syna w wojsku, jest na okupacji w Persji. Niedawno miała od niego list. 
Tak mnie przywitała: – Nu szto, uże nawojowałsia?113 Głupio mi się zrobiło, 
ale co miałem jej powiedzieć, że polski podchorąży nie przyszedł na dworzec 
po nas, ochotników do polskiego wojska? Córka gospodyni była bardziej 
życzliwa, więc jej powiedziałem to, co można było powiedzieć. Była zado-
wolona, jak to dziewczyna, że będę razem z nimi jeszcze kilka dni.

Na drugi dzień w polskiej delegaturze powiedziano mi, że dzisiaj na pewno 
już nastąpi odjazd grupy. Dlaczego wczoraj nie odjechaliśmy, nie próbowano 
nawet wspominać, tak jakby nic się nie stało. Wieczorem ponownie wszyscy 
żegnamy się, to najgorsze przeżycie. Ze ściśniętym sercem znowu maszeruję 
na dworzec. Mróz trzyma mocno. Idę z nadzieją, że tym razem już pojadę 
i może w wojsku spotkam ojca. Maszeruję dość szybko, bo mróz nie żartuje 
i dobiera się ze wszystkich stron, a ubranie mam nienadzwyczajne, mocno 

113  Nu szto, uże nawojowałsia? (z ros.) – No co, już się nawojowałeś?
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już zniszczone. Walonki też łatane kilkakrotnie. Tylko czapkę mam porządną, 
sowiecką uszankę, ciepłą i wygodną.

Na stację wpadłem jak burza. Tym razem podchorąży był już z listą na 
miejscu. Zaraz też odnotował moją obecność. Wygląda na to, że jednak po-
jedziemy. Odszukałem wczorajszych znajomych. Są wszyscy w komplecie, 
zadowoleni, że nareszcie jedziemy do woja. Przez megafon zapowiadają 
przyjazd pociągu z Nowosybirska. To nasz. Pokonał już około 1000 kilo-
metrów Niziny Środkowosyberyjskiej, z północy na południowy zachód. 
Zbieramy się przy skromnych wojskowych bagażach podchorążego. Jeszcze 
raz sprawdza obecność. – Wszyscy obecni. W drogę! – zawyrokował krót-
ko. Jeszcze ostatnie pożegnalne okrzyki pozostających w Semipałatyńsku 
Polaków: – Do zobaczenia wiosną!!!

Wychodzimy na perony. Ostre powietrze zatyka usta. Idziemy gęsiego 
w milczeniu. Przechodzimy na pierwszy peron. Tu, na drugim torze, za-
trzyma się zapowiedziany skład pociągu. Poza naszą grupą nie ma nikogo. 
Perony są puste, nie widać nawet obsługi. Warstwa śniegu, miejscami ubita 
dość grubo, kontrastuje z granatowym niebem, roziskrzonym jaskrawymi 
gwiazdkami. Tęgi mróz. Tor z kierunku Nowosybirska jeszcze wolny.

Po chwili z mroków nocy dolatuje głuchy gwizd sygnalizujący zbliżanie 
się pociągu. Wszystkie oczy skierowały się w tym kierunku. W dali widzimy 
bryłę lodu ze świecącymi oczami, która rośnie coraz bardziej. Ogromny, niby 
łeb smoka ze ślepiami. Sapie i wypuszcza kłęby pary i zbliża się w takt ryt-
micznego stukotu kół. Jeszcze raz daje znać gwizdem, że jest blisko. Wygląda 
jak jakiś potwór. Mimo woli cofamy się kilka kroków, jakby mało miejsca 
było na torach. Ogromna bryła lokomotywy, mocno oblodzona, z wiszącymi 
różnego kształtu soplami lodu, między którymi przebijają warstwę powłoki 
lodowej dwa reflektory. Buchająca para ginie momentalnie w rozrzedzonym, 
zmrożonym powietrzu. Jak przejeżdżał obok nas, to dopiero zobaczyliśmy, że 
to były dwie ogromne lokomotywy transsyberyjskiej kolei doczepione jedna 
za drugą. Ciągną za sobą długi, biały ogon. To muszą być wagony. Pokryte 
grubą warstwą lodu, wyglądały jak chłodnie. Z piskiem kół to monstrum 
zatrzymało się na peronie.

Upływa dłuższa chwila, zanim z trudem gdzieniegdzie otwierają się drzwi 
i teraz dopiero widać, że są to wagony osobowe. Zaraz jednak w otwory 
drzwiowe wciska się zmrożone powietrze i przysłania białym tumanem po-
nownie. Wysiadło zaledwie kilka osób w uniformach, zapewne jacyś dygnitarze 
wojskowi w komandirowce114. Wskazano nam jeden z wagonów w środku 

114  Komandirowka (ros.) – delegacja służbowa.
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składu. Konduktor w asyście wojskowego (NKWD) sprawdził dokumenty, 
bilet zbiorczy i po przeliczeniu nas, zawyrokował: – Możetie wchadit115.

Weszliśmy do środka wagonu, a za nami tumany mrozu. Zrobiło się 
biało. Szybko zamykamy drzwi i po chwili już widzimy, że zajmujemy kilka 
przedziałów. Pociąg był tylko dla wojskowych. W naszym wagonie w kilku 
przedziałach siedzą sowieccy żołnierze. Mimo przeładowania mamy wystar-
czająco miejsca i rozkładamy się. Przed nami kilkanaście dni drogi. Wagon 
posiada dodatkowe górne półki, na których można swobodnie spać. Jakoś 
to będzie.

Ruszamy wolno na południowy zachód, ale nic nie widać, bo szyby po-
kryte są centymetrową warstwą lodu. Za to dobrze słychać, jak koła dudnią 
po szynach. W wagonie jest zimno. Ciepła tyle, co nadmuchaliśmy i trochę 
dochodzi od lokomotywy. Podniecenie wolno ustąpiło i coraz więcej bo-
haterów kiwa się, opuściwszy nisko głowy. Nikt z nas nie przypuszczał, że 
upłynie wiele lat, zanim się spotkamy z rodzinami, że rozdzielą nas nie setki, 
a tysiące kilometrów i niejedno morze.

Pociąg pędził w nieznane całą noc, nie zatrzymując się na przystankach. 
Ranek wcześnie postawił nas na nogi. Zjedliśmy śniadania, które dostali-
śmy w domu na drogę. Obserwujemy z ciekawością sowieckich żołnierzy. 
Siedzą spokojnie, zadumani, pewnie niedawno z domu ich zabrano. Biednie 
wyglądają w swoich mundurach, ale mają dobre czapki uszanki i walonki, 
w miejscowych warunkach niezastąpione. Do rozmowy nie kwapią się. Nie 
widać tego, ale jedziemy przez pustkowia stepów, przystanek od przystanku 
nie mniej jak 30 kilometrów. Nasz pociąg tylko gwiżdże, przejeżdżając te 
stacyjki. Przez cały dzień leciał jak szalony, bez opamiętania. Zatrzymał się 
tylko w Żarmie. Każde otwarcie drzwi na stacjach wciska do wagonu kłęby 
białego, zmrożonego powietrza i przez chwilę nic nie widać.

Tak minął nam pierwszy dzień podróży i druga noc w wagonie. Przejeżdżamy 
skutą lodem rzekę Ajaguz, dalej na południe jest granica z Chinami, pasmo 
gór Tarbagataj ze szczytem 2992 metrów. Mamy już za sobą ponad 400 kilo-
metrów. Na stacji Ajaguz parowóz pobiera bunkier116 i wodę. Tutaj zgubił się 
nasz podchorąży. Ruszyliśmy dalej, ale bez niego. Jedziemy sami, speszeni, ale 
z nadzieją, że się znajdzie. Po kilku godzinach miny nam zrzedły na dobre. 
Nie mamy biletów, bo on ma jeden zbiorczy na całą grupę. Pociąg pędzi dalej, 
a my kręcimy się coraz bardziej. Minął dzień i noc, przejechaliśmy Kyzył-Kum, 
skąd prowadzi szlak karawanowy do Chin przez Bramę Dżungarską. Po 

115  Możetie wchadit (ros.) – Możecie wchodzić.
116  Bunkier – zapas paliwa statku na własny użytek, tu: węgiel do parowozu.
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prawej stronie ciągnie się pustynia Sary-Iszyk Otran. Z każdym dniem jest 
cieplej. Tutaj śniegu jest już mało, okna odtajały. Możemy teraz obserwować 
mijany teren, ale w głowie mamy co innego. Zbieramy się na naradę, aby 
postanowić, co robić dalej. Najgorzej z biletami. Nasze zasoby gotówkowe 
niewielkie. Na razie konduktor ten sam, traktuje nas bez zastrzeżeń. Pewnie 
nie wie, że nie ma podchorążego już od dwóch dni. Czekamy z decyzją.

Dzisiaj po raz pierwszy pada deszcz ze śniegiem, strasznie mokro – to 
już Azja. Przejeżdżamy jeszcze Usztabec, stąd już do stolicy Kazachstanu, 
Ałma-Aty, niedaleko. Nocą wjeżdżamy na duży dworzec Ałma-Ata, gdzie 
stoimy kilka godzin. Miasto zbudowane na wysokości ponad 1000 metrów 
nad poziomem morza, położone na zboczach północnego Tien-szanu. 
Na peronach sporo ludzi, przeważnie w mundurach. Do naszego wagonu 
znowu doładowano żołnierzy. Udają się do przyfrontowych jednostek. Robi 
się ciaśniej, ale mieścimy się jeszcze dość wygodnie. Na tej stacji znalazł się 
nasz podchorąży. Hura! Miny nam wszystkim poweselały. Ruszamy wreszcie 
w dalszą drogę.

Nowo przybyli sąsiadują z nami, ale na razie tylko nas ukradkiem obser-
wują. Szczególnie przyglądają się podchorążemu, ponieważ jest w mundurze. 
Po kilku godzinach dyscyplina się rozluźniła. Odważniejsi pytają, jak to 
zwykle bywa, co wy za jedni, dokąd jedziecie. Zaczęła się wymiana zdań, 
ale każde wejście starszyny przerywa rozmowę. Odruchowo odsuwają się 
i milkną. My nie zwracamy na to uwagi i z każdą godziną atmosfera robi się 
coraz bardziej bezpośrednia. Ciekawi ich, dokąd jedziemy. O wojsku polskim 
nic nie słyszeli. Wiadomość, że organizuje się armia polska na ich terenie, 
przyjmują z niedowierzaniem, ale fakty mają przed sobą. To, że jedziemy do 
wojska, które będzie wspólnie z nimi bić Giermańca117, trochę ich uspokoiło, 
zmienił się też ich stosunek do nas. Oglądają naszego podchorążego, jego 
mundur, ekwipunek. Cmokają, coś między sobą szepczą ściszonymi głosa-
mi. Okazało się, że myśleli, że to wysokiej rangi oficer. Podchorąży młody, 
zgrabny, wysoki, istotnie prezentuje się dobrze. Sukienny mundur z dobrego 
materiału, porządnie wykończony, elegancki płaszcz, pasy skórzane, do tego 
pełen plecak i chlebak, a na dodatek skórzane buty. Wszystko to nowiutkie, 
dobrej jakości. Jak im powiedział, że jest kapralem, nie mogli uwierzyć. 
Zapewniają nas, że wkrótce będzie koniec wojny, bo pod Moskwą Niemców 
pobili. Jeszcze tylko oficerowie trzymają żołnierzy w ryzach. Trochę między 
sobą pokpiliśmy z tych opinii, nie wszystko takie proste.

117  Giermaniec (ros.) – Niemiec.
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Korzystając z tego, że parowóz raz dziennie pobiera bunkier, my wyska-
kujemy w tym czasie po kipiatok do przygotowania herbaty. Tęsknimy za 
miską zupy. Od Ałma-Aty jedziemy cały czas na zachód wzdłuż wysokiego 
pasma gór Czukajskich. Wszystkie rzeki wypływające z gór, a płynące na 
północ, rozpływają się w piaskach pustyni Bet Pak Dała (Głodny Step). 
Przystanków jest więcej, ale i tutaj nasz pociąg nie przystaje. Zaczyna mi 
brakować żywności, suchary się kończą, a moczę je w gorącej, osłodzonej 
wodzie. Została mi tylko jedna konserwa rybna i nie wiedziałem, kiedy 
mam ją zjeść. Niczego więcej nie mam, a końca podróży nie widać. Pada 
teraz często, na przemian deszcz i mokry śnieg. W Czimkent udało się nam 
kupić parę lepioszków. Jemy, nie myśląc, kto je robił. Do Taszkentu, stolicy 
Uzbekistanu, już jest niedaleko. 

Wieczorem wjeżdżamy na dworzec. Ogłoszono dłuższy postój. 
Wykorzystujemy go na zdobycie jakiejkolwiek żywności. Pobraliśmy też 
kipiatok i – niespodzianka – dostaliśmy skierowanie do stołówki na posi-
łek. Jemy, aż nam uszy się trzęsą, zupę szczi z kawałkiem świeżego chleba. 
Okazuje się, że są już tutaj przedstawiciele naszej armii i organizują na trasie 
przejazdu armii punkty informacyjne i pomoc w wyżywieniu dla ludności 
i poborowych. W dalszą drogę ruszamy względnie nakarmieni.

Taszkent to wielkie miasto. Dużo też naszej ludności zgromadziło się 
w tym rejonie. Gdzie są jednostki wojska, nikt dokładnie nie wie, wszyst-
ko jest w trakcie przebazowania w ruchu znad Wołgi, 5 Dywizja Piechoty 
z Tatiszczewa, 6 Dywizja Piechoty z Buzułuku, 7 Dywizji Piechoty z Tockoje. 
Otrzymaliśmy wytyczne na dworcu, aby jechać dalej na południe na 
Samarkandę i Szahrisabz. Przejeżdżamy ogromną rzekę Syr-Darię, która na 
pustyni Kyzył-Kum wpada do Jeziora Aralskiego.

Coraz częściej na mijankach przepuszczamy transporty jadące na wschód 
z rannymi, mają pierwszeństwo. Transporty te robią okropne wrażenie. 
Ranni na noszach, pryczach, ławkach, w wagonach towarowych, często 
osobowych. Wykorzystuje się wszystkie środki, jakie są pod ręką. W jedną 
stronę wojsko, w drugą ranni, i tak jest na całej trasie, którą przejechaliśmy. 
Niektóre transporty wiozą trochę podleczonych ludzi ze szpitali, widać w nich 
życie. Czasem doleci sentymentalna melodia grana na harmoszce118. Tylko 
ta biel bandaży kłuje w oczy. Kikuty bez nóg, rąk, młodzi, a już inwalidzi. 
Straszne! Nie jeden, dwóch, a od razu kilkunastu, i każdy bez nogi. To robi 
wrażenie. Spotykamy transporty-widma, ciche, pełne bólu i przekleństwa. 
Tylko od czasu do czasu z wagonu do wagonu przeskoczy w bieli siostra. 

118  Harmoszka (ros.) – harmonia.
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Leżą cicho, jak powalone kłody drzewa i pobandażowane kukły. Każdy taki 
transport pozostawia ślad. Potem przez kilka minut panuje cisza. Każdy 
przeżywa to po swojemu, w samotności, bez komentarzy. Przez kilka minut 
nie możemy odpędzić kłębiących się różnych myśli. Trudno pogodzić się, że 
tak to wygląda z drugiej strony. Nie nastraja to nas bojowo. Każdy transport, 
który przepuszczamy na mijankach, wycisza rozmowy. Wszyscy wpatrzeni 
w zbiorowisko cierpień, kalectwa i śmierci. Czasem ktoś nie wytrzyma i za-
pyta, skąd ten transport. Odpowiedzi zazwyczaj brakuje. Raz tylko padła 
krótka, wiele mówiąca odpowiedź: z Charkowa. Tymczasem ruch wahadłowy 
działa nieustannie: na zachód zorganizowane jednostki wojskowe i sprzęt, 
na wschód ranni i jeszcze raz ranni.

Wysiadamy z pociągu na stacji Buchara, w znanym mieście starożytnej 
Azji. Musimy zmienić kierunek na południowo-wschodni, w stronę grani-
cy z Afganistanem, a pociąg nasz zmierza do Krasnowodzka nad Morzem 
Kaspijskim. Wojsko, które jedzie, ma zasilić jednostki po drugiej stronie 
Kaukazu. Z tego tytułu mamy jednodniową przerwę w podróży. Pociąg lo-
kalny będzie dopiero jutro w południe. Plączemy się wokół stacji bez celu, 
aby skrócić czas oczekiwania. Pociąg podstawiono wcześniej o kilka godzin. 
Dobrze, że byliśmy wszyscy na dworcu. Ruszamy. Ten skład przypomina czasy 
I wojny światowej. Wlecze się też odpowiednio. Na przystanku w Kaganie 
wysyłam do Semipałatyńska kartę pocztową:
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Kagan 4.02.1942 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochana Mamusiu, Czesiu 
i Jureczku. Kartkę tę piszę do Was z Kaganu. Na miejsce przyjedzie-
my może jutro, więc nie podaję adresu. Droga była bardzo ciężka. 
A ja nie miałem butów, więc w pimach119 z początku było trochę 
mokro. Ale to nic, bo już przejechaliśmy te miejsca, gdzie często padał 
deszcz. Jesteśmy teraz daleko za Ałma–Atą i Taszkentem i jedziemy 
pod granicę. Po drodze spotkaliśmy transporty z wojskiem polskim, 
nawet widzieliśmy część naszej 6 DP, która już się przenosi z Tockoje 
pod granicę. Będzie wszystko dobrze, bądź dobrej myśli. Kupiłem 10 
kartek pocztowych, będę więc często pisał. Jak radzicie beze mnie? 
Mamo, czy dali co z Komitetu120, napisz. Kończę i całuję mocno.
Chleb w Taszkencie bochenek 60 rubli.

Po trzech dniach dojeżdżamy do miejscowości Szahrizabz. Na stacji 
spotykamy polskich żołnierzy. Ładują na wozy wojskowe z wagonów sprzęt 
i namioty. Wysiadamy. Okazuje się, że to jednostka z 6 DP. Są umundurowani 
w angielskie sorty121, wyglądają porządnie, chociaż wojsko wymizerowane. 
Gdzie jest Ośrodek Organizacyjny Armii Polskiej, nie wiedzą. Konsternacja, 
podchorąży sam poszedł szukać dowództwa, aby z pewniejszej ręki otrzymać 
informacje. Stoimy na peronie i czekamy trochę zaskoczeni tym bałaganem. 
Po kilku godzinach przyszedł nasz przewodnik, z workiem. Przyniósł trochę 
świeżego chleba i kilka konserw oraz informację, że za daleko zajechaliśmy. 
Musimy cofnąć się po tej trasie, bagatela ponad 200 kilometrów do miejsco-
wości Guzar. Tam ma być punkt zborny dla ochotników. Informację przyj-
mujemy z obojętnością, już jesteśmy odporni na różne przeciwności losu. 
Najważniejsze, że mamy co zjeść, na dzisiaj wystarczy. I jeszcze jedna karta:

Karszi 13.02.1942 r.
Nie pisałem tak długo, bo jeszcze nie dojechaliśmy do tej szkoły. 
Podchorąży zawiózł nas do mp. 6 DP, która jest pod samą granicą. 
Stamtąd sztab 6 DP odesłał nas z powrotem pod Taszkent i właśnie 
teraz czekamy na pociąg.

119  Pimy (ros.) – zimowe obuwie mężczyzn z syberyjskiego ludu Nieńców wykonane 
ze skóry i futra renifera, zszywane ręcznie cienkimi rzemieniami; tu: walonki.

120  Chodzi tu o komitety świadczące pomoc materialną i żywnościową dla deportowanych, 
organizowane w ZSRS z inicjatywy władz polskich po podpisaniu tzw. układu Sikorski-
Majski (30 VII 1941 r.).

121  Sort – komplet odzieży przydzielany żołnierzom.
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Kochana Mamusiu. Nie martw się i wytrzymaj, a może przyjadę do 
Was i będziemy żyć razem. Nigdy już nie dokuczę Tobie, Czesi i Ju-
reczkowi. Nie gniewaj się na mnie. Kochana Mamo. Ja dostałem buty, 
bo tu jest dużo błota, pada śnieg i jest zimno. Ale to nic. Kończę już, 
bo nie ma gdzie pisać. Jak zajedziemy na miejsce, to napiszę długi list. 
Tymczasem do widzenia.

Całuję mocno M. Cz. J.

Biletu powrotnego nie mamy, przepustka jedna na całą grupę nie prze-
widuje drogi powrotnej. Na stacji robią nam trudności z dostaniem się do 
wagonu. Po naradzie zbieramy pieniądze od każdego, co kto jeszcze ma, aby 
ewentualnie opłacić konduktora. Czekamy na rezultat pertraktacji, przeciąga 
się. Nie poszło zbyt łatwo. Ciągłe machanie przed oczami skierowaniem do 
wojska naszej grupy, niewiele ich obchodzi, tu oni są panami. Ale pieniądze 
pomogły. Weszliśmy do wagonu i cicho siedzimy, aby nie prowokować buń-
czucznych konduktorów. Dobrze, że jedziemy z powrotem, z każdą godziną 
jest bliżej do celu. Z nudów obserwujemy szary mokry step. Pada kapuśniak 
i wieje zimny wiatr.

Powstało jakieś zamieszanie i widzimy jak konduktorzy w pełnym biegu 
pociągu wyrzucili za drzwi jakiegoś cywila, potem drugiego, który trzymał się 
poręczy przy klamce drzwi. Konduktor, kopiąc nogami po rękach, zrzucił go 
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w step. Cywile pewnie byli bez biletów, a może to tacy sami jak my? Kto to może 
wiedzieć, nie odzywali się. Dzicz na co dzień. Co dla nich znaczy człowiek?

W pociągu jest jedna konduktorka, podchorąży już ją podchodzi. Zaczął 
od sprezentowania jej tabliczki angielskiej czekolady. Potem nie było go ze 
dwie godziny. Jak przyszedł, to zakomunikował, że zmieniamy wagon. Szybko 
przenieśliśmy się, na pewno będzie bezpieczniej. To już sprawa podchorążego.

Po dwóch dniach mamy Guzar. Wysiadamy na małej, brudnej stacyjce 
z dużym napisem Guzar. Jesteśmy u celu, po przejechaniu ponad 2600 ki-
lometrów i trzech dniach straconych bezproduktywnie. Tu ma być Ośrodek 
Organizacyjny Armii Polskiej w Uzbekistanie. Na razie niczego takiego nie 
widzimy. Dokoła tylko błoto po pół łydki. Deszcz ostro zacina na odkry-
tym peronie. Odetchnąłem, bo już nie mamy ani biletów, ani pieniędzy, ani 
angielskiej czekolady, za to dzisiaj mamy 16 lutego 1942 r.
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Obóz śmierci 
(luty 1942 r.)

16 lutego 1942 r. dojechaliśmy do małej miejscowości Guzar w Uzbekistanie. 
Jest tutaj Ośrodek Organizacyjny Armii Polskiej w ZSRR. Dokoła równina 
poprzecinana rowami nawadniającymi, zamknięta na horyzoncie jednym 
z pasm gór Pamiru zwanych Dachem Świata. Jak okiem sięgnąć, dokoła 
błoto, jakiego dawno już nie widziałem. Gliniasta, ciężka ziemia wymieszana 
z topniejącym śniegiem. Porywisty wiatr przeszywa przejmującym zimnem 
aż do kości. Taka aura nie zrobiła dobrego wrażenia w pierwszych godzinach 
naszego pobytu. Jesteśmy do tego wygłodzeni i bardzo zmęczeni. Mamy dość 
trwającej już ponad dwa tygodnie podróży. Mimo to z nadzieją wysiadamy 
z wagonu i zbieramy się na peronie w dwuszeregu. Jest nas trzydziestu mło-
dych chłopców w wieku 16–18 lat.

Na stacji spotykamy kilkunastu polskich żołnierzy umundurowanych 
w angielskie sorty. Wszyscy na ciepłych, sowieckich czapkach zimowych mają 
białe, metalowe orzełki. Na ich widok serca zabiły nam mocniej. Nareszcie 
będziemy w polskim wojsku. Krótka komenda i ruszamy kolumną w stronę 
miasteczka, gdzie znajduje się punkt informacyjny i działa komisja poborowa.

Przechodząc uliczkami miasteczka, z ciekawością rozglądamy się dokoła. 
Nędzna, parterowa mieścina tonąca po uszy w błocie. Do tego wyludniona 
ponad wszelkie granice po ostatnich rozruchach wolnościowych Uzbeków, 
jakie miały miejsce w roku 1936. Robi wrażenie wymarłej, opuszczonej osady. 
Kirpiczne122 chatynki z dziurawymi dachami i małymi, powykrzywianymi 
okienkami, w większości już ze starości, wlazły głęboko w ziemię. Dachy mają 
powyginane, jakby zaraz miały się zapaść. Środek drogi rozjeżdżony, bajora 

122  Kirpicznyj (ros.) – wykonany z cegły.
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gliniaste, nie do przebycia bez obawy zgubienia walonek. Beznadziejność 
wygląda z każdego kąta. Kilka budynków w lepszym stanie zajmują siedzi-
by miejscowych władz. Człapiemy po błocie, a ziąb okrutny. Niskie, bure 
chmury, postrzępione porywistym wiatrem, płyną nad naszymi głowami. 
Kąśliwy, wschodni wiatr zacina po twarzach lodowatym, drobnym deszczem.

Dokoła pełno wałęsających się gromadami, zbiedzonych i obdartych ludzi 
o europejskich rysach twarzy. To ochotnicy do polskiego wojska. Nie wyglądają 
budująco. Wreszcie zatrzymujemy się na dość dużym placu, obok słupa z ogło-
szeniami. Nareszcie. Jesteśmy pełni nadziei, że zaraz dostaniemy coś gorącego 
i jakieś skromne lokum na rozprostowanie kości. Czekamy cierpliwie na naszego 
podchorążego, który poszedł do ośrodka, zameldować o naszym przyjeździe. 
Stoimy grupkami i rozmawiamy, bacznie obserwując przemieszczające się masy 
ludzi w łachmanach. Wszyscy są okropnie zarośnięci, niegoleni od tygodni. 
Co drugi posiada okopcony, metalowy kociołek, z którym nie rozstaje się ani 
na chwilę. Czasem ma też dodatkowo porwany worek, noszony jak plecak. 
W nim zapewne resztki skarbów, które jeszcze pozostały.

Do tej miejscowości z całej prawie Rosji spływają ludzie zawszeni, głodni 
i oberwani, z nadzieją na zmianę swego losu. Ciągną Polacy z obozów ze-
słania, z dalekiej północy, więzień, łagrów, kołchozów, ze wszystkich stron, 
gdzie tylko dotarła wiadomość o organizacji armii polskiej. Nieraz wbrew 
zakazom miejscowych „kacyków”, nie zważając na nic, ciągną jak muzułmanie 
do Mekki. Wszystkich nurtuje jedna myśl: żeby jak najszybciej dostać się 
do naszego wojska. A tutaj – jak się okazuje – brak jest bielizny, mundurów, 
obuwia, a nawet żywności i lekarstw. Przeciętny stan stacji zbornej, nie licząc 
tych, co czekają na przyjęcie przez komisję lekarską, wynosi około 4000 ludzi, 
dla których ustawiono 50 namiotów. Jaki taki dach nad głową ma – łącznie 
z tymi, których umieszczono w uzbeckich kibitkach123 – zaledwie połowa. 
Pozostali wegetują w strasznych warunkach. Ci, których nie przyjęto, żyją 
pod gołym niebem, marznąc nocami o głodzie i chłodzie.

Do odwszalni wodę dowozi się z odległości prawie pół kilometra becz-
kowozami, nieraz – z braku koni – ciągniętymi przez ludzi. W tych warun-
kach liczba chorych rośnie z dnia na dzień, sięgając w szczycie 65% stanu 
ewidencyjnego. Śmierć nie wybiera, kosi, jak leci. Zmarło 14% sióstr i 38% 
lekarzy, nie mówiąc o zwykłych żołnierzach. Stojąc tutaj, na placu, w tej 
scenerii, jeszcze o tym nie wiemy. 

Czekamy cierpliwie, nie rozchodzimy się, bo w każdej chwili mogą nas 
wezwać do rejestracji. Co chwilę ktoś podchodzi do naszej grupki. Padają 

123  Kibitka (ros.) – czterokołowy, kryty wóz gospodarski.
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pytania, a czasem nawet prośby o coś do jedzenia. W tym gronie stanowimy 
grupę najmniej obłachmanioną i to może jest magnesem, bo ciągną do nas 
bez przerwy. Otrzymawszy jednak odmowną odpowiedź, przyjmują ją bez 
zdziwienia. Po zorientowaniu się, że jesteśmy tak samo jak oni zainteresowani 
dostaniem się do wojska, odchodzą zawiedzeni, bez żalu. Z informacji, jakie 
otrzymujemy, wynika, że cała masa ludzi od tygodni plącze się bez widoków 
i nadziei dostania się do naszych jednostek. Tyle tutaj biedy okrytej dziura-
wymi łachmanami zebrało się w jednym miejscu, a tymczasem do wojska 
przyjmują ludzi zdrowych lub rokujących szybką poprawę swego stanu 
zdrowia. Tych, co nie nadają się do żadnego już wojska, musiano wziąć na 
swój skromny garnuszek, wydając im codziennie jakąś zupę z kawałkiem 
chleba, bo to przecież też Polacy. Istny „perski rynek” otacza nas, czekają-
cych z nadzieją na swój los. W tej masie szukamy znajomych, ale o tym, że 
niełatwo jest teraz tych ludzi rozpoznać, przekonałem się po kilku dniach.

Przelotne opady deszczu ze śniegiem nie ustępują, kurczymy się z zim-
na coraz bardziej. Już się ściemniło, jak zjawił się podchorąży z hiobową 
wieścią, że dzisiaj nas nie zarejestrują, a tym samym i nie zaprowiantują. 
Poinformował, że zgłosił komu potrzeba nasz stan i to wszystko. Pokręcił 
się jeszcze przez chwilę i pożegnał krótkim: – Do jutra. Miny nam mocno 
zrzedły. Głodni i na dodatek bez noclegu, do rana na deszczu pod słupem 
ogłoszeń. Noc zapada teraz szybko i trwa bardzo długo: od godziny 16 do 
7. Przed nami długa, głodna i zimna noc. Przeszliśmy pod ścianę kirpicznej 
chatynki pochylonej ze starości i z braku konserwacji, aby przynajmniej 
trochę się oprzeć. Starsi koledzy, bardziej doświadczeni, podtrzymują nas, 
młodszych na duchu, dodając, że to przecież ma być wojsko, a w wojsku 
różnie bywa i trzeba się przyzwyczajać. Bardzo długo trwała ta noc bez 
zmrużenia oka, przy ciągłym tupaniu i mieszaniu błota ze śniegiem, który 
nocą przykrył cały teren. Ciężki był to egzamin przed wojskiem.

Rano błoto sięgało kostek, trudno było oderwać nogi od tej mazi, a trzeba 
było ciągle się ruszać, aby nie skostnieć. Walonki ciągnęły wilgoć jak gąbka. 
Mokre ubranie ciążyło nam coraz bardziej. Najgorzej było nad samym ra-
nem. Zęby szczękały same, twarz zesztywniała, trudno było wypowiedzieć 
słowo. Przyjechaliśmy z północy, gdzie teraz mrozy dochodzą do minus 45 
stopni. Wobec ciągłych opadów deszczu ze śniegiem, nasze ubrania i wa-
lonki są nieprzydatne. Odpędzamy myśli o jedzeniu, ale organizm sam się 
dopomina o swoje.

Obowiązuje zakaz chodzenia na miejscowy rynek dla zdobycia czegokol-
wiek do jedzenia. Zakaz ten nie jest przestrzegany. Głodni szukają ratunku 
za wszelką cenę. Najczęściej znajdują zarazki tyfusu i innych chorób, bo 
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miejscowa ludność, żyjąc w prymitywnych warunkach, jest roznosicielem 
tych chorób. My na razie wystrzegamy się tej pokusy. O godzinie 11 poru-
szyła nas radosna wiadomość przyniesiona przez naszego wodza. Przyszedł 
wypoczęty i umyty. Mamy wytypować czterech ochotników, którzy z nim 
udadzą się do magazynu po prowiant. Wstąpiła w nas nadzieja, że wreszcie 
coś zaczyna się dziać. Czekamy. Deszcz chwilo ustał, wieje tylko zimny wiatr. 
Może rozgoni te nisko płynące chmury. W dzień czujemy się raźniej. Ruszamy 
się, aby się rozgrzać i skrócić czas oczekiwania na prowiant. 

Długo trwało to zaprowiantowanie. Trudno, nie jesteśmy jedyni. Dobrze 
już po południu przyszli nasi z nietęgimi minami, przynosząc w jednym kocu 
trzy i pół bochna gliniastego, czarnego razowca, główkę cukru wielkości 
pięści i kilka rybnych konserw. Ich informacje o dantejskich scenach przed 
magazynem i o tym, że to, co przynieśli, jest przydziałem na cały dzisiejszy 
dzień, a praktycznie do południa w dniu jutrzejszym, ostudziły nasze apetyty, 
chociaż żyjąc tutaj, do takich wielkości byliśmy przyzwyczajeni.

Powstał kłopot, jak to podzielić. Bochenek chleba na dwunastu, cukier – 
jak wyjdzie po rozkruszeniu. Najszybciej podzielono konserwy, jedna na 
czterech. Poszedł w ruch nóż. Na ziemi przykrytej kocem cieszący się za-
ufaniem, mający harcerskie doświadczenie Popiel kroi z namaszczeniem 
chleb na kromki. Chleb jest świeży, gliniasty z dodatkiem otrąb, nie bardzo 
daje się równo pokroić. Znaleziono wyjście, podpatrując innych, lepiej do-
świadczonych. W mig zrobiono wagę z patyka, sznurka i dwóch pudełek od 
zapałek. Waga ta zapewniała sprawiedliwy podział, przynajmniej wagowo. 
Konserwy zjedliśmy w mig, nie było co robić. Chlebem wytarliśmy puszkę, 
tyle, że miał zapach. Nawet nie zastanawiałem się, czy aby chociaż kawałe-
czek zostawić na rano. Zjadłem wszystko i byłem dalej głodny. Kilka grudek 
cukru ssałem przez chwilę, zanim się rozpuścił. Całe dzienne zaopatrzenie, 
jeszcze niewojskowe, znikło w ciągu pięciu minut. Do jutra mam spokój. To, 
co otrzymaliśmy, jest z pomniejszonych racji żywnościowych tych, co już są 
w wojsku. Co będzie dalej? Ochotników ciągle przybywa. Wokół gromadzą 
się też cywile, licząc na pomoc wojska.

Ożywieni posiłkiem napieramy na podchorążego z pytaniami, co z nami 
będzie dalej. Trzeba czekać, dużo ludzi, brak miejsc. Przed nami jeszcze jedna 
noc, aż strach o niej myśleć. Nogi już bolą. Całe szczęście, że trzymamy się 
kawałka ściany. Przestępujemy z nogi na nogę, aby nie zdrętwieć, a koszmar-
na noc ciągnie się bez końca. Nad ranem, oparty o ścianę, zdrzemnąłem się 
króciutko, bo przejmujące zimno wyrwało mnie z półsnu. Znowu zimny 
ranek. Dobrze, że nie pada. Krótkie przebłyski słońca nie grzeją, a potęgu-
ją jedynie siłę wiatru, który przenika nas na wylot. Ile można wytrzymać 
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w takich warunkach? Okazuje się, że można. Człowiek jest odporniejszy od 
zwierzęcia, a to, co go trzyma, to nadzieja. Każdy z nas marzy po swojemu.

Mija jeszcze jeden dzień, który nie przyniósł nam nic nowego. Może tylko 
to, że zamiast zimnego, drobnego deszczu sypie teraz drobny, zlodowaciały 
śnieg. Twarze chowamy w odstawione kołnierze, niewiele pomaga. Wokół 
robi się biało, ale po godzinie, pod wpływem deszczu, znowu śnieg zamienia 
się w błoto. Coraz mocniej napieramy naszego wodza, który mając zakwate-
rowanie i wyżywienie w miejscowej jednostce, pokazuje się coraz rzadziej. 
Widać, że jest bezradny. Do komisji duże kolejki. Ośrodek przepełniony. 
Nie spieszą się, bo czym mają karmić i gdzie zakwaterować. Do tego jeszcze 
nienadający się do wojska trzymają się ośrodka jak ostatniej deski ratunku. 
Trzeciej nocy chyba nie wytrzymamy. Wytrzymaliśmy.

Czwartą noc spędzamy już w krasnym ugołku124, który nocą jest nie-
czynny. Pusta sala z podłogą glinianą, takie lepsze klepisko, była naszym 
zakwaterowaniem. Na sali zimno, wilgotno, ale nie wieje i nie pada na głowę. 
Najstarszy między nami Popiel, drużynowy, harcerz z praktyką, radzi, aby 
zdjąć tylko płaszcze i nimi się przykryć. Tak będzie cieplej. Ciemno, brak 
światła, włazimy na czyjeś nogi, ktoś w ciemności klnie gromko125. Widać, że 
nie będziemy sami. Cała trzydziestka kładzie się głowami do ściany, jeden 
obok drugiego, jak śledzie. Jeden płaszcz na klepisko, drugi do przykrycia 
na dwóch. Zdejmuję długi, gimnazjalny płaszcz. Jest mokry i ciężki, ale musi 
być do przykrycia. O tym, aby zdjąć walonki, nikt nie myślał. Jutro by ich 
nie nałożył. Zasnąłem momentalnie. Byłem okropnie zmęczony. Jak szybko 
zasnąłem, tak też i szybko się obudziłem z odrętwienia i zimna. Z trudem 
odwróciłem się na drugi bok. Inni też musieli zmienić położenie, bo cała 
połowa ciała była zdrętwiała. Zasnąłem. Po kilkunastu minutach znowu 
zmieniamy pozycję i tak do rana.

Rano boki mnie bolą, czuję wszystkie kości. Jeszcze leżę na wyciągnię-
tej ręce, aby odizolować się od klepiska. Przy wstawaniu zaczęły łapać nas 
skurcze nóg. Mimo masowania ustępowały bardzo wolno. Wstałem cały 
połamany i jeszcze bardziej zmęczony. Minęło to jednak po kilku minutach. 
To był już czwarty dzień. Wyszliśmy na zewnątrz. Pada drobny deszczyk, 
zimno w dalszym ciągu. Zajęliśmy swoje miejsca, a podchorążego nie widać. 
Wreszcie pokazał się na moment i znowu gdzieś prysnął. Stoimy na miejscu, 
bojąc się gdzieś oddalić, aby nie przegapić ewentualnego wezwania. Ciągle 
wierzymy, że dzisiaj może się to zdarzyć w każdej chwili.

124  Krasnyj ugołok (ros.) – tu: świetlica, w której odbywały się zebrania i pogadanki partyjne.
125  Gromko (ros.) – głośno.
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Gdy tak stałem zrezygnowany, podszedł do mnie jakiś oberwaniec i pyta, 
czy przypadkiem nie jestem z Wasilkowa. Przez chwilę przyglądałem się 
nieznajomemu, grzebiąc w pamięci, kto to może być. – Zbyszek Wesołowski, 
nie poznajesz mnie? Oczom nie wierzę. Tak, to on, na pewno on. Przemknęło 
mi jeszcze przez myśl, czy ja też tak wyglądam? Przywitaliśmy się tak, jakby 
rozstanie nastąpiło wczoraj a nie kilka lat temu. Coś trzymało nas jednak na 
dystans, coś, czego nie mogę do dzisiaj zrozumieć. Wymieniamy informacje, 
kto kiedy i jak dostał się tutaj, gdzie są rodziny i co mamy zamiar robić. Z jego 
wypowiedzi wynika, że zostali wywiezieni z rodziną. Z młodszym bratem 
Jurkiem są tutaj w Guzar. Waldek i siostry z matką w kołchozie na południu 
Uzbekistanu. Znałem jego siostrę Krysię, była przed wojną w trzeciej klasie 
handlówki. Sympatyczna, ładna dziewczyna. Z Waldkiem przez pewien czas 
uczyłem się w jednej klasie. Był dobrym uczniem. Rodzina ich nie pochodzi 
z Wasilkowa. O swoim ojcu nic nie wiedzą. Zbyszek rozrósł się przez te kilka 
lat, zmienił głos. Widać, że ciężko pracował fizycznie. Nędzna, oberwana 
kufajka, szyja obwiązana brudnym szalikiem, buty jeszcze z Polski, mocno 
sfatygowane, związane drutem, zarost kilkutygodniowy, oczy zmęczone, 
zmętniałe. I to ma być ten zawadiaka Zbyszek. Jeszcze nie był na komisji, 
czeka tak jak my. Zrozumiałem, że chodzi całymi dniami głodny jak wszyscy. 
Odchodząc powiedział, że powiadomi Jurka o spotkaniu. Więcej już go nie 
widziałem.

Po południu przyszedł Jurek. Niski, szczupły, nerwowy, bardzo ruchliwy. 
Jest jeszcze bardziej oberwany, a jego czarny zarost, niegolony od dłuższego 
czasu, postarza go o kilka lat. Jest bezpośredni, wulgarny jak miejscowi bez-
pryzorniki. Coś obcego w nim siedzi. Oczy świecą się jak zimą u głodnego 
wilka. Cały czas trzyma ręce w kieszeni kufajki, stojąc na rozstawionych lekko 
nogach. Spluwa co kilka słów po kazachsku, przemawia z niego bezwzględ-
ność i obojętność. Wydaje się, że tego co mówię, wcale nie słucha. Jego myśli 
błądzą wokół innych spraw. W pewnym momencie obcesowo zapytał, czy 
nie mam czegoś do przekąszenia. Moją odpowiedź przyjął obojętnie, jakby 
takiej odpowiedzi się spodziewał. Szybko pożegnał się i odszedł w swoją 
drogę. Nie wiem, czy trafił do wojska, nic o nim nie słyszałem.

Tak mi przeszedł jeszcze jeden dzień. Podchorąży w tym dniu był nie-
uchwytny. Zaczęliśmy szeptać, że nawiał, pozostawiając nas samych. Noc 
była podobna, może trochę dłużej spałem i wstałem bardziej wypoczęty. 
Trwaliśmy na posterunku całych pięć dni, klnąc już głośno porządki i pod-
chorążego. Trafiliśmy co prawda tutaj w najgorszym czasie, jaki można sobie 
wyobrazić. Ośrodek rekrutacyjny był w trakcie przeprowadzki z Powołża na 
te tereny i nie był jeszcze zorganizowany. Wszystkie służby dopiero zjeżdżały 
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z północy i tym można trochę wytłumaczyć obecny stan. Każdy przemarsz 
zorganizowanego oddziału odprowadzaliśmy wzrokiem pełnym zazdrości. 
Kiedy my będziemy tak wyglądać?

Wreszcie stajemy przed komisją. Rejestracja. Podaję wiek: 17 lat. Jestem 
wysoki, a teraz sczerniały, chudy. Nikt nie podważa podanych lat. Zresztą 
każdy z nas coś tam dodał. Papierów nie mamy, tylko ogólne skierowanie. 
Komisja lekarska bada pobieżnie, szukają suchotników, ślepych. Reszta nadaje 
się. Wszyscy dostali przydział do jednostki zapasowej, gdzie odbędziemy 
kwarantannę.

Maszerujemy teraz do łaźni i tu zaczynają się problemy. Walonki nie 
schodzą z nóg. Pomoc kolegów niewiele daje, tak zabite są błotem, nie-
zdejmowane od tygodnia. Poszły w ruch noże. Tniemy cholewy bez litości 
do kostek i dopiero teraz powoli zdejmujemy. Gorąca woda rozpuszcza 
brud. Myjemy się dokładnie, tylko brakuje mydła. Pokrzykujemy w bani, 
odzyskawszy humory, a potem do fryzjera. Idą w ruch maszynki do włosów 
i brzytwy, które szybko dają sobie radę z owłosieniem. Wyszliśmy młodsi, 
jakoś lekko stąpając, tylko trochę się słaniamy. Ubieramy się w wyfasowane 
mundury angielskie. Nie poznajemy siebie. A mówią, że ubiór nie zmienia 
człowieka. Rozlokowano nas w namiotach. Mamy teraz swój dach nad gło-
wą i co najważniejsze, wydano nam z wojskowej kuchni pierwszy gorący 
posiłek. Humory zaraz się poprawiły, dowcipkujemy jeden z drugiego, bo 
brakuje nam jeszcze wojskowego drylu. Wydaje się nam, że jest cieplej, ale to 
tylko złudzenie. Suche ubranie i bielizna, skórzane obuwie, względnie pełny 
żołądek dają lepsze samopoczucie. Chyba już koniec naszej poniewierki 
o głodzie i chłodzie.

Poczta polowa nr 3003, jaszczyk126 pocztowy 23. Wysyłam list do rodziny 
w Semipałatyńsku. Zawiadamiam mamę, że do wojska dojechałem cały 
i zdrowy, że mamy tu dobre wyżywienie, a noclegi w namiotach, że dużo 
Polaków wstępuje do wojska, że są też chłopcy w moim wieku. Podałem 
aktualny adres, a list oddałem w kancelarii. Obowiązuje cenzura. Nie pisałem 
o tym, co tutaj się dzieje i co przeżyliśmy, bo i po co.

Jak się później okazało, Guzar zdobył niechlubną sławę „obozu śmierci”. 
Tutaj pobite zostały wszystkie rekordy zgonów w naszej armii. W ciągu 
pięciu miesięcy, podobno, zmarło na tyfus i inne choroby żołądkowe ponad 
3000 ludzi. Były okresy, że pluton saperów nie schodził z prowizorycznego 
cmentarza, nie mogąc nadążyć z kopaniem grobów. Tereny te słyną z tego, że 
nigdy nie wygasają tu epidemie tyfusu, mimo dwudziestego wieku. Dochodzą 

126  Jaszczyk (z ros.) – tu: skrzynka pocztowa.
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jeszcze ogniska krwawej biegunki, malarii, a z braku urozmaiconego wyży-
wienia ludzie nagminnie chorują na kurzą ślepotę.

Kwarantannę odbyliśmy bez większych ubytków w naszej kompanii, 
aż dziw, że tak było. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że większość z nas jest już 
zarażona. Po kwarantannie przeniesiono nas do miejscowości Wrewskoje, 
niedaleko od Jangi-Jul, w którym stacjonuje Dowództwo Armii Polskiej 
w ZSRR. Wrewskoje to Ośrodek Wyszkolenia Armii. Po tygodniu zaczęły 
się coraz częstsze wypadki zachorowań na tyfus. Nie ominęło to również 
i mnie. W tym czasie epidemia objęła wszystkie jednostki Armii Polskiej 
rozlokowane na przestrzeni kilkuset kilometrów, obejmując 5, 6, 7, 8, 9, 10 
DP oraz służby i jednostki zapasowe i szkolne. Od Buchary po Ługowoje 
powstał ogromny szpital. Śmierć zbierała obfite żniwo. Płaciliśmy frycowe za 
nieznajomość tej republiki i zagrożeń, jakie tu występują. Powstały polskie 
wojskowe cmentarze przy każdym garnizonie, a nawet jednostce. Pobyt naszej 
armii na tych terenach to była klęska bez bitwy. Blisko 15% stanów armii 
legło w tej ziemi. Żołnierz przeszedł przez straszny magiel. Ci, co przeżyli, 
jeszcze przez długi czas byli nieprzydatni, zanim doszli do siebie. Była to 
strata okrutna, tym bardziej bolesna, że bezcelowa. 
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W wojskowym szpitalu 
(marzec–kwiecień 1942 r.)

Jesteśmy już na miejscu. Jest marzec. Wiosna zaczyna dawać znać o sobie, 
chociaż dni są jeszcze zimne i często pada deszcz. Cieszymy się, że zima jest 
już za nami. Ośrodek Wyszkolenia Armii Polskiej w Uzbekistanie, do którego 
przyjechaliśmy, rozlokowany jest w miejscowości Wrewskoje. Obok biegnie 
strategiczna linia kolejowa z Taszkentu do Krasnowodzka nad Morzem 
Kaspijskim. W odległości około 40 kilometrów od naszego miejsca poby-
tu, w miejscowości Jangi-Jul, rozlokowane jest Dowództwo Armii i Sztab. 
Jesteśmy w zasięgu ich ręki. Nasz Ośrodek Wyszkolenia rozmieszczony jest 
na dużej powierzchni, w barakach, lepiankach i namiotach. Baraki zajmuje 
dowództwo, służba zdrowia, szpitale, administracja i magazyny, a w namio-
tach mieszka wojsko.

My mamy zakwaterowanie w dużym baraku na pierwszym piętrze. Śpimy 
jeden obok drugiego na narach z desek. Nary zajmują całą długość pomiesz-
czenia po jednej stronie. Druga ściana jest wolna. Znajdują się w niej okna 
rzucające słabe oświetlenie do pomieszczenia. Jest ciasno, nocą duszno, warunki 
sanitarno-higieniczne złe, ale nie narzekamy, bo było jeszcze gorzej. Mamy 
teraz dach nad głową i wiatr nie przeszywa nas do szpiku kości. W ośrodku 
jest już dużo naszego wojska umundurowanego w angielskie sorty, porządnie 
wyglądają. Spotkałem krajana, Żukowskiego „Gumkę” z Wasilkowa. Długo 
nie rozmawiałem, ponieważ pełnił wartę. A w ich jednostce, batalionie „S”, 
jest żelazna dyscyplina. Umówiłem się na inny dzień.

Życie w wojsku regulują regulaminy i programy szkolenia. Dzień zaczyna 
się o 5, a kończy o 21. Wstajemy szarówką i zaraz mamy poranną gimnastykę. 
Potem bieganie, zgodnie z programem. Wieczorami jestem zmęczony, że 
nic już mi się nie chce. Padam na nary, a sen mam dobry. Pobudka zawsze 
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jest za wcześnie. Gra ją trębacz garnizonowy. Słyszę ją, ale nie chce mi się 
wstawać. Dopiero służbowy127 podrywa nas z posłań. W plutonie jest kilku 
znajomych, z którymi tu przyjechałem. Filipowicz śpi obok mnie, Bagiński 
Gienek trochę dalej, bardziej na środku. Pozostali z Semipałatyńska trafili 
do 1 plutonu. Są starsi, mężniejsi. Do plutonów dobierano według wzrostu. 
Cały ośrodek tętni życiem. Na każdym kroku widać zapał. Każdy chce być 
sprawnym, dobrze wyszkolonym. Szybko przyswajamy tajniki wojskowe, 
podobno będą z nas dobrzy żołnierze.

Codziennie rano z każdego zakątka obozu dolatują słowa modlitwy: 
„Kiedy ranne wstają zorze...”. Każda kompania ma swoje miejsce zbiórki. Po 
kilku dniach pobytu w ośrodku już wiemy, że panuje tutaj epidemia tyfusu 
plamistego. Nie znam tej choroby i nie wiem, czym się ona charakteryzuje. 
Choruje coraz więcej ludzi, już nawet są wypadki w naszej kompanii. Jestem 
szczęśliwy, że jeszcze dzisiaj wstałem zdrowy. Choroba ta nie ominęła jednak 
i mnie. Zaraziłem się od Filipowicza, który, zanim poszedł do lekarza, leżał 
rozgorączkowany obok mnie.

Jestem już w wojskowym szpitalu na terenie Ośrodka. Trafiłem prosto 
z porannego apelu. Rano, podczas gimnastyki, na którą ledwie się zwlokłem, 
było mi bardzo zimno, bolała mnie głowa, byłem słaby i połamany. Ledwie 
dotrwałem do końca. Na porannym apelu zgłosiłem służbowemu, że jestem 
chory. Zapisał mnie do lekarza, miał już kilku podobnych. Zaraz po zbiórce 
odprowadził nas na izbę chorych. Była godzina 7.

Zmierzono mi temperaturę. Usłyszałem tyko, jak siostra przekazała 
półgłosem lekarzowi: – 40 stopni z kreskami. Byłem w takim stanie, że 
nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Chciałem tylko jak najszybciej 
gdzieś się położyć. Lekarz zbadał bardzo pobieżnie i zapytał tylko, co mi 
dolega. – Wszystko – odpowiedziałem. Ciche warknięcie: – Następny, a do 
siostry: – Do szpitala. Stałem oszołomiony, obojętny na wszystko. Z izby 
przyjęć odprowadziła nas do szpitala siostra. Było nas kilku w różnym wieku. 
Z trudem dotrzymywałem im kroku. Siostra była młoda, szczupła, z opaską 
Czerwonego Krzyża na ramieniu.

W izbie przyjęć spisano dane personalne, numer jednostki, zapytano, 
kogo z bliskich w razie czego powiadomić. Nie miałem nikogo. Przekazałem 
swoje dokumenty, prywatne drobiazgi, które zawsze noszę przy sobie, oraz 
ostatnie dziesięć rubli, jakie jeszcze miałem. Wszystko to trwało niedługo, 
mimo to 1edwie stałem. Głowa ciąży coraz bardziej, oczy pieką jak ogień. 
Wreszcie zaprowadzono mnie na salę, na której jest kilka łóżek. Wszystkie 

127  Służbowy – tu: żołnierz pełniący dyżur.
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są zajęte. Położono mnie na podłodze między dwoma skrajnymi łóżkami, 
głową do ściany. Nade mną jest jedyne okno. Wreszcie dano mi spokój. Jest 
mi teraz dobrze, tylko głowę rozsadza. Szpital przepełniony, widać to od pro-
gu. Wykorzystane są wszystkie miejsca, nawet na korytarzach. Mimo dużej 
rotacji wolnych miejsc nie ma. Epidemia tyfusu plamistego jest w szczytowej 
fazie rozwoju. Widoki na szybkie opanowanie epidemii są niewielkie. Złe 
warunki higieniczno-sanitarne, ciasnota, brak środków dezynfekujących, 
szczupła kadra lekarska, niedostateczna ilość personelu pomocniczego. 
A przede wszystkim brak lekarstw.

Leżę na podłodze przykryty kocem, trawiony bardzo wysoką gorączką. 
Siostra zmienia mi tylko zimne kompresy. Po każdej zmianie czuję jak strużki 
wody, chłodząc rozpalone czoło, ściekają wolno po skroniach i policzkach. 
Nie trwa to długo. Szmata szybko się ogrzewa, nie przynosząc ulgi. Leżę 
spokojnie, nie absorbuję swoją osobą nikogo. Jest mi wszystko jedno. Jestem 
obojętny na to, co dzieje się dokoła mnie. Nie pamiętam, czy przez cały czas 
byłem przytomny. Obawiam się, że musiała być jakaś przerwa, bo nie wiem, 
jak długo tu jestem. Od czasu do czasu do mojej świadomości dolatują 
strzępy rozmów prowadzonych na sali. Ktoś zapytał siostry, jak długo ten 
chłopak będzie leżał na podłodze. Ale co odpowiedziała – już nie wiem. Co 
jakiś czas na sali ktoś umiera. Zwalniane miejsce jest zaraz zajmowane przez 
następnego, który czekał tak jak ja.

Po kilku dniach, gdy okazało się, że nie umieram, położono mnie do łóżka. 
Teraz leżymy we dwóch „na waleta”128. Moim sąsiadem jest mężczyzna w śred-
nim wieku, już po przesileniu choroby. Opinia lekarza w moim przypadku 
jest obiecująca. Powinienem się wylizać, jeśli nie nastąpią komplikacje, które 
ujawniają się często w późniejszym stadium choroby. Z poziomu łóżka widzę 
teraz część sali. Zauważyłem, że jak ktoś zmarł, to leży na sali odizolowany 
parawanem. Potem sanitariusze hurtem wynoszą z sali zmarłych. Wydaje się, 
że jest mi znacznie lepiej. Codziennie dostaję teraz jakąś pastylkę. Gorączkę 
mam jednak dalej dość wysoką. Dają mi też coś do popicia. Jestem cały czas 
przytomny. Siostry szpitalne pracują z wielkim poświęceniem, nie są jeszcze 
zmanierowane. Na sali przebywają bez przerwy dniami i nocami mimo grożą-
cego im niebezpieczeństwa zarażenia się tyfusem od chorych. Nic dziwnego, 
że i one chorują. Z naszej sali odeszła młoda dziewczyna, umierają też lekarze.

W szpitalu ruch, ludzie wchodzą, ale nie wszyscy wychodzą – wielu 
wynoszą. Żołnierze tutaj umierają jak muchy jesienią. Organizmy ludzkie, 

128  „Na waleta” – leżeć w dwie osoby na jednym łóżku tak, że głowa jednej osoby 
znajduje się w nogach drugiej.
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wycieńczone po łagrach, więzieniach, nie wytrzymują tej walki z tyfusem. 
W Uzbekistanie poza tyfusem są jeszcze: malaria, dyzenteria, żółtaczka. 
Jak się wymknie jednej chorobie, druga już czeka, aby dopaść osłabiony 
organizm i aby go dobić. Jak się później dowiedziałem, ponad 45% stanów 
całej naszej armii przeszło przez szpitale. Śmiertelność jest bardzo duża. Co 
dziesiąty umiera. Na naszym terenie jest jeszcze gorzej. Zachorowalność 
wyniosła około 70% stanu dywizji. Z potrzebą przeniesienia Armii Polskiej 
znad Wołgi na południe tak wyszło jak w ukraińskim powiedzeniu: „Mietił 
w waronu, a popał w karowu”129. Przypomniało mi się ono z okresu pracy 
na stepie. Drogo nasz kosztuje ta zmiana.

Nastąpił kryzys. Pamiętam dobrze, było to przed północą, na sali paliło 
się mdławe światełko. Leżałem spokojnie, ale coś się ze mną działo, ciężko mi 
było oddychać. Krzyknąłem: – Siostro! Dyżurna podbiegła do łóżka. Wzięła 
moją rękę, zmierzyła puls, sprawdziła głowę, coś krzyknęła do koleżanki. 
Równocześnie zaczęła mnie uspokajać: – Wszystko będzie dobrze – powta-
rzała co chwilę. Przyszedł lekarz, zrobiono mi zastrzyk i jakoś przetrwałem 
do rana. Była to straszna noc. Po drugiej stronie sali leżał nieprzytomny 
młody mężczyzna, około dwudziestu kilku lat, o kędzierzawych, jasnych 
włosach. Co chwilę zrywał się z łóżka, coś krzycząc. Było z nim bardzo źle, 
lekarze byli bezradni. Komplikacje po chorobie, wywiązało się zapalenie 
opon mózgowych. Skończył nad ranem. Prawie wszyscy na sali nie spali. 
Rano leżałem wykończony, jak szmata. W czasie obchodu lekarz zatrzymał 
się przy moim łóżku. Dość długo przypatrywał się, nie badając i coś siostrze 
potem powiedział. Pozostawiono mnie w spokoju. Tymczasem organizm mój 
nie kapituluje. Walczy dalej. Chciałem żyć. Po kryzysie stan mego zdrowia 
uległ pewnej poprawie. Gorączka spadła. Chyba będę żył.

Mój towarzysz niedoli jest już w dość dobrej formie. Próbuje nawiązać 
ze mną kontakt, ale ja jeszcze nie nadaję się do rozmów. Jestem bardzo 
osłabiony. Przeszły jeszcze dwa dni i dostałem posiłki. Próbuję coś zjeść, 
bo post miałem długi. Z każdym dniem jest trochę lepiej. Już rozmawiamy. 
Zaczynam interesować się otoczeniem. Któregoś dnia sanitariusz kupił nam 
butelkę wytrawnego czerwonego wina. Teraz codziennie pijemy po 50 gram 
na wzmocnienie organizmu. Lekarze zalecają taką kurację, bo nic lepszego 
nie mają. Wszystko byłoby już dobrze, gdyby nie utrzymująca się gorączka 
w granicach 38 stopni. Lekarze nie bardzo wiedzą, czym jest spowodowana. 
Kiwają głowami, siostry na ten temat nic nie mówią. Przenoszą mnie na salę 

129  Mietił w waronu, a popał w karowu (z ros.) – Przysłowie rosyjskie, dosł: Celował 
we wronę, a trafił w krowę. Inaczej: nie trafić do celu.
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przeznaczoną dla tych, co mają komplikacje jeszcze nie do końca ujawnione. 
Leżę teraz sam na małej sali i nie wiem, co ze mną będzie. Lekarze też chyba 
czekają, co z tego się wykluje.

Jest już początek kwietnia. Teren szpitala odwiedził kapelan wojskowy. 
Spowiadał, udzielał komunii świętej. Nie wiem, z czym to było związane, bo 
poprzednio nikogo z duchowieństwa w szpitalu nie było. Przyszedł też do 
mnie, porozmawiał. Interesowało go skąd pochodzę, jak tu trafiłem, gdzie 
jest rodzina. Notował moje wypowiedzi w notesie. Potem wyspowiadał 
i udzielił ostatniego namaszczenia. Na moje zdziwienie odpowiedział, że 
tak na wszelki wypadek. Nie mogę tego zrozumieć, przecież ostatniego na-
maszczenia udziela się umierającym, a ja czuję się o wiele lepiej. W końcu 
powiedziałem: – Niech tak będzie.

Bardzo dużo żołnierzy leży po tyfusie z rozmaitymi komplikacjami. Czasem 
są bardzo poważne. Jestem chudy, sam szkielet i skóra, nie mogę bez pomocy 
się podnieść, aby usiąść na łóżku. Pomaga mi zawsze siostra. W dalszym ciągu 
temperatura nie ustępuje, chociaż jest niższa, jest nadal ponad 37 stopni. Ani 
chory, ani zdrowy. Zaczynam się niepokoić. Za oknami wiosna. Słońce świeci 
całymi dniami, przez szyby już grzeje. Znowu przenoszą mnie na inną salę. 
Tym razem trafiłem na ogromną izbę, w której ustawionych jest ponad 20 
łóżek. Jest to drewniany barak parterowy. Moje łóżko ustawione jest obok 
okna. Sąsiadem jest młody chłopak. Co chwila śpiewa marsz swojej dywi-
zji: „Piąta dywizja rozwija sztandary...” itp. W przerwach coś mi opowiada. 
Potem znowu śpiewa. Czasem wzywa swoją matkę. Przekonuje mnie, że 
go tu odwiedzi. Coś tu jest nie tak. Powiedziałem siostrze. Odpowiedziała, 
abym nie zwracał na to mówienie uwagi. On jest po tyfusie. Odtąd patrzyłem 
z boku na tego chłopca, myśląc, co z nim będzie, kto nim się zaopiekuje. Za 
nim leży mężczyzna w wieku około 40 lat, który codziennie w południe ma 
ataki malarii. Przykrywają go kocami, a on trzęsie się jak galareta, aż łóżko 
chodzi. Po takim ataku jest blady, zlany potem i bardzo osłabiony. Ataki 
powtarzają się każdego dnia około południa. Po kilku dniach jest przerwa, 
potem znowu od początku. W głębi sali leży żołnierz w sile wieku, ma jądra 
jak melony. Podobno jelita weszły mu do torby. Mają robić mu operację. Na 
tej sali jest, też w beznadziejnym stanie, młody chłopak po tyfusie. Leży przy 
wejściu na salę. Twarz czerwona, nabrzmiała. Dzisiaj z Taszkentu przyjechał 
na konsultację wybitny profesor ewakuowany z Moskwy. Nasi lekarze razem 
z nim badają tego żołnierza. Rozmawiają między sobą przez chwilę, stojąc 
obok łóżka. Pokiwali głowami i tak już zostało. Zmarł rano. Profesor badał 
też kilka innych ciężkich przypadków tym szpitalu. Na terenie Uzbekistanu 
jest teraz sporo ewakuowanych bardzo dobrych lekarzy różnych specjalności 
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z Moskwy, Leningradu. Duża grupa zatrzymała się w Taszkencie. Teraz nasi 
wykorzystują ich znajomość chorób azjatyckich. Są konsultantami. W szcze-
gólności dotyczy to chorób tyfusu i malarii. Nie zawsze pomaga wiedza, jak 
brakuje lekarstw i szczepionek.

Na przełomie marca i kwietnia dotarła do nas wiadomość, że część 
naszego wojska, a konkretnie 8, 9, 10 dywizje piechoty oraz niektóre jed-
nostki armijne zostaną ewakuowane do Persji. Część już wyjechała. Nas na 
pewno zostawią na miejscu. Lżej chorzy zaczęli się denerwować, niejeden 
prosił o wypisanie ze szpitala, aby zdążyć do swojej jednostki. Niektórym 
podskoczyła gorączka i zaczęły się nowe kłopoty. Podniecenie udzieliło się 
i personelowi szpitalnemu. Tajemnicze szepty po kątach, jakieś starania i za-
biegi. Chorzy odczuli to od razu na własnej skórze. Ja jestem jeszcze bardzo 
słaby, o własnych siłach daleko bym nie zaszedł. Nie mogę tylko zrozumieć 
tej decyzji, tak nagle spadła na wszystkich, ale się nie odzywam. W głowie 
mi kołuje jedno. Przecież mieliśmy się zorganizować po to, aby walczyć 
z Niemcami. Tutaj są nasze rodziny, nasze zaplecze składające się z miliona 
Polaków wywiezionych, aresztowanych, wziętych do niewoli. Tutaj jest młoda 
kadra, nasze rodzeństwo. Tutaj, w tym ogromnym kraju, jest jeszcze tylu, 
którzy nawet nie słyszeli, że organizuje się Armia Polska. Ojciec też gdzieś 
tu musi być. Minęły już mrozy, jak rzeki skute lodem puszczą, to zaczną 
nasi wracać z dalekiej północy i wschodu. Będą ciągnąć na południe. Jak 
więc my możemy wyjechać? Co oni wtedy o nas pomyślą? Co zrobią bez 
naszego wojska?

Te i podobne myśli kołaczą się teraz po mojej głowie. A może w ciągu 
tego miesiąca, który spędziłem w szpitalu, zaszły jakieś zmiany, o których 
my tutaj nic nie wiemy. Coś jeszcze mówili o zmniejszeniu przez Sowietów 
limitu racji żywnościowych dla naszego wojska. Niech więc jadą sobie 
jak najszybciej. Atmosfera w szpitalu zrobiła się nieznośna. Siostry niby 
pocieszają, ale same też chciałyby jak najszybciej wyjechać. Nie mam tutaj 
kolegów ani znajomych. Leżę sam i mogę liczyć tylko na siebie. Ciężko mi 
na sercu, nikt mi nie poradzi, nie pocieszy, nawet z nikim nie mogę szczerze 
porozmawiać. Koledzy z kompanii gdzieś się pogubili. Niektórzy pewnie 
chorują, część zmarła. Ci, co byli zdrowi, na pewno już są w Persji. Nikt 
nawet nie przyszedł się pożegnać. Pewnie w obawie przed tyfusem woleli nie 
ryzykować. Co z Filipowiczem, który obok mnie spał? On pierwszy poszedł 
do szpitala. Czy żyje?

Przed południem pod oknami naszej sali pojawiła się „Czołówka Estradowa 
Armii Polskiej”. Kilkanaście osób z instrumentami muzycznymi. Na sali 
poruszenie. Ci, co mogli się unieść, wlepili głowy do okien. Ci, co jeszcze 
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leżą jak snopy, proszą, aby uchylić okna. Chcą chociaż posłuchać polskich 
piosenek. Siostry spełniały te życzenia, same też wyszły przed drzwi lub 
bliżej okien. Okazało się, że czołówka przed wyjazdem przyszła się pożegnać 
z chorymi. Idą wolno między barakami szpitalnymi. Śpiewają, co kilkanaście 
metrów przystają. Są zadowoleni, roześmiani, śpiewają stare polskie pio-
senki. Akordeon dziarsko przygrywa melodie. Hanka Ordonówna śpiewa 
nową piosenkę: „Jak zeschłe liście rozwiał wiatr po świecie...”. Czy śpiewano 
po to, aby nas pocieszyć? Nie ukrywają radości, że wyjeżdżają. Zapewniają 
nas, że niedługo spotkamy się wszyscy, gdzieś w Persji. Okna zapchane są 
głowami lżej chorych.

Jest słoneczny, ciepły wiosenny dzień. Chciałoby się uciec z tego baraku 
na majowe słońce. Wielu z obecnych w szpitalu stać tylko na to, by zapytać 
siostry, co tam się dzieje, kto śpiewa, co oni mówią. Do pomieszczeń człon-
kowie zespołu nie wchodzą. Nawet nie zbliżają się do okien. Chyba się boją. 
Po kilku minutach i ja opuściłem głowę na poduszkę wypchaną słomą. Nie 
interesuje mnie już to improwizowane przedstawienie. Czuję się jeszcze bar-
dziej opuszczony, w dodatku i oszukany. Niech jadą jak najszybciej i dadzą 
nam spokój. Tak będzie lepiej i zdrowiej.

Tego dnia nie koniec niespodzianek. Nim zapadł zmierzch, szpital od-
wiedził dowódca Ośrodka w asyście oficerów. Przeszli salami, zatrzymując 
się na chwilę w każdej. Jest to oficjalne, krótkie żołnierskie pożegnanie 
z chorymi. Słyszymy słowa proste o obowiązkach i przyczynach częściowej 
ewakuacji. Padło zapewnienie, że nie zostawią nas tutaj samych i bez opie-
ki. Pułkownik życzył nam wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia. 
Salutując chorym, opuszczają szpital. Nastąpiła cisza. Przełknęliśmy gorzką 
pigułkę. To pożegnanie trochę rozładowało istniejące napięcie i podniosło 
nas na duchu. Jeszcze około dziesięciu dni przebywałem w szpitalu. Jak mnie 
wypisano, była już pełnia wiosny. Dokoła zielono, ciepło, a nawet już gorąco. 
Jak najdalej od tego miejsca. Idę jak pijany. Chwieję się odurzony świeżym, 
wiosennym powietrzem. Nareszcie jestem poza tym koszmarem. Przyroda 
robi cuda. Może będzie już dobrze.
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Kompania ozdrowieńców – Wrewskoje 
(maj 1942 r.)

Nędzna mieścina okolona mizerną zielenią, obok przepływający wąski aryk130 
z brudną wodą po rozmytych glinianych poboczach. Po deszczowym i dusznym 
marcu, kiedy błoto lepiło się do butów z taką mocą, że trudno było wyciągać nogi, 
a rzęsisty kapuśniak ostro ciął po twarzach wspomagany dodatkowo silnym wia-
trem, przyszedł maj, a z nim gwałtowne upały. Teraz duszne powietrze zatyka nam 
płuca, ale wiosna robi swoje i pobudza wszystkich zdrowych i chorych do życia. 
Po przybyciu do kompanii nie zastałem już znajomych, z którymi przejechałem 
w lutym. Jedni zdążyli już opuścić ten świat, inni przebywali w szpitalu. Część zaś, 
między innymi Popiel, Bagiński, otrzymali przepustkę i wyjechali w marcu do Persji. 
Niedobitki, jakie teraz są w kompanii, to rekonwalescenci, zbieranina z różnych 
naszych oddziałów. Wszyscy wrócili ze szpitali po przebytych zakaźnych, ciężkich 
chorobach. Większość przeszła tyfus plamisty. Teraz czyha na nas największy 
wróg człowieka: komar widliszek z malarią. Co 2–3 dni wysoka gorączka, potem 
dreszcze i silne osłabienie, i tak na przemian, a my i tak ledwie włóczymy nogami. 
Strach nawet myśleć, bo chininy nie ma, a słaba agrychinina niewiele pomaga.

W odległości 40 kilometrów jest Dowództwo Armii Polskiej w Jangi-Jul, 
po uzbecku: „nowa droga”, gdzie nasz dowódca gen. Władysław Anders131 

130  Aryk (z tur.) – niewielki kanał nawadniający.
131  Władysław Anders (1892–1970) – gen. dyw. Polskich Sił Zbrojnych; żołnierz I Korpusu 

Polskiego w Rosji (1917–1918), uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-
bolszewickiej; w II RP oficer zawodowy, dowódca m.in. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 
i Garnizonu Baranowicze. Uczestnik kampanii wrześniowej, nast. w niewoli sowieckiej. 
Poddany śledztwu NKWD. Zwolniony po podpisaniu tzw. układu Sikorski-Majski (1941). 
Dowódca Armii Polskiej w ZSRS oraz 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych (1946–1947); następca Prezydenta RP na uchodźstwie (1950–1954).
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robi wszystko, aby ulżyć nam na tym padole nędzy i niewolnictwa. W marcu 
uzyskał zwiększenie racji żywnościowych do 44000 dziennie, a nadwyżkę 
wojska ewakuował do Persji. Teraz znowu nasze stany sięgają 50000, a do 
tego dochodzi potrzeba dokarmiania ludności cywilnej. Nikt nie sarka, że 
z naszych racji żywimy ludność polską. Trochę pomagają Anglicy, przesyłając 
wojsku konserwy corned beef132, rybne, kompot. Jednak to można traktować 
jedynie jako uzupełnienie. Nie zaspakaja to potrzeb wojska, zwłaszcza, że 
jest wycieńczone i niedożywione. Zły stan sanitarny kraju, a zwłaszcza tej 
azjatyckiej części, sprzyja rozwojowi chorób, organizmy słabe kładą się po-
kotem. Wytrzymują tylko silni i szczęśliwi.

Taką zastałem sytuację w kompanii. W baraku z gliny dostałem miejsce 
do zagospodarowania na klepisku, obok Wieśka Rawskiego. Ten sprytny 
chłopak przed wojną uczył się w Szkole Kadetów w Rawiczu. Zaimponował 
mi od razu. Wprowadził mnie w ogólną sytuację i dał praktyczne wskazówki. 
Na sali jest pustawo, wolnych miejsc nie brakuje. Zwróciłem uwagę, że na 
furażerce ma orzełek ręcznie zrobiony z łyżki cynowej. Okazuje się, że kupił 
go za dzienną rację żywnościową od żołnierza, który w Polsce w cywilu był 
rzeźbiarzem. Teraz na zamówienie wykonuje takie orzełki. Cena jest wysoka, 
a do tego trzeba jeszcze dostarczyć mu cynową łyżkę. Dzienna racja żywno-
ściowa to dla głodomorów takich jak my jest bardzo wysoką ceną. Jednak 
cóż to za żołnierz bez polskiego orzełka. Po kilku dniach zamówiłem dla 
siebie. Przechodziłem jeden dzień na głodniaka, popijając czarną kawę, ale 
miałem już swego orła. Każdy egzemplarz to oryginał robiony według wzoru 
obowiązującego w 1924 r., z koroną jagiellońską. Jestem dumny i mogę też 
imponować innym.

Żadnych zajęć kompania nie prowadzi. Rządzi nami szef, chor. Niedźwiecki. 
Dowódcy jeszcze nie widziałem, nie pokazuje się w kompanii. Po tygodniu 
codziennie w kolumnie czwórkowej zaczęliśmy wychodzić poza rejon zakwa-
terowania na świeże powietrze i wiosenne słońce. Musimy więcej przebywać 
na powietrzu, aby szybciej dojść do sił i jak najmniej przebywać w rejonie 
zakażonym. Powoli hartujemy organizmy, chłopcy nabierają sił i możemy 
już w kolumnie pokonać kilka kilometrów dziennie. Każdego dnia marsze 
są przedłużane. Podgórskie tereny, świeże powietrze i stopniowo dawkowane 
słońce dobrze nam robią. Pewnego dnia zabrnęliśmy dość daleko. Dokoła 
skały i ogromne głazy kamienne. Odczytujemy wykute w skałach napisy. 
To zrobili ci, co już wyjechali do Persji. Pozostawili po sobie te pamiątki. 
Przedtem nie słyszałem, aby coś takiego było przez wojsko robione.

132  Corned beef (ang.) – peklowana wołowina.
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Na głazach wykuto polskie orły z koronami, trzymające w szponach insy-
gnia królewskie, granice państwa polskiego z oznaczeniem Wilna i Lwowa, 
symbole jednostek wojska polskiego, hasła, a nawet całe wersety z „Księgi 
Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” Adama Mickiewicza:

[…] O broń i orły narodowe.
Prosimy Cię, Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy.
Prosimy Cię, Panie.
O grób dla kości naszych w ziemi naszej.
Prosimy Cię, Panie.
O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej.
Prosimy Cię, Panie. […]

Ile tu mozolnej pracy trzeba było w to włożyć, ile dni i tygodni kuto ka-
mienie prymitywnymi narzędziami. Ile samozaparcia i silnej woli wymagało, 
aby wykonać te napisy, nieraz o pustym żołądku, drżącymi ze słabości rękami. 
Czytamy z szeroko otwartymi oczami, mimo woli chyląc głowy. Starsi nasi 
bracia, ojcowie dali nam przykład swojej wielkiej miłości do naszej Ojczyzny, 
tu na obcej ziemi, o tysiące kilometrów od kraju. Patrząc na to wszystko, 
przypomniały mi się napisy na skałach gór Uralu, które przetrwały od zeszłego 
stulecia. One też zrobiły duże wrażenie na rodakach, którzy w roku 1940 r. 
zdążali na wschód starym szlakiem Polaków. Pamiętam, że niektóre napisy 
pochodziły z lat trzydziestych i sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Czy 
te też przetrwają lata? Niektóre z pewnością nie ostaną się długo. Będą mieli 
trochę roboty, aby ślady pobytu Polaków na tej ziemi wymazać. Wracamy 
w poważnych nastrojach. To co zobaczyliśmy, daje nam do przemyślenia 
niejedną chwilę.

Dni biegną, kompania pęcznieje. Każdego dnia ktoś nowy dochodzi. 
Ktoś, to znaczy słaby, sczerniały, chudy szkielet z ogoloną głową, z której 
nienaturalnie świecą duże oczy. Oczy, które uciekły spod kosy śmierci, oczy 
które czepiają się życia, które chcą żyć. Powoli dojdą do siebie. Czy my też 
tak wyglądaliśmy, jak pierwszego dnia przybyliśmy tutaj ze szpitala?

Jednym z nowo przybyłych jest Heniek Hawran. Duża głowa i grube pisz-
czele kończyn. Tak wyglądał. Nie było mięśni, tylko skóra i kości. Nazwaliśmy 
go zaraz „Zeusem” i tak już zostało. Chciałem odwiedzić Żukowskiego 
„Gumkę” z Wasilkowa, którego spotkałem przed pójściem do szpitala. Służył 
w batalionie „S”, ale jednostkę tę ewakuowano w marcu do Persji. Może 
żyje, a więc wygrał. Okazuje się, że w Rosji zostały 5, 6, 7 dywizje piechoty 
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i obłożnie chorzy, którzy w czasie ewakuacji byli w szpitalach. Szkoda, bo 
znajomych teraz nie spotykam. Działa dalej w Guzar Ośrodek Organizacyjny 
Armii Polskiej, do którego przybywają ci, co dopiero teraz mają możliwość 
zgłosić się do wojska.

My tymczasem trzymamy się. Mówią, że będziemy przeniesieni bardziej 
na zachód, w rejon organizacyjny 7 DP na tereny półpustynne. Kiedy to na-
stąpi, nie wiemy. Szef kompanii też słyszał coś na ten temat, ale nic pewnego 
nie umie powiedzieć. 

Byliśmy w kinie obozowym urządzonym w hali gimnastycznej. Wyświetlany 
był film o walkach pod Moskwą. Ławek nie było, staliśmy jeden obok dru-
giego jak w kościele. Sala zapełniona aż duszno, ale ciekawość nowinek 
większa niż niewygody. Grozę wojny pokazano jak na dłoni, umiejętnie, 
same sowieckie zwycięstwa. Ofensywa pod Moskwą w bardzo ciężkich wa-
runkach zimowych. Duże śniegi, trzeszczące mrozy, a Sowieci idą do przodu 
i wyzwalają osiedla i miasteczka przeważnie mocno zniszczone i spalone. 
Wiemy, że ten kraj chwycony za gardło dyszy z wysiłku i trudu ostatkiem sił. 
Może tak trzeba to pokazywać, aby podtrzymywać ducha walki? Natomiast 
Niemców pokazują w taki sposób, jakby nie mieli co jeść, jakby walczyli 
pod przymusem hitlerowskich oficerów, i że gdyby nie oni, dawno już by się 
poddali Sowietom. Raziło to nas, wiemy jacy są Niemcy, niezależnie czy są 
oficerami, czy zwykłymi żołnierzami. Otrzymane rozkazy będą wykonywać 
w sposób bezwzględny, czy ktoś nadzoruje, czy też nie. Takie naświetlanie 
sprawy ma chyba dla nich jakiś cel. Najważniejsze to, że Niemców spod 
Moskwy odparli dość daleko i może opanują sytuację na frontach przy dużej 
pomocy materialnej Zachodu. W kinie nie byłem już prawie dwa lata, więc 
mamy o czym w baraku rozmawiać.
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Kermine – jaszczyk polowy 35/u 
(czerwiec 1942 r.)

Stacja kolejowa Kermine położona jest w Bucharskiej obłasti133 – w Republice 
Uzbeckiej. Jest ona jedną z wielu stacji położonych na linii Taszkent – 
Krasnowodzk, 150 kilometrów na północny zachód od prastarego, histo-
rycznego miasta Samarkanda. Na północ od linii kolejowej, aż po Jezioro 
Aralskie ciągnie się pustynia Kyzył-Kum. Klimat tutaj kontynentalny, bardzo 
suchy. Latem upały ponad 40 stopni, zimą często temperatura spada do mi-
nus 30 stopni. Tereny te zajmują pod względem nasłonecznienia pierwsze 
miejsce w Związku Radzieckim, a ostatnie pod względem opadów. Silne, 
gorące wiatry wiejące z prędkością 30 metrów na sekundę, dochodzą aż do 
Wołgi, niszcząc po drodze uprawy. Tereny na południe od trasy kolejowej są 
stosunkowo gęsto zaludnione. Sprzyjają temu liczne rzeki spływające z gór 
Turkiestańskich i Zarawszańskich. Woda rzek rozprowadzana jest kanałami, 
daje to możliwość uprawy bawełny na dużą skalę. Ponadto tereny te słyną 
z hodowli cennych owiec, tak zwanych karakułowych. W pobliżu tego rejonu 
przepływa ogromna rzeka południowej Azji Amu-Daria o długości 2540 
kilometrów. Nazywana przez Uzbeków Dżejehun – szalona, zasila Jezioro 
Aralskie.

Tak w skrócie wygląda rejon naszego nowego miejsca pobytu w Uzbekistanie. 
Ze stacji kolejowej do miejsca postoju mamy około 10 kilometrów. Odległość 
tę mamy pokonać piechotą, niosąc cały swój ekwipunek wojskowy na słabych 
jeszcze plecach. Po krótkim odpoczynku formujemy kolumnę marszową 
i wychodzimy w step. Dzień jest słoneczny, bezchmurne niebo, słońca nie 
przesłania nawet na moment żadna chmurka. Dokoła równina i morze 

133  Obłast (ros.) – obwód; jednostka terytorialna w ZSRS.
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suchych już traw. Na horyzoncie ośnieżone szczyty gór tylko potęgują pra-
gnienie swoim widokiem. Gorąco. Step spalony, bez kropli wody od kilku 
miesięcy. Ziemia spękana, twarda jak skała. Jak okiem sięgnąć pustka, ani 
jednego drzewka. Na razie kolumna zwarta, maszeruje ciężko, ale dość 
równo, trzymamy się kupy. Odnoszę wrażenie zagubienia w tej ogromnej 
przestrzeni. Z każdą minutą siły jednak nas opuszczają, pot strużkami 
ścieka już po twarzach, a nawet nogach. To się czuje. Patrzę ukradkiem na 
najbliższych kolegów w szeregu. Usta zaciśnięte, oczy jakby większe, coś je 
wypycha z orbit. Głowy pochylone i całkowita cisza, żadnych rozmów. Tylko 
nieregularny szurgot setek nóg po grudzie.

Jest dopiero dziesiąta, a już cały horyzont drga, faluje, jakby płynęło tam 
morze. Góry zginęły, już ich nie widać. Kolumna rozciągnęła się niemiło-
siernie. Ponaglenia nie pomagają. Robimy krótki postój. Zwalamy plecaki 
i sami walimy się obok, chociaż na chwilę. Szef stara się nas poderwać z zie-
mi, niewiele to pomaga. Najgorzej było kolumnę wprawić w ruch, zupełnie 
bractwo się rozkleiło. Po dwóch godzinach takiego marszu wleczemy się 
jak skazańcy. Jestem jeszcze słaby, nogi plączą się jak nie swoje, plecy mam 
mokre, szelki wbiły się w ramiona. Brak mi tchu. Cień byłby zbawieniem, 
a tu nic, żadnej nawet nadziei. Idziemy jak bezmyślne stado baranów, głusi na 
wszystko. Szef kompanii, chor. Niedźwiecki, jak owczarek ogarnia kolumnę 
i pomaga odstającym. W głowie jedna myśl, coraz natarczywsza, nie daje 
spokoju: – Kiedy to wreszcie się skończy?

Po kilku godzinach morderczego marszu, który na długo utkwił mi 
w pamięci, na horyzoncie ukazały się ciemniejsze, nieregularne plamy. 
Fatamorgana czy zabudowania? A jeżeli zabudowania, to i woda. Zaciskamy 
zęby i wydobywamy z siebie ostatki sił. Ustających podrywamy informacją – 
woda jest blisko. Jeszcze trochę i odpoczniemy. Naszym oczom ukazuje się 
wysoki na 3 metry mur z gliny, na rogach umieszczone są wieżyczki. Nikogo 
jednak nie widać. Pewnie jakiś obóz pracy. Idziemy wzdłuż muru. Osłony to 
przed słońcem nie daje, bo już jest w zenicie. Dochodzimy do bramy, wcho-
dzimy do środka i zdębieliśmy z wrażenia. Obóz ma kształt prostokąta, cały 
okolony murem. Przez środek przepływa wąski aryk z brunatną wodą. Po 
jednej i drugiej stronie stoi kilka lepianek, w głębi po prawej pole namiotowe. 
Namioty wojskowe w wyrównanych szeregach. Gdzie my jesteśmy?

Stoimy w szeregu i, jak to w wojsku, czekamy na rozkaz. Zjawia się oficer 
inspekcyjny, któremu nasz szef melduje przybycie kompanii. Następuje krótka 
wymiana informacji, z której wynika, że jest to nasze miejsce postoju, wspólnie 
z 7 batalionem saperów 7 DP. Po rozkazie: – Rozejść się! z ulgą zwalamy resztę 
ekwipunku. Oczy na widok wody aż poweselały, ale pić nie wolno. Zabroniono 
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i z całą konsekwencją dopilnowano. Woda miejscowa jest zakażona. Panuje tu 
teraz epidemia tyfusu brzusznego i krwawej biegunki. Gdy trochę ochłonęli-
śmy, pozwolono nam napić się wody z dużej drewnianej kadzi. Przypomina 
rozwodnione mleko, tyle w niej chloru. Mimo wszystko jest to jednak woda. 
Łyknąłem kilka razy. Usta spieczone, gardło suche. Po chwili jeszcze raz, ale już 
więcej, i usiadłem w cieniu lepianki. Zacząłem intensywnie parować. W ciągu 
kilku sekund byłem cały mokry. Wstałem i zacząłem wolno chodzić wzdłuż 
baraku. Bałem się przeziębić. Po godzinie wydano nam konserwy, chleb i gorącą 
kawę. Nie miałem siły, aby cokolwiek zjeść. Wypiłem tylko kawę. Po posiłku 
bractwo zaczęło się ruszać, poprawiły się humory.

Zostaliśmy zakwaterowani w jednej z lepianek. Nasz szef ulokował 
się w oddzielnym, małym pomieszczeniu przeznaczonym na podręczny 
magazynek kompanijny. Będzie mu tam wygodniej, do tego ma pod ręką 
zapas żywności. Prycz na salach nie ma. Posłania ulokowaliśmy na klepisku 
glinianym wzdłuż ścian. Jeden koc na klepisko, drugi do przykrycia. Pod 
głowę plecak lub chlebak, w zależności od upodobania. Zaraz po wieczornym 
apelu legliśmy pokotem na posłaniach. Capstrzyku już nie słyszałem. Spałem 
twardo i mocno. Rano pobudka o 4.. Na sali rejwach, bo naraz wstało około 
20 chłopców. Zrobiło się ciasno, głośno, szybko wychodzimy na zewnątrz. 
Ranek bardzo chłodny. Poranna gimnastyka trochę nas rozruszała. Panuje 
półmrok, słońce dopiero ma zamiar wychylić się zza horyzontu. Myjemy się 
w aryku, w wodzie gliniastej. Jeszcze nie skończyliśmy się myć, a już służbowy 
wzywa na poranną modlitwę. Za chwilę leci pod niebiosa obozowa pieśń 
„Kiedy ranne wstają zorze... wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać 
pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże chwalili...”. Po modlitwie 
z ochotą idziemy do kuchni. Jestem głodny, wczoraj cały dzień nie jadłem. 
Stoimy w kolejce. Jeszcze nie wyznaczono nam godziny pobierania posiłków, 
musimy trochę poczekać. Służbowy tymczasem zgłosił stan do wyżywienia 
na dzisiaj. Szybko nas załatwiono. Posiłek smakował mi jak nigdy. Potem 
porządkujemy salę i otoczenie, przed nami poranny apel.

Stoimy w dwuszeregu. Służbowy zameldował szefowi zbiórkę kompanii, 
podając stan na zbiórce 96, trzech chorych. Dowódca kompanii nieobecny, 
pewnie zajęty. Został odczytany rozkaz nr 1 na nowym miejscu pobytu, 
ponadto nowy rozkład dnia i sprawy porządkowe. Kar dyscyplinarnych 
jeszcze nie było. Podano nawy adres jednostki, Bucharska obłast, stacja 
Kermine, jaszczyk polowy 35/u. Przed wysłaniem listów zgłaszać do cenzury 
w godzinach l4–16, barak nr 4, dostarczać zbiorowo z całej kompanii. – 
Zrozumiano! Podpisał dowódca kompanii, nazwisko... Tak rozpoczął się 
mój pobyt w Kermine.
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Wszyscy jesteśmy słabi po przebytych chorobach i niedożywieni, a tutaj 
już po kilkunastu dniach zaatakowała nas zakaźna żółtaczka i kładzie po 
kilku naraz. Zresztą cały stan obozu nie imponuje kondycją. Jest to rodzaj 
szpitala, w którym część już chorowała, część aktualnie choruje, a pozostali są 
potencjalnymi kandydatami i prędzej lub później zachorują. Poza żółtaczką 
cały czas nęka obóz czerwonka – krwawa dyzenteria i malaria. Mówi się 
powszechnie o drugim etapie epidemii tzw. letniej. Warunki sanitarne są 
prymitywne, opieka lekarska żadna, a do tego brak podstawowych lekarstw. 
Nic dziwnego, że codziennie drużyna dyżurna zabiera łomy, szpadle i wy-
chodzi poza teren obozu, aby przygotować nowe groby. Po południu każdego 
dnia wynoszą zawinięte w koc zwłoki na noszach. Takiemu konduktowi 
towarzyszy zazwyczaj kapelan i drużyna strzelców z bronią. Są dni, wcale 
nie tak rzadkie, kiedy jednocześnie chowają dwie, trzy osoby.

Pogrzeby już nie robią wrażenia, traktowane są jako coś normalnego. 
Rejon Kermine jest najgorszym po Guzar, zmarło już ponad 3000 ludzi. Tak 
to opisał jeden z dowódców w tym rejonie: „Kiedy słońce zaleje step 70° 
żarem i wyssie z gleby resztki wiosennej wilgoci, nie szukaj tam bez prze-
wodnika odległego aułu, słońce i pragnienie zabiją cię. Być może spotkasz 
tam jeziorko i będziesz chciał ugasić pragnienie, lecz woda w nim jest słona 
i trująca. Być może znajdziesz strumień i odpoczniesz przy nim w cieniu 
mizernych krzewów, lecz potem dobiją cię tyfus i malaria”.

Beznadziejna i groźna zarazem jest rzeczywistość. Wegetujemy jak 
w karnym obozie, nie mamy ani prasy, ani radia. Te same twarze wokół już 
zbrzydły. Od kilku dni profilaktycznie zaczęto wydawać nam agrychininę, 
aby zapobiec malarii. Jest to środek tylko do przełknięcia, broń Boże go 
rozgryźć – wykrzywi twarz. Jesteśmy młodzi, robimy więc kawały. W czasie 
zbiórki przed ćwiczeniami stojącym w pierwszym rzędzie wrzucamy po jednej 
pastylce do manierki z wodą. Potem mamy ubaw. Mimo bardzo trudnych 
warunków, rygor i dyscyplina obowiązuje i jest stosowana na co dzień bez 
jakiejkolwiek ulgi. Tłumaczono, że rygor w wojsku musi obowiązywać, aby 
tysiące ludzi utrzymać w ryzach. Tylko jaki ma być ten rygor?

Wyżywienie mamy bardzo słabe. Sowieci zabezpieczają dostawy żywności 
dla stanu 44000 ludzi, a nas jest około 50000. Stan jest płynny z uwagi na dużą 
liczbę zgonów. Do tego część przydziałów oddajemy naszej ludności zgroma-
dzonej wokół miejsca zakwaterowania wojska. Poza tym pewne ilości konserw, 
sucharów otrzymanych z zapasów angielskich w Persji nasze dowództwo gro-
madzi na „czarną godzinę”, gdyby zaszła potrzeba przebijania się przez granicę.

Co dwa tygodnie mamy w niedzielę nabożeństwo. Wszyscy żyjący, którzy 
mogą wstać, są obecni na mszy. Ludzie są teraz bardzo nabożni. Dzisiaj po 
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raz pierwszy widziałem dowódcę dywizji płk Okulickiego134. Mężczyzna 
w średnim wieku, ruchliwy. Przyjechał ze swoim sztabem na inspekcję 
i pozostał na niedzielę.

Jedna z kompanii saperów ma maskotkę, ułomnego bociana, takiego jak 
w Polsce na stodołach. Nazwano go Kubusiem. Bocian nie potrafi dobrze 
latać. Odchuchany, wykarmiony, czuje się w wojsku dobrze. Codziennie 
przychodzi na wieczorny apel, stoi zawsze na lewym skrzydle. Czasem się 
kręci i wychodzi przed czoło kompanii. Przeważnie uchodzi mu to na sucho. 
Wiadomo, maskotka kompanii ma swoje prawa.

134  Leopold Okulicki (1898–1946) – gen. bryg. Wojska Polskiego. Legionista, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej. W II RP oficer zawodowy. Uczestnik obrony Warszawy 
we wrześniu 1939 r. Komendant Związku Walki Zbrojnej na terenach polskich 
znajdujących się pod okupacją sowiecką (1940–1941); aresztowany przez Sowietów na 
początku 1941 r. Więziony we Lwowie i w Moskwie (1941). Zwolniony po podpisaniu 
tzw. układu Sikorski-Majski; szef sztabu Armii Polskiej w ZSRS; uczestnik Powstania 
Warszawskiego, p.o. szefa sztabu Komendy Głównej AK, nast. Komendant Główny AK 
(1944–1945), komendant organizacji „NIE”. Aresztowany w 1945 r. i skazany w tzw. 
Procesie szesnastu na 10 lat więzienia. Zamordowany w sowieckim więzieniu NKWD 
na Łubiance w Moskwie.
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Co z rodziną – Kermine 
(lipiec 1942 r.)

Po wyjściu ze szpitala wysłałem do rodziny jeszcze jeden list na stary adres 
w Semipałatyńsku. Do tej pory nie otrzymałem żadnej wiadomości. Zaczynam 
się poważnie martwić, co się z nimi stało, dlaczego nic nie piszą. Myślę 
różnie. Może listy zginęły, może zmienili adres zamieszkania. Z nikim nie 
mogę na ten temat porozmawiać. Znajomi z tego miasta albo wyjechali do 
Persji, jak Gienek Bagiński, albo jeszcze chorują, może nawet już nie żyją. 
Brak wiadomości nie daje mi spokojnie myśleć, ciągle podświadomie wracam 
do nich. Szczególnie teraz to odczuwam, bo mam mniej zajęć w związku 
z przechodzeniem zakaźnej żółtaczki. Leżałem nawet kilka dni. Teraz czuję 
się trochę lepiej, pozostaję jednak w rejonie zakwaterowania. Od służby na 
razie jestem zwolniony. Chorują po kolei wszyscy. Nie sposób odizolować 
w naszych warunkach chorych od zdrowych i tak zarażają się jedni od dru-
gich. Brak lekarstw i wątpliwa dieta z wojskowego kotła nie sprzyja leczeniu. 
Gotują chorym na wszystkie choroby jedną potrawę. Decyduje zatem siła 
i odporność organizmu.

Ledwie włóczę nogami, białka oczu żółte jak u Kirgiza, skóra jakby 
ściągnięta z pomarańczy. Jestem bardzo słaby. Z trudem zdobyłem kawałek 
papieru i jeszcze raz piszę. Tym razem adresuję bardzo wyraźnie, dosłownie 
kaligrafuję: Semipałatyńsk ul. Kominterna 139 i podaję swój adres: jaszczyk 
polowy 35/u. Może tym razem się uda. Było to 8 maja 1942 r. – imieniny 
Stanisława.

Dnia 8.05.1942 r.
Kochana Mamusiu, Czesiu i Jureczku […]
List ten piszę już nie z Wrewskoje, ale z Kermine. Szkoła nasza zosta-
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ła przeniesiona tutaj, nie wiem na jak długo. Bardzo smuci mnie, że 
nie dostałem żadnego od Was listu. Nie wiem, czym to jest spowodo-
wane. Ja z początku nie pisałem, bo byłem chory, ale teraz po cho-
robie wysyłam już drugi list. Jeden wysłałem przed zachorowaniem, 
zdaje się, że w końcu lutego i teraz dwa w kwietniu i maju. Spodzie-
wam, że tym razem dojdą do Was. Poczta teraz chodzi bardzo źle, 
dlatego może nie dostałem od Was odpowiedzi.
Kochana Mamusiu, nie martw się o mnie, ja sobie dam jakoś radę, 
ale jak tam u was? Czy macie coś jeść? Czy z Komitetu pomagają i ile 
dają chleba? Proszę napisz mi wszystko. Co robią Czesia i Jurek, czy 
są grzeczni? Czy można co kupić w sklepach, może chleb komiercze-
ski135 sprzedają. Tu nie ma [nieczyt.] wszystko [nieczyt.], a w dodatku 
nam zabroniono kupować, bo panuje epidemia […]. Gorąco teraz 
strasznie. Z gołą głową nie można wychodzić. Było kilka wypadków 
śmiertelnych od porażenia. Jesteśmy niedaleko granicy. Otaczają nas 
wysokie góry. Pobudka jest o czwartej rano, do jedenastej są zaję-
cia i ćwiczenia [nieczyt.] przerwa obiadowa do czwartej. Ten czas 
przebywamy w cieniu, odpoczywając. Potem znowu do [nieczyt.] spać 
idziemy o dziewiątej i tak schodzi czas [nieczyt.] prędko leci. Chcia-
łoby się zobaczyć z Wami, porozmawiać, bo już mi tęskno do Ciebie, 
kochana Mamusiu i do Was, Czesiu i Jureczku. Może Pan Bóg da, że 
niedługo zobaczymy się. Jeszcze raz proszę, nie martwcie się o mnie.
Całuję Was wszystkich: Mamusię, Czesię i Jureczka. Kochający Was 
Stach.

Przekazałem list do cenzury. Miałem nadzieję, że za miesiąc otrzymam 
wiadomość. Dni lecą jeden za drugim, choroba powoli ustępuje. Jeszcze 
muszę przestrzegać diety, ale już chodzę na zajęcia poza teren obozu.

W lipcu, po długich oczekiwaniach, dostałem z Semipałatyńska pierwszy 
list od 5 miesięcy, adresowany na Kermine, Bucharska obłast. Strasznie się 
ucieszyłem. W napięciu otwieram trójkąt zapisany po obu stronach mamy 
charakterem. Serce bije mi szybko. Żyją i jakoś sobie radzą. Usiadłem, aby 
nie upaść. Od razu jest mi lżej. Jest to odpowiedź na mój list z maja, szedł 22 
dni. Dwóch poprzednich nie otrzymali, gdzieś zginęły po drodze. Dotarły 
tylko dwie kartki z drogi. O ojcu nic nie wiedzą w dalszym ciągu. Wiem, że 
w wojsku też go nie ma i kto wie, czy żyje. Oni jeszcze się łudzą nadzieją, że 
może się znajdzie. Cieszą się, że żyję. Do nich docierały różne wiadomości, 

135  Kommierczeski (z ros.) – tu: kupiony, nie z przydziału.
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że tutaj panują epidemie, dużo ludzi choruje i wielu zmarło. Byli bezradni, 
bo pomóc nie mogli.

W Semipałatyńsku sytuacja żywnościowa jest teraz o wiele gorsza niż 
w styczniu. Magazyny całkowicie puste. Na czarnym rynku drożyzna okropna 
i też już nic nie ma. Do tego trzeba uważać, bo milicja łapie sprzedających 
i kupujących i z miejsca dają piaciorke136, a potem do łagrów. Bochenek 
chleba kosztuje 100 rubli, miesięczny zarobek. W stołówkach zupy tylko 
na bony dla pracujących i poborowych do wojska. Sprzedają, co jeszcze 
pozostało z ubrań, jest duże zapotrzebowanie na odzież. Trochę handlują 
kradzioną włóczką. Całe szczęście, że z polskiej delegatury otrzymują co 
jakiś czas trochę żywności nadsyłanej z amerykańskich przedstawicielstw 

136  Piaciorka (z ros.) – tu: wyrok 5 lat.
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Czerwonego Krzyża. Ponadto co miesiąc otrzymują zasiłek 250 rubli. Teraz 
najważniejsze jest zdrowie. Mama wie z listu Gienka do swojej matki, że nas 
w drodze okradli i że mieliśmy duże trudności, zanim trafiliśmy do naszego 
wojska. W liście nie było ani słowa o mnie. Tak się tym zdenerwowała, że 
poszła nawet do porucznika Raginisa, który urzędował w delegaturze, aby 
on pomógł nawiązać ze mną kontakt. Kazał napisać list i obiecał przesłać 
go do jednostki przez najbliższego kuriera.

Żyją! Aż mi ulżyło. Siedzę na kocu ułożonym na posadzce w pomieszcze-
niu kirpicznym, jeszcze oszołomiony przeczytanymi wiadomościami, które 
otrzymałem po pięciu miesiącach wyczekiwania. Dopiero po kilku minutach 
jeszcze raz zabieram się do ponownego czytania listu od początku, słowo po 
słowie, aby niczego nie uronić.

Kochany nasz Stasiu!
Dzisiaj, 30 maja, dostaliśmy od Ciebie tak strasznie długo oczekiwany 
list. Bogu dzięki tylko za to, że żyjesz, bo tylko On Cię wyratował z tej 
choroby. Nie wiem nawet na co chorowałeś, ale tyle nasłuchałam się 
i wiem sama, że podróż musiała być bardzo ciężka... Długo czeka-
łam na ten list, aż Bóg się zlitował i dostałam, choć ten jeden pisany 
8 maja. Dwóch poprzednich nie otrzymaliśmy, oprócz dwóch kartek 
z drogi. Tyle razy chodziłam do Bagińskiej pytać się, czy Gienek coś 
pisał. Ona też dostała jeden list, ale w końcu marca, też on był chory. 
Pisał, że Was w drodze okradli, że dużo jeść dostaje, a o Tobie ani sło-
wa. Byłam w rozpaczy, miejsca znaleźć nie mogłam i gryzłam siebie, 
dlaczego Cię wyprawiłam tak daleko, że już Cię nie zobaczę. Poszłam 
wreszcie do porucznika, aby on drogą służbową nadał telegram 
z zapytaniem o Ciebie. Powiedział, że tego zrobić nie może, ale może 
odesłać przez kuriera list do Ciebie. Napisałam i oddałam jemu, ale 
widocznie tego listu nie dostałeś. A ja dalej codziennie wyglądałam 
listonosza i zaglądałam do skrzynki, czy nie ma listu, choć już na-
dzieję prawie straciłam, bo słyszałam, że wyście wyjechali za granicę, 
i że nie wszyscy piszą. Gienek nic nie pisze, a jego matka pojechała na 
południe do ojca. Dobrze im. Kiedy to nam Bóg pozwoli zobaczyć się 
razem i żeby Tatuś był. Słyszałam, że plenni137 wracają z dalekiej pół-
nocy, a więc jeżeli Tatuś żyje tylko, to się odnajdzie i Ty, Stasiu, może 
go prędzej zobaczysz, tylko proś dalej Pana Boga o zdrowie i wytrwa-
łość i sam się szanuj, nie pij w czasie upałów zimnej wody i nigdy 

137  Plenni (z ros.) – jeńcy.
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surowej, bo tyfus panoszy się nawet tu u nas. A u nas Stasieńku gorzej 
jak było, w magazynach nic a nic nie ma. Chleb też 100 rubli bułka, 
komierczeski to już w lutym przepadł. Mleko 14 rubli, jajko jedno 4 
ruble, kartofli kilo 15 rubli i to nigdzie jej znaleźć nie można. Teraz 
to, co było w grudniu [1941 r.], wydaje się dobrem. Obiadu nigdzie 
kupić nie można, tylko tym, kto pracuje. Roboty znowu przymusowe. 
Dostajemy z Komitetu 3 obiady darmowe i 250 rubli miesięcznie. 50 
rubli na Ciebie odjęli, ale, Stasiu, można sprzedawać rzeczy, więc pie-
niądze mamy. Pytasz Stasiu, czy dali co z Komitetu żywności, bardzo 
mało, kochanie. Za cały ten czas, a były już 3 transporty, dostaliśmy 
500 gramów tłuszczu i tyleż mączki, 2 kubki kawy niepalonej i trochę 
kakao, było na 2 razy ugotować. Ale wszystko to głupstwo, Stasiu, 
Bóg nam dopomoże i przetrwamy. Już mi teraz dużo lżej i weselej po 
otrzymaniu Twego listu. A byłam poważnie chora zaraz po Two-
im wyjeździe. Cały luty przeleżałam i prawie cały marzec. Byłam 
u doktora i Czesia sprowadziła go do mnie. Myślałam, że to gruźlica 
już mnie pokona, bo za gardło chwyciła. Ale i tu nikt, tylko Bóg, mi 
dopomógł. Wierzę gorąco, że on nas wszystkich nie opuści i pomoże 
[nieczyt.] najgorsze, co nas czeka. Stasiu kochany, napisz nam jeszcze 
szczegółowo od początku jak chorowałeś, czy teraz jesteś całkiem 
zdrów, co jecie, czy bardzo Ci tam ciężko, czy nie narzekasz na mnie, 
że ja Ci radziłam jechać. Jurek i Czesia pomagają jak mogą, ale i do-
kuczają po dawnemu. Stasiu kochany, jutro postaram się o kawałek 
papieru i znów napiszę, może który list dojdzie, bo wszystkiego nie 
napisałam. 
Bądź zdrów, kochany nasz. Twoi.

(Ten list mama pisała w Semipałatyńsku 30/31 maja 1942 r.)

Otrzymany list poprawił moje samopoczucie. Teraz lżej znoszę upały, 
a są niesamowite, około 40 stopni w cieniu. I tak dzień po dniu, bez zmian, 
najwyżej wiatr jest słabszy lub silniejszy. Cieszymy się, że jeszcze żyjemy 
w tym piekle. Ale to nie koniec szczęścia – drugi list.

20 czerwca [19]42 r.
Kochany nasz Stasieńku
Dwa tygodnie temu wysłałam list do Ciebie (polecony), ale nie wiem, 
czy go otrzymałeś. Od Ciebie dostałam w końcu maja pierwszy 
pisany 8 maja, a dwa poprzednie przepadły. Bardzo źle funkcjonuje 
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poczta. Stasiu kochany, lżej mi teraz żyć na świecie, kiedy wiem że 
żyjesz, choć wiem, że ciężko Ci nieraz bardzo, to jednak Bóg litościwy 
dopomoże Ci wytrwać. Co dzień proszę Boga, ażeby dał Ci siły i moc 
wytrzymania tych strasznych upałów.
A mnie tak bardzo tęskno do Ciebie, coraz więcej mi Ciebie brakuje. 
W początku zdawało się nie tak, ale teraz za długo Ciebie nie ma, 
przecież to już 5–ty miesiąc, jak Ciebie [nie] ma i nawet wieści nie 
było. A teraz dzięki Bogu choć za ten jeden list, który otrzymaliśmy 
od Ciebie. Wierzę, że Bóg nadal będzie się opiekował nami. Stasieńku, 
o nas się [nie] martw. Zdrowi jesteśmy dzięki Bogu i głodu nie mamy 
już od dwóch tygodni, lepiej nam jest, bo przedtem różnie bywało. 
Udało mi się zemleć pszenicę i zamienić płótno i spódnicę na kaszę 
i białą mąkę, a z Komitetu dostaliśmy 9 kg ślicznej białej mąki i 4 kg 
ryżu tak, że teraz jesteśmy bogaci. Zamieniliśmy mieszkanie, teraz 
też na Komiterna, tylko nr 142. Gospodarz umarł, a baba bardzo nas 
prześladowała. Mieszkamy teraz sami bez gospodarza naprzeciw Jan-
kowskich. Boję się tylko w nocy, bo chałupka malutka, okna takie, że 
tylko ręką pchnąć i wylecą, ale może i to niedługo potrwa – wciąż lu-
dzie pocieszają. Ja też, Stasiu kochany, mam nadzieję, że Cię niedługo 
zobaczymy. Tylko Ty się nie martw i pilnuj siebie, ażeby nie zachoro-
wać, a Bóg da, że i Tatuś się odnajdzie. Już podobno wracają z dale-
kiej północy, kto żyw i najpóźniej w końcu sierpnia przyjadą. Kończę 
i Bogu Cię polecam, mój najmilszy Stasiu. Niech Bóg Ci pobłogosławi 
w Twojej pracy i znoju i da prędzej doczekać radości i odpoczynku. 
Całujemy Cię niezliczone razy. Twoja Mama, Czesia i Jurek. Jurek 
prosił, ażebym napisała, że on nosi wodę z wodociągu i łapie ryby na 
Irtyszu – tylko nic a nic o tym, jaki on zły jest. Całujemy Cię, Stasiu, 
i Bogu polecamy. Stasiu, chciałam Ci posłać taką kopertę trójkątną, 
ale na poczcie nie przyjęli. Kazali 4–ro kantową – włożę Ci kawałek 
papieru do koperty, bo i Ty pewnie nie masz go. A mnie i papieru 
udało się kupić zeszyt 3 rb. A tu do nas często przyjeżdżają wojskowi 
i zabierają swoje rodziny. Już sporo ludzi wyjechało na południe, ale 
tylko ci, o których ktoś z wojska się stara.
Do widzenia, Stasiu, pamiętaj, nie martw się o nas.

Suche wschodnie wiatry wiejące codziennie powodują ogromne szkody po 
rzekę Wołgę. Po drodze zasypują tory jedynej tutaj linii kolejowej, biegnącej 
ze wschodu na zachód, aż po Morze Kaspijskie. Oddalona od naszego miejsca 
pobytu o kilkaset kilometrów ogromna rzeka Amu-Daria, wypływająca z gór 
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stanowiących „dach świata”, umożliwia nawadnianie wąskiego pasma ziemi 
wzdłuż koryta. Do nas nie docierają jej zbawienne tchnienia i prażymy się 
jak w piekle. 

W tych warunkach tylko wieczorami można złapać trochę powietrza 
w zmęczone płuca. Zazwyczaj po kolacji siadamy nad przepływającym 
arykiem, a szef, jak ma dobry humor i czas, opowiada nam, w jakich wa-
runkach organizowało się nasze wojsko na stepach Powołża jesienią 1941 r., 
jak zbierali się do kupy z oddalonych o tysiące kilometrów miejsc zesłania, 
Kołymy, Peczory, a nawet z Półwyspu Jenisejskiego, gdzie tylko latem i tylko 
statkiem rzecznym można dojechać. Opowiadał, jak w grudniu przyjechał 
z Wielkiej Brytanii Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski na rozmowy 
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z rządem sowieckim, jak go witano w jednostkach, jak starzy żołnierze płakali 
ze szczęścia, a inni ukradkiem wycierali łzy, aby nie dać poznać otoczeniu, 
co przeżywają. Mrozy były w tym czasie siarczyste, a żołnierze jeszcze 
w łachmanach, rozpadających się butach powiązanych drutem. Witano go 
jak zbawcę, jak męża Opatrzności. Podobno tylko gen. Władysław Anders 
zachowywał się sztywno. Rosjanie tym przyjęciem byli zaskoczeni. Mając 
duże trudności i Niemców pod Moskwą, dawali co mogli, ale w tym czasie 
niewiele mogli. Do czasu nadejścia umundurowania i wyposażenia osobistego 
z Wielkiej Brytanii wojsko przedstawiało sobą raczej cywilną zbieraninę ludzi 
z dużymi ambicjami i zapasem optymizmu. W broń Sowieci wyposażyli tylko 
jedną dywizję, piątą. Pozostałe mają wyposażyć Anglicy, a oni jak zwykle 
nie spieszą się. Mają czas, a może swoją politykę.

Słuchałem tych opowiadań z zapartym tchem, licząc po cichu, że mój 
ojciec też może się znajdzie. Był przecież w obozie jenieckim w Kozielsku 
jeszcze w marcu 1940 r. Przysłał list, który czytaliśmy wiele razy. Pamiętam do 
dziś fragment, że ich „partiami gdzieś wywożą”. Może żyje gdzieś na dalekiej 
północy i jak stawi się w szeregach naszego wojska, jak tylu innych, będę 
szczęśliwy, jest przecież oficerem. Bardzo bym chciał mieć ojca w wojsku. 
Podobno gen. Anders wyznaczył ze swego sztabu oficera do zajmowania 
się tylko poszukiwaniem zaginionych. Zdecydowana większość mówi, że 
Anders nie da nam tutaj zginąć. To dobrze.

Jest już połowa lata, a poza 5 DP wojsko nie ma broni. Nie mamy czym 
ćwiczyć, nawet pełnić warty przy magazynach. Nie rozumiemy tego stanu ani 
nie znamy przyczyny, bo jak wspominał szef swego czasu, głośno mówiono, 
że na wiosnę nasze pułki pójdą na front, aby walczyć obok armii sowieckiej 
o wolną Polskę. Teraz głośno mówi się, że Sowieci nie chcą dać nam broni 
i odsyłają do Brytyjczyków. Z tego powodu wyszkolenie 6 i 7 DP jest nie-
ukończone. W naszym obozie jest kilkanaście karabinów wypożyczonych 
dla służby wartowniczej. Coś tu nie gra?

Siedzimy na tym bezkresnym, półpustynnym, suchym stepie. Temperatury 
w słońcu dochodzą do 70 stopni. Są wypadki śmiertelne. Nawet słońce tutaj 
nam nie sprzyja. Przywożoną wodę, zaraz chlorują. Wszyscy boją się, aby 
epidemia tyfusu brzusznego nie zatoczyła szerszego kręgu. I tak około 70% 
stanu 7 DP choruje. Zmarło ponad 3000 żołnierzy. Zajmujemy drugie, nie-
chlubne miejsce po obozie w Guzar, w którym na tyfus zmarło 4000 ludzi. 
Jednostki rozlokowane w Kazachstanie i Turkmenii mają dużo mniejsze straty. 
Jeszcze trochę, a cała dywizja legnie pokotem na tych przeklętych terenach. 

A przecież przed wiekami na tej rudawo-żółtej pustyni kwitło życie. 
Wzdłuż rzeki Zerawszan, po obu jej brzegach, ciągnęły się szerokie pasma 
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zieleni i urodzajnej ziemi. W tej dolinie leży Samarkanda, miasto przed 
stuleciami pełne przepychu i wschodniego bogactwa. Co dzisiaj z tego zo-
stało, z tej świetności Samarkandy, słynnej na cały Bliski Wschód? Nic albo 
prawie nic. Miasto pamiętające najazdy Aleksandra Macedońskiego, podboje 
Arabów i zalewy hord mongolskich Dżyngis-Chana, posiada teraz tylko ru-
iny i drobne resztki dawnej świetności świadczące o minionym bogactwie: 
Mauzoleum Gur-Emira, grób władcy Timura i potężną medresę – słynną 
uczelnię muzułmańską Bibi Chanym.

Nie sprzyja nam ten wschód, a miejscowa ludność traktuje nas obco. 
„Gdzie kończy się woda, kończy się ziemia, a z nią życie” – tak mówi stare 
uzbeckie przysłowie.

Sprowadzony z Londynu przez Andersa biskup polowy Armii Polskiej 
na obczyźnie Józef Gawlina z zadaniem podniesienia na duchu Polaków, 
mógł już tylko osobiście pobłogosławić tę obcą nam ziemię, która stała się 
miejscem spoczynku dla tylu Polaków.

Dochodzą wiadomości, że w maju aresztowano kilkudziesięciu mężów 
zaufania polskiej ambasady rezydujących w kilkunastu większych miastach 
zachodniej Syberii i Azji. Zgromadzona wokół tych miast polska ludność, 
z różnych stron Rosji, otrzymywała pomoc amerykańską rozdzielaną przez te 
delegatury. Oficjalnie ogłoszono, że powodem aresztowania była działalność 
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szpiegowska lub nieprzyjazny stosunek do władz sowieckich. Robi się niecie-
kawa atmosfera, plotka goni plotkę, a my coraz bardziej niepewni swego losu.

Mało tego, są sygnały, że jak nas stąd dobrowolnie nie wypuszczą, będziemy 
się przebijać siłą do Afganistanu lub Persji za 6 DP, która rozpracowała trasy 
i drogi. Wydaje się, że to już całkowita fantazja ludzi bujających w obłokach. 
To byłby już całkowity pogrom nas wszystkich i polskiej ludności w tym 
kraju. Myślę, że u nas powinni znaleźć się ludzie rozsądni i odpowiedzialni. 
Może po wielkiej burzy spadnie mały deszcz i wszystko ułoży się jak najlepiej.
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Stójka – Kermine 
(lipiec 1942 r.)

Słońce jest wysoko. Żar leje się z nieba na ziemię, jakby otworzyły się wrota 
piekieł. Niebo bezchmurne, lazurowe, aż kłuje w oczy. Suchy gorący wiatr idzie 
od pustyni Gobi. Dmie, wysuszając wszystko, ostatnie ślady wilgoci. Życie 
w obozie zamarło na kilka godzin. Dochodzi jedenasta, przerwa w zajęciach 
będzie trwać do szesnastej. Wojsko zaszyło się w czeluściach obozu, tylko 
służbowi i funkcyjni sennie ruszają się wokół swoich obejść. Nie wszyscy po 
zajęciach mogli się skryć, jeżeli w tych warunkach jest to w ogóle możliwe.

Godzinną stójkę będzie odbywał saper 7 batalionu DP. Obserwuję, jak 
podoficer doprowadził go pod barak dowództwa baonu w pełnym rynsztunku. 
Żołnierz, po wykonaniu kilku regulaminowych zwrotów i chwytów bronią, 
zamarł w postawie zasadniczej. Rachityczny daszek grzybka osłania mu zaled-
wie głowę. Napięte mięśnie twarzy i nieruchome oczy utkwione w przestrzeni 
podkreślają jego determinację. Na wyczyszczonych sprzączkach ekwipunku 
załamują się promienie słońca, a bluza mundurowa na piersi i pod pachami 
zaczyna już ciemnieć. Jak długo wytrzyma na tej spiekocie ten szeregowiec, 
odbywający karę za przewinienie dyscyplinarne? Mimo woli rodzi się bunt 
w człowieku, widząc takie drakońskie wymuszanie posłuszeństwa. Chociaż 
nie jest to wypadek odosobniony, na co dzień widzimy i doświadczamy 
podobne kary, coś się zżyma w środku i przewraca. Mało nas doświadczyli, 
jeszcze sami musimy się maltretować?

Podoficer tymczasem usiadł na ziemi w cieniu baraku, rozpiął kołnierz 
kurtki mundurowej pod szyją i obojętnie obserwuje teren wokół miejsca 
egzekwowania kary. Od czasu do czasu wzrok zahacza stojącego na bacz-
ność żołnierza i wtedy padają krótkie uwagi pod jego adresem. Po dziesięciu 
minutach spod hełmu zaczęły spływać strugi potu. Coraz częściej mruga on 
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powiekami zalewanymi potem, coraz szerzej otwiera usta. Podoficer dyżurny 
w pewnej chwili wstał z ziemi i obszedł stojącego dokoła, coś „zausterkował” 
i polecił usunąć. Do moich uszu doleciały strzępy zdania, wypowiedziane 
w formie rozkazu: – Nie ruszać się, wyżej karabin, broda do siebie! Potem 
sprawdził czas, jaki upłynął, i szybko ulokował się ponownie na ziemi w cieniu 
baraku. Otarł jeszcze rękawem munduru czoło i popadł w zadumę.

Minęło może z pół godziny, żołnierz ostatkiem sił trzyma się jeszcze na 
nogach. Lekko chwieje się. Wyładowany regulaminowo plecak ciąży mu 
coraz bardziej. Szelki wpijają się w rozgrzane ciało wokół ramion. Karabin 
osuwa się coraz niżej. Zdrętwiałe i omdlałe mięśnie ręki nie mogą pokonać 
oporu ciężkiego karabinu. Widać, że przechodzi kryzys i bliski jest załama-
nia. Ciało przestało już intensywnie parować. Spieczone, półotwarte usta 
zastygły w bolesnym grymasie. Trzyma się już ostatkiem sił i woli. Jeszcze 
chwila i nogi ugięły się w kolanach. Bezwładne ciało osunęło się na spękaną 
uzbecką ziemię.

Podoficer momentalnie doskoczył do leżącego, rozpiął mu haftki kołnierza 
bateldresu138 i skropił twarz wodą ze stojącego obok wiadra. Głowa żołnierza 
wolno uniosła się, zdziwione, szeroko otwarte oczy omiotły otoczenie, jakby 
pytały: – Co ja tutaj robię? Podany do ust kubek mętnej, chlorowanej wody 
powoli został wysączony. Koniec zabawy. Brakujące dwadzieścia minut jutro 
musi zaliczyć. Nie ma taryfy ulgowej. – Kara w wojsku musi być wykonana – 
zawyrokował półprzytomnemu i zaczął mu pomagać zebrać się do kupy. 
Z trudem, wolno wstał, poprawił rynsztunek, jeszcze raz rozejrzał się dokoła 
i wolnym krokiem poszedł za podoficerem do miejsca zakwaterowania.

Plac alarmowy przed dowództwem baonu opustoszał. Wygląda ponow-
nie tak, jakby tu się nic nie stało. Tylko słońce praży jeszcze bardziej, stojąc 
teraz już w zenicie. Do obiadu mamy jeszcze godzinę. Zamyślony siedzę 
w cieniu nad strumieniem przepływającym przez teren naszego obozu. Jest 
to odnoga kanału nawadniającego. Różne myśli cisną się do głowy. Może się 
mylę, może tak trzeba. Zresztą, co ja wiem o życiu. Zerkam w stronę kuchni. 
Kotły stojące na wolnym powietrzu dymią, więc posiłek obiadowy jeszcze 
niegotowy. Kucharze upodobnieni do hutników, snują się w tej spiekocie 
między kotłami z długimi chochlami w ręku. Prowizoryczne zasłony z płótna 
niewiele przynoszą ulgi. Dzisiaj kasza i gulasz z baraniny. Nasze organizmy, 
wygłodzone i zniszczone przebytymi chorobami, żyją teraz rytmem od po-
siłku do posiłku. Chorym będzie postna zupa ryżowa. Uniwersalne danie na 

138  Właśc. battle dress (ang.) – nazwa munduru używanego w armii brytyjskiej w latach 
1930–1960.
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wszystkie choroby i diety. Na tym terenie w wojsku niczego więcej nie mogą 
zrobić, bo i z czego. I tak większość chorych na tyfus, dyzenterię i malarię 
jeść nie będzie w tym upale. Leżą teraz nieruchomo, obojętni na wszystko 
co dzieje się dokoła. Najwyżej zmoczą usta ciepłą, mocno chlorowaną wodą, 
która kolorem przypomina chude mleko. Aby do jutra, a może będzie lepiej.





249

Jeszcze jeden dzień przeżyłem. 
Kermine – jaszczyk polowy 35/u 

(lipiec 1942 r.)

Po upalnym, bardzo męczącym dniu, kiedy temperatura w cieniu przekra-
czała 35 stopni, kompanie 7 batalionu saperów oraz nasza szkolna wyszły 
na zewnątrz obozu, aby przeprowadzić ćwiczenia. Realizowane są one 
z uporem, według ustalonych wcześniej harmonogramów. Stany w kom-
paniach sięgają 40% zaewidencjonowanych. Reszta leży obłożnie chora lub 
pozostała w obozie po przebytych chorobach, zajmując się teraz sprawami 
porządkowymi. Dyzenteria, tyfus i malaria w dalszym ciągu dziesiątkują 
nasze wojsko, zwłaszcza na tych terenach. Codziennie kilka pogrzebów. Już 
nie robią na nas wrażenia. Zdrowi muszą ćwiczyć, aby organizm był sprawny 
i wytrzymały do pokonywania przeciwności losu.

Idziemy w kolumnach czwórkowych polną drogą po spękanej od słońca 
ziemi. Od kilku miesięcy nie spadła tutaj ani kropla deszczu. Mizerna roślin-
ność pożółkła, dawno już obumarła. Dokoła ciągnie się półpustynny step. 
Powietrze rozdygotane, faluje, jakby otaczały nas wody oceanów. Oczy bolą 
od jaskrawego światła, silny wiatr wysusza usta i gardło. Zatrzymujemy się 
obok starożytnego kurhanu. Omówienie dzisiejszych ćwiczeń przeprowadza 
nasz dowódca, słuchamy z uwagą jego słów. Zadaniem kompanii jest zaję-
cie punktu wyznaczonego na mapie. Patrole wysunięte poszły do przodu. 
Posuwamy się skokami. Co jakiś czas zalegamy, w tym czasie patrole robią 
skok do przodu. Co chwilę ocieram pot z twarzy, który dosłownie zalewa 
oczy. Koszula mokra, parujemy jak zgonione zwierzęta. Obowiązuje zakaz 
picia wody, którą mamy w manierkach. Mimo gorąca ćwiczenia przebiegają 
zgodnie z założeniami. Około godziny 18 zawracamy, idziemy na przełaj 
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według busoli. Po godzinie dochodzimy do sieci rowów nawadniających 
obok mizernych zabudowań kołchozu. Woda w rowach brunatno-czerwona 
od rozmytej gliny i gęsta jak zupa.

Zatrzymujemy się obok tamy spiętrzającej wodę, aby trochę odpocząć. 
Widok wody działa uspakajająco i łagodzi samopoczucie. Moczymy nogi. 
Są brudne, spocone i obrzmiałe. Po kilkunastu minutach ruszamy do obozu, 
powrót odbywa się sprawniej. Na miejscu zrzucamy cały majdan i uciekamy 
w cień, aby odpoczęły oczy. Za godzinę będzie zbiórka na kolację. Siedząc 
nad rowem, staramy się zjeść wszystko. Zmęczenie pozbawiło nas apetytu, 
za duży wysiłek.

Apel wieczorny odbywa się już o zmierzchu. W obozie kilka kompanii 
stoi teraz w dwuszeregu obok swoich miejsc zakwaterowania. W naszej roz-
kaz czyta szef, chor. Niedźwiecki. Wyznacza służbowych na dzień następny, 
udziela uwag i nagan za nieporządki i zaniedbania. Cierpliwie słuchamy. 
Dzisiaj nie trwało to długo, to dobrze. Już o zmroku zbiórka do modlitwy 
wieczornej. Z różnych stron obozu dolatują słowa modlitwy: „Wszystkie 
nasze dzienne sprawy, przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, 
niech Cię nawet sen nasz chwali...”. W ciszy wieczornej echo niesie słowa 
modlitwy po bezkresach uzbekistańskiego stepu. Nikt nie wie, czy jutro 
jeszcze wstanie zdrowy. Wieczorny chłód powoli ogarnia cały teren obozu. 
Idziemy na odpoczynek.

Pomieszczenia, gdzie śpimy, zagęściły się maksymalnie. Leżymy pokotem 
na glinianej posadzce, jeden obok drugiego. Tylko służbowy równym krokiem 
odmierza swój odcinek tam i z powrotem. Służba czuwa. Po chwili zalega 
cisza, którą jeszcze mąci odgłos trąbki dochodzącej od wartowni. Grają cap-
strzyk. Cały obóz pogrążył się w nocnej ciszy. Co przyniesie dzień jutrzejszy?

Niedziela, zajęć nie mamy, chyba tylko służbowi. O dziesiątej msza po-
lowa odbędzie się na placu alarmowym. Słońce już pali, czerwona kula na 
bezchmurnym niebie pnie się coraz wyżej. Wschodni, suchy, gorący wiatr 
azjatycki przechodzi falami przez teren obozu, jakby dmuchało z samego 
piekła. Tuż przy murze odgradzającym teren obozu jest trochę zaciszniej. 
Kompanie ustawione w podkowę zebrały się przed polowym ołtarzem. 
W środku podkowy postawiono kilka stołków. To miejsca dla dowódcy 
dywizji, oficerów jego sztabu i dowódcy 7 batalionu jako gospodarza terenu. 
Płk Okulicki, dowódca 7 DP, który wczoraj przyjechał na inspekcję oddzia-
łów, został na niedzielę. Mszę polową odprawia kapelan naszej dywizji. Lżej 
chorzy i rekonwalescenci, nie mogąc brać udziału w mszy w zwartych od-
działach, zebrali się w cieniu przy namiotach i barakach. Leżąc lub siedząc, 
w zależności od stanu zdrowia, biorą też udział w nabożeństwie.
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Wszyscy są teraz bardzo nabożni, widać to na każdym kroku. Żołnierze 
zdają sobie sprawę, że tylko cudem znaleźli się znowu w szeregach wojska 
polskiego z orzełkiem z cynowej łyżki na furażerce. Przed każdym dalsza 
droga jest nieznana. Nikt do końca nie potrafi jej przewidzieć. Już teraz 
szlak, po którym idziemy, znaczymy licznymi mogiłami, a jeszcze nie do-
staliśmy broni do ręki. Nikt z nas nie jest pewny jutra i to odciska piętno na 
codziennym życiu.

Wygłaszane dzisiaj kazanie nawiązuje do przebytej już drogi tułaczej pol-
skiego pielgrzyma. Nie możemy tracić z oczu tych, co zostali w ojczyźnie pod 
okupacją niemiecką i tych, co błąkają się po bezdrożach tego kraju. Żołnierz 
polski powstał na obczyźnie jak feniks z popiołów, aby uwolnić kraj z niewoli 
i dać światu świadectwo dziejowej misji Polaków. Słyszymy ciągle wielkie 
słowa, a nie mamy książeczek do nabożeństwa. Tylko niektórzy zachowali 
z domu i teraz są w lepszej sytuacji. W czasie podniesienia zaległa cisza, cisza 
trudna do opisania. Wojsko, klęcząc, nisko pochyliło głowy w pokorze ku 
ziemi. Słaby głos dzwoneczka zmieszał się z szeptem wypowiadanych słów 
modlitwy przez setki wiernych. Do końca mszy wyniesiono kilku słabszych, 
którzy omdleli. Trzon oddziałów stoi, karnie uczestnicząc w nabożeństwie. Na 
zakończenie mszy chóralny śpiew wysoko wzbił się w górę, aby nieść w świat 
prośbę Polaków: „O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 
Wołamy z cudzych stron do Ciebie, o polski dach i polską broń...”.

Po mszy rozchodzimy się do miejsc zakwaterowania. Do obiadu mamy 
trzy godziny. Niektórzy wykorzystują wolny czas na pisanie listów. Chcą 
dać znać najbliższym, że żyją, i że mają co zjeść. Problem tylko z papierem, 
każdy skrawek jest w cenie i jeszcze tak trudno go zdobyć. Złożony potem 
w trójkąt, bez koperty, po ocenzurowaniu wyjdzie poza mury obozu, aby po 
miesiącu trafić do adresata lub zaginąć po drodze w tym bałaganie.

Do naszej kompanii ostatnio doszło kilku nowych kolegów, między inny-
mi Jacek Czaja. Wydaje się, że coś się znowu szykuje. Czy aby nie będziemy 
zmieniać miejsca postoju?
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Uzbekistan – sjesta 
(lipiec 1942 r.)

Jest pora sjesty. Uzbecy siedzą w glinianych, małych domkach o płaskich 
dachach, na niskich stołeczkach lub na ziemi przykrytej małym dywanikiem 
i popijają cierpki czaj. Grube ściany lepianek dają wewnątrz przyjemny 
chłód, mimo że na zewnątrz panuje duży upał. Każda taka lepianka otoczo-
na jest murem z gliny zasłaniającym wgląd, zwłaszcza obcym, w rodzinne 
życie Uzbeków. Uliczki starej dzielnicy miasta opustoszały, gwar panujący 
tutaj od rana przycichł. Wygląda jakby życie zamarło w mieście. Nawet 
osły, często porykujące, teraz zaszyły się w cieniu zabudowy. W mieście są 
czynne tylko małe czajchany – stare zabytkowe herbaciarnie. O tej porze 
zapełnione są mężczyznami, którzy siedząc ze skrzyżowanymi nogami po 
chińsku, popijają czaj i prowadzą między sobą leniwe rozmowy. Kobiet 
nie ma zupełnie. Nie mając prawa wstępu do tych lokali, zamknęły się 
w domowych kątach.

O tej porze wyludniony jest też stary bazar, centralne miejsce spotkań 
i handlu miejscowej ludności. Handluje się na nim dosłownie wszystkim, 
wśród rozgardiaszu i ciągłych porykiwań osłów. Obok spokojnych z pozoru 
wielbłądów, odbywających długie dystanse przez półpustynne stepy, osły sta-
nowią podstawowy środek transportowy w Uzbekistanie. Uzbecy w szerokich 
chałatach przepasanych wąskimi pasami z tkanin, w charakterystycznych 
spodniach, bardzo szerokich w kolanach i kolorowych, okrągłych czapeczkach 
na głowach, stanowią podstawowy trzon klienteli bazarów. Wszystko to teraz 
zapadło się po różnych dziurach i zakamarkach, ulice opustoszały na kilka 
godzin. Kiedyś, w nie tak odległych czasach, w samo południe z wysokiego 
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minaretu139 świątyni rozlegał się głos muezina140 oznajmiający czas modlitwy. 
Wtedy muzułmanie, upadłszy na kolana, bili czołem w ziemię, zwróceni 
w stronę Mekki. Zawodzący głos nawołującego do modlitwy rozprzestrzeniał 
się po wąskich uliczkach miasta. Teraz cisza, nikt z minaretów nie nawołuje 
muzułmanów do modlitwy. Jedynie starzy Uzbecy w zaciszu domowym, 
o odpowiedniej porze, biją po cichu pokłony Allahowi, jak przed wiekami.

Stare, zabytkowe medresy141 z piętnastego wieku w Urkuł Chana i Kukerden 
oraz mauzolea Kaffel Szaszi i Junus Chodży są teraz zamknięte i już dawno 
przerobione na muzea. A w godle Uzbekistanu znalazł się pąk białoszarej 
bawełny. Bawełna zdominowała ten kraj. Jest wszędzie. Leży jak śnieg w środ-
ku lata na dachach domów, w zagłębieniach terenu. Pokrywa przewody 
telefoniczne, rynsztoki, a nawet drzewa. Stacje kolejowe oblepione są też 
puchem bawełny niczym śniegiem. Tutaj ładuje się tysiące ton tego surowca 
do wagonów, aby wysłać daleko na północ, nawet do samego Nowosybirska. 
Całe karawany wielbłądów codziennie dostarczają nowe bele na stację. Tereny 
między rzekami Amu-Darią i Syr-Darią są zapleczem produkcyjnym bawełny.

Uzbekistan to stara kolebka kultury azjatyckiej. Miasta Samarkanda, 
Buchara to perły tych rejonów. Nawet i teraz stanowiły wizytówkę tej 
kultury. W sowchozie, gdzie byliśmy pod Omskiem, miejscowi Rosjanie 
mówili nam: – Jeżeli teraz możecie stąd wyjechać, to uciekajcie na południe, 
do Ałma-Aty, Taszkentu. To bogate strony naszego kraju. A nie na północ, do 
trasy transsyberyjskiej, bo tam nie tylko silne mrozy, ale głód i rozbój. Nam 
się wydawało, że stamtąd bliżej będzie do Polski. Tam są Słowianie, a na 
południu Azjaci. Baliśmy się ich, byli według nas dzikusami. Przeważyła 
argumentacja lepszego zaopatrzenia w chleb. Ponadto dochodzące plotki, 
że nasze wojsko organizowane gdzieś nad Wołgą ma też być przeniesione na 
południe do rejonów Kazachstanu i Uzbekistanu, a to było ważne.

Uzbekistan w Związku Radzieckim zajmuje czołowe miejsce jako bogaty 
rejon. Z kultury pozostało niewiele. Dobre lata dawno już minęły. Zabytki 
starej architektury można jeszcze podziwiać, trochę tego pozostało, częściowo 
w ruinie. Kultury i obyczajów regionalnych na ulicy nie widać. Cofnęli się 
o kilka wieków. Ludność na wpół koczownicza, mimo zakazów i związania jej 
z miejscem pracy, wymyka się spod kontroli przy każdej okazji. Przekazywane 
z pokolenia na pokolenie legendy co jakiś czas owocują nowymi wybuchami 

139  Minaret (arab.) – wieża przy meczecie.
140  Muezin – w islamie mężczyzna, który pięć razy dziennie wzywa śpiewem wiernych 

do modlitwy.
141  Medresa (arab.) – muzułmańska szkoła teologiczna.
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ognisk wolnościowych, tłumionych przez władze rosyjskie, jak dotychczas, 
bez litości. Teren ten, jak wulkan między erupcjami, tli się i pomrukuje.

Zresztą zawsze, od pradziejów ścierają się tutaj różne kultury. Legenda 
głosi, że jak żołnierz z dalekiego Lechistanu zagra na trąbce swój hejnał na 
prastarym rynku w Samarkandzie, to oni odzyskają dawne znaczenie i po-
tęgę. Grają im Polacy przy każdej okazji, bo cała armia pod dowództwem 
gen. Andersa rozlokowana jest od lutego 1942 r. na tych terenach. Może to 
im pomoże?

Nikt nam tylko nie mówił, że obszary te pod względem zdrowotnym 
nam, Europejczykom, nie odpowiadają. Ponadto niewygasłe nigdy epidemie 
chorób zakaźnych, jak tyfusu, czerwonki, malarii itp., dziesiątkują ludność 
przyjezdną. Sprzyja temu też niski poziom sanitarny oraz braki podstawo-
wych artykułów niezbędnych do utrzymania czystości. Wszystkiego musie-
liśmy doświadczyć na własnej skórze, kiedy na naszą prośbę wojsko zostało 
przeniesione tutaj z Powołża. W piaskach Uzbekistanu pozostawiliśmy co 
najmniej 4000 żołnierzy w ciągu krótkiego, bo około 6-miesięcznego pobytu. 
Drugie tyle zginęło, zanim zostało przyjęte do jednostek, w drodze, w obozach 
kwarantanny i na miejscu pod murami kirpicznych lepianek.

Guzar i Kermine to miejsca, gdzie przebywałem. Są to jednocześnie naj-
większe cmentarze naszych żołnierzy w Związku Radzieckim. Pochowaliśmy 
tu oficjalnie ponad 1400 żołnierzy, którzy przytrzymali obozy na dalekiej 
północy, a zmarli przeważnie na tyfus i różnego rodzaju biegunki. Te dwa 
obozy znane były w całej armii jako obozy śmierci.
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Po zajęciach – Kermine 
(sierpień 1942 r.)

Siedzimy pod lepianką na spękanej, glinianej ziemi w sierpniowy wieczór. 
Powietrze rozgrzane w ciągu dnia do temperatury 50 stopni przypomina 
teraz wnętrze pieca chlebowego. Wiatr ustał zupełnie, nie ma nawet powie-
wu, rozgrzana ziemia ciężko dyszy. Nadmiernie wysuszoną glinę, twardą 
jak beton, czujemy pod siedzeniem. Jest nas kilku, siedzimy w zamyśleniu. 
Heniek z nieproporcjonalnie dużą głową, ogoloną jak dynia, oparł się mocno 
plecami o ścianę i splótłszy ręce na kolanach, przymknął powieki. Obok 
Wiesiek, zawsze ruchliwy i skory do psoty, teraz jest zupełnie oklapły. Siedzi, 
odrzuciwszy głowę do tyłu. Nie wiem, czy liczy gwiazdy, czy bezmyślnie pa-
trzy w niebo, niczego nie widząc. Szef kompanii, chor. Niedźwiecki, rozłożył 
się wygodnie na ziemi, wyciągnął nogi i splótłszy ręce na brzuchu, zamienił 
się w nieruchomą bryłę. Wszyscy przypominają mumie ulepione z gliny 
i wysuszone na słońcu. Są nieruchomi, zastygli.

Mimo to wiem, że każdemu w skołatanej głowie myśli biegną teraz 
tam, gdzie zostawili najbliższych. Tam, daleko na północnym wschodzie, 
o tysiące kilometrów od naszego miejsca pobytu, być może właśnie teraz, 
po ciężkim dniu, mając wolną chwilę przed spoczynkiem, pomyśleli o nas. 
Sześć miesięcy już minęło, jak wyjechałem z Semipałatyńska. Dopiero sześć 
miesięcy i aż sześć miesięcy. A ile w tym czasie się zdarzyło, ile przeżyliśmy. 
Koszmarna droga do wojska przez ponad 2 tygodnie, potem ponury obóz 
w Guzarze, gdzie mrowie głodomorów zawszonych, cisnących się wojska, 
dla których nie było ani dachu nad głową, ani wyżywienia. Tylko śmierć 
bezkarna zbierała obfite żniwa. Potem Ośrodek Wyszkolenia Armii we 
Wrewskoje i szpital polowy, w którym nie było ani łóżek, ani lekarstw. Jedną 
nogą już byłem na tamtym świecie, z trudem wygrzebałem się dzięki Boskiej 
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pomocy. Następnie zaskoczenie nagłym wyjazdem części naszych jednostek 
na Bliski Wschód i obawa, że zostaniemy zapomniani w szpitalu. Wreszcie 
potworne upały i nowa fala epidemii, teraz dla odmiany dyzenterie, czer-
wonki i potworna malaria. Nad tym wszystkim cały czas ciążyła obawa, że 
chyba ojca już nigdy nie zobaczę. Różnie u nas na ten temat mówią. Ciągle 
ich szukają, monitują gdzie tylko mogą i u kogo mogą. Była już wersja, że 
są na dalekiej północy i są trudności z ich sprowadzeniem. Potem, że są na 
wyspie Ziemia Franciszka Józefa. Panuje tam teraz silna zima i trzeba cze-
kać do wiosny. Ostatnio krążą wiadomości, że mogli pozostać na terenach 
obecnie opanowanych przez Niemców.

Lepiej w ogóle nie myśleć, zamknąć się i wyłączyć z otaczającej nas 
rzeczywistości, ale jak to zrobić? Tęsknota drąży nas tutaj coraz bardziej, 
dlatego może i dobrze, że w wojsku gonią nas regularnie. Pozwala to chociaż 
na kilka godzin zapomnieć o wszystkim. Wystarczy jednak taka chwila jak 
teraz, aby zaraz wrócić myślami do najbliższych. Siedzimy już z godzinę i nie 
padło ani jedno słowo.

Tymczasem dokoła życie obozowe powoli już zamiera, cichnie. Pojedyncze 
odgłosy dolatujące z różnych zakamarków obozu są coraz bardziej wyrazi-
ste. Służbowi poszczególnych kompanii równo przemierzają swoje rewiry 
tam i z powrotem. Wiemy, że można chodzić w półśnie, kiedy mózg staje, 
a wola zmusza mięśnie do określonych czynności. Powoli cisza obejmuje 
cały obóz. Ucichły pobrzękiwania dochodzące z kuchni. Wszyscy, poza 
służbą, znaleźli się w swoich namiotach. Bez słowa wstajemy i my, kolejno 
znikając w otworze lepianki. Po chwili od strony wartowni słychać dźwięk 
trąbki, grają capstrzyk. Melodię w ciszy wieczornej słychać wyraźnie, cza-
sem tylko dźwięk chwilowo ginie w bezkresach stepu. To trębacz zmienił na 
chwilę ustawienie instrumentu. „Ta, Ta, Ta, Bóg jest tuż...”. Aż dźwięk cichnie 
zupełnie. Zalega cisza nocna.

Nakryłem się kocem. Głowa wyszukała w chlebaku dogodne wgłębienie, 
przymknąłem oczy. Jeszcze tylko przez moment ucho łowi szelesty dochodzą-
ce z sali. Zasnąłem. Śni mi się dom w kraju, wszyscy są razem. W ogrodzie 
dużo owoców, zielono jak zawsze. Ławka w końcu ogrodu otoczona bzem. 
Z niej to przez sztachety widać w dalekiej perspektywie wygon nad rzeką, 
stada łaciatych krów i pastuszka z burym psem. Lubiłem tam stać godzinami 
i patrzeć. Potem obiad w domu. Tyle jedzenia, a ja dzisiaj jem za dwóch. 
Wszystko bardzo mi smakuje, wszystko co mama podaje do stołu, a najwięcej 
zjadam chleba. Jem, jakbym dawno go nie widział. Wszyscy się dziwią, skąd 
mam taki apetyt. Po południu ojciec zabiera nas na spacer za miasto. Idziemy 
na Lisią Górę. Tym razem nie plączę się z tyłu, idę razem z nimi. Z Lisiej 
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Góry oglądamy położone w dole łąki, za którymi jest linia kolejowa. Zawsze 
przed godziną 16 pędzi do Wilna pośpieszny, jest punktualny co do minuty. 
Jeszcze dalej sina ściana lasów Puszczy Knyszyńskiej w okolicy Katrynki. Do 
domu wracamy przez Grzybowo. Oglądamy nowe zabudowania, tutaj ciągle 
się zmienia na lepsze. Ludzie budują coraz więcej i ładniej.

Tę sielankową, nocną mrzonkę przerywa nagle brutalny odgłos pobudki. 
Z trudem otwieram oczy, wkoło jeszcze szaro, przez otwór drzwiowy ciągnie 
chłodem. W wejściu zamajaczyła jakaś postać i donośny, zachrypnięty głos 
wrzasnął krótko: – Pobudka, wstawać! To służbowy. Kto dzisiaj jest służbo-
wym? Ale już znikł, przechodząc do innych pomieszczeń. Po chwili dolatuje 
stamtąd krótki okrzyk. Dopiero przed chwilą zasnąłem, a już trzeba wstawać. 
Nie ma rady, siadam na posłaniu. Na sali zrobił się niemały rejwach. Ciasne 
pomieszczenie nie ułatwia nam sprawnego zwinięcia posłań i wskoczenia 
w spodnie. Wyskakujemy czym prędzej na zewnątrz, ustawiając się w dwu-
szeregu. Jeszcze skuleni i półprzytomni, a już dyżurny goni nas do porannej 
gimnastyki. Krótki bieg, skłony do ziemi, jakieś podskoki, zwroty i znowu 
bieg z wysoko podnoszonymi nogami.

Po gimnastyce poranna toaleta nad wąskim arykiem z wodą o brudnym 
odcieniu kawy z mlekiem. Wracamy i raźno zabieramy się do porządko-
wania pomieszczenia. Potem skrapiamy posadzkę wodą i wychodzimy na 
poranną modlitwę. Pada komenda, z głów zjeżdżają furażerki. Jeszcze szaro, 
dzień dopiero się budzi, a już z różnych stron obozu leci w niebo modlitwa 
„Kiedy ranne wstają zorze...”. Ilu dzisiaj nie obudziło się w naszym obozie? 
Codziennie mamy przecież dwa, trzy pogrzeby.

Po modlitwie zabieramy menażki i służbowy odprowadza nas do kuch-
ni. Stajemy w długiej kolejce. Każda kompania ma wyznaczoną kolejność 
pobierania posiłków, która co tydzień jest zmieniana. Posiłki pobierane są 
jednocześnie z kilku polowych kuchni. Kucharze dużymi chochlami czerpią 
z kotłów gęstą kaszę, która po chwili ląduje w wyciągniętych menażkach. 
Każdemu równo, bez protekcji. Na skąpą repetę mogą liczyć tylko ci, co 
pomagają kucharzom, czyli rąbią drzewo, noszą wodę lub myją kotły po wy-
daniu posiłków. W czasie upałów nie jest to wcale takie lekkie. Równocześnie 
pobieramy czarną kawę zbożową, chleb mamy u siebie. Prowiant na dzień 
następny zawsze dostajemy po południu. Posiłek zjadamy na wolnym po-
wietrzu, siedząc na murawie nad brzegiem strumyka. Mamy pół godziny na 
posiłek. W tym czasie mamy go pobrać, zjeść, umyć menażki i doprowadzić 
się do porządku. Na konsumpcję posiłku często zostaje niewiele czasu.

Po powrocie do miejsca zakwaterowania zastajemy na sali nieopisany bałagan. 
Wszystkie nasze koce i ekwipunek zwalone są na kupę na środku sali. Służbowy 
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wyznacza nam 10 minut na zaprowadzenie porządku. Prywatnie dodaje, że to 
sprawa oficera dyżurnego. Może coś nie tak jak potrzeba zostawiliśmy. Nie czas 
na domysły, zabieramy się do roboty. Klnąc wszystkimi odcieniami wschodu, 
trzepiemy koce, zamiatamy pomieszczenia, potem wszystko układamy. Na ko-
niec podłogę dobrze zlewamy wodą. Wszystko znajduje się na swoim miejscu. 
Jeszcze tylko jeden drugiemu sprawdza, aby nie zarobić dodatkowych karnych 
ćwiczeń. Punktualnie o wpół do siódmej cała kompania, łącznie z chorymi, 
stoi w dwuszeregu wyrównanym jak pod sznurek.

Służbowy melduje zbiórkę kompanii szefowi Niedźwieckiemu i staje na 
lewym skrzydle. Szef podaje komendę: – Drużynowi, wystąp! Załamały się 
na chwilę szeregi i drużynowi stają przed szefem, kolejno składając mel-
dunki. Dane te uzupełnia służbowy, który informuje o zaszłościach w nocy 
i meldunek jest gotowy. Szef jest wyraźnie niezadowolony kontrolą oficera 
dyżurnego. Sprawdza jeszcze wyrównanie, wygląd zewnętrzny, ryknął na Edka 
i pogonił go trzy razy dokoła kompanii. Jeszcze kręcił się, szukając pretekstu, 
ale pojawienie się kapitana na horyzoncie uratowało nas od dodatkowych 
szykan. Pada komenda: – Kompania, baczność! Na prawo patrz! i sprężystym 
krokiem podchodzi do dowódcy. Zatrzymuje się przepisowo, trzy kroki przed 
naszym wodzem. Salutuje i składa meldunek: stan kompanii, liczba chorych, 
służbowych itp., zdolnych do zajęć tylu to a tylu. Pada zdawkowe: – Czołem, 
chłopcy! i zwarta odpowiedź. Z różnych stron obozu dolatują gromkie okrzyki 
powitania. Garnizon przystępuje do codziennych zajęć.

Krótka rozmowa kapitana z szefem kompanii i nasz wódz zostawia nas 
w spokoju. Teraz szef przystępuje do spraw bieżących. Na zakończenie pada 
rozkaz: – Do lekarza wystąp! Znowu załamały się szeregi, przed frontem 
kompanii stoi sześciu chorych. Służbowy zapisuje nazwiska i po apelu odpro-
wadzi ich do lekarza. Kompania ścieśnia szeregi. Po rozdzieleniu obowiązków 
związanych z ćwiczeniami pada komenda: – Rozejść się! Za 10 minut zbiórka 
na ćwiczenia! Wpadamy do pomieszczeń, zabieramy ekwipunek i manierkę 
z wodą i ponownie stoimy w dwuszeregu.

Dowództwo nad kompanią obejmuje starszy podoficer. Z miejsca stara 
się krótko trzymać oddział. – Czwórki w prawo zwrot! Kompania naprzód 
marsz! Wychodzimy za bramę obozu i zaraz nowe polecenie: – Kompania 
śpiewa! Mamy swoje ulubione piosenki, zaraz też leci: „Hej dziewczyno, hej 
niebogo, jakieś wojsko idzie drogą...”. Nad kompanią unosi się obłok kurzu 
wznoszony setką nóg ze spalonego słońcem stepu.
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Do Krasnowodzka 
(sierpień 1942 r.)

Nadeszła wiadomość, że wkrótce wyjeżdżamy z Rosji do Persji. Hura! Nastąpił 
okres gorączkowych przygotowań. Stopniowo likwidujemy nasz obóz. Zapasy 
żywności, które z takim trudem, nie dojadając, zgromadziliśmy, aby mieć 
możliwość przebicia się przez granicę do Afganistanu, rozdajemy teraz 
polskiej ludności biwakującej wokół stacji kolejowej. Wysyłamy ostatnie już 
listy do rodzin, które są w Kazachstanie. To tylko kilka tysięcy kilometrów 
od naszego miejsca pobytu. Polskie rodziny, które są na naszym utrzymaniu 
i są w pobliżu postoju jednostek, podobno mamy zabrać ze sobą. Jeszcze 
nic pewnego, ale może im się uda. Mamy jednak dużo wątpliwości, czy ten 
wyjazd jest w tych warunkach celowy. Wojsko pozostawia mało czasu na 
rozmyślanie. Rozkaz rozwiązuje wszystkie sprawy szybko i bezdyskusyjnie. 
Na stacji Kermine następuje załadunek oddziałów 7 dywizji piechoty do 
podstawionych wagonów składu kolejowego. Odbywa się to wśród płaczu 
i lamentu ludności, która pozostaje. Rozpacz drąży serca i jednym, i dru-
gim. Żeby szybciej ruszyć. Po raz ostatni rzucam okiem na otaczające nas 
szczyty gór Pamiru. Skrzą się teraz w słońcu, zastygłe i niedostępne jak cała 
ta azjatycka Rosja. Pociąg wolno rusza ku zachodowi, wzmagając płacz 
zrozpaczonych ludzi. Nie patrzę w tę stronę. Coś w środku mnie dławi, czy 
my dobrze robimy?

Do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim mamy około 1500 kilome-
trów. Przed nami kilka dni drogi. Jednostajny turkot kół powoli uspokaja 
wzburzone umysły, popadamy w odrętwienie. Przed nami wielka niewia-
doma. Przez stare, historyczne miasto Bucharę podążamy ku ogromnej 
rzece Amu-Darii, którą przejeżdżamy już nad ranem. Rzeka ta, niczym Nil 
w Egipcie, daje życie w tym bardzo suchym klimacie. Wypływa z ogromnych 
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gór, gdzieś na wysokości 5000 metrów. Dzika, nieujarzmiona. Liczne kana-
ły, kanaliki nawadniają przyległe połacie pustyni Kyzył-Kum. Na terenach 
nawodnionych rośnie bawełna, ryż. Suche stepy dominujące w tym kraju 
wykorzystywane są do hodowli owiec na tak zwane „karakuły”. Skóry te są 
słynne na terenie całego Związku Radzieckiego. Za rzeką miasto Czardżou. 
To już terytorium Turkmenistanu z ogromną pustynią Kara-Kum. Pociąg 
pospieszny mija małe przystanki. Turkmeni mają na ziemi porozkładane ar-
buzy, melony i podejrzanej jakości lepioszki. Siedząc obok na ziemi, oczekują 
w oślepiającym słońcu na kupujących. Zatrzymujemy się tylko na dużych 
stacjach wybudowanych wśród morza piasków. To są mijanki zbudowane 
dla celów wojskowych.

Na każdej stacji dużymi literami wypisana jest informacja, gdzie wyda-
wany jest kipiatok. W podróży trwającej tu z zasady kilka dni, jest to wielkie 
dobrodziejstwo. Bez dodatkowej opłaty mogliśmy brać nawet wiaderko wody. 
W ciągu dnia kilka razy biegamy z pociągu na stację. Nie zawsze się to nam 
udaje. Z każdego wagonu biegną dyżurni z wiadrami, zbiera się sporo ludzi, 
powstaje nieraz długa kolejka, a pociąg ma swój rozkład jazdy i nie czeka. 
Często więc mamy ubaw. Przed ruszeniem lokomotywa gwiżdże kilka razy, 
aby umożliwić pasażerom powrót do wagonów. Obserwujemy wtedy przy-
musowe zawody biegowe z wodą. Obsługa pociągu też ma ubaw. W drodze 
jest to nasza jedyna rozrywka. Czasem od śmiechu aż brzuch boli. Mijamy 
dużą stację Mary, potem jedziemy wzdłuż pasma wysokich gór afgańskich. 
Z prawej strony ciągną się bezkresne półpustynne tereny Turkiestanu. Są 
na przemian piaszczyste lub gliniaste w kolorze rudym. To dla odmiany 
połacie suchych stepów. Mniejsze rzeki, wielkości naszego Bugu, jak Tedżen, 
giną w piaskach pustyni Kara-Kum. U podnóża gór Kopet-Dag spotykamy 
ponownie kanały nawadniające z dużymi plantacjami bawełny.

W Aszchabadzie – stolicy Turkmenii – pobieramy wodę i węgiel. Zapowiada 
się dłuższy postój. A więc mamy trochę czasu, aby dokładniej przyjrzeć się 
miejscowej ludności. Turkmeni różnią się od Kazachów i Uzbeków. Są sma-
gli, twarze mają pociągłe, krucze włosy i wydatne nosy. Nie mają typowych 
Azjatom skośnych oczu i kościstych, wydatnych policzków. W większości 
to ludzie gór. Chodzą ubrani na ciemno, w dużych karakułowych czapach. 
Obserwując ludzi widzę, jak na peron wprowadzono grupę poborowych. 
Idą pod konwojem. Jakieś sześćdziesiąt osób, sama młodzież. Ciekawe, że 
ludności cywilnej nie dopuszczają do nich, jakby prowadzili skazańców. 
W znacznej odległości stoją zapłakane turkmeńskie kobiety z węzełkami. 
Coś do nich krzyczą, machają rękami, a poborowi jakby nic nie słyszeli. 
Stoją spokojnie, ciasno otoczeni konwojem. Nic nie rozumiem. Przecież to 
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ich matki, żony, chcą się pożegnać, może już nigdy ich nie zobaczą. Chcą 
im podać te skromne węzełki z żywnością na drogę. Co za zwyczaje. Szybko 
ulokowano ich w wagonie stojącego obok transportu. Kobiety stoją nadal 
w oczekiwaniu na zmiłowanie. Nasz pociąg ruszył w dalszą drogę. Jaki kraj, 
takie obyczaje.

W czasie naszego przejazdu dwa razy dostaliśmy gorący posiłek w sto-
łówkach wojskowych rozmieszczonych na trasie. Żelaznymi potrawami 
były zupa szczi – wodnisty kapuśniak i kasza jaglana z oliwą. Stołówki są 
dostatecznie wyposażone, utrzymane czysto, chociaż bardzo skromnie. 
Stoły, ławy, podłogi są drewniane, wyszorowane do białości, ściany i sufity 
pobielone wapnem. Wszędzie pełno haseł propagandowych i portretów 
wodzów sowieckich. Widoczny ład i porządek, wyczuwalna ostra dyscypli-
na. Rosyjscy żołnierze trzymani są z dala od nas. Przy nas są tylko łącznicy 
i obsługa. Wydaje się, że mają nas dość. Z posiłków jesteśmy zadowoleni. 
Wracamy przez miasto na stację zwartym oddziałem. Dokoła widoczna bieda, 
jak wszędzie. Zaopatrzenie sklepów marne. Nawet zapałek brakuje, nas to 
już nie szokuje. Wreszcie trafiamy do swego wagonu i ruszamy.

Ciągle jedziemy przez pustynię, podobno zajmuje ona 90% powierzchni 
kraju. Całymi dniami gonią po pustyni suchowieje, pieriekotipolje142, niczym 
piłki. Trudne warunki mają mieszkańcy tych rejonów. Rosjanie w miastach, 
przeważnie na stanowiskach, radzą sobie lepiej. Od Aszchabadu kraj staje 
się jeszcze bardziej pustynny. Małe stacyjki kolejowe, jak Bacharaden, są 
jedynymi oazami życia na dużej przestrzeni. Pustynia jest jednak różna, to 
wydmy piaszczyste o różnym odcieniu szarości, to znów równina jak stół 
o brunatnym kolorze. Raz jest twarda i gliniasta, to znów kamienna lub dla 
odmiany półstepowa, czasem w bardzo dużym stopniu zasolona. W połowie 
drogi między Aszchabadem a Krasnowodzkiem ziemia jest szara od soli. 
To całkowite nieużytki. Z okien wagonu co jakiś czas widzimy karawany 
wielbłądów załadowanych belami bawełny. Zwierzęta majestatycznie kroczą 
przez piaski, nieczułe na upał, pragnienie i głód. Wokół osiedli króluje jednak 
osiołek, który z powodzeniem zastępuje tu konia.

Siedzimy ospali i tak naprawdę mamy już dość tej jazdy. Najgorzej, że nikt 
nas o zdanie nie pyta. Całymi dniami pociąg pędzi na zachód, trasa ta jest teraz 
bardzo obciążona. W jedną i w drugą stronę ogromne lokomotywy, nieraz po 
dwie naraz, ciągną długie składy. Jest to już tutaj zaplecze frontu. Transporty 
ze sprzętem i różnego rodzaju towarami przepuszczamy na mijankach. Nie 
zatrzymując się, przelatują, nie zwalniając nawet biegu. W przeciwnym 

142  Pieriekotipolje (ros.) – roślina łąkowa: mikołajek polny.
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kierunku idą dniem i nocą transporty oznakowane Czerwonym Krzyżem. 
Całe szpitale w wagonach osobowych i towarowych. Załadowane są pod sufit. 
Ranni leżą lub siedzą na pryczach, obwiązani bandażami. Można by rzec – 
białe stwory. Te pociągi robią wrażenie. Po każdym milkniemy na pewien 
czas. Wiozą często już podleczonych, ale bywają składy, w których panuje 
głucha cisza. To składy z ludźmi prosto z linii frontu. Leżą jak kłody i ledwie 
zipią. Biel aż bije w oczy. Czasem tylko zamajaczy szary fartuch siostry lub 
szynel lekarza. Ile w tych wagonach jest kalectwa, cierpienia, nikt nie jest 
w stanie ogarnąć i opisać. Cały ten ogromny kraj żyje teraz tylko dla frontu. 
Przekazuje wszystko, co ma najlepszego na potrzeby wojska i prowadzonej 
wojny z Niemcami. Robi to kosztem potrzeb ludności cywilnej, która nie 
ma już sił. Dokoła co krok propagandowe hasła: „Ojczyzna w potrzebie”, 
„Front wzywa”. Patrząc teraz na to, co się wokół nas dzieje, trudno było temu 
się dziwić. Niemcy podchodzą już pod Morze Kaspijskie od strony Wołgi, 
Kaukaz jest zagrożony. Trzeba podziwiać tych ludzi, ich samozaparcie i wiarę 
w zwycięstwo nad Niemcami.

Od momentu, kiedy pociąg ruszył na zachód, wciąż męczą mnie wąt-
pliwości: czy nasi odpowiedzialni przełożeni zdają sobie sprawę z tego, co 
teraz robimy? Przez cały czas podróży mamy wymarzoną pogodę, słonecz-
nie, ciepło, około 30 stopni. Tylko na urlop. My, zdrowi, mamy jej jednak 
już dość. A co mają mówić chorzy, których w naszym transporcie nie bra-
kuje? Wyjechali prawie wszyscy, kto tylko mógł o własnych siłach stanąć 
na chwilę na nogach. Jest też dużo takich, których – przytrzymując z obu 
stron – wprowadzono do wagonów. Teraz niejednego musiano zostawić lub 
pochować w piaskach pustyni. Całą naszą drogę do Krasnowodzka znaczą 
krzyże. Po wojnie dowiedziałem się, że około 700 żołnierzy zmarło. Tylko 
20 pochowano w wodach Morza Kaspijskiego.

W nocy pociąg zatrzymał się na bocznicy kolejowej nad Morzem 
Kaspijskim, w odległości około 10 kilometrów od portu. W ciemnościach 
egipskich rozpoczął się rozładunek wagonów. Nasza kompania w miarę 
sprawnie znalazła się na poboczu. Zamieszanie, harmider, gwar, nawoły-
wania. Krzyżują się różne komendy w ciemnościach nocy. To jeszcze potę-
guje zamieszanie. Gdzieś w dole basowy głos naszego szefa Niedźwieckiego 
ogłasza zbiórkę kompanii. Schodzę po omacku z wysokiego nasypu, taszcząc 
cały swój majdan zapakowany w plecak, worek marynarski oraz chlebak. 
Schodzimy z Heńkiem wolno, uważamy, aby się nie zgubić. Ruch ogromny. 
Mrowie ludzi w ciemnościach szuka swoich pododdziałów, idąc za głosem 
nawołujących. Wreszcie odnajdujemy szefa z gromadką kolegów. Grupa 
nasza powiększa się z każdą chwilą. Obok już słyszymy miarowy szum setki 
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butów w piachu. To przechodzi zwarty oddział, szybko się pozbierał. Nie 
widzimy go, tylko słyszymy.

Wreszcie i nasza kompania formuje dwuszereg. Po odliczeniu wychodzi, 
że niby są wszyscy. Szef jeszcze raz sprawdza i pyta po kolei drużynowych, 
czy kogoś nie brakuje. Są wszyscy. Wolno ruszamy, co chwila potykając się 
na nierównościach, ale to nie wstrzymuje marszu. Za nami pozostał gwar, 
harmider i bałagan. Słyszymy jeszcze kilkukrotny krótki gwizd lokomotywy, 
a potem stukot kół wagonów. Skład wolno odciągają dalej. Zatrzymujemy 
się, aby zdać na przyczepę plecaki i worki. Rankiem dowiozą je do portu. 
Jeszcze szef wyznacza mnie i Witka do pilnowania ekwipunku. Skrzywiłem 
się, ale to rozkaz. Zostajemy. Kompania tymczasem wolno ruszyła poboczem 
w stronę portu. Zostaliśmy sami.
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Na statku „Żdanow” 
(sierpień 1942 r.)

Siedzimy na przyczepie i pilnujemy wojskowego mienia. Słyszymy, jak wo-
kół nas przechodzą oddziały, czasem w ciemności pada jakaś komenda lub 
brzęknie coś z ekwipunku. Przejeżdżają wozy, samochody, wszystko ciągnie 
w jednym kierunku, oddział za oddziałem. Bez przerwy słyszymy szurganie 
nóg po głębokim piasku, czasem ktoś pod nosem zaklnie. Wszystko to odbywa 
się w całkowitej ciemności. W chwilach mniejszego nasilenia dochodzi do 
nas jednostajny szum fal przypływu. Teraz jesteśmy już pewni, że musi to 
być morze. Po kilku godzinach odgłosy przemarszu wyraźnie osłabły. Okresy 
ciszy były coraz dłuższe. Niebo nad nami początkowo ciemne, granatowe, 
zbladło, na wschodzie widoczna jest poświata. Zrobiło się zimno, od wody 
ciągnie wilgocią i chłodem. Skurczyliśmy się na przyczepie, zaczęła nam 
dokuczać samotność. Skończył się przemarsz jednostek, zrobiło się ciszej.

Jakiś zabłąkany samochód z trudem pokonuje rozjeżdżony, morski piasek. 
Wyskakuję z przyczepy, zatrzymuję pojazd i proszę, aby zameldowali komu 
trzeba, że my tutaj stoimy, żeby szybciej przysłali traktor, aby zaciągnąć nas 
do portu. Obiecali, tak formalnie, ale serca w to nie wkładają. Teraz każdy 
stara się o siebie, aby jak najszybciej się zaokrętować.

Ranek wstaje mglisty i zimny. Mgła pokrywa wszystko, nie widać nawet 
tego szumiącego morza. Dopiero około godziny 10 słońce przebiło się przez 
tuman zawieszony nad ziemią, ukazując brudne, zaoliwione morskie nad-
brzeże. Stoimy obok dużej zatoki. Robi się ładny dzień, jest coraz cieplej. 
Będzie gorąco. Ponownie ukazali się pojedynczy żołnierze, maszerują do 
portu. Zatrzymujemy podoficera i meldujemy mu naszą sytuację. Obiecuje, 
że powiadomi nasze dowództwo. Oficerów nie widać, pewnie siedzą już na 
statku. Niektórzy z przechodzących podchodzą sami do nas i pytają, co my 
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tu jeszcze robimy. Wysłuchawszy nas zapewniają, że przekażą komu trzeba 
te informacje. Inni zaś wprost mówią, że jak będziemy dłużej siedzieć, to 
zostaniemy tutaj, bo podobno to już ostatni morski transport. Niemcy są już 
po drugiej stronie morza, podchodzą pod Groznyj. Byli nawet tacy, którzy 
podpowiadali, aby rzucić to wszystko i iść do portu. My jednak tych nie 
słuchaliśmy, znamy swoje obowiązki. Trwamy cierpliwie dalej na miejscu.

Około godziny 11 upał na platformie jest już nie do wytrzymania. Kręcimy 
się niecierpliwie, zapomnieli o nas, czy co? Godziny wloką się, a my ciągle 
sami, nikogo już nie widać, wszyscy przeszli. Woda obok w zasięgu ręki, a ję-
zyk wysechł na wiór, nie chce już obracać się w ustach. Mimo że nie jedliśmy 
nic od wczoraj, nawet nie myślimy o jedzeniu. Słońce osiągnęło najwyższy 
pułap i pali niemiłosiernie. Po południu od strony miasta odezwała się ar-
tyleria przeciwlotnicza. Kilka razy baterie dały znać o sobie, potem bardzo 
wysoko od strony miasta ukazał się samolot niemiecki. Obserwujemy go 
przez chwilę, bo zatoczył krąg i znowu skierował się nad port. Jeszcze raz 
artyleria odezwała się. Chyba tylko aby go odstraszyć, bo był za wysoko. To 
prawda, Niemcy są już u podnóża Kaukazu.

Weszliśmy pod przyczepę, tam trochę lepiej. Jesteśmy już coraz bardziej 
zdenerwowani, jest chyba około 14. Coraz częściej zaczynamy myśleć o po-
rzuceniu tego majątku. Jeszcze się trzymamy, ale jak długo wytrzymamy?! 
Ogarnia nas powoli strach. Może faktycznie zapomnieli i zostaniemy tutaj 
sami? Strach ma wielkie oczy, dezorganizuje myślenie. Jedynym pragnieniem 
jest dostać się na statek, a wszystko inne już nie jest ważne. Słońce zatoczyło 
łuk i znalazło się po drugiej stronie półkuli, jest może 15.

Podejmujemy decyzję: rzucamy to wszystko i do portu. Maszerujemy 
szybko, chwilami podbiegamy. Mamy ze sobą tylko chlebaki, teraz już prawie 
puste. Strach dodaje nam sił. Jedyna myśl kołacze nam w głowach, żeby tylko 
zdążyć na statek, reszta nas już nie obchodzi. Po drodze spotykamy opuszczone 
zepsute wozy, ślady nocnego przemarszu tysięcy ludzi. Tu i tam walają się 
części ekwipunku wojskowego do połowy przykryte piaskiem. Droga wygląda 
tak, jakby nad plażą przeszła burza. Wszędzie coś leży, a piach rozjeżdżony, 
stratowany tysiącami nóg. Na horyzoncie rysują się dopiero teraz kontury 
portu i zamglona panorama miasta. Wreszcie zziajani i potwornie zmęczeni 
dochodzimy do portu. Odszukanie statku nie sprawia nam trudności, bo 
załadowany wojskiem po brzegi jest widoczny z dala. Jeszcze paręset kroków 
i jesteśmy obok dużego tankowca.

Zadzieram głowę. Patrzą na nas z wysokości setki oczu, głowa przy głowie 
wzdłuż burty górnego pokładu. Coś do nas krzyczą, machają rękami, ale 
w tym rozgardiaszu nie możemy zrozumieć, o co im chodzi. Przepychamy 
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się przez tłum cywilów zgromadzonych wokół trapu. Krzyki, wrzaski, płacz, 
przekleństwa i prośby, wszystko to miesza się. Tłum faluje, chce się dostać 
na statek. Drogę torujemy sobie łokciami. Przy trapie kilku oficerów NKWD 
z papierami, jest też nasz oficer z bazy ewakuacyjnej w Krasnowodzku. 
Meldujemy się, coś się pytają i wreszcie odznaczają na liście, ponaglając do 
pośpiechu. Za sobą zostawiamy lament i płacz kobiet, boję się obejrzeć do 
tyłu. Po trapie wchodzimy coraz wyżej. W połowie wysokości jeszcze jedna 
kontrola polsko-radziecka. Pokonujemy i tę przeszkodę i wchodzimy na statek. 

Marynarze krzątają się wokół lin cumujących i trapu. Dosłownie w ostatniej 
chwili udało się nam zaokrętować. Statek jest całkowicie załadowany. O tym, 
aby odnaleźć swoich, nie ma co marzyć. Przepychamy się dalej, chcemy dostać 
się na górny pokład, tam byłoby przewiewniej. Po drodze na górę zgubiłem 
Witka, nawet nie próbuję go odszukać. Na górnym pokładzie zatrzymałem 
się obok masztu na śródokręciu. Żeby oprzeć się o coś twardego, nawet nie 
ma co marzyć. Miejsca, w których można by usiąść lub kucnąć, na razie 
nieosiągalne. Z góry widzę morze głów, tak samo jest tutaj. 

Statek to stary tankowiec, oblepiony teraz ludźmi od dołu do góry. Nie ma 
gdzie usiąść i muszę stać. Nieliczni szczęśliwcy ulokowali się na zwojach lin, ci 
mają komfort. Jestem zadowolony, że mam przynajmniej świeże powietrze. Na 
statku jest jak w ulu, każdy ma coś do powiedzenia. Nareszcie jesteśmy u pro-
gu wolności. Trap już zlikwidowano, wciągnięto liny cumownicze. Podpływa 
holownik, który wyprowadzi nas z basenu. Sprawnie robi zwrot na lewą 
burtę i rzuca linę holowniczą. Statek nasz głucho stęknął, zadudniły maszyny, 
wzmógł się hałas i wolniutko zaczęliśmy odchodzić od nabrzeża. Wąski pas 
wody poszerza się z każdą chwilą. Na brzegu pozostali cywile z chusteczkami 
przy oczach, obsługa portowa, oficerowie NKWD oraz nasi z Dowództwa Bazy 
Ewakuacyjnej. Holownik wyprowadził nas na redę portu i zostawił.

Stoimy na redzie, czas też stanął w miejscu, ludzie zaczynają się niecierpliwić. 
Coraz to nowa plotka obiega cały statek. Niektóre są tak niedorzeczne, że aż 
dziw, że ludzie je powtarzają. Robi się późno, słońce już nad widnokręgiem, 
a my stoimy. Wygląda, że na kogoś czekamy. Wreszcie statek wybiera kotwi-
cę, która z potwornym jazgotem jak wąż chowa się w czeluściach tej łajby.

Uruchomiono ponownie maszyny napędowe, wszystko dokoła dygocze, 
trzeszczy. Skrzypią wiązania różnymi tonami, wolno ruszamy już samodziel-
nie. Od lewej burty podpływa do nas sowiecka kanonierka. Marynarze na 
pomoście ustawieni w szeregu z orkiestrą. Jakiś czas płynie równolegle z nami. 
Na maszcie powiewają flagi radziecka i polska, a orkiestra gra hymn także 
polski i radziecki. Jest to oficjalny ceremoniał pożegnania. Co w tym czasie 
myślą nasi żołnierze, trudno zgadnąć. Dobrze, że już płyniemy.
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Nabieramy rozpędu, oddalamy się coraz bardziej. Ostatnie spojrzenie 
od morza na długie pasmo lądu, składy ropy naftowej, przystań z tymi co 
zostali, dokoła wypalony przez słońce step pustyni Kara-Kum. Nie było ciepła 
w tym pożegnalnym spojrzeniu. Przez pokłady przechodzi najpierw cichy, 
potem coraz głośniejszy szmer ulgi i nieukrywanej radości, spontanicznie 
wyrażony przez setki ludzi. To upust napięcia, jakie trzymało nas w okowach 
do ostatniej chwili.

Ze statku wzniósł się w powietrze bocian. Taki zwyczajny, polski bocian, 
maskotka 7 batalionu saperów, którego jakimś sposobem przemycono na 
pokład i ukryto. Tak, to musi być Kubuś. Był w naszym obozie, nie umie 
dobrze latać. Wzmógł się gwar, nawet okrzyki. Zafalowała cała masa ludzi, 
wszystkie głowy uniosły się do góry, niektórzy wyciągnęli ręce. Nie wszyscy 
znali go i pojawieniem się bociana byli zaskoczeni. Bocian tymczasem na 
wysokości połowy masztów zrobił małą rundkę. Widać było, że ma ciężki 
lot, jest niesprawny. Macha skrzydłami w jednym miejscu, chce siadać prosto 
na ludzkich głowach, bo miejsca innego brak. Coś go spłoszyło, zatoczył 
jeszcze jedno kółko, tym razem obok statku i ponownie skierował się na 
statek. Lot z każdym metrem się obniżał, sił mu brakowało. Wszystkie oczy 
utkwiono w bocianie, jakby chciano mu pomóc dolecieć. Doleciał do statku, 
ale niżej poziomu pokładu o metr i stuknął w burtę. Wpadł do morza. Lęk 
zawodu z tysięcy ust targnął powietrzem. Bociek został na fali, która unosiła 
go w przeciwnym kierunku, coraz dalej za rufę statku. Jeszcze tylko biała 
plama była widoczna na tle zielonkawej wody, aż zupełnie zginął przykryty 
kolejną falą morską. Ludzie zamilkli na dłuższą chwilę. Przyjęto to za zły 
znak na dalszą drogę.

Płyniemy w nieznane, pozostawiliśmy rodziny, kolegów, znajomych i tylu 
jeszcze Polaków. Zostali też na tej ziemi towarzysze broni i kadra dla całej 
dywizji, prawie 1200 ludzi młodych i starszych już wiekiem. To ci, którzy nie 
wytrzymali trudów, a może mieli mniej szczęścia. Mogiły ich w uzbekistań-
skich stepach rozsiane są od Guzaru po Ługowoje. Oni już wolnej Polski nie 
zobaczą. Nasze szeregi zdziesiątkowały epidemie tyfusu, malarii, czerwonki. 
Zostali też zaginieni oficerowie, których przez prawie rok szukano. Oni 
nawet grobów nie mają.

Zrobiło się ciemno, płyniemy w kierunku południowym. Z każdą go-
dziną jesteśmy bliżej pierwszego celu. To dodaje nam sił. Robi się chłodno, 
wszyscy się kręcą, aby jakoś wygodniej się ulokować. Nie wszystkim się to 
udaje. Ci, co mają jakie takie oparcie, otwierają chlebaki i zaczynają szukać 
czegoś do przegryzienia. Mieliśmy suchy prowiant, konserwy argentyńskie 
i kanadyjskie, pszenne suchary. Brakowało tylko pitnej wody. Podobno na 
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statku gdzieś na dole jest kran, z którego można napełnić manierkę. Ale jak 
się tam dostać, nikt nie wiedział. Wyciągnąłem i ja swoje zapasy, ale tylko 
wziąłem suchara i próbowałem go gryźć. Nie czułem smaku, bez wody nie 
da rady. Moje jedyne marzenie to oprzeć głowę i przymknąć oczy.

Statek cichnie. Ludzie, posiliwszy się, przytknęli głowy, gdzie kto mógł, 
i drzemią, większość na stojąco. Stoję w tej ciżbie i co chwilę półprzytomny 
lecę na jednego lub drugiego sąsiada. Nie upadnę, bo dokoła zbita masa lu-
dzi. Obudziła mnie cisza na statku. Błędnym wzrokiem powiodłem dokoła. 
Większość sąsiadów dalej drzemie. Co to jest, że tak cicho? Po chwili uświa-
damiam sobie, że silnik na statku nie pracuje. W poświacie księżyca widzę, 
że jednak płyniemy. Statek płynął jeszcze, ale już tylko rozpędem. Zaczął 
się ruch, bieganina. Obsługa gorączkowo stara się jak najszybciej dostać do 
maszynowni, ale przejścia są zatłoczone. Widzę, że już dryfujemy, stojąc na 
pełnym morzu. Na statku ciemno, nie można palić nawet papierosów. Nocą 
na wodzie ogień jest widoczny z bardzo daleka.

W tym czasie z maszynowni dochodzą stukania. Zrobił się hałas potęgowany 
echem. Dudnienie jak w starej żelaznej beczce. Mechanicy walą młotkami raz 
po raz. Wszystkie ryby chyba wystraszyli dokoła. Zaczynają znowu krążyć 
plotki, od których aż skóra cierpnie. Co też ludzie nie wymyślą. Jeżeli zastanie 
nas dzień, może być z nami źle, jak Niemcy nas wykryją. Kropną jak kaczkę 
na wodzie. Chłodny powiew od morza trochę orzeźwia rozpalone głowy 
i rozgorączkowane umysły. W takiej sytuacji jeden nierozważny krok, a sami 
sobie możemy zgotować tragedię. Tłum jest niebezpieczny, jeżeli nikt go nie 
kontroluje. Nad ranem, kiedy większość już drzemała, maszyny poruszyły 
śruby statku. Wolno popłynął do przodu, aby za chwilę zatoczyć półkole na 
dawny kurs południowy. Emocje opadły, wszyscy ponownie drzemią.

Zamglony ranek przywitał nas porcją wilgoci i chłodu. Morze spokojne 
jak jezioro o wschodzie słońca. Humory są lepsze niż w nocy. Nawet nie-
którzy próbują żartować. Około godziny 10 wiatr rozpędził mgłę, słońce 
ukazało się w całej krasie już wysoko. Nikt się przed nim nie chowa, wszyscy 
grzeją po nocy swoje kości. Płyniemy od godziny szybciej, odważniej, jest 
dobra widoczność. Miarowy stukot silnika pcha statek ku brzegom Persji. 
Co jakiś czas spoglądamy do góry, niebo jest czyste. Nic nie wskazuje na to, 
że rejs nasz został wykryty przez wczorajszego zwiadowcę. Podróż mamy 
ciężką. Ciasnota, prymitywne warunki zaokrętowania, żadnych środków 
bezpieczeństwa nie ma na statku dla tylu podróżnych, nawet pouczenia co 
robić w wypadku zagrożenia.

Najgorsze, a zarazem najkomiczniejsze jest załatwianie potrzeb fizjolo-
gicznych na statku. Wymaga to dokonania nie lada sztuki akrobatycznej. 



272

Za burtą statku, na linach wiszą deski, na których się kuca, i trzymając się 
ruchomej barierki, wypina niewymowną część ciała i załatwia się na oczach 
wszystkich, w takt ich życzeń. Na jednej desce siedzi przeciętnie pięć osób 
i wszyscy muszą zakończyć w jednym czasie, aby można było deskę zwolnić 
następnym. Ludzie ci dodatkowo, w trakcie przechyłów statku, huśtają się, 
nie przerywając swych czynności. Dlatego też pod każdą deską burta statku 
wymalowana jest żółtymi abstrakcjami, dobrze widocznymi na tle czarnego 
koloru. Jest to urządzenie bardzo niebezpieczne, ale i zabawne dla obserwa-
torów. Przed tymi deskami przez 24 godziny stoją kolejki, w zależności od 
pory dnia dłuższe lub krótsze, średnio po kilkadziesiąt osób. Ludzie z kolejki 
ponaglają siedzących, potem sami są ponaglani i tak bez końca. Z najbliższego 
otoczenia dolatują uwagi, dowcipy i akuratne do tematu powiedzonka. Co 
chwilę wybuchają salwy śmiechu. Bezpłatny cyrk i pokaz męskich wdzięków. 
Szkoda, że brak obok desek dla kobiet, a przecież są na statku. Sprawy na 
krótko załatwia się o wiele prościej. Wystarczy tylko docisnąć się do burty 
i można z góry polewać. Ale i tutaj nie można uniknąć hecy, gdy podmuch 
zniesie tym na dole całą zawartość na głowy.

Całe szczęście, że nie muszę korzystać z deski. Tym razem przymusowy 
post jest mi na rękę. A z „polewaniem” kłopotów nie ma. I tak trochę strachu, 
trochę śmiechu i dzień przeszedł raczej spokojnie, nie licząc kilku komedio-
wych scen ku uciesze gawiedzi, bo poszkodowanym nie było do śmiechu.

Drugą noc spędzamy na statku już bez przygód. Na wody terytorialne 
Persji wpłynęliśmy po północy. Statek zatrzymał się w znacznej odległości 
od portu, na otwartym morzu. Migające na horyzoncie światła są czymś tak 
niezwykłym, że wszyscy są wpatrzeni. A to przecież państwo neutralne i nic 
w tym dziwnego, mimo okupacji przez Anglików i Rosjan. Dość długo stali-
śmy na morzu, zanim podpłynął do nas motorówką portową pilot. Okazuje 
się jednak, że nasz statek, ze względu na duże zanurzenie, nie może wejść 
do portu. Przysłano mały statek perski i rozpoczęto rozładunek na pełnym 
morzu. W pierwszej kolejności z dolnych pokładów zaczęto od chorych, 
dzieci i kobiet. Jest noc. Przeładunek trwa dość długo, zanim pierwsza tura 
odpłynęła do portu. Za godzinę wrócił po następną.

Jak tylko na dole trochę się rozluźniło, bardziej niecierpliwi z góry zaczęli 
schodzić na zwolnione miejsca na dole. Wykorzystałem to i usiadłem na 
zwoju lin obok masztu, aby choć trochę odpocząć. Bolały mnie nogi od stania 
przez tyle godzin. Kiedy zasnąłem, nie wiem. Obudziła mnie cisza i pustka 
wokół mnie. Mimo zmęczenia organizm zareagował na powstałą zmianę. 
Zerwałem się półprzytomny, rozglądam się dokoła. Pustka. Nie mogę się 
zorientować, gdzie jestem. Strach mnie ogarnął, że nikogo nie ma. Jestem sam 
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w niecodziennej scenerii. Dziesiątki różnych myśli w mgnieniu oka przele-
ciało przez głowę i dopiero jak oprzytomniałem, usłyszałem na dole odgłosy 
licznych kroków po metalowym pokładzie. Złapałem za chlebak i zbiegłem 
po schodach na dolny pokład. Ostatnie grupki żołnierzy wchodziły na trap 
łączący ze statkiem perskim, który niżej naszego poziomu kołysał się obok 
na fali. Szybko dołączyłem do kolejki i jako jeden z ostatnich wszedłem na 
pokład „Persa”. Ulokowałem się w miarę wygodnie na ławce i dopiero teraz 
pomyślałem o tym, jak zbiegałem z górnego pokładu na dół, i że jestem cały.

Niebo na wschodzie pobladło. Nadchodzi świt. Do portu nie tak daleko. 
Jaki będzie dzień na nowej ziemi? Zbliżamy się do portu, który rozjaśnio-
ny jest dużą ilością świateł. Gdy dobijamy do nabrzeża, jest już szaro. Na 
dole port tętni życiem. Jest wyjątkowo dużo ludzi. Stoją widoczne z daleka 
karetki Czerwonego Krzyża, obsługa medyczna w bieli i ładne dziewczyny 
z angielskich wojskowych szpitali. Sporo mundurowych, Anglików i Polaków. 
Niektórzy służbowo, część prywatnie, z ciekawości lub spotykają znajomych, 
krewnych. Jest też bardzo dużo ludności perskiej, w większości to różnego 
rodzaju handlarze. Schodzimy po trapie na ziemię. Inny świat. Patrzymy 
oszołomieni i zaskoczeni.





INNY ŚWIAT
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Inny świat – Pahlevi 
(wrzesień 1942 r.)

Ze statku widzimy brzegi Persji, kraju meczetów, starożytnych ruin, ogro-
dów pełnych zieleni, takich jak w bajkach perskich, czytanych jeszcze nie 
tak dawno. Pasmo ziemi nad Morzem Kaspijskim to najbardziej urodzajne 
ziemie Persji. Dużo roślinności, palmy daktylowe, fikusy wysokie jak drzewa, 
cytrusy, drzewka laurowe oraz piękne lasy bukowe, grabowe i dębowe. Persja 
to kraj bogaty, o ciekawej historii. W starożytności była rycerskim, wojow-
niczym, potężnym i groźnym imperium na Bliskim Wschodzie. Jej wpływy 
sięgały daleko poza obecne granice. Tyle wiemy o tym kraju z historii. Teraz 
wszystko to przykryte jest lekką mgłą.

Rozładunek naszego statku rozpoczął się jeszcze przed wschodem słoń-
ca. Mały perski statek kilkakrotnie dobijał do burty „Żdanowa” i zabierał 
komplet ludzi. Było już widno, kiedy dostałem się na ten stateczek, który 
szybko podpływał do nabrzeża. Na tle zielonego lasu bieleje nieznane mia-
sto. Najpierw ukazuje się piękne molo i nabrzeże, na którym pełno ludzi 
w zielonych tropikach i korkowych hełmach. Są to przeważnie Polacy. 
Patrzę z góry z ciekawością. Oni też obserwują przybyszów o wynędzniałych 
twarzach, zmiętych drelichach. Sczerniałe rzemienie pasów nie kontrastują 
z ich wyglądem. W pierwszej kolejności wyniesiono na noszach chorych, 
następnie sprowadzono przy pomocy sióstr i kolegów ludzi wycieńczonych, 
słabych. Wojskowe karetki Czerwonego Krzyża najsłabszych zabierają prosto 
z nabrzeża do szpitali. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża, siostry zakonne, 
siostry z angielskich szpitali wojskowych pomagają najbardziej potrzebującym.

Wreszcie przychodzi kolej na nas. Schodzimy po rozdygotanej kładce nad 
czeluścią ciemnej wody. Grupa wojskowych Polaków stoi obok wpatrzona 
w kładkę i lustruje schodzących. Padają pytania, czy przyjechał ten lub inny 
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nam nieznajomy. Gwar robi się coraz większy. Niektórzy po zejściu na na-
brzeże potupują nogami, sprawdzając twardość ziemi, jakby nie byli pewni, 
że wreszcie stoją mocno na nogach. Po chwili i my już stoimy w karnym 
szeregu i zaraz odchodzimy, aby zrobić miejsce następnym. Zgromadzeni 
Polacy są z marcowej ewakuacji. Stoją i czekają, aż wyładuje się ostatni żoł-
nierz. Przyjechali aż z Teheranu, aby spotkać się lub dowiedzieć, co z tymi, 
co zostali, czy przyjadą, czy żyją. Mimo wczesnej pory jest też dużo perskiej 
ludności cywilnej. Ci przyszli z ciekawości, ale też są handlarze, którzy chcą 
wykorzystać okazję, aby coś zarobić.

Persowie ustosunkowani są do Polaków serdecznie, uśmiechają się, czę-
stują owocami. Widać, że są nam życzliwi. Nawoływania, pytania krzyżują 
się z odpowiedziami. Powstaje coraz większy zgiełk. Żandarmeria brytyjska 
trzyma całe to towarzystwo w bezpiecznej odległości, aby nie spowodować 
bałaganu, który zakłóciłby wyładunek. Podjechały wozy. Ładujemy się na 
samochody, które odwożą nas na plażę poza miastem, gdzie zlokalizowano 
przejściowe obozy dla wojska i oddzielnie dla ludności cywilnej. Zanim 
ruszyliśmy, handlarze otoczyli nas i oferowali upominki, galanterię rze-
mieślniczą, wino, papierosy, słodycze wschodnie, a zwłaszcza różne odmiany 
chałwy oraz przeróżne południowe owoce. Ruszamy z miejsca, bo by nas 
wykupili. Ulice szerokie, asfaltowe, spory ruch mimo wczesnej pory. Między 
jezdnią a chodnikiem typowe dla wschodu dżuje – kanaliki, którymi płynie 
woda. Na ulicach arby143 o dużych dwóch kołach, wyładowane towarami lub 
drzewem, piękne samochody osobowe światowych marek. Ludzie poruszają 
się wolniej, dostojnie, jakby nieco ospale. Robią wrażenie, że mają dużo 
wolnego czasu. Takie zachowanie cechuje ludzi wolnych, niezależnych. Białe 
koszule wypuszczane na szerokie szarawary, skórzane sandały na bosych 
nogach. Strój ten obowiązkowo uzupełniają ciemne kamizelki i biały lub 
czarny turban. Kobiety z przysłoniętymi twarzami, gromady wyrostków. 
Piękne wystawy sklepowe, bogato zaopatrzone. Inny świat, zupełnie inny 
od tego, z którego przyjechaliśmy. Straszny kontrast, aż w głowie się kręci. 
Nowoczesne samochody zachodnich marek obok osiołków i wielbłądów.

Jesteśmy już na miejscu. Obóz ciągnie się kilometrami wzdłuż brzegu 
morza. Podzielony jest na kilka sektorów: kwarantanny, wyczekiwania i ewa-
kuacyjny, z którego odchodzą transporty w głąb Persji. Obóz kwarantanny, do 
którego trafiliśmy, jest odizolowany od pozostałych sektorów i niedostępny 
dla ludności cywilnej. Odnalazłem swoją kompanię. Koledzy się ucieszyli, 

143  Arba (z tur.) – kryty wóz dwukołowy bez resorów, używany dawniej w Turcji, ale 
też na Ukrainie i Kaukazie; także: długi, czterokołowy wóz do przewozu zboża.
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bo myśleli, że już gdzieś zaginąłem. Pytania i odpowiedzi przeplatają się 
teraz na przemian. Zaczynamy już żartować z tej przygody. Natomiast szef 
kompanii trochę burczał, ale chyba zdawał sobie sprawę, że nie można mieć 
pretensji za tak zorganizowaną pomoc. Podobno wysłano sprawny ciągnik 
po nas, ale tak naprawdę to i dzisiaj nikt nie jest pewny, czy pojechał.

Mimo odizolowania naszego obozu, znanymi tylko Polakom ścieżkami 
ruszyła pielgrzymka wzdłuż plaży. Pytania, zaglądanie w oczy, zatroskane 
twarze, czasem padło słowo prawdy, wywołując potok łez, skurcz mięśni 
twarzy. Pytaniom nie ma końca. Szukają się też żołnierze, szukają swych 
jednostek zgubionych w tumulcie. Wygląda to jak na perskim rynku. W połu-
dnie żandarmeria opanowała sytuację, procesje ustały. Wstęp na teren obozu 
został surowo zakazany, ustawiono posterunki. Również wewnętrzna służba 
zaostrzyła rygory z tym związane. Bardzo bano się przywiezionych, jeszcze 
często utajonych chorób zakaźnych. Fala pielgrzymów, jak to wojsko nazwali 
Niemcy, zalega wybrzeże. Tu i ówdzie snują się dymy spod wojskowych 
kotłów, a w nich baranina z ryżem. Obok rosną sterty puszek po boczku, 
groszku, fasolkach, konserwach rybnych, mleku skondensowanym, kakao, 
kompotach z ananasów i obowiązkowo po corned beef z dostaw argentyńskich. 
Jedzenie jak w raju, tak to przynajmniej my, głodomory, widzimy. Wieczorem 
nad całym sektorem wznosi się w niebo pieśń błagalna – modlitwa tułaczy: 
„O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń...”. Przed nami 
morze, za nami wydmy porosłe krzakami, dalej zarysy niebieskawe gór, 
a nad nami jaskrawe niebo bez chmurki. W ciągu dnia praży niemiłosiernie, 
w nocy ciągnie od wody rześki chłód. Pahlevi to miasto letniej rezydencji 
Szacha Pahlawi144. Z radością i ufnością weszliśmy na tę ziemię.

[...] Może nie wszyscy, ale dojdziemy
Może nie wszyscy... Jak zechce Bóg.
Ale na pewno wszyscy będziemy
Szukać zaszczytnych do Polski dróg. [...]

Konrad Tom „Dojdziemy! Panu Generałowi Andersowi”

Na drugi dzień zwieziono nasze wyposażenie wojskowe i na plaży po-
wstała ogromna sterta, wysokości kilku pięter, ekwipunku zwalonego razem 
ze wszystkich jednostek. Plecaki, worki marynarskie, a nawet i chlebaki się 

144  Szach – perski termin oznaczający króla. W latach 1941–1979 szachem był 
Mohammad Reza Pahlawi.
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znalazły. Wszystko wymieszane, poplamione w ładowniach statku smarami, 
a teraz w piachu wytytłane. Powstała ogromna góra wojskowego, ale też 
osobistego majątku. Zaczęło się grzebanie i szukanie swoich rzeczy. Aby je 
znaleźć, trzeba zaczekać kilka dni, aż zabrane zostaną te, które leżą z wierzchu. 
Niektórzy nigdy nie odnaleźli swoich rzeczy, brano więc co było pod ręką. 
Teraz martwię się, co będzie. Wszystkie braki wpisano w koszty przeprowadzki. 
Anglicy nie martwili się wcale. Jeszcze nie wiemy tego, że za wszystko mamy 
zapłacić po wojnie, teraz wystarcza zastaw polskiego złota w bankach Kanady. 
Ulokowano nas na plaży pod daszkami z mat trzcinowych, aby słońce za 
mocno nam nie dokuczało. W pobliżu szumi morze, fale raz po raz zalewają 
duże połacie drobniutkiego, czystego piasku, aby za moment cofnąć się do 
morza. Ludzie najedli się owoców, słodyczy. Organizmy nieprzyzwyczajone 
do takiego ich asortymentu i ilości, nadmiernie obciążone, nie wytrzymały 
i zaczęły się dolegliwości, a nawet czerwonka. Wszyscy teraz biegają pod 
wydmy, bo do latryn stoją długie kolejki. Anglicy się przestraszyli, zlecili 
chlorowanie i zakopywanie śladów pobytu Polaków. Wokół teraz śmierdzi 
chlorowane wapno i karbol145. Tylko roje much nic sobie z tego nie robią.

Ja też mam dolegliwości, ale sercowe. Z rytmem niedobrze, 140–160 na 
minutę. Jest też stan podgorączkowy, 37 stopni. Ani chory, ani zdrowy. To 
chyba reakcja organizmu po agrychininie, którą nam ostatnio aplikowano, 
bojąc się malarii. Codziennie po południu, wzdłuż ciągnących się posłań 
naszej kompanii, przechodzi lekarz wojskowy. Zawsze pada pytanie: – Czy 
komuś coś dolega? Nie bada, tylko po opisaniu objawów dolegliwości daje, 
jak ma, odpowiedni lek. Dostałem i ja kilka pigułek i mam leżeć. Po kilku 
dniach, jeśli nie będzie poprawy, zabiorą mnie do szpitala. Przez następne 
dni łykam codziennie po jednej pigułce i leżę. Z nudów obserwuję morze, 
a szczególnie fale w czasie przypływu. Jednostajny szum wody działa uspa-
kajająco na mój organizm. Mimo że wyżywienie mamy bardzo dobre, do 
kuchni teraz nie chodzę, bo bardzo się męczę, zanim przejdę po słońcu te 
kilkadziesiąt metrów. Czasem jedzenie przynoszą mi koledzy. Smakuje mi 
bardzo białe pieczywo. Bułki możemy jeść w dowolnej ilości. W ciągu dnia 
posiłki z mięsem, przeważnie z baraniną, czasem jest wołowina z konserw. 
Ryż jest codziennie: rano, na obiad i wieczorem. Jemy go jako dodatek do 
mięsa, sosu, mleka, ale też zapiekany z owocami na słodko i gorzko. Najemy 
się go za wszystkie czasy. Sery żółte, tłuste i chude, na śniadanie i kolację. 
Podwieczorek to owoce i ciasta. Codziennie dostajemy tłuste, gotowane 
mleko sporządzane z proszku. Mamy też kakao. Ponadto dużo owoców, 

145  Karbol – wodny roztwór fenolu stosowany jako środek odkażający.
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przeważnie suszonych jak daktyle, ze świeżych – są pomarańcze i banany. 
Do obiadu deser z konserw, kompoty morelowe, śliwkowe itp. W wojsku 
nikomu się nie śniło o takim wyżywieniu. Odrabiamy zaległości. Apetyty 
na ogół wszystkim nad wodą dopisują. 

Pierwszy tydzień przeleżałem na kocu, na macie trzcinowej i pod takim 
samym daszkiem. Upały znoszę stosunkowo dobrze mimo ogólnego osła-
bienia. Do morza nie więcej jak 50 metrów. Z drugiej strony pasmo wydm, 
za którymi gąszcz krzaków jak busz w Afryce, skąd nocą mamy inwazję 
szakali. Już po zachodzie słońca rozpoczyna się koncert, słychać jęczenie, 
zawodzenie przypominające płacz małych dzieci. Jak obóz wyciszy się, to 
podkradają się pod nasze lokum. Są tak bezczelne, że potrafią spod głowy 
wyciągnąć nocą cały chlebak, jeżeli wyczują w nim żywność. Jęki i zawodzenia 
trwają przez całą noc. Bardziej wrażliwi nie mogą zasnąć, ale i nam trudno 
się przyzwyczaić do tych jęków. Największy hałas robią na terenie kuchni. 
Nagły brzęk staczających się pustych blaszanych puszek po konserwach 
w środku nocy może doprowadzić do szaleństwa. Po każdym dniu zbiera się 
ich duża sterta i trzeba było czasu, aby znaleźć sposób ich zabezpieczenia. 
Póki co zrywano się z posłań i goniono tę zgraję aż za wydmy. Niewiele to 
pomagało. Za dziesięć minut historia zaczynała się od nowa. Każda większa 
zdobycz pożywienia była dodatkowo sygnalizowana odgłosami staczanej 
o nią walki. Gryzły się między sobą, a echo niosło dźwięki wzdłuż plaży. 
Przez cały okres pobytu prowadziliśmy wojnę z wiatrakami.

Powoli dochodzę do siebie, czuję się znacznie lepiej. Wieczorami dużo 
spaceruję nad morzem. W końcu zmieniamy sektor. Na straty spisano całe 
umundurowanie, które zdajemy przed łaźnią. Wcześniej nikt nas nie uprze-
dził. Wychodząc z łaźni, dostajemy nowe sorty i bieliznę i wchodzimy do 
sektora wyczekiwania. Za nami płoną ogniska z naszymi łachami z Rosji. 
Kopcą całymi dniami. W ten sposób straciłem część swoich pamiątek, jakie 
otrzymałem na drogę, wyjeżdżając z Semipałatyńska. Zawsze nosiłem je przy 
sobie. Szkoda, bardzo się zmartwiłem, nawet próbowałem je odszukać. Było 
to beznadziejne i nic już nie mogłem zrobić.

Kąpię się już w morzu, w scenerii niecodziennej. Na niebie gwiazdy, księżyc 
świeci jasnym blaskiem, a ja w morzu, wśród fal. Przy brzegu woda ciepła, 
można baraszkować do północy, potem już chłodno. Wypłacono nam żołd 
w perskich tumanach. Persowie zaraz to zwąchali i wzmogli na wale rekla-
mę swoich towarów. To mistrzowie handlu, potrafią sprzedać kupującego. 
Nie pomagają patrole żandarmerii, bezwzględne traktowanie schwytanych 
przez miejscową policję perską, jak i angielską. Schwytanemu wyrzucano 
towar z koszyków na ziemię, bijąc handlarza pałą, i zabierano go ze sobą. Po 
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godzinie jest znów uśmiechnięty, zachwalający swój towar. W jaki sposób 
potrafił, z osiołkiem objuczonym koszami z towarem, przedostać się przez 
gąszcz krzaków na skraj wydmy, nikt z nas nie potrafił zgadnąć. Stojąc na 
wale, daje znaki, że jest, a osiołek z towarem czeka na skraju buszu w dole. 
I jak tu nie skorzystać z takiej oferty? Chętnych do zakupów jest wielu, 
handel więc kwitnie, mają co sprzedawać, od różnego rodzaju drobiazgów 
rękodzielniczych i przemysłowych, do artykułów spożywczych, cukierniczych 
i owoców. Ponadto zawsze aktualny alkohol i papierosy. Szczególnie owoce 
mają powodzenie, a jest tego dużo, do wyboru i koloru: arbuzy – kawony 
o miąższu żółtym, czerwonym, banany, brzoskwinie, ananasy, daktyle, granaty, 
cytryny, mandarynki i pomarańcze. Poza tym orzechy kokosowe, arachido-
we oraz specjały wschodu – różne chałwy: ciemne, jasne, z bakaliami i bez, 
w głowach, blokach, ociekające tłuszczem i w miarę suche. Ruch w interesie 
trwa od wczesnych godzin rannych po wieczorny zmrok. W tych warunkach 
zakaz dokonywania zakupów poza kantynami w obozie niewiele daje. Po 
długim poście bractwo jest nienasycone. – Salam alejkum – pozdrawiają nas, 
nieznanych i obcych przybyszów – Kto żyje według Koranu, zbłądzić nie może.

Na plaży odbywa się wielka uroczystość. Przyjeżdża gen. Anders, nowo 
mianowany Inspektor Armii na Bliskim Wschodzie. Przed południem 
całe wojsko, jakie znajdowało się w sektorze, uszykowano na plaży. Stanęły 
szeregi różnych oddziałów 7 DP gen. Leopolda Okulickiego. Byłem bardzo 
ciekaw, jak wygląda ten, który nas wyciągnął z Rosji. Gen. Anders przy-
jeżdża odkrytym wozem udekorowanym biało-czerwonym proporcem na 
przednim błotniku. Wyprostowany salutuje polską biedę. Orkiestra gra 
mazurka. Samochód zatrzymuje się, generał przyjmuje raport, rozpoczyna 
się przegląd wojska. W asyście oficerów sztabowych i łącznikowych armii 
brytyjskiej przechodzi wolno wzdłuż uformowanych oddziałów, lustrując 
wzrokiem każdego żołnierza. Jego przenikliwy wzrok spoczął też i na mojej 
twarzy. Zesztywniałem, zapamiętałem ciemne oczy, czarny wąsik. Wysoki, 
szczupły oficer, za którym zgromadzone tutaj wojsko poszłoby w ogień, gdyby 
takie życzenie dzisiaj padło. Po przejściu świty, wbrew regulaminowi, przez 
szeregi przeszedł pomruk, ludzie nie wytrzymali napięcia. Po przeglądzie 
zawinięto skrzydła. Gen. Anders, stojąc na samochodzie, przemówił do 
żołnierzy prostym, wojskowym językiem. Zapamiętałem dwa zdania, bo 
utkwiły mi w pamięci na zawsze: „Wyprowadziłem Was z domu niewoli. 
Myśli nasze będą wracać do tych, którzy tam pozostali na zawsze”. Potem 
odbyła się skromna defilada przed naszym wodzem, po piachu nadmor-
skiej plaży. Oficjalnie zapowiedział zmianę miejsca postoju naszych wojsk 
w najbliższym czasie. 
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Wróciliśmy zamyśleni do szałasów ustawionych na piaskach plaży 
nadmorskiej. Przeżywamy ten dzień jeszcze raz. Tylu ludzi wpatrzonych 
w naszego wybawiciela gen. Andersa. To napięcie pozostanie na zawsze. Co 
dalej? Dokąd pójdziemy? – nurtują nas te pytania. 

Leżąc na cienkiej macie, czuję pod sobą drobny, ciepły po gorącym dniu 
piasek nadmorski. Ziemia ta przyjęła nas życzliwie, a przecież jest to kraj nam 
obcy, groźny i nieznany. Ledwie dotknęliśmy historii świata, nasza wiedza 
w tym zakresie jest bardzo nikła. […]

 My, Polacy, mamy też przejść przez ten groźny kraj. Niejeden zo-
stawi tu swoje kości i chociaż już dawno nie wystawia się zwłok sępom, one 
nadal krążą nad tą ziemią, nad żywymi i umarłymi: „Może nie wszyscy, ale 
dojdziemy...”.

Słońce już zachodzi za odległe, błękitne pasmo gór Elburs. Co nas jutro 
czeka? Jednostajny, kojący szum Morza Kaspijskiego dochodzi do naszych 
uszu, zanim zaśniemy na piaskach w Bandar e Anzali.

Po kilku dniach wojsko zaopatrzono w australijskie kapelusze z szerokimi 
rondami. Jest dużo śmiechu. Niektórzy nie mogą tego przeboleć. Polska armia 
w kapeluszach. Mnie też się to nie podoba. Po co ta jeszcze jedna maskarada. 
Złośliwi już nas podsumowali, nazywając „azjatyccy kowboje”. Po krótkim 
czasie wszyscy zmienili zdanie. Życie nas pogodziło i przekonało, że co kraj 
to obyczaj, który ma swoje uzasadnienie. Z upałami w Persji nie ma żartów, 
tu rządzą inne prawa. Natura ma też coś do powiedzenia.

Pobyt Polaków w Persji w latach 1942–1944 spowodował dalszy znaczny 
ubytek w szeregach wojska, ale nie tylko. Ludność cywilna, która przeszła 
przez ten kraj, też złożyła daninę. Na jednym z cmentarzy w Teheranie wid-
nieje na pomniku taka inskrypcja: „Pamięci wygnańców polskich, którzy 
w drodze do Ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki 1942–44”.

Tylko na dwóch polskich cmentarzach jest pochowanych 2576 osób 
(Teheran – Dulab 1937 osób, Pahlevi 639 osób). Ale to nie wszystko. Na 
cmentarzu żydowskim dalsze 56 osób, a na pięciu cmentarzach armeńskich 
250 osób, w tym w Awhazie 102, Kazwinie 40. Łącznie zostało na tej ziemi 
w ciągu kilku lat 2826 osób. „Może nie wszyscy, ale dojdziemy...”.
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Spotkanie – Pahlevi 
(wrzesień 1942 r.)

Wyszedłem na plażę Morza Kaspijskiego, poza teren wyznaczony naszej 
jednostce, bez wyraźnego celu i potrzeby. Idę wzdłuż plaży, z jednej strony 
morze, z drugiej pasmo wzniesienia porośnięte wikliną. Podświadomie 
ciągle szukam w otoczeniu nowych twarzy, ciągnie mnie do ludzi. Może 
wśród nich jest mój ojciec, a ja nic o tym nie wiem? Mrowie ludzi na tym 
ograniczonym terenie przemieszcza się z miejsca na miejsce. Czasem serce 
zabije mocniej, może to ten? Tak podobny. Ale zaraz gorycz zalewa serce – to 
tylko złudzenie. Mozaika ludzi w różnym wieku i kondycji, o rozpalonych 
oczach, podnieconych, ciągle szukających w otoczeniu krewnych i znajomych, 
kolegów, a przede wszystkim członków rodziny, często ojców, braci, dzieci. 
W tej masie ludzi wielu leży na matach, obojętnych na wszystko, co się dzieje 
dokoła. Tych wyrwano z piekła na siłę. Czy przetrzymają, zanim trafią do 
szpitali? Z ust do ust podawane są coraz to nowe informacje, czasem tak 
fantastyczne, że wzbudzają śmiech. Krążą też różne plotki dotyczące tych, 
którzy jeszcze pozostali w Rosji, jak też naszej przyszłości.

W tym mrowisku niespodziewanie natknąłem się na młodego, strasz-
nie wychudzonego żołnierza w tropikalnym uniformie i w australijskim 
kapeluszu naciągniętym głęboko na dużą, ogoloną na zero głowę. Patrzy 
na mnie nieprzytomnie dużymi oczami o białkach nieco pożółkłych. – Nie 
poznajesz? – zapytał w końcu. – To ty, Stachu? Przywitaliśmy się serdecznie. 
Jak on się zmienił, przecież to tylko rok od naszego rozstania. Nie mówię mu 
tego. Może ja też tak wyglądam, tylko tego nie widzę? Stoimy zagrzebani po 
kostki w nadmorskim, żółtym piasku i na przemian szybko wyrzucamy z siebie 
to, co przeżyliśmy od chwili rozstania w sowchozie, we wrześniu 1941 r. Od 
tego czasu upłynął prawie rok, jak on, z matką i bratem, wyjechali na północ 
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razem z rodzinami Ukraińców, aby trafić do naszego wojska organizowanego 
nad Wołgą. Z całej Rosji, kto tylko żył i wiedział, z łagrów, więzień i zesłania 
ciągnęli tam ludzie w łachmanach, o głodzie, wykorzystując wszystkie do-
stępne środki lokomocji. W tym czasie dochodziły do nas tylko nieoficjalne, 
skąpe informacje na ten temat. Ukraińcy ciągnęli bliżej frontu, mając w tym 
swój cel. Oni wykorzystywali tylko zaistniałą sytuację. Okazało się jednak, 
że na północy, na linii Omsk – Czelabińsk, warunki życia były jeszcze gorsze 
niż na południu. Brakowało tam wszystkiego. Na bazarach też niczego nie 
można było dostać, a jak ktoś coś miał, to cenił niewiarygodnie wysoko, 
pokrywając ryzyko wpadki z powodu nielegalnego handlu. Milicja węszy 
wszędzie. Front pożera wszystko, a jego potrzeby nigdy nie są dostatecznie 
zaspokojone, dlatego tereny wzdłuż tej ważnej magistrali ogołocone są ze 
wszystkiego. Stacje zapchane są wojskiem. Złodziejstwo, rozbój panoszą się 
powszechnie. Do tego okropne mrozy i długie wyczekiwania, aby dostać 
się do wagonu. Ludzie czekają tygodniami bez skutku. Do tego ich jeszcze 
okradli i to zadecydowało, że zawrócili na południe, aż do Uzbekistanu. Tu 
trafili do sowchozu, który zajmował się uprawą bawełny, bieda okropna. Całe 
szczęście, że nasze wojsko w styczniu zaczęło z północy zjeżdżać na te tereny 
i to ich uratowało. Przy pomocy wojska przetrwali do wiosny, a wiosną Stach 
wstąpił do naszej armii. Jego matka z bratem są teraz koło Teheranu. Przeszli 
więc dodatkowe piekło, dobrze, że to tak się skończyło.

Ja natomiast przekazałem mu, jak uciekliśmy z sowchozu do Semipałatyńska 
na południu Kazachstanu, że jest tam polska delegatura, która opiekuje się 
polskimi rodzinami i tam zostaliśmy zarejestrowani, że w lutym trafiłem do 
wojska i jestem w szkolnej jednostce – chłopcy w wieku 16–l8 lat, i że wszyscy 
są zdrowi, a tylko naszych ojców nie ma. Jego ojciec był w Ostaszkowie, a mój 
w Kozielsku. Wszelki ślad po nich zaginął. W roku 1942 nasz ambasador 
kilkakrotnie zwracał się do odpowiednich władz sowieckich, aby Polaków 
z tych obozów odszukali. Nic z tego, nie pomogła nawet interwencja gen. 
Andersa u samego Stalina. Teraz w wojsku mówią różnie, ale przeważa 
pogląd, że oni już nie żyją, zginęli w tej barbarzyńskiej krainie. Dobrze, 
że ma tu matkę i brata. Ja i tego nie mam, a co to znaczy, to nie muszę mu 
tłumaczyć, sam rozumie.

Rozmawiamy chaotycznie, tyle się wydarzyło w tym krótkim czasie. 
W pewnym momencie z jego strony padła propozycja, abym przeniósł 
się do ich pułku, który ma teraz niepełne stany w bateriach. Dużo z nich 
zmarło w Rosji na tyfus plamisty, a potem w lecie na tyfus brzuszny i ma-
larię. Teraz chętnie mnie przyjmą. Zapytałem, co to za jednostka? Jest to 7 
pułk artylerii lekkiej, podległy 7 DP. Dodatkowo nadmienia, że jest mu tam 



287

dobrze, a najważniejsze, że jest wesoło, bo dużo chłopaków jest w naszym 
wieku. Bylibyśmy znowu razem. Co o tym myśleć? Przecież tyle przeszedłem 
z kolegami w Rosji i teraz miałbym ich opuścić? Jeszcze chwilę pomyśla-
łem nad tą propozycją. Nie, zostanę w swojej jednostce. Tu mam większe 
perspektywy, a my mamy wszyscy wspólny cel przed sobą, chcemy zostać 
w wojsku oficerami służby zawodowej. Za rok może spotkamy się, będę 
już na pewno w jednostce liniowej. Może nawet trafię do ich pułku. Zdążę 
jeszcze się nawojować i oby Bóg tylko dał zdrowie, to na pewno się spotka-
my. Nie nalegał, ale i nie był rad z mojej decyzji. Jeszcze informujemy się 
nawzajem, kogo spotkaliśmy z naszych stron. Ja przypomniałem mu braci 
Wesołowskich, których spotkałem w Guzar, we Wrewskoje Żukowskiego 
„Gumkę”, który służył w batalionie „Specjalnym” oraz nauczyciela z 2 klasy, 
por. Smółko, o którym słyszałem, ale jeszcze go nie spotkałem. Z kolei Stach 
informuje, że widział się z Jarosławskim i Łechem, którego matka uciekła 
z wagonu na terenie Rosji. A więc jest nas tutaj kilku i zaraz robi się nam 
raźniej. Jeszcze to i owo ciśnie się na usta, ja dopytuję się, czy nie spotkał 
znajomej dziewczyny z centrali, z którą jakiś czas pracowałem u ziemlemiera. 
Ale on nie stykał się z dziewczętami z PSK146. One były rozlokowane w rejonie 
organizacyjnym 6 DP. Wymieniamy jeszcze numery jednostek, aby ułatwić 
kontakt listowny, i życząc sobie nawzajem powodzenia, rozstajemy się tym 
razem na czas dłuższy.

Nikt z nas nie przypuszczał wtedy, że ponownie zobaczymy się dopiero 
w Polsce. Upłynie równo pięć lat od tej rozmowy na plaży w Persji. Spotkanie 
to w Polsce będzie mocno zakrapiane, bo przeżyjemy wojnę i niewolę sowiecką. 
Potem odbędą się odwiedziny koleżanek i kolegów i jeszcze raz przeżyjemy 
wspólnie to wszystko, co nam zrządzeniem losu było przeznaczone.

W dali mignęła jeszcze raz jego sylwetka, zanim wmieszał się na dobre 
w tłum takich samych jak my, żyjących nadzieją, że powrócą do kraju. On 
wkrótce, po 8 dniach, wyjechał do Iraku, ja po dwóch tygodniach przez 
Teheran, Bagdad i Amman do Palestyny.

146  PSK – Pomocnicza Służba Kobiet – polska formacja wojskowa istniejąca w latach 
1941–1946 przy Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Należące do niej kobiety 
określano potocznie mianem „pestek”.
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Przez góry Elburs 
(wrzesień 1942 r.)

Żegnamy żyzny nadmorski skrawek ziemi perskiej, na którym leczyliśmy 
swoje dolegliwości, nabieraliśmy sił przed dalszą drogą. Jedyny to rejon uro-
dzajnej ziemi w Persji o stosunkowo łagodnym klimacie. Słońce towarzyszyło 
nam codziennie i wszystkiego mieliśmy pod dostatkiem. Kojący szum morza 
ułatwiał osiągnięcie równowagi psychicznej. Wypoczęci, opaleni nadmorskim 
wiatrem, ładujemy się na podstawione ciężkie wozy ciężarowe z napędem 
na trzy osie. Samochody prowadzą perscy kierowcy, którzy dobrze znają 
miejscowe warunki, a nade wszystko góry, przez które musimy przejechać. 
Panuje ogólne przekonanie, że są wspaniałymi kierowcami, którzy jedno-
cześnie wierzą w przeznaczenie. To ułatwia im odważną, na granicy ryzyka, 
jazdę w tych trudnych warunkach. Słowa Allaha są dla nich wszystkim. 

Z Pahlevi do Teheranu mamy do pokonania około 300 kilometrów, z tego 
2/3 trasy to góry. Kilka pasm wysokich gór, które mamy przejechać w po-
przek, ciągną się ze wschodu na zachód. Odgradzają one dostęp w głąb kraju. 
Są wysokie, a nawet bardzo wysokie. Najwyższy szczyt sięga prawie 6000 
metrów. Cóż znaczy Giewont, a nawet Rysy. Odległość tę mamy pokonać 
w dwóch etapach samochodami o ładowności 5 ton, na których znajdować 
się będzie po 14–20 żołnierzy. Przeprowadzono selekcję ludzi i odpowied-
ni podział. Wyznaczono w każdym wozie dowódcę odpowiedzialnego za 
przestrzeganie surowego regulaminu w czasie drogi. Ruszamy. Jeszcze raz 
oglądamy się za nadmorską plażą, więcej już jej nie zobaczymy. Samochody 
nabierają szybkości, kierując się na południe. Kolumna z miejsca rozciąga 
się na dużej przestrzeni, zachowując wymagane odstępy między wozami. 
Droga wyboista, szutrowa, już pnie się do góry. Na razie jedziemy dość 
ostro. Silnik w naszym samochodzie pracuje równo. Kierowca swobodnie 
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prowadzi maszynę, paląc jednocześnie amerykańskie papierosy. Widać re-
fleks, pewność siebie i opanowanie. Co jakiś czas podnoszony kciuk dłoni 
ma być podkreśleniem szczęśliwie pokonanej przeszkody. Demonstruje to, 
odwracając głowę w naszym kierunku i błyskając z zadowolenia białymi 
zębami. Wolelibyśmy, aby pilnował kierownicy. Droga zaczyna wić się 
serpentynami, ciągle w górę. Na tym poziomie rosną jeszcze gęste bukowe 
i dębowe lasy. Piękne dzikie lasy i bajecznie zielone stoki gór już z wolna 
pozostają coraz niżej, a my wciąż pniemy się wyżej i wyżej. Po pokonaniu 
jednego pasma, przed nami odsłaniają się nowe, za każdym razem wyższe, 
aż gdzieś na horyzoncie giną w obłokach. Wokół przepaście, aż kręci się 
w głowie. Jedziemy wolniej w kłębach kurzu, który osiada na twarzach, 
zatyka nosy, wysusza gardła.

Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, jakie czekają nas emocje. Przed 
wyjazdem uprzedzano nas i instruowano, jak mamy się zachowywać, ale 
rzeczywistość przekroczyła wszelkie prognozy, a to przecież dopiero początek 
drogi. Stromizna jest coraz większa. Dawno skończyły się kwitnące zielenią 
sady licznych górskich poletek. Minęły rejony przylepionych do stromych 
zboczy małych lepianek, w których mieszkają nad samymi przepaściami 
perscy górale. Za nami pozostały piękne lasy liściaste z licznymi potokami. 
Teraz dominują krzewy, krzaki niskopienne i w dalszym ciągu rozległe, ładne 
zielone hale. Z prawej strony wiszą nad nami skalne ściany, z lewej dolina, 
wąwóz, środkiem płynie rzeka Mau-Dzył otoczona soczystą zielenią. Za 
rzeką pasmo potężnych gór najeżonych postrzępionymi graniami. Z wykutej 
w skale drogi widoki są przepiękne. W dole, kilkaset metrów niżej, połyskuje 
źródlaną wodą strumyk. Na zboczach pasą się stada owiec i kóz. Z tej odle-
głości wyglądają jak białe lub czarne plamki na tle zieleni. Motor rzęzi całą 
mocą na wysokich obrotach i ciągnie cały czas w górę. Po lewej ogromna 
przepaść. Na skarpie, w dole pod samotną skałą, poskręcane blachy, elementy 
kół – to pozostałości po ciężarówce, która spadła z drogi. Im wyżej, tym więcej 
wraków wojskowych, cywilnych. Już nawet nie liczymy, jest ich tak dużo. 
Rozstawieni po obu stronach burt wozu obserwujemy okolicę i coraz bardziej 
ostre zakręty. Każdy trudny, często mający 180 stopni, bardzo niebezpieczny. 
W wyższych partiach obsługiwane są one przez żołnierzy z regulacji ruchu, 
którzy stojąc na skale nad zakrętem, sygnalizują chorągiewkami, czy droga 
od niewidocznej strony jest wolna. Służba ta bardzo ułatwia nam jazdę 
i zmniejsza zagrożenie. Odcinkami droga jest jednokierunkowa, wymaga 
to postoju na mijankach. Ponadto jest oznakowana znakami zagrożenia, bo 
często wóz musi kilkakrotnie się cofać, aby pokonać zakręt. Żelazne barierki 
zabezpieczające, ustawione nad przepaściami, tylko symulują bezpieczeństwo. 
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Na tym odcinku ruch z góry jest teraz wstrzymany, jedziemy śmielej, chociaż 
skały nad nami i pod nami. Na tej wysokości już nic nie rośnie. Co jakiś czas 
spotykamy na drodze odłamki skał, drobnych kamieni, a nawet są wypadki, 
że i mniejsze głazy. To pozostałości po lawinach, które czasem suną w dół. 
Strach myśleć, co by z nas zostało, gdyby raptem runęła lawina głazów, 
a nawet kamieni. Też by wystarczyło.

Nad nami czyste niebo, a na nim sęp nieruchomy, poza tym ani chmurki. 
Co jest w dole, nie wiemy, bo przesłaniają nam mgiełki i rzadkie chmurki. 
Śmiesznie to wygląda, jak chmury są poniżej. Daje znać o sobie zmiana 
temperatury. Wkładamy swetry, a nawet płaszcze. Jest zimno, mimo że nad 
nami słońce w całej krasie. Powietrze jest też rzadsze, odczuwamy to od 
dłuższego już czasu. Jeszcze nie przejechaliśmy najniższego punktu przełęczy. 
Ciągle wspinamy się w górę, często na biegu terenowym. Niektórzy usiedli 
na środku wozu, aby nie patrzeć, ale i tak wymiotują od zmiany ciśnienia 
i zawrotów głowy. Chmury paradują już odważnie poniżej, nad nami zostało 
czyste powietrze i słońce. W dalszym ciągu spotykamy zburzone barierki, 
powyginane słupki, ale po wrakach ani śladu. Często dech nam zapiera 
z wrażenia. Droga też nie jest najlepsza. Wyrwy po ulewnych deszczach, 
miejscami zasłane drobnymi kamieniami i gruzem.

Wjeżdżamy w najwyższe pasmo gór Elburs, obszar wygasłych wulkanów. 
Teraz tylko szare, prawie czarne skały i chmury. Wreszcie dotarliśmy na 
przełęcz. Dokoła ostre szczyty pokryte śniegiem, który skrzy się w słońcu 
różnymi kolorami. Po kilku godzinach bardzo niebezpiecznej drogi poko-
naliśmy najniższy poziom przełęczy i jesteśmy już po drugiej stronie. Za 
nami pozostają sięgające nieba szczyty, pokryte wiecznym śniegiem i lodem. 
Przed nami teraz karkołomny zjazd. Cały czas będziemy jechać w dół. Zjazd 
z zakrętami, które musimy pokonywać wolno, czasem wolniutko i na raty, 
potem znowu lecimy, hamując silnikiem. Zmiana ciśnienia zatyka nam uszy, 
przyspiesza bicie serca, ale wytrzymujemy i to. Słońce skryło się za stokiem 
góry. Robi się zimno, ale nam jakoś teraz raźniej. Jesteśmy już na poziomie 
zasięgu drzew, a więc około 1600 metrów nad poziomem morza. Zaczynamy 
ściągać płaszcze, swetry, czeka nas znowu upał. Dokoła zielono, strumyki. 
Humory mamy coraz lepsze.

Wjeżdżamy na wysoki płaskowyż. Mamy już gładką asfaltową szosę. Po 
kilkunastu kilometrach zatrzymujemy się przy małej osadzie, aby trochę 
ochłonąć po przeżytych wrażeniach i coś niecoś przekąsić. Otwieramy chle-
baki, wyciągamy suchy prowiant, który dostaliśmy na drogę. Na jedzenie nie 
mamy jednak ochoty, za to pijemy ponad normę. Kolumnę wozów otoczył 
tłum perskich handlarzy i dzieciarnia. Jedni oferują papierosy, daktyle, 
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banany, pomarańcze i różne drobne pamiątki, drudzy proszą o bakszysz147. 
Zrobił się harmider. Pakujemy manatki i ruszamy dalej, aby szybciej pozbyć 
się tych natrętów.

Po obu stronach drogi na zboczach niedużych wzniesień ciągną się upra-
wy arbuzów, winogron i warzyw, szczególnie cebuli, której zapach unosi się 
w powietrzu w każdej mieścinie. Obok rosną drzewa granatów i smukłe 
palmy daktylowe. Poboczami wzdłuż drogi ciągną karawany wielbłądów 
z dzwoneczkami. Zwierzęta objuczone są do granic wytrzymałości. Spod 
worków, bel, sterczą im tylko dumnie niesione głowy. Spotykamy Persów 
zdążających do miasta Kazwin, jadą przeważnie na osiołkach. Do miasta 
mamy jeszcze około godziny drogi i tam będziemy nocować. Persowie po-
zdrawiają nas: – Salam alejkum – często słyszymy. Odpowiadamy po polsku, 
bo nie znamy na tyle perskiego.

Wjeżdżamy do miasta Kazwin. Ładna miejscowość, nowocześnie zabu-
dowana, dobrze oświetlona. Dużo starych meczetów. Dokoła pełno ludzi 
w czystej bieli, noszących się z dostojeństwem. W zajazdach na parkingach 
kilimy, maty i herbata z rodzynkami. Zatrzymujemy się na nocleg obok ka-
rawanseraju148. Tu w odległych czasach zatrzymywali się kupcy, pielgrzymi, 
rycerze arabscy. Zapach cebuli i czosnku, zmieszany z innymi specyfikami, 
daje specyficzny zapach wschodu. Obok stacjonuje jednostka radziecka. 
Oni okupują północną część Persji, a Anglicy południową. Z dala dolatuje 
chóralny śpiew i dźwięki harmonii: „S nami Stalin radnoj, on żeleznoj ru-
koj...”149 itp. Mogą śpiewać do woli, front daleko. Tutaj pilnują Persów i nie 
spuszczają z oka Kurdów, którzy dążą do uzyskania niepodległości, bo mają 
zapewnione wsparcie Niemców.

Szybko zapada zmierzch. Nocujemy w namiotach, w typowym obozie 
etapowym i prowadzonym przez załogę hinduską. Otrzymujemy kolację 
i możliwość umycia się. Samochody tymczasem pobierają benzynę, aby jutro 
o świcie ruszyć w dalszą drogę. Za dużo wrażeń na jeden dzień, idziemy spać. 
Rano budzi nas głos z minaretów. Niewidoczny muezin woła z wysokości 
minaretów dominujących nad miastem: „Bóg jest wielki, Bóg jest wielki. 
Zaświadczam, że Mahomet jest wysłannikiem Boga, przybywajcie na mo-
dlitwę. Spieszcie do zbawienia”.

147  Bakszysz (pers.) – rodzaj napiwku, jałmużny.
148  Karawanseraj (pers.) – dom zajezdny dla karawan lub miejsce postoju karawan 

z pomieszczeniami dla podróżnych.
149  Pieśń do słów Wasilija Lebiediewa-Kumacha z propagandowego filmu sowieckiego 

z 1938 r. pod tym samym tytułem, w reżyserii Jefima Dżigana.
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Ledwo zamknęliśmy oczy, a już pobudka. Szybko i sprawnie pakujemy 
swoje rzeczy i zaraz po śniadaniu ruszamy w dalszą drogę. Teraz prosto do 
Teheranu, stolicy Persji. Jest co oglądać. Persja to kraj o klimacie konty-
nentalnym, zimnych nocach i bardzo gorących dniach. Kraj bardzo ubogi 
w wodę. W pobliżu jej źródeł spotykamy kępy drzew daktylowych. Palmy są 
piękne, a także fikusy i cytrusy. Spotykamy nie tylko Persów, są też Kurdowie 
i Arabowie, wszyscy wyznają mahometanizm. Persja to mozaika narodów, są 
jeszcze Żydzi oraz cała plejada ludów uzbecko-afgańskich. Ludzie miejscowi 
stwarzają wrażenie, że poza handlem nic nie robią. Faktycznie, handlować 
umieją wszystkim, nawet sprzedadzą Żydów. Po drodze spotykamy ślady 
bardzo bogatej kiedyś kultury, zwłaszcza pozostałości architektury.

Dobrze już po południu dojeżdżamy do stolicy. Od gór czujemy powiew 
chłodniejszego powietrza. Na tle bezchmurnego nieba promienie oślepia-
jącego słońca iskrzą się na zlodowaciałych szczytach górskich. Wygląda to 
na dole zadziwiająco. Jedziemy szybko dalej dobrą asfaltową szosą. Masyw 
górski jest coraz bliżej. Już widać na zboczach tarasy, domki wśród zieleni. 
Jest to ogromny kontrast z tym, co nas otacza. Takie kontrasty dla Bliskiego 
Wschodu nie są niczym nadzwyczajnym. Coraz częściej spotykamy kara-
wany objuczone towarami lub niosące na grzbietach całe rodziny wraz ze 
skromnym dobytkiem. Wielbłądy z dumnie podniesionymi głowami kroczą 
majestatycznie jeden za drugim jak wąż pustynny. Z każdej karawany do-
chodzi cichy dźwięk małych metalowych dzwoneczków umieszczonych na 
kantarach150. Pełno też małych osiołków, ciemnych i o jaśniejszej sierści. Te 
małe, ale silne zwierzęta, objuczone nieraz dużymi koszami pełnymi owoców 
i warzyw, dają sobie radę, nawet gdy biegną truchtem. Wszystko to ciągnie 
teraz do miasta, aby jutro z samego rana znaleźć się na targowiskach.

Pędzimy w miarę szybko, wóz za wozem z rykiem syren i klaksonów. 
Wszyscy już chcielibyśmy trochę odpocząć po okropnym upale i nieustają-
cym kurzu. Mimo zmęczenia stoimy oparci o burty samochodów i szeroko 
otwartymi oczami rejestrujemy przesuwające się obrazy Azji. Na przedmie-
ściach miasta wozy zatrzymują się na punkcie kontrolnym. Żandarmeria 
hinduska sprawdza papiery u dowódcy naszej kolumny. Po udzieleniu jeszcze 
niezbędnych informacji zezwala na dalszą jazdę. Gdy tylko samochody za-
trzymały się, momentalnie otoczyła nas zgraja handlarzy. W mgnieniu oka 
rozkładają na ziemi dywaniki i różne towary. Oferują wszystko, co mogą 
tylko na osiołku przywieźć. Młodzi chłopcy dla odmiany głośno proponują 

150  Kantar – rodzaj skórzanej lub parcianej uzdy końskiej.
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nam kobiety: – Very good madam151. Zaraz mogą je nam dostarczyć, jeżeli nie 
mamy czasu sami się pofatygować. Ci młodzią są tak natrętni, że wchodzą 
nam dosłownie na głowy. Opędzamy się od nich jak od szarańczy, ale chyba 
niezbyt zdecydowanie, a więc mało skutecznie. Na szczęście zaraz ruszamy 
dalej. Biegną jeszcze jakiś czas za nami, jednak dają spokój tym zawodom.

Wreszcie przejeżdżamy przez miasto wschodu i nie wierzymy własnym 
oczom. Centrum to dzielnica na wskroś europejska. Daleko Warszawie do 
tej wschodniej metropolii. Ulice szerokie, nawierzchnia asfaltowa i dobrej 
jakości. Rezydencje w stylu zachodnioeuropejskim. Ulice dobrze oświetlone, 
z pięknymi neonami. Dużo różnych reklam. Okna wystawowe zapełnione 
towarami. Salony mody, magazyny, sklepy jubilerskie, restauracje na ulicach, 
dużo eleganckich samochodów różnych marek świata, dużo zieleni egzo-
tycznej, ogródki z parasolami, dużo klombów. Jednym słowem szykownie, 
a piękne meczety ze smukłymi minaretami podkreślają, że to jednak jest 
imperium wschodnie.

Na chodnikach dużo wojskowych. Są Anglicy, Amerykanie, Hindusi, 
trochę Rosjan, chociaż mają tutaj swoje bazy. Są też Australijczycy i Polacy. 
Otwieramy oczy, bo jest dużo ładnych perskich kobiet, ubranych po euro-
pejsku, modnie jak w Paryżu. Nie pasuje to nam do tego, co wiemy z lektury 
szkolnej. Jest to co prawda pierwsze wrażenie odebrane z samochodu. Tej 
drugiej strony jeszcze nie znamy, mimo to jest co podziwiać. W miarę szybko 
przejeżdżamy przez miasto i zbliżamy się do obozów rozmieszczonych przy 
drodze. Wreszcie zatrzymujemy się w polskim obozie przejściowym dla 
wojskowych na peryferiach miasta na prawdziwej pustyni.

151  Very good madam (ang.) – tu: Bardzo dobra prostytutka.
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Teheran 
(listopad 1942 r.)

Obóz nasz to morze namiotów rozbitych na półpustynnym obszarze obok 
głównej drogi do Meszhed. Zatrzymujemy się na kilkanaście dni przed dal-
szą drogą do Iraku. Zajmujemy wyznaczone nam namioty i urządzamy się 
wygodnie, jak na te warunki. Znowu zaczyna się liczenie, sprawdzanie, chyba 
lubimy reorganizacje. Skład kompanii ciągle teraz się zmienia. Jedni odchodzą 
nawet do cywila, więcej jednak do szpitali, a drudzy zaś znów przychodzą. 
Bardzo dużo rekrutuje się z cywilnych obozów, które są w pobliżu. W czasie 
sierpniowej ewakuacji do Persji znowu trafiło około 20000 ludzi, którzy nie 
służyli w wojsku. Do nas trafił też Wiesiek Tyszewicz. Znamy się, pracowa-
liśmy razem w porcie rzecznym przy załadunku statków w Semipałatyńsku.

Zastanawialiśmy się, co ich tak spłoszyło w Persji. Sprawa się wyjaśniła. 
Teheran jest obecnie siedzibą naszej ambasady i delegatury Dowództwa Armii 
Polskiej. Tutaj zapadają decyzje dotyczące dalszego losu ludności cywilnej. 
Samotnych, posiadających odpowiednią kategorię zdrowia, przekazuje się 
do dyspozycji wojska. Sieroty nieletnie wysyła się do Indii, natomiast matki 
z małymi dziećmi i ludzi starszych wysyła się do Afryki. Ludność polska 
panicznie boi się Afryki i na samą myśl wyjazdu cierpnie im skóra. Dlatego, 
kto jak może, wymiguje się od wyjazdu. Szukają możliwości zakotwiczenia 
się koło organów wojskowych. Dlatego taki ruch w jednostkach. Wszędzie 
jednak są ludzie, którzy swój interes mają za podstawę działania.

Do Teheranu mamy kilka kilometrów dobrą asfaltową drogą. Jest też ko-
munikacja, obok obozu postój taksówek. Autostop jest bardzo modny na tych 
terenach. Duży ruch wozów wojskowych różnych krajów gwarantuje dojazd 
i przyjazd. Codziennie odwiedzają nasz obóz różni ludzie, przeważnie Polacy 
w cywilu. Pytają o swoich krewnych, rodziny, często o swoje dzieci. Chcą 
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wiedzieć, czy my ich przypadkiem nie znamy, czy nie spotkaliśmy. Wędrówka 
ta trwa już drugi miesiąc, zaczęła się jeszcze w Pahlevi. Między nimi bardzo 
często są ludzie, którzy mają zaburzenia umysłowe. Ci w kółko powtarzają to 
samo. Niezmordowanie szukają swoich dzieci, rodzeństwa. Wyraz ich twarzy 
mówi wszystko. Ci już nie płaczą, wymieniają tylko swoje żale i idą dalej. Są 
to ludzie nieszczęśliwi. Kto na obczyźnie będzie chciał i mógł się nimi zająć?

Czy ci, co zdołali wyjść z „raju”, dotrą do Polski? Gen. Sikorski kiedyś 
w uniesieniu zapewniał, że przy pomocy Bożej doprowadzi Polaków do 
wolnej Polski. A co tymczasem? Za nami coraz dłuższy rząd krzyży i kto im 
zapali świecę? W miejscowych szpitalach leży teraz masa Polaków, wojsko-
wych i cywilnych. Niektórzy trafili prosto ze statków, drugie tyle doszło już 
nowych. Nie wszyscy dochodzą do zdrowia. Miejscowy cmentarz zapełnia 
się. Jest już 500 nowych mogił. A ile biedy i tragedii, już nie liczymy. W po-
bliżu naszego obozu jest obóz nr 2 z ludnością cywilną, a obok rozlokowały 
się nasze ochotniczki z PSK. One mają najbliżej do miasta. One też tam 
budowały swoją historię.

Kilka dni zajmują nam sprawy organizacyjne i porządkowe. Znowu 
sprawdzają ewidencję, wprowadzają uzupełnienia, liczą, bilansują. Te ciągłe 
liczenia już nas drażnią. Sprawdzanie stanu ekwipunku na każdym dłuższym 
postoju tak nam obrzydło, że na wiadomość o przygotowaniu się do jeszcze 
jednego sprawdzianu dostajemy gęsiej skórki. Nie tylko zaciskamy zęby, ale 
już głośno burczymy, bo co możemy więcej zrobić?

Dzisiaj całą paczką ruszamy do miasta, aby z bliska zobaczyć tę perłę 
Bliskiego Wschodu, skąd do Warszawy tylko 4371 kilometrów. Zaczynamy 
od azjatyckiej dzielnicy, która jest jednym wielkim targowiskiem, pełnym 
wrzawy, natrętnej muzyki wschodniej i gamy różnorodnych zapachów. 
W powietrzu unosi się zapach ambry, czosnku, olejków, cebuli. Wszystko 
to zmieszane jest ze smrodem odchodów osłów i wielbłądów. Przy wysokiej 
temperaturze chwilami zapachy te są nie do wytrzymania. Mimo to wszędzie 
moc różnorodnych dywanów, różnych drobnych wyrobów rękodzielniczych, 
owoców południowych i wyrobów cukierniczych takich jak chałwa. Do 
tego uliczne usługi, od fryzjerskich po konsumpcyjne. Wokół straganów, 
stoisk i obnośnego handlu tłum ludzi zaaferowanych interesami. Z rzadka, 
bokiem, przemykają kobiety w czarnych czadrach152. Wyglądają jak kruki, 
posłuszne woli i nakazom Mahometa. Ostrzegano nasze kobiety, aby pod 
żadnym pozorem nie podpisywały miejscowej ludności żadnych papierów, 
bo zginą sprzedane do haremów i nikt nie będzie mógł im pomóc.

152  Czadra – inaczej czador (pers.) – zewnętrzne ubranie kobiet muzułmańskich.
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Na wąskich ulicach pełno odchodów zwierzęcych. Chodząc, trzeba uwa-
żać, aby nie wdepnąć. Nie brakuje też i zwierząt objuczonych tak, że trudno 
się przecisnąć. Sprzedaż obwoźna na małych osiołkach oferuje wszystko, 
od południowych owoców do pamiątek i biżuterii ze złota lub srebra. Mają 
też oryginalne miniaturowe malarstwo wschodnie i artystyczne tkactwo. Im 
dalej brniemy, tym bardziej egzotyczne obrazki oglądamy, jak z bajki. Pełno 
też tanich tkanin perkalowych, obuwia letniego, dominują różne sandały. 
Dużo pachnideł, olejków. Co krok spotykamy małe warsztaty tkackie, przy 
których pracują nieletnie niewolnice. Tkają słynne perskie dywany różnych 
rozmiarów. Na stoiskach ulicznych dużo jest ozdobnych naczyń i garnków, 
różnych wyrobów z metali i pięknej białej broni ze słynnymi kindżałami. 
Ta różnorodność towarów, gwar, piskliwa muzyka i zapachy sprawiają, że 
człowiek staje się cząstką tej społeczności, zapominając, co tu robi. Co jakiś 
czas spotykamy duże tablice Out of bounds – wejście zabronione, dalej ani 
kroku. Mimo że jesteśmy dużą grupą, nie próbujemy tam wchodzić.

Zawracamy do części europejskiej i przysiadamy w najbliższym ogródku, 
aby się napić i trochę dać wytchnienia nogom. Jest tu przestrzennie, ulice 
szerokie, witryny sklepowe bogate i ciszej, mimo że na chodnikach pełno 
ludzi. Obok ogromnego pięknego meczetu ładny placyk z palmami. Dalej 
duży pasaż handlowy, kram przy kramie. I tu też wschodnia muzyka, ale 
już nie tak agresywna. Idziemy dłuższą chwilę wśród kramów ze złotem. 
Naszyjniki, korale, kolczyki, pierścienie jakich u nas nie widziałem. Jest też 
dużo wyrobów ze srebra z dodatkiem kamieni. Sami złotnicy, tyle bogactwa na 
ulicy. Dalej futra, tkaniny, wyroby ze skór i dużo eleganckiego europejskiego 
obuwia. Za mało mamy tumanów, aby coś cennego sobie kupić na pamiątkę. 
Wreszcie znalazłem na swoją kieszeń ładny, gruby srebrny sygnet z wygra-
werowanym polskim orłem próby 560. To ostatni krzyk mody. Persowie 
szybko zrozumieli, czego nam, Polakom, potrzeba. Dobrzy psychologowie 
i jeszcze lepsi handlarze, nawet Żydzi im ustępują. Nawet niedużo zapłaciłem.

Inteligencja perska żyje po europejsku. Mieszkają w pięknych domach, 
mają luksusowe samochody. Kobiety są drobne, czarne, ubrane modnie, 
a nawet elegancko. Chodzą bez zasłon w towarzystwie męskim. Na co dzień 
noszą dużo ładnej biżuterii ze złota. Srebro nosi biedota. Ta warstwa spo-
łeczna demonstruje wschodnią mentalność obwieszania się świecidełkami. 
Dotyczy to również mężczyzn. Rzucają się w oczy eleganccy oficerowie 
perscy w długich skórzanych butach, ładnie skrojonych mundurach, z rę-
kawiczkami skórzanymi w ręku. Noszą się prosto, a ponieważ są szczupli, 
wyglądają elegancko. Między szejkami i bogatą inteligencją, posiadającymi 
w tym kraju dominującą rolę, a pozostałą większością społeczeństwa jest 
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ogromna przepaść. Nawet w centrum miasta spotykamy ludzi leżących na 
ziemi pod murem, umierających na oczach przechodniów lub już nieżywych, 
często przykrytych tylko gazetą. Tymi nędznikami nikt się nie interesuje. 
Ludzie przechodzą obok obojętni. Kraj ten, jak zresztą cały Bliski Wschód, 
to obszary o szalonych kontrastach. Obok dużego bogactwa skrajna nędza, 
gdzie gromady żebraków, często oszpeconych, omija się z daleka. A co jest 
w dzielnicach niedostępnych Europejczykom, można sobie tylko wyobrazić.

Wszystko to dzieje się w kraju tak zasłużonym dla kultury światowej. 
Piękny pałac Persepolis z V wieku przed naszą erą, Sepan-mauzolleum po-
ety Hafiza, jednego z największych liryków świata, monumentalne pomniki 
władców tak kontrastują ze straszną biedą, jakby były z innego świata. Ślady 
pięknej architektury, zapisy w starych księgach, miniaturowe malarstwo, 
artystyczne tkactwo są obecnie jak brylanty na kożuchu.

Mimo wielkiego bogactwa jakie daje ropa, kraj jest zacofany, bo obcy 
kapitał doi Persję niczym pijawka. Obecna okupacja to nic innego jak za-
bezpieczenie interesów bogaczy tego świata. Persowie zbierają tylko resztki 
z wzmożonego ruchu handlowego, wciskając na siłę swoje produkty, budując 
dużo domów publicznych dostosowanych do wymogów wojska. Oddzielne 
dla oficerów, podoficerów i naturalnie oddzielne dla Anglików. Na ulicach 
naganiacze dosłownie ciągną za rękę każdego, aby odwiedził good madam. 
Persowie potrafią wykorzystać każdą okazję i robią, co mogą.

W pewnym momencie spotykamy na ulicy zwarty oddziałek wojska 
perskiego z bronią. Przystajemy z ciekawości. Żołnierze ubrani niechlujnie, 
biednie, z bronią na ramieniu maszerują ulicą stolicy państwa, wybrukowaną 
granitową kostką, w owijaczach, lecz bez butów. Maszerują boso. Ten widok 
może zaszokować każdego Europejczyka. Staliśmy jak oniemiali. Dużo 
widzieliśmy po drodze, jaką przeszliśmy, lecz ten widok nas zaskoczył. Jak 
oni wyglądają na głębokiej prowincji? Persja jest przecież dużym krajem. 
Natomiast oficer jest elegancko ubrany, ma oficerki. Jechał na pięknym arabie, 
nie zdając chyba sprawy z tego, kogo prowadzi.

Ruszamy dalej, nogi jak z ołowiu, sporo wbiliśmy na licznik kilometrów. 
Jest późne popołudnie. Gazeciarze wykrzykują tytuły ostatnich wiadomości, 
uganiając się po ulicach ze stertami gazet. Wracamy do obozu. Jutro odwie-
dzimy polski cmentarz wojskowy. Jest za miastem, na odkrytej pustyni, szary, 
smutny jak nasza dola. Od przystanku, idąc pieszo do obozu, dla ulżenia 
nogom ryknęliśmy na całe gardło: „Była sobie jak łania, ochotniczka panna 
Frania...” itp. Słyszano nasze ryki w obozie.

Już leżąc w namiocie, przypomniałem, że Kara Mustafa, Wielki Wezyr, 
który nieopatrznie zapędził się w nasze rejony, dostał lekcję od Sobieskiego. 
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To wspomnienie poprawiło moje samopoczucie. Nim zasnąłem, słyszałem jak 
drogą na wschód, do Meszhedu i dalej przez granicę do Aszchabadu, ciągną 
jeden za drugim studebakery153. Wiozą Rosjanom coś do garnka: boczek, 
solone masło, jaja w proszku, świńską tuszonkę, skondensowane mleko, 
argentyńską wołowinę, konserwy rybne. Noc w noc, samochód za samo-
chodem. Mają apetyt. Przywykliśmy już do tego jazgotu ciężkich motorów, 
które po dostarczeniu ładunku nie wracają, zostają tam jako wyposażenie 
dla wojska. Obok cicho, jakby ze wstydu, dzwoniąc dzwoneczkami, idą kara-
wany wielbłądów. Ich droga wiedzie na zachód. Gdzieś tam w Isfahanie jest 
meczet, jakiego próżno szukać gdzie indziej. Echo w nim odbija się dziesięć 
razy. Minarety zdobione są ręką samego wnuka Wielkiego Huseina. Tam 
jednak nam nie po drodze, a szkoda.

Tych kilka dni jakie nam pozostały, przeleciało szybko. Przed nami jesz-
cze kilka tysięcy kilometrów przez góry Zagros, Mezopotamię, Pustynię 
Syryjską i Jordan. Wkrótce ruszamy. Teraz pojedziemy hinduską kolumną 
transportową, powiozą nas słynni Sikhowie154.

153  Studebaker – marka samochodów amerykańskich.
154  Sikhowie (pendż.) – wyznawcy sikhizmu, religii powstałej w XV w. w prowincji 

Pendżab w Indiach. Zob. tekst niżej.
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Hindusi 
(listopad 1942 r.)

Zbliża się południe, upał niesamowity. Wysoko na niebie czerwona kula słońca 
wisi nieruchomo nad głowami. Nasze namioty są duże, dziesięcioosobowe, 
stoją jak na patelni. Dokoła piachy pustyni, gorące, że trudno wytrzymać. 
Mimo odchylenia dokoła bocznych płacht, większość z nas ucieka spod 
tych dachów i plącze się senna po rejonie zakwaterowania. Tylko niektórzy 
zostali. Leżą teraz w bezruchu na drewnianych składanych łóżkach, nie dając 
znaku życia. W głowach pustka, nie można zebrać myśli. Jak wytrzymać do 
wieczora? Kazik Laskowski, który ciągle wszędzie myszkował, przychodzi 
z wiadomością, że w pobliżu naszego miejsca postoju Hindusi z brytyjskiej 
jednostki wojsk kolonialnych przygotowują coś nadzwyczajnego. Przywieźli 
samochód smolnej karpiny i będą chyba urządzać ognisko. Samo ognisko 
nie jest niczym nadzwyczajnym nawet w wojsku, są czasem takie potrzeby. 
Ale urządzać ognisko na pustyni w samo południe, gdzie w promieniu setek 
kilometrów nie ma ani jednego drzewa i przy takim upale, faktycznie jest 
czymś wyjątkowym. Coś tu nam nie pasuje. Wszędzie w wojsku na terenach 
Bliskiego Wschodu stosowano powszechnie ropę naftową jako paliwo, nawet 
w kuchniach polowych.

Informacja ta zaciekawiła nas i zaraz, mimo gorąca, robimy wypad zwia-
dowczy. Faktycznie Hindusi krzątają się na słońcu przy kupie pniaków. Są to 
Sikhowie, wysocy, pewni siebie, wytrwali i odważni żołnierze. Na Bliskim 
Wschodzie spełniają bardzo ważną rolę. Obsadzili wszystkie punkty strate-
giczne, obozy etapowe na szlaku komunikacyjnym od Hajfy do Teheranu, od 
Pahlevi do Abadanu. Trzymają w szachu Persów i Arabów, którzy za mocno 
zwąchali się z Niemcami. To dobre wojsko, cechuje ich dyscyplina i zacię-
tość w walce. Smagli, o różnym odcieniu kawy z mlekiem. Wszyscy noszą 
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czarne brody, które smarują jakąś maścią. Błyszczą one potem nienatural-
nie w kolorze hebanowym. Natomiast długie smoliste włosy upinają w kok 
i spinają drewnianym grzebieniem. Na głowach noszą turbany, codziennie 
zwijane, z cieniutkiego różowego materiału, długiego na kilka metrów. Na 
niezbędną poranną toaletę mają przewidziane w regulaminie angielskim dla 
wojsk kolonialnych dodatkowe 10 minut. To już coś mówi. Anglicy nie są 
tak szybcy, aby zaraz specjalnie honorować odrębność w swoich wojskach. 
Miejscem kultu religijnego Sikhów jest Złota Świątynia w Amritsarze, w któ-
rej przechowywany jest oryginał świętej księgi. Ma ona ponad tysiąc stron, 
na których ujęte są zasady wiary. W Indiach jest to społeczność wyraźnie 
wyodrębniająca się. W wojsku dużo ich służy w kolumnach transportowych.

Uważnie teraz śledzimy, ale na razie nic ciekawego nie widać. Obok ufor-
mowanej już sterty z karpiną znalazły się kanistry z benzyną. Nadjeżdżają 
nowe wojskowe wozy. Z jednego z nich wynoszą na noszach zwłoki owinięte 
szczelnie materiałem. Są to zwłoki żołnierzy hinduskich. Następnie układają 
je na stercie i przykrywają. Wszystko co się tutaj dzieje, wskazuje, że nastąpi 
obrządek ciałopalenia. Ze znacznej odległości obserwujemy ceremoniał. Nie 
wszystko dobrze widzimy. Trochę to się przedłuża, kręcimy się na słońcu, ale 
ciekawość przeważa. Nad stosem unosi się cienka struga dymu. Wycofujemy 
się do namiotów, za gorąco. Hindusi są wytrzymali i uczestniczą w obrządku 
do końca. Z namiotów widzimy, że nad stosem ukazał się już czarny gęsty 
dym i chwilę potem doszedł do nas mdławy, niesamowity smród spalanych 
ciał. Nie mamy gdzie się ukryć. Śmierdzi na całym naszym terenie. Dobrze już 
po południu pozostała ze sterty kupka popiołu, a wokół zamyśleni Hindusi. 
Z dala od swego kraju i rzeki Ganges. Mimo toczącej się wojny przestrzegają 
swych obrzędów religijnych. Na samochody ładują sprzęt, porządkują teren 
i odjeżdżają z urną prochów, aby dowieść ją do swego kraju.

Mamy teraz nowy temat do przemyśleń, nowe egzotyczne obyczaje, jakimi 
zaskakuje nas Bliski Wschód.
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Z Persji do Palestyny 
(listopad 1942 r.)

Żegnamy Teheran, stolicę bajkowej Persji. Kilka tygodni, jakie spędziliśmy 
w tym ładnym i ciekawym mieście, oczarowało nas i jednocześnie zaskoczyło 
mocno zróżnicowanym obliczem Bliskiego Wschodu. Kolumna samochodów 
wśród promieni wschodzącego słońca rozciągnęła się na asfaltowej szosie. 
Jedziemy szybko w kierunku Kazwinu, aby potem wykręcić na zachód. 
Persowie na osiołkach, z koszami owoców, podążają w przeciwnym kierunku. 
Spieszą na targ do miasta. Mijamy roznosicieli drzewa opałowego. Zgięci 
pod ciężarem, jaki niosą na plecach, szybko przebierają drobnym krokiem. 
– Salam alejkum – pozdrawiają zdyszanym głosem, chociaż jesteśmy obcymi 
przybyszami na ich terenie. Ciągną też arby o dużych kołach, wyładowane 
różnymi towarami, często też gałęziami. Drzewo opałowe jest w cenie. Handel 
jest tu wszystkim, Persowie z tego tu żyją.

Tymczasem dokoła coraz więcej piasku i wydm. Teren staje się coraz 
bardziej dziki i górzysty. Samochody pną się coraz wyżej. Mijamy Kazwin. 
Wokół pasma dzikich gór. Stoją jak przeszkody, które musimy pokonać. Nie 
dzisiaj to będzie. Jeszcze godzina i wjeżdżamy na teren tranzytowego obozu 
obsługiwanego przez Hindusów. Otrzymujemy kolację, nocleg, a samochody 
paliwo i wodę. Takich obozów etapowych na naszej drodze będzie kilka. 
W dniu następnym jeszcze przed wschodem słońca ruszamy dalej. W cią-
gu dnia pokonujemy kilka pasm górskich i wielki szmat pustyni położonej 
na wysokim płaskowyżu. Nocujemy w obozie Hamadan. Trafiliśmy tutaj 
późnym wieczorem, zmęczeni, zakurzeni i głodni. Dokoła morze szarych 
namiotów. Na tle ciemnego nieba bieleją, jakby były to skały. Trochę z boku 
długi rząd przenośnych polowych kuchni opalanych ropą, z dogasającymi 
już paleniskami. W mroku nadciągającej nocy sceneria jak z bajki. Obsługa 
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hinduska robi swoje, to, co do nich należy. A my też zajęci jesteśmy sobą, nie 
zawracamy im głowy. Bez biurokracji i zbędnego gadania. 

W trzecim dniu podróży podążamy ku przełęczy Pajtok. Teren pustynny. 
Spotykane przy drodze małe oazy prowadzą cichy, spokojny żywot pośród 
daktylowych drzew, wyjątkowo dorodnych w Persji. Jutro przed południem 
przejedziemy granicę z Irakiem. Rozległy płaskowyż półpustynny, szary 
i bezbarwny, pozostawiamy w Persji. Na spoczynek idziemy wcześniej, bo 
jutro przed wschodem ruszamy, aby pokonać najdłuższy odcinek drogi. Noc 
zimna, przeleciała szybko. Ruszyliśmy w ciemnościach. Motory pracują rów-
no, tylko nam, niewyspanym, teraz zimno. Kurczymy się na dole wozu. Za 
Kermanszahem zjeżdżamy w dół szalonymi zjazdami wijącej się drogi. Pisk 
opon i hamulców wtóruje jeździe. Ileż to już pasm górskich przejechaliśmy 
na tej drodze? Jeszcze jedno przejeżdżamy, pokonując je prawie z rozpędu. Za 
nim otworzyła się przed nami nie do ogarnięcia, płaska pustynia w żółtawym 
kolorze. Zrobiło się jakby weselej na duszy. Do przygranicznej miejscowości 
Sek-Pul Zuchab docieramy około godziny 10. Przed nami granica.

Żegnaj, Persjo, kraju etapowy. Tu nas odżywiono, niejednego odrato-
wano, a mimo to pozostało na cmentarzach około 4000 żołnierzy. Tutaj też 
przeprowadzono selekcję, odsyłając na tyły 1200 ludzi po przebytych cho-
robach, zupełnie niezdolnych do służby. Kolejne 4000 żołnierzy uznano za 
niezdolnych do walki na pierwszej linii. Z uwagi na zły stan zdrowia odesłano 
ich do bazy Armii na Bliskim Wschodzie. Tutaj wreszcie z szeregów wojska 
odesłano do Palestyny junaków i młodsze ochotniczki.

Granica między Persją a Irakiem to rząd pustych beczek po ropie. Dla 
Anglików jest to tylko symboliczna dekoracja. Przejeżdżamy bez załatwiania 
jakichkolwiek formalności. Jedziemy teraz piękną szosą asfaltową wśród 
morza żółtego piasku. Ten etap kończymy w oazie Bakuba. Jesteśmy na ziemi 
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”.

Rano, wśród warkotów dziesiątek silników samochodowych, w tumanach 
kurzu i pyłów wzniecanych setką kół, ruszamy z oazy prosto do Bagdadu. 
Zbliżamy się do dorzecza Tygrysu i Eufratu, skrawka żyznej ziemi w nizinie 
Mezopotamii, miejsca biblijnego raju. […] Po zawładnięciu tych terenów 
przez Arabów, obecnie jest zamieszkały przez Arabów, Kurdów, Turków, 
Persów i Ormian. Jest też sporo Żydów, a nawet pojedynczy Polacy. Religia 
muzułmańska, dużo szyitów. Słynne na świecie tereny roponośne to rejony 
Kirkuku i Mosulu.

Wczesnym popołudniem wjeżdżamy w granice miasta znanego nam 
z baśni arabskich. Leży na lewym brzegu rzeki Tygrys. Wolno przejeżdżamy 
mostem rzekę i mamy Bagdad. Azjatyckie miasto arabskie, brudne, z rojami 
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much niedającymi się odpędzić. Machamy co chwila rękami, chustkami do 
nosa. Są nachalne jak wszystko na wschodzie. Rynsztokami ulic płyną ścieki 
z domów, sklepów, kramów. Nędzne koty perskie są wszędzie, przeciągają 
się leniwie na słońcu. Ulice wąskie. Przeciskamy się między osłami i wielbłą-
dami. Wszystko to zajmuje prawie całą ulicę. Nie ma żadnego porównania 
z Teheranem, w którym dzielnice europejskie nie różniły się od naszych 
miast na zachodzie. Przejeżdżamy możliwie jak najszybciej ulicami, nie 
zatrzymując się. Wzdłuż brzegów rzeki i jej odnóg sporo jest zieleni. Rosną 
piękne palmy, kaktusy. Duży port rzeczny, mola, a w cieniu palm przy roz-
stawionych stolikach mrowie Anglików w białych uniformach wojskowych. 
To oazy zupełnie innego świata, niedostępne innym narodowościom.

Za miastem zatrzymujemy się dopiero na pustyni Ouiził-Ribat, w polskim 
obozie. Mamy zapewniony nocleg i wyżywienie. Mamy też do dyspozycji 
kilka dni na odpoczynek i doprowadzenie się do porządku. Pierwszą noc śpię 
bardzo nerwowo, za dużo emocji w tym tygodniu. Dzień po ciężkiej nocy 
poświęcamy na mycie się, doprowadzenie mundurów do porządku, trzepanie 
kurzu z wyposażenia, jakie mamy, i odpoczynek. Na jutro przewidujemy wy-
jazd do Bagdadu, aby choć trochę zwiedzić to miasto. Otrzymujemy krótkie 
instrukcje, jak się zachowywać, gdzie nie chodzić z uwagi na bezpieczeństwo 
i aby nie oddalać się od grupy.

Chodzimy w kilkuosobowej grupie. Z miejsca otaczają nas gromady dzieci 
proszących o bakszysz i stręczycieli miejscowych kobiet, które wszystkie są good 
madam. Nachalność stręczycieli przekracza nasze wyobrażenia. Są tak natręt-
ni, bezczelni, że łapią za ręce, prawie siłą próbują nas skusić. Oddzielną plagę 
stanowią drobni handlarze, którzy oferują nam, prawie wciskając do kieszeni, 
stare monety z czasów dynastii Hammurabiego. Oni mają wszystko wiekowe, 
wyroby ze srebra, ręcznie zdobione, ale też nowoczesne zegarki szwajcarskie, 
dolary, wyroby ze złota. Arabki, w zasłonach z dużymi kolczykami, przechodzą 
szybko w asyście opiekunów. Nie wiemy, jak one wyglądają, czy są ładne. Nic 
nie widać, chodzące manekiny. Zatrzymujemy się na dłużej w obrębie cytadeli 
bagdadzkiej. W głębi wrażenie robi duży meczet. Piękne smukłe minarety 
połyskują w promieniach słońca. Stare czasy Szeherazady przypominają kraty 
w ostrych łukach bram. Śródmieście w stylu europejskim. Na skrzyżowaniach 
ulic policjanci pod wysokimi parasolami dyrygują ruchem ulicznym głównych 
arterii miasta. Chodniki zatłoczone wojskiem: Amerykanie, Anglicy, Hindusi, 
trochę Polaków. Arabów w burnusach i szyickich zawojach prawie nie widać 
w tej dzielnicy. Wszędzie napisy: Out of bounds.

Całe dzielnice w mieście są zakazane dla Europejczyków, a szczególnie 
dla wojska. Bardzo dużo domów publicznych prowadzonych oficjalnie, 
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zarejestrowanych przez Anglików, z napisami w języku angielskim: tylko dla 
wojska, tylko dla Anglików lub tylko dla oficerów. Do wyboru i oceny, tańsze 
i droższe. Są też tylko dla ludności miejscowej. W mieście gęsto od patroli 
żandarmerii angielskiej. Każdego, kto nie przestrzega obowiązujących zarzą-
dzeń, legitymują i odwożą. Na ulicach widać bogate kobiety w powozach. To 
damy szyickich Arabów, ubrane po europejsku. Ale i tutaj co krok spotykamy 
chłopców, którzy proponują nam good madam lub good lady. W powietrzu 
unosi się piszcząca muzyka arabska, raz z mniejszej, raz większej odległości. 
Na ludnej Harum-Al-Ramid Street wabią oczy kolorowe parasole, markizy 
i kawiarenki na chodnikach. Oglądamy jeszcze pałac Al-Mamun i Złoty 
Meczet o złoconych minaretach i tu robimy pamiątkowe zdjęcie.

Ponieważ wczoraj wypłacono nam żołd w miejscowej walucie, robimy 
jeszcze drobne zakupy i siadamy przy stoliku, aby napić się orzeźwiających 
napojów. Jest duszno i gorąco. W czasie tej przerwy pada propozycja, nie 
wiem już kto ją podsunął, aby zobaczyć stary rynek w dzielnicy arabskiej, 
gdzie podobno jeszcze odbywają się targi kobiet. Ceny w zależności od 
wieku i urody. Jedziemy. Wysiedliśmy na skraju dzielnicy. Teraz musimy 
liczyć na własne nogi. Przechodzimy obok jednej, następnie jeszcze jednej 
tablicy ostrzegawczej i zakazującej wstępu. Trochę ze strachem, ale kupą 
wchodzimy. Nie wiadomo skąd nagle wyłonił się patrol angielskiej MP155 
z bronią i nas zagarnął. Sporo tłumaczenia, że weszliśmy przypadkowo, 
przeoczając ostrzeżenie. Spisano nasze nazwiska, numer jednostki. Będzie 
granda! Wracamy jak niepyszni, ktoś zażartował, że nie ma co się martwić, 
i tak Arabki nie kupilibyśmy, bo za co?

Z naszego obozu do Kirkuku, który leży w północno-wschodnim Iraku, 
mamy około 200 kilometrów. Jedziemy całą grupą. Dokoła piaski pustyni 
i ciągnące się obozy naszych wojsk. Namioty ustawione równiutko, rejony 
pułków, batalionów, nazwy jednostek, nawet proporczyki. Ład i porządek. Nie 
mamy czasu, aby zwiedzić miasto, musimy jechać dalej. Pustynia zmienia się 
z piaszczystej na gliniastą. Taka będzie do Mosulu, drugie 200 kilometrów.

Sam Mosul to brudna arabska dziura. Kiedyś bogate miasto, okres świetności 
to wiek XII–XIII. Miasto słynne z wychowywania synów sułtanów tureckich. I, 
o dziwo, jest tutaj kościół rzymskokatolicki św. Jakuba. Jest też cytadela turecka 
Basz-Tabija. Na ulicach sporo Żydów zajmujących się handlem, ponadto mo-
zaika ludności: Arabowie, Turcy, Kurdowie, Syryjczycy, Ormianie, Asyryjczycy 
i trochę typowych Europejczyków. Miasto żyje z rurociągu naftowego i za-
sobów ropy, obecnie dodatkowo z wojska, stacjonującego na tych terenach. 

155  MP – Military Police (ang.) – żandarmeria wojskowa.
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Stąd rurociągami ropa płynie aż do Morza Śródziemnego. Wszędzie napisy 
firmy Oil Pipeline. Za miastem i w najbliższej okolicy ropa wypływa często 
sama szczelinami w spękanej ziemi. Smród ropy na całym obszarze. Dokoła 
dużo odwiertów z palącymi się bez przerwy specjalnymi świecami, z których 
płomienie strzelają w górę na kilka metrów. Nocą wygląda to uroczo. Tereny te 
są jednak też malaryczne i chociaż jesteśmy tu lepiej zabezpieczeni, bo mamy 
chininę i moskitiery, malaria zabiera się za nas. Irak to plaga skorpionów, zło-
śliwych pająków z czarną wdową na czele, rojów dokuczliwych much i różnych 
insektów znajdujących się w piasku i wodzie. „Ziemia Obiecana”.

Rozlokowując nasze wojsko na piaskach Iraku, znowu trafiono z deszczu 
pod rynnę. Panujący żar obezwładnia naszych ludzi, wyciska resztki sił z żoł-
nierzy. Oślepiające słońce, dyszące żarem powietrze, to nie dla nas. Kiedy 
zadmie jeszcze suchy gorący wiatr i zagłuszy pustynną ciszę szumem morza, 
przysłaniając jednocześnie grubą zasłoną pyłu słońce, ciemności ogarniają 
w biały dzień. Poderwane wiatrem chmury żółtordzawego rozpalonego pyłu 
kłują twarze ludzi i zwierzęta. Dezorganizują całkowicie życie na pustyni. 
Piaski przemieszczające się z miejsca na miejsce zasypują wszystko na swojej 
drodze. Parzą stopy nawet przez obuwie, a żelazne wyposażenie wojska przy 
dotyku parzy ręce. Do tego otaczająca nas obca kultura i obyczaje, mozaika 
różnych ludzi, z którymi trudno nawiązać kontakt, i wyniosły stosunek bry-
tyjskich oficerów kolonialnych nie sprzyjają aklimatyzacji naszego wojska.

Nie pomagają nam i nasze władze. Niepohamowana niczym przesada, 
pseudobowiązkowość, ciągłe przeglądy, bo może czegoś brakuje i „przegra-
my wojnę”. Wzmaga to tylko stan beznadziejności. Często teraz w wojsku 
mówi się o pozostawionym kraju, o zielonych łąkach ciągnących się wzdłuż 
brzegów rzek, o czystej chłodnej wodzie, o pasmach niebieskawych lasów 
zamykających horyzonty. Nocami niejednemu śni się kapuśniak z ziemnia-
kami, zsiadłe mleko schłodzone w studni z żywą żabą, kiszone ogórki jako 
przekąska do każdego kieliszka. W tych warunkach szybko przerzedzają 
się nasze szeregi. Ludzie często wszystkiego mają już dość. Rośnie liczba 
samobójstw, zachorowań na malarię. Nic więc dziwnego, że rosną ubytki 
w jednostkach. Długo nie zabawiliśmy tutaj. Żegnamy Irak. Przed nami 
szmat drogi, teraz całkowicie pustynnej.

Następnym punktem etapowym jest Habbaniya, największa baza angielska 
na Bliskim Wschodzie. Klucz do panowania nad tymi terenami. Obok duże 
lotnisko RAF156 usytuowane nad słodkim jeziorem. Skąd tutaj, w morzu pia-

156  RAF – Royal Air Force (ang.) – Królewskie Siły Powietrzne – lotnictwo wojskowe 
Wielkiej Brytanii.
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sków, to jezioro? To jakiś wybryk natury, jeszcze niewytłumaczony. Wszędzie 
w okolicy pełno wojska brytyjskiego, przeważnie Anglicy i Hindusi. Dalsza 
droga przebiega wzdłuż rurociągu naftowego. Na tym odcinku spotykamy 
często posterunki ochrony tej strategicznej linii, dostarczającej ropę aż do 
Hajfy w Palestynie. Co jakiś czas mijamy stacje przetaczania ropy otoczone 
zwojami drutów kolczastych. Każda taka stacja to mała zaimprowizowana 
wartownia, obłożona workami z piaskiem i stałą załogą. Jedziemy teraz 
śmiało i szybko. W dniu następnym żegnamy rurociąg i odchodzimy bar-
dziej na południe. Teraz odcinkami kolumnę osłaniają małe patrole, które 
jadą równolegle w zasięgu wzroku. To zapewne wojska arabskie w służbie 
brytyjskiej z tak zwanego Transjordańskiego Legionu. Te odcinki są bardzo 
niebezpieczne, nawiedzane przez bandy koczowników arabskich, którym 
wyposażenie dostarczają Niemcy. Mają prowadzić sabotaż i obserwację 
ruchów wojsk. Irak to ogromne połacie pustyń lub skalnych obszarów za-
mieszkałych przez Kurdów, walczących od lat na śmierć i życie o swoje prawa 
i wyzwolenie, nieprzejednanych wrogów Irakijczyków, jak też Anglików.

Bazą Anglików, ich ostoją panowania nad tymi terenami, są forty usytu-
owane w miejscach strategicznych. Budowle te posiadają masywne kwadra-
towe wieże najeżone bronią, z garnizonami wojska gotowego do interwencji 
w każdym miejscu dzięki dobrej motoryzacji. Ciężkie bedfordy zapewniają 
szybkie przemieszczanie artylerii, natomiast 3- i 5-tonowe dodge służą do 
transportu wojsk i zaopatrzenia. Ponadto popularne w wojsku łaziki są 
niezastąpione w każdych warunkach, do tego dochodzą chevrolety – wozy 
uniwersalne. Dysponując takim sprzętem, Anglicy mogą kontrolować naj-
ważniejsze odcinki tej ziemi.

Irak zostaje za nami, wjeżdżamy na terytorium Transjordanii. Dwie trzecie 
terytorium tego kraju zajmuje niezamieszkała pustynia. Przygraniczny pas 
żyznej ziemi jest tylko nad rzeką Jordan i Morzem Martwym, położonym 
392 metry poniżej poziomu morza. Woda w tym jeziorze ma zasolenie 26%. 
Można swobodnie leżeć na jej powierzchni i nie trzeba umieć pływać. Klimat 
tak jak wszędzie suchy, gorący, 50 stopni w cieniu. Mieszkają tu Arabowie 
różnych plemion z przewagą koczowniczych, pochodzenia semickiego. 
Droga nie różni się zbytnio od dotychczas przejechanej. Jest tylko więcej 
pagórków i szutru.
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Czarna Pustynia Syryjska 
(listopad 1942 r.)

Pobudka bardzo wcześnie wyrwała nas z namiotów. Na wschodzie niebo 
było lekko różowe, nadciągał brzask. Długie tajemnicze cienie układają się na 
nierównościach piasku. Jest bardzo zimno. Na porannej gimnastyce ruszamy 
się żwawo, aż do osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej. Zimna woda przy 
porannej toalecie jest racjonowana, jej cena jest tu bardzo wysoka. Zbieramy 
się na poranną modlitwę, ponaglając jeden drugiego. Za chwilę w ciszę pustyni 
leci pieśń młodych Polaków: „Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie 
morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże Wielki!...”. Ta stara 
żołnierska modlitwa dziwnie brzmi w tej scenerii na pustyni. Kilkuset młodych 
ludzi na tym bezludziu, gdzie poza słońcem niczego nie ma, sławi Imię Boga.

W tym czasie szczupła obsługa hinduska tego tranzytowego obozu przy-
gotowuje skromny posiłek, jaki – wobec braku dostatecznej ilości wody – 
można zrobić z konserw. Trwają tu na posterunku, aby zabezpieczyć nocleg 
i bezpieczeństwo strudzonym ciężką podróżą. Nasz pobyt też ograniczył się 
do spędzenia nocy. Zaraz po śniadaniu, po zatankowaniu wozów, ruszamy 
dalej na zachód. Wiozą nas też Hindusi Sikhowie. Ci żołnierze mają nas 
dostarczyć całych do kraju Lewantu, oddalonego od Bagdadu o cztery dni 
drogi, przeważnie przez pustynię. W tumanach kurzu i pyłu ruszamy forda-
mi. Przed nami wąska nitka asfaltowej drogi. Długie cienie wozów kładą się 
daleko w pustynię. Na szybach samochodów blaski wschodzącego słońca. 
Daleko przed kolumną rysują się na horyzoncie sinawe pasma odchodzącej 
nocy. Jedziemy bardzo szybko, aby wykorzystać maksymalnie dobre warunki 
poranne, które za godzinę zmienią się radykalnie.

Dokoła monotonny krajobraz, po horyzont pustka. Grube fałdy piasku 
uformowane przez wiatry w nieregularne kopczyki, zdaje się, że falują jak 
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morze. Przed nami jeszcze dwie, może trzy godziny i będzie przymusowy 
postój. Największe upały chcemy przeczekać, chociaż taki postój nie jest 
bezpieczny. Wśród morza piasków kryją się uzbrojone watahy Kurdów. Może 
zabraknąć czasu na wytłumaczenie się. Kurdowie dają się we znaki również 
naszym w Iraku. Szczególnie nocami napadają na wartowników, aby zdobyć 
broń. Nad nami ogromna rozpalona kula słońca, w tym potwornym upale 
jedziemy w milczeniu. Przymrużonymi oczami lustrujemy okolicę, godzi-
nami nic się nie zmienia, piachy, głazy, zwietrzałe skały. Można zamknąć 
oczy i po godzinie powiedzieć, co nas teraz otacza.

Wreszcie coś się zmienia, pustynia zszarzała, coraz więcej szutru a mniej 
jasnego piachu. Z każdą minutą jest coraz więcej kamieni, a nawet głazów 
rozrzuconych na całej powierzchni. Kamienie są coraz ciemniejsze, aż czarne. 
Zadziwiająca sceneria. Jedziemy już wśród czarnych kamieni, wysmaganych 
wiatrem, rozgrzanych słońcem. Przypominają ogromną „kruszonkę”, jaką 
czasem się robi na cieście niedzielnym.

Ta martwa, ponura pustynia, rozpalona słońcem do temperatury 60 stopni, 
promieniuje żarem. Wystarczyłoby tylko kamienie te polać wodą, a otoczą 
nas chmury skłębionej pary. Jesteśmy teraz zapewne na samym dnie piekła. 
Dokoła cisza i złowroga próżnia. Suche rozpalone powietrze unosi się nad 
tym księżycowym krajobrazem, wysysa ostatnie drobiny wilgoci z naszych 
organizmów. Jedyną oznaką życia na tej ziemi jest ciemna jak smoła wstęga 
asfaltowej drogi, po której suną nasze wozy rozciągnięte w długiej kolumnie. 
Rozpalony asfalt ugina się pod ciężarem wozów, nie pozostawiając śladów 
kół. Tego nie możemy zrozumieć, dlatego że nasz krajowy rozpłynąłby się 
już dawno.

Głuchą ciszę zakłóca jednostajny szum opon. Jedziemy już kilka godzin, 
nie spotykając żywej duszy. Ani jednej suchej roślinki. Nic tylko czarne he-
banowe kamienie i szarość podłoża. Jesteśmy potwornie zmęczeni, oczy bolą 
od blasku słońca. Gruba warstwa pyłu pokrywa nasze twarze. Usta mamy 
spieczone, popękane. O jedzeniu nikt z nas nie pomyśli. W ustach ślina gdzieś 
zginęła. Takiej pustyni jeszcze nie widzieliśmy. Po jednej i drugiej stronie 
drogi leżą czarne kamienie różnej wielkości. Nie brak i dużych głazów w tym 
samym kolorze. Wszystkie są rozpalone na słońcu, promieniują jak kaloryfery. 
Czujemy się jak w łaźni, żar nie do zniesienia. Duchota, usta popękane, oczy 
obrzęknięte, czerwone, że aż bolą. Wokół nie widać żadnego życia, nawet 
muchy próżno by szukać. Krajobraz księżycowy, a niebo przeraźliwie jaskra-
we, bez jednej choćby małej chmurki. A jednak i ta pustynia w określonych 
godzinach wieczornych i nocą jest kontrolowana przez Transjordański Legion. 
Ten doborowy oddział, dobrze wyposażony i jeszcze lepiej opłacany przez 
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Brytyjczyków, utrzymuje teoretycznie porządek i zabezpiecza podległość 
wobec Wielkiej Brytanii.

Śmiertelna cisza dokoła, niezakłócona nawet lotem sępa, tak często spoty-
kanego na pustyniach azjatyckich. Jedziemy w dalszym ciągu wśród kamieni, 
to chyba piekło na ziemi. Jest to najgorszy odcinek drogi. Na horyzoncie 
ukazały się jakieś nieregularne plamy przypominające kontury oazy z roślin-
nością. Nad nimi smukła wieżyczka minaretu. Obraz nabiera wyrazistości. 
Niemożliwe. Gdy już prawie uwierzyliśmy, obraz zbladł i po chwili znikł 
zupełnie. Fatamorgana. To zjawisko jest mi znane ze stepów Kazachstanu, 
tylko w mniejszym wymiarze. Słońce coraz wyżej. Pęd powietrza nie chło-
dzi, a smaga po twarzy żarem. Dmucha prosto jak z pieca chlebowego. Stoję 
osowiały i bezmyślnie patrzę. W głowie szumi, mam już dość.

Około godziny 11 stajemy. Wolno schodzimy z wozów. Nie ma siły, 
aby teraz kolumnę ruszyć. Siedzimy, jak komu wygodnie, pod rozpięty-
mi płachtami. W butach mam mokro mimo grubych wełnianych skarpet 
i podkolanówek. Całe ciało paruje. Po kilku minutach łykam troszkę wody. 
Około godziny 15 ruszamy dalej. Po dwóch godzinach znowu sensacja. 
Linią horyzontu przesuwa się wolno oddział kawalerii na wielbłądach. Jadą 
gęsiego. Szare sylwetki zwierząt i białe plamki na grzbietach. Mamy lornetkę, 
robimy zbliżenie. Na zwierzętach siedzą skuleni żołnierze, omotani po oczy 
w białe burnusy. Przed sobą trzymają karabiny. To z pewnością jednostka 
z Transjordańskiego Legionu. Pewnie patrolują szlak wzdłuż drogi. Nie chce 
się wierzyć w to niezwykłe spotkanie o tej porze. Nie widać, aby obserwowali 
naszą kolumnę. A może tak tylko nam się wydaje? Za chwilę giną z oczu jak 
zjawy na pustyni.

Po godzinie zbliżamy się do arabskiej osady położonej na zboczu nie-
wielkiego skalistego wzniesienia. Kilka nędznych lepianek z gliny otoczo-
nych zagajnikiem palm i to wszystko. Najważniejsze jednak, że jest woda 
wypływająca ze skalnej wnęki. To ona gwarantuje tu życie. To nieduże 
źródło wody ginie w niewielkiej odległości w pustyni. Wokół wszędobylskie 
agawy. Zmęczeni ponad miarę, już na światłach, dojeżdżamy do etapowego 
postoju. Czekali już na nas z niepokojem. Każdy transport jest awizowany. 
Jemy kolację i walimy się na posłania w namiotach. Jutro jeszcze jeden, już 
łatwiejszy etap.

W tym rejonie dochodzą jeszcze i inne zagrożenia. Jednym z nich są 
plemiona arabskie, nad którymi nie zawsze panują miejscowi szejkowie, 
z większością których Brytyjczycy podpisali porozumienia. Nawet i to nie 
zawsze gwarantuje bezpieczeństwo. Zapasy wody przewozimy w grubych 
brezentowych workach, którymi obwieszane są burty wozów. W wyniku 
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parowania woda w workach jest zawsze zimna. Inne naczynia w warunkach 
pustynnych nie mają żadnego zastosowania. Zmęczeni, prawie nie rozma-
wiamy. Czekamy cierpliwie, aż słońce trochę się zniży.

Po nocy spędzonej w tropikalnych namiotach obozu tranzytowego Hill 
5 na Pustyni Syryjskiej znowu jedziemy tą samą drogą. To samo słońce nad 
nami, ta sama pustynia, tylko krajobraz nam, Europejczykom, bardziej 
przychylny, nie tak męczący. Przed południem skończyło się piekło, mamy 
teraz czyściec. Przynajmniej można choć trochę głębiej zaciągnąć powietrza. 
Zaczęły się podjazdy na skaliste wzgórza. Przejeżdżamy stolicę Transjordanii, 
Amman. Podobna zabudowa rozmieszczona tarasowo na wzniesieniach. To 
nie Teheran ani Bagdad. Nie mamy czasu, aby bliżej zapoznać się z historią. 
Wiemy tylko, że na południe od Morza Martwego na terenie Transjordanii 
znajduje się zespół grobowców i sal biesiadnych wykutych w skałach 
w dawnej Petrze. Ponadto wiemy, że w miejscowości Ddżarasz jest słynna 
Brama Południowa. Niektórzy korzystają z dogodniejszych warunków, aby 
się pożywić. Wyjmują corned beef, paczki pszennych sucharów, prasowane 
daktyle i mocną herbatę. U większości skończyło się na dobrych chęciach. 
Nie idzie. Odkładają pożywienie, aby na postoju przed odjazdem wszystko 
zakopać. Taki rygor obowiązuje na pustyni. Herbata musi wystarczyć do 
wieczora. Opieram głowę o chlebak i patrzę przed siebie. Gdzie też nas diabli 
niosą? Słońce nad nami stoi prawie nieruchomo. Czasem już nie wiem, skąd 
bardziej grzeje, z góry czy z dołu? Po południu wyraźnie czujemy leciutki 
powiew wilgoci. Już niedaleko musi być duża woda.

Po pięciu dniach jazdy z Bagdadu przez Kirkuk i Mosul, przejechawszy 
ponad 1500 kilometrów, wjeżdżamy z asfaltu na drogę szutrową. Wspinamy 
się na wysokie pasmo wzniesień. Zmianę krajobrazu przyjmujemy z zadowo-
leniem. Jedziemy coraz wolniej. Silniki znowu charczą i jęczą. Jeszcze jedno 
pasmo. Wyżej od poprzedniego. Wreszcie pokonujemy przełęcz wcale nie 
tak małych gór. Po drugiej stronie przełęczy droga serpentynami schodzi 
w dół. Zjeżdżamy przy ciągłym pisku hamulców. Ponownie mamy pod kołami 
asfalt, nabieramy szybkości, wozy mkną około 100 kilometrów na godzinę. 
Na horyzoncie długie pasmo zieleni. Może to znowu fatamorgana, żartujemy. 
Na dobre zapachniało wodą. – Huraaa! Rozległy się okrzyki radości, prawie 
jednocześnie ze wszystkich wozów. Wszystkim zabłysły oczy, jest jeszcze 
woda na tej ziemi. Dojeżdżamy do rzeki, jedynej na naszej trasie. Ta rzeka 
to Jordan, ten biblijny Jordan. Oddziela Palestynę od Transjordanii.

Po przejechaniu mostu na rzece czujemy wyraźny wpływ Morza 
Śródziemnego. Kolumna zatrzymuje się w wąskiej dolinie rzeki. Wyskakujemy 
do pobliskiej wody, aby się obmyć, pomoczyć nogi. Mamy dość piasku 
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i skał oraz niesamowitej spiekoty. Po półgodzinnym odpoczynku ruszamy. 
Przed nami jeszcze trochę pagórków, a potem równina nadmorska. To już 
zupełnie inny świat, inna kultura i inni ludzie. Spotykani po drodze Żydzi 
są nam życzliwi, uśmiechnięci, częstują owocami. Tereny, przez które teraz 
jedziemy, są zagospodarowane. Wykręcamy na szosę do Tel Awiwu. Coraz 
więcej Żydów kudłatych, zakonnych. Czarnookie kobiety, pulchne, ruchliwe 
i głośne. Dużo z nich umie mówić po polsku. Czujemy się, jakbyśmy trafili 
do swoich.

Późno już było, gdy wozy zatrzymały się na terenie wojskowego obozu. 
Tutaj wysiadamy. Osiągnęliśmy punkt docelowy, obóz Qastina. Wiosną 
tego roku stacjonowała tu Brygada Karpacka po walkach w Afryce. Miejsca 
jeszcze ciepłe.





PALESTYNA – ZIEMIA ŚWIĘTA
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Palestyna 
(listopad 1942–sierpień 1944 r.)

Już od granicy odczuwamy zbawczy powiew od morza. Klimat śródziem-
nomorski, ciepły, wilgotny, zimą bez śniegu, z opadami deszczu. Tylko 
noce są chłodne. Tym wita nas ziemia palestyńska. Ta nagła zmiana trochę 
nas zaskoczyła. Było nam trochę chłodno, zanim dostosował się nasz or-
ganizm. Palestyna jest stosunkowo gęsto zamieszkała, zwłaszcza w pasie 
nadmorskim. Kraj o mieszaninie różnych kultur i religii. To kolebka i naszej 
religii. Wszystko, z czym się stykamy, ogromnie nas ciekawi. Na każdym 
kroku widać, że kraj ten przechodził różne koleje losu. Byli tu Egipcjanie, 
Persowie, Rzymianie, Grecy, Arabowie i Turcy. Od prawieków tereny te 
zamieszkują Żydzi. Miejsce nie tak odległych wojen krzyżowych. Wszystko 
to pozostawiło ślady i wycisnęło piętno na tej ziemi. Najbardziej odpowia-
da nam pas ziemi nadmorskiej, pełen zieleni i wpływów zbawczych Morza 
Śródziemnego. Zieleni jest tu stosunkowo dużo, całe gaje pomarańczowe. 
Uprawia się też pszenicę, w czym, mimo braku dostatecznej ilości wody, 
specjalizują się kibuce157. Woda jest w cenie. Brak naturalnych zbiorników 
i cieków słodkiej wody zmusił społeczność żydowską do rozwoju sztucznych 
ujęć. Wybudowano cały system nawadniana, czerpiąc wodę ze studni arte-
zyjskich. Dzisiaj kraj przoduje na Bliskim Wschodzie w wielu dziedzinach. 
Osiągnięcia te zawdzięcza żydowskim finansom. Sami Arabowie nic by tutaj 
nie zrobili. W dalszym ciągu jeżdżą na osiołkach i całymi dniami przesiadują 
w słońcu przed swoimi lepiankami, popijając kawę i paląc opium. Obok 
nich całe stada leniwych, wygrzewających się w słońcu kotów z zaropiałymi 
oczami. Osiedla arabskie to siedliska brudu i „jaglicy”.

157  Kibuc (hebr.) – spółdzielcze gospodarstwo rolne, obecnie tylko w Izraelu.
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Natomiast Żydzi w Palestynie zbierają plony dwa razy do roku. Ponadto 
wybudowali doskonałe drogi, w czym pomogli im Anglicy, dla których do-
bra komunikacja na tym strategicznym terenie jest podstawą panowania na 
Bliskim Wschodzie. Dobrze zorganizowano też osobową komunikację samo-
chodową. Natomiast linia kolejowa z północy na południe jest zaniedbana, 
z tego środka korzystają przede wszystkim Arabowie. Wagony oblepione są 
jak choinki. Jeździ się nawet na dachach całymi rodzinami.

Wzdłuż wschodniej granicy płynie jedyna rzeka w tym kraju, Jordan. 
W niczym nie przypomina ona świętej rzeki biblijnej. Rzeczywistość tutejsza 
nieraz nas rozczarowuje, ale tak już jest, niestety. Osobliwością i ciekawost-
ką na skalę światową jest jezioro zwane Morzem Martwym. Woda jest tak 
zasolona, że można leżeć na niej bez obawy utonięcia. Morze to położone 
jest w dolinie depresyjnej, na poziomie 390 metrów poniżej poziomu morza. 
W wodzie tej brak jakiegokolwiek życia biologicznego.

Jerozolima, miasto żydowsko-arabskie, robi wrażenie na każdym kroku, 
zwłaszcza jego część zaliczana do starego miasta. Każdy sczerniały kamień, 
gdyby mógł przemówić, to odsłoniłby przed nami wiedzę, o której nikomu 
nawet się nie śniło. Stare kamienie Jerozolimy są tak wypolerowane przez 
wieki, słońce i wiatr, że aż błyszczą. W mieście świątynie różnych wyznań, 
jedna starsza od drugiej. Na ulicach duchowni różnych wyznań rozmawiają 
wieloma językami – istna wieża Babel.

W tym mieście 7 kwietnia 1944 r. otrzymałem z rąk wysokiego 
Przedstawiciela Katolickiego Duszpasterstwa Polskiego w Ziemi Świętej 
honorowy dyplom upamiętniający moją służbę wartowniczą przy Grobie 
Bożym w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, zarejestrowany jako Nr 276/44/24. 
Tutaj przeszedłem drogę krzyżową, asystując z bronią w kondukcie niosącym 
duży drewniany krzyż pamiątkowy. Tutaj też uczestniczyłem w uroczystości 
poświęcenia sztandaru dla 5 KDP przed wyruszeniem jej na front włoski 
oraz przy uroczystości przekazania wota w postaci Krzyża Virtuti Militari 
za rok 1920 przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego158, w intencji pomyślności 
przyszłych walk żołnierza polskiego we Włoszech.

158  Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) – gen. broni Wojska Polskiego; współtwórca 
Związku Walki Czynnej (1908) i Związku Strzeleckiego (1910); szef sztabu I Brygady 
Legionów Polskich, dowódca Armii Rezerwowej podczas wojny polsko-bolszewickiej; 
minister spraw wojskowych II RP (1920–1924); przedstawiciel Polski w Lidze Narodów 
(1925–1939); w kampanii wrześniowej dowódca Frontu Południowego; nast. we Francji. 
Komendant główny Związku Walki Zbrojnej (1939–1941), Wódz Naczelny Polskich Sił 
Zbrojnych (1943–1944).
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Hajfa, miasto portowe zbudowane na rozległych wzgórzach nad brze-
giem Morza Śródziemnego. Wzdłuż wybrzeża ciągną się plaże i kąpieliska. 
Nad całą okolicą dominuje góra Karmel. W dole szeregi zbiorników z ropą 
naftową doprowadzaną rurociągiem aż z Iraku. Wmieście nie widać śladów 
bombardowań. Obok, jak gdyby przedmieście, Jaffa – stara mieścina arabska, 
brzydka i brudna. Domy typowe dla wschodu, małe i zaniedbane. Sklepy 
nieefektowne, raczej kramiki oraz duży bazar z różnymi towarami. Arabowie 
w białych turbanach, osły ciągle porykujące, a kobiety zakryte zasłonami, 
przeważnie w czerni. Dokoła zgiełk i typowy zapach dla wschodu.

Starym miastem arabskim nad morzem, nieopodal granicy z Egiptem, 
jest też Gaza. Miasto o starej kulturze, teraz bardzo zaniedbane, brudne, jak 
wszystkie osiedla arabskie. Część europejska zupełnie inna, tonie w zieleni. 
Piękny park, nadmorskie plaże, kluby z tarasami, pola golfowe. Stacjonuje 
tu angielski garnizon wojsk kolonialnych. Przewaga Anglików, są też 
Nowozelandczycy, Hindusi. Gaza to miasto, przez które często przejeżdża-
liśmy w drodze do Egiptu. W okolicy stacjonowały też w 1943 r. polskie 
jednostki 2 Korpusu.

Nazaret – miejsce kultu religijnego. Tutaj w czasie Świąt Wielkanocnych 
w 1943 r. pełniłem służbę wartowniczą w czasie uroczystości w jednym 
z kościołów katolickich.

Betlejem – mieścina arabska w pobliżu Jerozolimy położona na stokach 
wzgórz ze słynną bazyliką Narodzenia, noszącą imię cesarza Justyniana. 
Na fasadzie budowli wizerunki Trzech Króli. Miejsce narodzenia w grocie 
symbolizuje srebrna gwiazda. Grotę, w której narodził się Jezus, otaczają 
budowle sakralne różnych obrządków, przeważają chrześcijańskie. Betlejem 
widzieliśmy w 1943 r.

Najbardziej europejskim miastem w Palestynie jest Tel Awiw. Wspaniałe 
sklepy, bogate witryny, tłum ludzi różnej narodowości. Bardzo dużo wojska, 
w pewnych okresach dominowali Polacy. Białe piękne kamienice, usytuowane 
tarasowo na stokach wzniesień, pięknie prezentują się na tle lazurowego nieba 
i brązowo rudej ziemi. Całe masy Żydów z różnych stron świata, o różnym 
stopniu cywilizacji. Obok Żydów europejskich Żydzi azjatyccy, afrykańscy, 
często niepodobni do siebie. Obok pięknych czarnookich Żydówek – Żydzi 
ortodoksyjni, pejsaci, w jarmułkach i czarnych długich chałatach. Sporo 
z nich zna język polski, chętnie służą informacją, radą. Nic dziwnego, że 
w tym mieście, tak oddalonym od naszego kraju, na każdym kroku słychać 
polską mowę. Często pytają nas, jak się nam wiedzie, czego potrzebujemy 
lub co słychać w Polsce. W lokalach grają polskie melodie, jak „Ta ostatnia 
niedziela”, w kinach polskie przedwojenne filmy, w oknach wystawowych 
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polskie informacje: „Tu podają polskie potrawy”. Ten polski klimat, wy-
tworzony prze Żydów w tym mieście, dobrze służy Polakom, a szczególnie 
naszym żołnierzom. Kwitnie też interes, a Żydzi umieją wykorzystać czasową 
koniunkturę.

Rechowot – nieduża żydowska mieścina w pobliżu Tel Awiwu, usytu-
owana nieopodal węzła komunikacyjnego, jest miejscem postoju naszego 
Dowództwa Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie. Urzędował tu gen. 
Zając159, a teraz gen. Wiatr160, mąż zaufania naszych „fatalistów” zgrupo-
wanych wokół byłego ministra Grabowskiego161, Kordiana Zamorskiego162 
i Sławoja Składkowskiego163, byłego premiera. Dla tych ludzi i ich popleczników 
gen. Rydz-Śmigły to dalej Wódz Naczelny. Jest szanowany i czczony z nie 
mniejszym uznaniem niż przed wojną. Z kolei gen. Władysław Sikorski jest 
chwilowo nieruszany. Natomiast gen. Władysław Anders jest wielką, cichą 
nadzieją i mężem opatrzności. Oficerowie ci, bez przydziałów, zgrupowani 
w obozie El-Mukara, ciągle politykują, krytykując na bieżąco poczynania 
rządu. Część z nich mieszka prywatnie w Tel Awiwie.

Rechowot jest jednocześnie miejscem wojskowego szpitalnictwa. Tu 
w kwietniu 1944 r. przeleżałem w jednym ze szpitali dwa tygodnie po wy-
padku, lecząc odniesione kontuzje. W tym mieście też 15 sierpnia 1943 r., 
po oficjalnych uroczystościach w dniu Święta Żołnierza, otrzymałem z rąk 
kapelana garnizonu piękny pamiątkowy obrazek Regina Decor Carmeli164.

159  Józef Zając (1891–1963) – gen. dyw. pil. Wojska Polskiego; zastępca dowódcy Armii 
Polskiej na Wschodzie (1942–1943).

160  Józef Albin Wiatr (1889–1977) – gen. bryg. Polskich Sił Zbrojnych; dowódca Etapów 
Armii Polskiej na Wschodzie (1942–1943); dowódca Bazy i Etapów Armii Polskiej 
na Wschodzie (1943–1944), Generalny Kwatermistrz Armii Polskiej na Wschodzie 
(1944–1945); dowódca Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie (1945–1947).

161  Witold Grabowski (1898–1966) – minister sprawiedliwości i naczelny prokurator 
II RP (1936–1939), oskarżyciel w tzw. procesie brzeskim. 

162  Kordian Józef Zamorski (1890–1983) – gen. bryg. Wojska Polskiego; legionista; 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; oficer zawodowy w II RP; Komendant Główny 
Policji Państwowej (1935–1939); internowany w Rumunii; nast. w Palestynie. Komendant 
Ośrodka Zapasowego Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, p.o. dowódcy 
oddziałów Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, nast. zastępca dowódcy tych 
oddziałów (1940–1942).

163  Felicjan Sławoj Składkowski (1885–1962) – gen. dyw. Wojska Polskiego; lekarz 
w Legionach Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, premier RP i trzykrotnie 
minister spraw wewnętrznych (1936–1939). Internowany w Rumunii, nast. przebywał 
w Turcji i Palestynie. W 1941 r. przeniesiony do Stacji Zbornej dla Generałów w Tel 
Awiwie. Od 1947 r. w Wielkiej Brytanii.

164  Regina Decor Carmeli (łac.) – Matka Boża Ozdoba Karmelu.
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W tym kraju zdezerterowało z naszych szeregów kilka tysięcy żołnierzy po-
chodzenia żydowskiego, aby nie iść na front do Włoch, a zasilić własne bojówki 
podziemne, organizowane do przyszłej walki z Arabami o wolny Izrael. Mimo 
to Palestyna zostaje mi bliska i swoja. Tu przez okres prawie dwuletni czułem się 
dobrze jak u siebie. W tym kraju, w Junackiej Szkole Kadetów165, Polish Young 
Soldiers Batallion Nr 1 Coy, uzyskałem 31 lipca 1944 r. małą maturę Nr 288/IV. 
Tutaj przeżyłem wiele radosnych dni, ale też i niemało rozczarowań. Ziemia ta 
zapewniła nam, wycieńczonym, odpowiednie warunki do wypoczynku i nauki. 
W czasie naszego pobytu na Ziemi Świętej nie brakowało nam owoców tej 
ziemi. Tutaj, na terenach pustynnych i górskich, szlifowaliśmy swoją sprawność 
wojskową i tężyznę fizyczną. Tu też po raz pierwszy poczułem smak własnej 
krwi. W okresie długiego pobytu mogłem odwiedzać miejsca kultu religijnego, 
umocnić swoją wiarę. Na terenie Palestyny mogłem na własne oczy zobaczyć 
naszych wodzów na obczyźnie: gen. Władysława Sikorskiego i gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego. Tutaj defilowałem przed Naczelnym Wodzem Armii Brytyjskiej 
na Bliskim Wschodzie gen. W. Wavelem166. W Qastinie, gdzie ulokowano 
naszą szkołę, Edek Górecki – „niedźwiedź litewski” – napisał i zadedykował 
mi „Odę do konia”. Na tej ziemi spędziłem 20 długich miesięcy. Tu poznałem 
dużo kolegów z różnych rejonów Polski. Niektórzy zostali mi bliscy na długie 
lata. Tu stanąłem po raz pierwszy i ostatni w wojsku do karnego raportu za 
sprawą dziewczyny, fasując 14 dni zakazu167 i meldowania się u przełożonego. 
Na tej ziemi miejscowy Żyd, nieznający Polski, wstawił mi platynową koronkę, 
zapewniając, że wytrzyma do mojego powrotu do kraju, co się sprawdziło. Na 
tej ziemi rozeszły się drogi z niektórymi kolegami, bo albo zginęli we Włoszech, 
albo po wojnie los rozproszył ich po całym świecie i już nigdy więcej ich nie 
spotkałem. Stąd wysłałem za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża wiadomość do rodziny w ZSRR, informując że żyję, na którą to nigdy 
nie otrzymałem odpowiedzi. Tu otrzymałem foto-kartkę pocztową z Nowej 
Zelandii od młodej, 17-letniej dziewczyny i korespondowałem z nią przez 
dłuższy czas. Tutaj wyjaśniła się też sprawa mojego ojca, będącego w niewoli 
sowieckiej w Kozielsku. Sowieci, przez zerwanie stosunków z naszym Rządem 
na obczyźnie, pośrednio potwierdzili, że informacje z marca 1943 r. podane 
przez Niemców są prawdziwe. Stąd, po rozwinięciu skrzydeł, ruszyłem w dalszą 
drogę, aby po następnych trzech latach wylądować w wolnym kraju.

165  Junacka Szkoła Kadetów – szkoła wojskowa powstała w Palestynie w 1942 r., 
przeznaczona dla małoletnich ewakuowanych z ZSRS na Bliski Wschód. Stanowiła 
kontynuację przedwojennego Korpusu Kadetów utworzonego w 1919 r.

166  Prawdopodobnie chodzi o gen. Archibalda Wavella.
167  Fasować zakaz – tu: chodzi o zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania.
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Qastina 
(listopad 1942–lipiec 1943 r.)

Do Palestyny przyjechaliśmy w listopadzie 1942 r. Miejscem postoju naszej 
jednostki jest teraz Qastina leżąca w nadmorskim pasie ziemi. Zakwaterowano 
nas w drewnianych barakach, zbudowanych na wysokich betonowych funda-
mentach. Obóz robi dobre wrażenie. Solidne budynki mieszkalne i administra-
cyjne, dobre zaplecze gospodarcze. Funkcjonalnie, wygodnie, wszędzie woda 
bieżąca, światło i kanalizacja. Na terenie obozu wydzielono bazę transportową 
i magazynową. Przez obóz biegnie szosa przelotowa. Do rejonów, a nawet po-
szczególnych baraków doprowadzono asfaltowe drogi dojazdowe. Cały teren 
jest płaski, pokryty nędzną zielenią. Dokoła liczne gaje pomarańczowe oraz 
niewielkie poletka uprawne nawadniane ze studni artezyjskich zbudowanych 
przez Żydów. W pobliżu obozu kilka samotnych siedlisk arabskich oraz nieduża 
wioska. W dalszej odległości charakterystyczny dla Palestyny kibuc, rodzaj 
spółdzielczego gospodarstwa rolnego. Kilkadziesiąt kilometrów na północ 
znajduje się spore miasteczko żydowskie Rechowot, w którym rozlokowane 
są siedziby niektórych służb Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie.

Po przyjeździe spotkaliśmy kolegów, którzy wyjechali z Rosji w czasie 
pierwszej ewakuacji. Sporo jest też nowych twarzy, zupełnie nam nieznanych. 
Mimo że nasz przyjazd był awizowany, spowodował małą dezorganizację 
unormowanego życia jednostki. Jest to zrozumiałe, przybyło nas dwa razy 
więcej niż było. Spotkania, powitania i niekończące się rozmowy. Z każ-
dej strony padały pytania, na które oczekiwano odpowiedzi i wyjaśnień. 
Przywieźliśmy też dużo smutnych wiadomości, niejeden z naszych kolegów 
pozostał w Uzbekistanie na zawsze. Nasz przyjazd spowodował nową piel-
grzymkę ludności polskiej z Palestyny, aby dowiedzieć się czegoś o znajo-
mych, krewnych, a czasem o pozostałej rodzinie. Były też wesołe spotkania.
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Łączności z Rosją stąd nie było, nawet korespondencyjnej. Mimo począt-
kowego rozgardiaszu szybko opanowano sytuację i rozpoczęto normalny tok 
szkolenia. Ja i większość moich kolegów trafiliśmy do 5 kompanii. Składała się 
z 4 plutonów szkolnych. Dowódcą był kpt. W. Boratyn, wysoki, szczupły, po 
pięćdziesiątce. Jak się okazało, bardzo dobry dowódca i przełożony, człowiek 
doświadczony i sprawiedliwy. Dowódcami plutonów byli porucznicy, ponadto 
szef kompanii – doświadczony podoficer oraz instruktor wyszkolenia i broni.

Poza wyszkoleniem wojskowym, nauką o broni i przygotowaniem obywa-
telskim, w szkole przerabiano program ogólnokształcący z zakresu 3 i 4 klasy 
gimnazjum oraz 1 i 2 klasy liceum. Znalazłem się w 3 plutonie, w którym 
przeważali chłopcy z roczników 1925 i 1926. Dostaliśmy trzymiesięczny 
okres na zdanie egzaminów z pierwszego półrocza 2 klasy, przy kontynuacji 
bieżącej nauki z zakresu klasy 2.

Szef kompanii, stary „zupak”, z miejsca wziął nas do galopu, a miał w tym 
wprawę. Już na drugiej zbiórce każdemu wyznaczył miejsce w dwuszeregu, 
uwzględniając wzrost, prezencję, stopień indywidualnego wyszkolenia oraz 
swoje długoletnie doświadczenie. Następnie zarządził przegląd ekwipun-
ku. Sporządzono dokładną ewidencję braków i wyposażenia do wymiany. 
Podoficer gospodarczy w ciągu tygodnia dokonał niezbędnego uzupełnienia. 
Teraz szef, przy pomocy instruktora, przystąpił do intensywnego szkolenia, 
bez względu na pogodę. Z uporem dążył do skrócenia czasu na zgranie 
całej kompanii. Wyznaczone limity czasowe w krótkim czasie musiały być 
osiągnięte i przekroczone.

Rola dowódcy kompanii i oficerów odpowiedzialnych za poszczególne 
plutony ograniczała się w tym czasie do przyjmowania raportu raz dziennie. 
Wynikało z tego, że szefowi dano wolną rękę, aby podatny materiał ukształtował 
jak najlepiej, z czego korzystał bez ograniczeń. Ponadto wygląd zewnętrzny 
musiał być nienaganny o każdej porze dnia, a każde przewinienie w tym 
zakresie było karane indywidualnie lub zbiorowo, w zależności od czasu 
i humoru szefa. Metody, które stosował, nie były przyjemne, podobno według 
wzorów szkoleniowych armii przedwrześniowej. Bieganie dokoła kompa-
nii w marszu czy też czołganie się w błocie zaliczane były do średnich kar. 
Ale meldowanie się kilka razy dziennie, w pełnym rynsztunku, niezależnie 
od pogody, do przyjemności nie należało. A już karanie całej kompanii za 
przewinienia jednego z nas było metodą sadystyczną, bo ponadto ściągało 
na powoda niezadowolenie kolegów, wyrażane w różny sposób. Nieraz wy-
mierzano mu we własnym zakresie karę, po prostu po capstrzyku dawano 
mu najczęściej „koca”. Takie metody zmuszały nas do wzajemnej pomocy, 
podciągania słabszych lub opieszałych.



325

Oddzielny rozdział to ćwiczenia z zakresu wyszkolenia indywidualnego, 
które przerabialiśmy w przyśpieszonym tempie. Szczególnie dawały się nam 
we znaki ćwiczenia kroku defiladowego. Normalnym codziennym obrazkiem 
były prowadzone po południu, w drużynach, aż do znudzenia, ćwiczenia tego 
kroku. Przełożony, mając przed sobą szóstkę kadetów, widział wszystko jak 
na dłoni. Ćwiczenia te odbywały się z karabinem przytrzymywanym łokciami 
w poprzek pleców. W tym położeniu ręce były zgięte, przesunięte do tyłu, 
a karabin leżał na przedramionach. Piersi były sztucznie wypięte do przodu, 
głowa musiała być uniesiona, a wzrokiem należało ogarnąć pole w odległo-
ści co najmniej 20 metrów. Nogi wysoko unoszone, wymóg podnoszenia 
do wysokości pasa był normą. Musiały też być wyprostowane w kolanach, 
a krok utrzymywany w jednakowym tempie. W czasie takich ćwiczeń nie 
można było od ziemi odrywać stopy, na której w danym momencie spoczywał 
ciężar ciała. Ten tak zwany krok „pruski” był zmorą nas wszystkich. – Noga 
wyżej! Przetrzymać, równe tempo! – słyszeliśmy aż do znudzenia przez cały 
czas ćwiczeń. Pół godziny ćwiczeń pod nadzorem przełożonego wyciskało 
z nas ostatnie poty. Nogi robiły się miękkie jak z waty i drżały jak galareta. 
Ćwiczyliśmy zapamiętale, z zaparciem, nie szczędząc potu, a mimo to ciągle 
słyszeliśmy to samo: – Noga wyżej i wyżej! To nas czasem już dobijało.

Potem następowało zgrywanie całych plutonów pod takt werbli. Były to 
już zajęcia dużo łatwiejsze i nie tak męczące, ale ile razy jeszcze podpadnięci 
musieli przebiec po 100 metrów, przeczołgać się po błocie lub bajorze, nie 
spisać tego na wołowej skórze. Jest teraz w Palestynie tzw. „zima”, a ściślej 
panuje pora deszczowa. Błota na glinianej ciężkiej ziemi nie brakuje, więc 
wykorzystywano sprzyjające okoliczności do podciągania odstających. Humory, 
mimo wszystko, nie opuszczały nas. Wystarczyła godzina, dwie wolnego 
czasu, aby cała kompania traktowała to, co działo się przed południem, jako 
coś normalnego. Co najwyżej pozostawał we wspomnieniach jakiś kawał lub 
interesujące powiedzonko przełożonych. Kary zbiorcze miały scementować 
kompanię w myśl hasła: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Po takiej trzymiesięcznej zaprawie zgranie całej kompanii było już tylko 
formalnością. W okresie tym ćwiczono też musztrę z bronią indywidualną. To 
była „wyższa szkoła jazdy”, żeby cała kompania, ponad 100 osób, wykonywała 
chwyty bronią jak jeden mąż, żeby był jeden ruch, jeden trzask, a przy tym 
żeby kompania stała tak wyrównana, aby szef, stojąc z boku w odległości 10 
metrów, zamiast setki widział tylko dwóch kadetów i dwa karabiny. Musztrę 
z bronią ćwiczyliśmy do omdlenia rąk. W wolnych chwilach, po zajęciach, 
ćwiczyliśmy też często sami. Jeden z nas stawał przed frontem drużyny 
i wydając komendy, notował w pamięci błędy, a drużyna na tempo ćwiczyła 



326

chwyty bronią. Karabin z każdym dniem był lżejszy o połowę swojej wagi. 
Ćwiczenia te powtarzaliśmy raz po raz po każdym chwycie. Sprawdzano 
każdego, czy dłoń spoczywa w miejscu przeznaczonym, czy zachowany jest 
kąt, czy kciuk jest wyprostowany. Zasada ogólna winna być zachowana – na 
trzy, cztery tempa chwyt musi być wykonany.

Z każdym dniem widać było efekt włożonej pracy. Kompania prezento-
wała się coraz lepiej. Stanem wyszkolenia zaczął się wreszcie interesować 
dowódca kompanii. Byliśmy młodzi, pełni zapału, a z takiego materiału 
szef nasz potrafił robić cuda. Jak coś nie wychodziło, to wystarczała krótka 
komenda, a już cała kompania podrywana była do coraz to innych ewolucji, 
a szef z rękami założonymi do tyłu, wykrzykiwał: – Biegiem marsz! Padnij! 
Czołgaj się! Kawaleria z lewa! Kawaleria z prawa! Lotnik, kryj się! i tak na 
przemian. W końcu komenda: – Zbiórka w dwuszeregu za mną! Zanim 
wszyscy zdążyli stanąć, następowała kilkakrotnie zmiana postawy szefa, co 
wymuszało na setce ludzi konieczność przebiegnięcia kilkudziesięciu do-
datkowych metrów. Wszystko to w odpowiednim tempie, nie zważając na 
teren, błoto, wodę itp. W krótkim czasie zrobiono z nas automaty, które nie 
myślą już indywidualnie. Po godzinie, dwóch takich ćwiczeń nieraz byliśmy 
już bliscy kapitulacji. Na tym nie kończyło się jeszcze. Kiedy tylko rusza-
liśmy marszem do miejsca zakwaterowania, padała komenda: – Kompania 
śpiewa! Zziajani, z błyszczącymi oczami, huczeliśmy zgodnie: „Rozkwitały 
pąki białych róż”, aby już na terenie zakwaterowania zakończyć marsz inną: 
„Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani...”. Krótkie: – Baczność! Stój! – nareszcie 
kończyło popołudniowe ćwiczenia. Ale tak tylko nam się zdawało, bo padały 
jeszcze słowa: – Za 10 minut zbiórka całej kompanii, wyczyszczonej, umytej, 
gotowej do przeglądu przez dowódcę kompanii, rozejść się! Każde następne 
niedociągnięcie pociągało za sobą dodatkowe karne ćwiczenia. Nie zapo-
minano o nocnych alarmach, nawet przy okazji krótkich wypadów w teren 
w ramach specjalnych ćwiczeń nocnych. Aby ułatwić sobie życie, udając 
się na spoczynek, układaliśmy swój ekwipunek w kolejności ubierania się.

Przyszedł czas, że młodociane wojsko chodziło jak po sznurku i można już 
było zaprezentować kompanię Dowódcy Szkoły Kadetów w Palestynie mjr. 
Andrzejowi Kulczyckiemu. Było to w sobotę po południu. Po dokonanym 
przeglądzie kompanii na terenie miejsca postoju dowódca szkoły w otocze-
niu swego sztabu, w obecności dowódcy kompanii, przyjął defiladę naszej 
kompanii, w pełni wyekwipowanej, z bronią strzelecką. Przegląd i defilada 
wypadły dobrze. Dowódca kompanii zebrał pochwały, a my pokonaliśmy 
jeszcze jedną przeszkodę na drodze wyszkolenia. Po tym oficjalnym uznaniu 
intensywność ćwiczeń trochę osłabła. Było nam lżej. Musztra była jednak 
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w dalszym ciągu oczkiem w głowie szefa. Wiedzieliśmy, że są z nas zadowo-
leni i to dodawało nam sił i pewności siebie.

Podczas nauki o broni, jej składanie i rozbieranie musieliśmy wykony-
wać z zawiązanymi oczami. Ponadto dochodziła jeszcze nauka o silniku 
i środkach transportowych w wojsku. Szczególnie dokładnie przerobiliśmy 
wozy rozpoznawcze, m.in. uniwersalny carrier gąsienicowy, transporter 
opancerzony, uzbrojony w karabin maszynowy Bren kal. 7,69. Zagadnienia 
te obejmowały program na drugim roku. Dalej przerabialiśmy zagadnienia 
z taktyki, zwłaszcza atak i obronę: drużyny, plutonu i kompanii. Poza teorią 
praktyczną naukę przeprowadzano w czasie zajęć w terenie, przeważnie 
w soboty, nieraz do późnego wieczoru. Często też zahaczały i o poranek 
niedzielny.

Mimo zmęczenia ćwiczenia terenowe były lubiane przez nas. Urozmaicały 
zajęcia i pozwalały na rozładowanie emocji. Na wyposażeniu mieliśmy ka-
rabiny produkcji kanadyjskiej Lee Enfield kalibru 7,69 MK-1, 10-strzałowe 
(jednorazowa pojemność magazynka), wagi około 4 kilogramów, mocno 
i celnie bijące, oraz pistolety maszynowe typu Thompson kalibru 9 mm M–1 
produkcji amerykańskiej. Dodatkowo do celów szkoleniowych mieliśmy na 
wyposażeniu kompanii ręczne karabiny maszynowe typu Bren MK-1 kalibru 
7,69 produkcji angielskiej w oparciu o czeski karabin ZB wz. 28. Waga tych 
karabinów to około 10 kilogramów. Ładowane z góry, w magazynku 20–28 
nabojów, szybkostrzelność około 400–500 strzałów na minutę. Bagnety 
mieliśmy nietypowe, krótkie, okrągłe ostrza, dobre do robienia otworów 
w puszkach w fasowanych konserwach.

Pas główny i szelki skórzane po przyjeździe do Palestyny wymieniono 
nam na brezentowe, które musieliśmy teraz bielić, często nawet pastą do 
zębów. Najbardziej krytykowane były hełmy zwane potocznie „miskami”. 
Niepraktyczne i w dodatku niezabezpieczające w dostatecznym stopniu nawet 
głowy i karku. Broń i ekwipunek angielski nie były najwyższego lotu, nie do-
równywały ani wyposażeniu niemieckiego żołnierza, ani broni indywidualnej 
żołnierza sowieckiego. Natomiast sorty mundurowe produkcji kanadyjskiej 
typu oficerskiego pod względem jakości i kroju były bez zastrzeżeń.
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Pomarańcze 
(grudzień 1942 r.)

Obok naszego miejsca zakwaterowania, w odległości około 300 metrów, 
ciągnie się ogromny gaj pomarańczowy. Wieczorami dochodzi do nas in-
tensywny zapach dojrzewających owoców. Zapach jest tak silny, że drażni 
nasze podniebienia. Nie otrzymujemy jeszcze żołdu w walucie palestyńskiej, 
dlatego każdego wieczoru nasze niezaspokojone pragnienia powiększają 
się. W baraku o zmierzchu przy otwartych oknach nie możemy spokojnie 
rozmawiać, aby nie wspomnieć o pomarańczach. Podświadomie myślimy 
o dniu, w którym najemy się tych owoców za wszystkie czasy.

Któryś z nas nie wytrzymał i zaagitował, aby nie czekać do wypłaty, lecz 
spróbować dostać się wieczorem do gaju. Realizacja tego pomysłu nie wyglądała 
na zbyt skomplikowaną, więc postanowiliśmy spróbować. Przygotowaliśmy 
worki, które mieliśmy na wyposażeniu, wyrzucając stosy koszul, skarpet, majtek 
itp. szmat na łóżka i przykrywając to wszystko kocami. Około godziny 22, po 
capstrzyku i po pierwszych inspekcjach, wśród egipskich ciemności ruszyli-
śmy w szóstkę w kierunku, skąd dochodził aromatyczny zapach. Można było 
nie znać drogi, wystarczył dobry nos. Ostrożnie podchodzimy do ogrodzenia 
z kolczastych drutów. Wysyłamy zwiad na lewo i prawo wzdłuż ogrodzenia, 
i siedząc w trawie, czekamy na wynik rozpoznania. Dokoła cisza, gwiazdy wy-
soko, przymglone, księżyc w nowiu, blady. Wreszcie wracają. Cicho i spokojnie 
dokoła, można zaczynać. Pomagając jeden drugiemu, forsujemy ogrodzenie 
i już jesteśmy na terenie sadu. Jeden pozostał na czujce przy ogrodzeniu, aby 
nadsłuchiwać i w razie potrzeby uprzedzić nas.

Dokoła gąszcz drzew. Drzewa są niskopienne, mocno rozgałęzione już 
od wysokości metra. Liście mają dość szerokie, sztywne i jest ich na drzewie 
dużo. W nocy, wśród liści pomarańcze są niewidoczne. Na całej przestrzeni 
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pod drzewami wysoka trawa, dość gęsta. W sadzie ciemno, choć w gębę bij. 
Nie widać owoców, tylko zapach zdradza, że wiszą nad głowami. Trzymamy 
się w pobliżu siebie i staramy się zachowywać jak najciszej. Oczy powoli 
przyzwyczajają się do otoczenia. Tutaj, w gąszczu drzew, jest ciemniej niż za 
ogrodzeniem. Bierzemy się do roboty. Po omacku zrywamy jedną po drugiej 
i wkładamy do worków. Nie idzie to sprawnie. Znajdujemy wreszcie sposób. 
Przysiadamy i patrzymy od dołu ku górze. Na tle nieba pomarańcze są widocz-
ne jak bombki na choince. Teraz wyniki są lepsze, robota bardziej wydajna. 
Mam już 2/3 worka, jakieś 20 kilogramów, wystarczy. Ściągam zawiązkę i za-
wiązuję. Sam zaś kładę się pod drzewem i głęboko oddycham wonnościami 
natury. Wszystko to za darmo. Mam już całe płuca przewietrzone, nie tylko 
aromatem, ale i „witaminami”. Mimo że mam już dość, jestem odurzony, 
spokojnie patrzę w niebo. Koledzy jeszcze myszkują. Słychać trzask gałązek 
lub ściszone przekleństwa, bo niejeden oberwał gałęzią po głowie. Stojący 
na czatach zaczyna cicho bzykać, przynaglając nas do odwrotu. A nam to 
wcale nie w głowie. Po którymś tam ponagleniu wreszcie wyłazimy i, jeden 
po drugim, przechodzimy ogrodzenie. Są wszyscy.

Zarzucamy worki na plecy i gęsiego idziemy w stronę naszego baraku, 
który stoi na skraju obozu. Wreszcie jesteśmy na miejscu. Służbowy ulotnił się. 
To nasz kolega, więc będzie milczał. Worki stoją teraz obok łóżek. Wystarczy 
sięgnąć ręką, aby witaminy wędrowały prosto do żołądka. Zanim wypłacili 
nam żołd, jeszcze dwa razy byliśmy w pomarańczowym gaju. Teraz mamy 
już swoje pieniądze i nie ma potrzeby robić takich wypadów. Pomarańcze 
są tutaj bardzo tanie.

Wydawało się, że z pomarańczami skończone, a tu wybuchł skandal, 
którego następstwa mogły być bardzo poważne. W czasie przerwy przed 
zmianą zajęć Kazio L., handlowiec jakich mało w całej szkole, wspólnie ze 
Zbyszkiem, zaraz po drugim śniadaniu, urwali się na wagary. Nie namyśla-
jąc się długo, poszli do gaju pomarańczowego, aby w cieniu drzew zrobić 
sobie labę. Traf chciał, że łażąc bez celu między drzewami, napotkali młodą 
Arabkę, do której Zbyszek z miejsca poczuł sentyment. Arabka narobiła 
wrzasku, niełasa na wdzięki zalotnika. To wzmogło agresję Zbyszka, który 
ostro usiłował przekonać dziewczynę, że nie ma racji. Stawiała zaciekły opór 
i jak kotka na przemian drapała i gryzła.

Mieszkalny dom arabski stał w środku posesji, a ponieważ było to przed 
południem, cała rodzina znajdowała się na płaskim dachu tego budynku. 
Pomoc nadbiegła niezwłocznie. Kazik, niezaangażowany, zdążył przekro-
czyć ogrodzenie i zwiać. Zbyszek nie zdążył i został ściągnięty z ogrodzenia 
i związany przez Arabów.
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Kazik tymczasem bez tchu wpadł do obozu i zaszył się w ustronnym 
miejscu. Na terenie obozu, poza służbowym i szefem kompanii, nikogo nie 
było, bo wszyscy byli na zajęciach. W tym czasie Arabowie doprowadzili 
Zbyszka do swego domu. Tam, po krótkiej naradzie, wyruszyła kawalka-
da Arabów ze swoją zdobyczą do wioski, aby dokonać osądu. Najstarszy 
Arab jechał na osiołku, za nim, z pętlą na szyi i związanymi rękami, szedł 
Zbyszek, przywiązany jeszcze dodatkowo do osła. Dopiero za nim cała ro-
dzina arabska, starcy, kobiety, dzieci. Z każdą minutą korowód powiększał 
się o napotkanych po drodze. Przez całą drogę stare i młode Arabki biły 
go sandałami gdzie popadnie, wrzeszcząc przy tym na całe gardło. Czym 
bliżej wioski, harmider był coraz większy. Lżony i bity przez kobiety i stare 
baby młody nasz amant przywiązany został na rynku do pala. Otoczony 
przez rozwścieczone baby, żegnał się już z życiem. Mężczyźni tymczasem 
radzili, co z nim zrobić. Sytuacja była beznadziejna. Zginąłby i nikt by go 
nie odnalazł. Arabowie, w swej nienawiści do Anglików, nie zdradziliby ani 
słowem o tym, co się stało.

Po dłuższej chwili Kazik, widząc, że Zbyszek nie nadchodzi, doszedł do 
wniosku, że musieli go złapać. Zdając sobie sprawę z groźby, jaka zawisła 
nad kolegą, pobiegł prosto na Komendę Placu i zawiadomił oficera dyżur-
nego, a ten niezwłocznie żandarmerię. Natychmiastowa akcja uzbrojonych 
w „tomigany”168 żandarmów, którzy na motocyklach otoczyli wioskę, do-
prowadziła do uwolnienia Zbyszka i odwiezienia go do obozowego aresztu. 
Ostre i zrealizowane w porę wkroczenie wojska z bronią dało pozytywne 
rezultaty w tej prawie beznadziejnej sprawie.

Ze strony dowództwa naszej szkoły konsekwencje były natychmiastowe: 
raport karny i wyrok 14 dni aresztu ścisłego. Po odbyciu kary zwolnienie ze 
szkoły i przeniesienie do jednostki liniowej. To w odniesieniu do Zbyszka. 
Kazik został potraktowany o wiele łagodniej. Odsiedział swoje i na tym się 
skończyło.

Tak zakończyły się wyprawy po świeże pomarańcze prosto z drzew i „in-
halacja” aromatem witaminowym w porze nocnej.

168  Tomigan (z ang.) – potocznie: pistolet maszynowy „Thompson”.
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Pasowanie na kadeta 
(styczeń 1943 r.)

Dni lecą jeden za drugim. Nie mamy czasu na psoty. Musimy nadrabiać 
zaległości, jakie mamy w stosunku do kolegów, którzy od pół roku są w tej 
szkole. Na przerobienie i przyswojenie zaległego materiału mamy wyznaczony 
krótki okres. Kto się nie zmieści w czasie, odpadnie. Egzaminy z tego materiału 
zdajemy etapami. Do tego dochodzi bieżący materiał, który przerabiamy, 
uczestnicząc w zajęciach. Niektórzy dają sobie radę dość dobrze, większość 
ma jednak kłopoty. Trochę pomagają nam koledzy z wyższych semestrów, 
ale nie zawsze mają wolny czas. Zajęcia w szkole trwają do godziny 18. Trzy 
godziny przed capstrzykiem możemy teoretycznie poświęcić na nadrabia-
nie zaległości. W praktyce wychodzi to nie więcej jak dwie godziny. Sporo 
trudności mam z matematyką, mimo że ten przedmiot lubię i zawsze miałem 
dobre stopnie. Dają o sobie znać powstałe luki z pierwszej klasy, zmiany 
programowe z czasu okupacji oraz przerwa w nauce od kwietnia 1940 r. 
Z pozostałymi przedmiotami większych trudności nie mam, nawet z języ-
kiem angielskim, mimo że uczyłem się niemieckiego. Zajęcia wojskowe idą 
mi bardzo dobrze. Mimo napiętych terminów jakoś radzę sobie i na trójki 
zaliczam. Muszę wytrzymać do czerwca, a to tylko pięć miesięcy, i będę miał 
z głowy zaległości.

Na naszej sali jest dziesięciu chłopaków z rocznika 1925 i 1926. Połowa 
to koledzy z Rosji: Heniek Hawran, Wiesiek Rawski, Jacek Czaja, Zbyszek 
Kaczmarek, Gienek Góralczyk. Pozostali to ci, których zastałem już tutaj: Edek 
Górecki, Witek Komarnicki, Mietek Bąk, Stach Zieliński. Stanowimy czwartą 
drużynę w 2 plutonie. W pierwszym są też moi starsi koledzy z Rosji: Marian 
Ruczkowski, Józek Kasprzak, Antek Filipowicz. W 3 plutonie są pozostali: 
Kazio Laskowski, Marian Rynkiewicz, Choćko, Konieczny, Sójka, Niedźwiecki 
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i inni. W Palestynie dołączył jeszcze Wiesiek Tyszewicz, pracowaliśmy razem 
w Semipałatyńsku w porcie rzecznym. Pozostali w kompanii to nieznajomi 
lub ci, z którymi nie utrzymywałem bliższych kontaktów. Rozpracowali 
nas dokładnie i pomieszali według wieku, wzrostu, wiedzy itp. Na sali śpię 
obok Edka G., pochodzi z Wileńszczyzny. Jego matka służy w Pomocniczej 
Służbie Kobiet jako siostra w szpitalu polowym w Palestynie. Kilka razy 
przyjeżdżała. To pełna werwy kobieta. Edek jest na etapie pisania wierszy. 
W wolnych chwilach zaszywa się gdzieś w ustronnym miejscu i w zaciszu 
pisze, kreśli i znów pisze. Potem głośno nam czyta i zbiera recenzje. Pewnego 
dnia napisał „Odę do konia”. Zadedykował ją mnie i uroczyście wręczył.

O ty, co nosisz ludzi na swym grzbiecie
Coś jest rozpowszechniony na szerokim świecie
Który jesteś nazwany przyjacielem człeka
Co ratujesz żołnierza gdy z bitwy ucieka
W którego szybkie nogi nadzieje pokłada 
Każdy człowiek. Ja dzisiaj Tobie hołdy składam
Ja dzisiaj wiersze piszę ku Twej wielkiej sławie
Bo cię kocham – szanuję – jak człowieka prawie.

E. Górecki, „Oda do konia”, 28.04.1943 r.
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Wiesiek T. dopisał na dole swoją ocenę, podpisując się „Hipopotam”. Tutaj 
taka moda, prawie każdy z nas ma swój przydomek. Ja mam aż dwa: „koń” 
i „kejlubejlu”. Ten drugi jest powszechnie używany, nawet wmontowano go 
do śpiewanej w marszu piosenki.

Dostałem list, w zasadzie „foto-list”, z Nowej Zelandii. Na małej fotografii, 
wymiaru kartki pocztowej, młoda 17-letnia panienka napisała, skąd pochodzi, 
jaką ma rodzinę, jak wygląda, nawet wymiary i co robi. Jej życzeniem jest 
nawiązanie kontaktu z młodym Polakiem w wojsku. List wręczył mi szef, 
jako że nie mam nikogo na obczyźnie. List przyszedł z Ambasady Polskiej. 
Odpisałem jej, jak umiałem najładniej, bo mój angielski jest jeszcze bardzo 
słaby. Po polsku nie mogłem pisać, bo tam, w Nowej Zelandii, nikt by jej 
nie przetłumaczył.

Nauka i ćwiczenia na przemian. Dzień podobny jeden do drugiego. 
Ostatnio mieliśmy dwudniowe ćwiczenia w terenie, trochę oderwania od 
codziennego trudu. Żydzi pomstowali, ale w końcu zrozumieli, że teraz czas 
wojenny i za mocno nie mogą protestować. Do obozu wróciliśmy zmordowani 
i okropnie wybłoceni. Trochę roboty mieliśmy z doprowadzeniem sprzętu, 
umundurowania i siebie do normy.

Na wieczornym apelu szef odczytał rozkaz o mającej nastąpić promocji 
na kadetów. Nareszcie uznano nas za dostatecznie wyszkolonych. Nadszedł 
ten uroczysty dzień. Z samego rana cała kompania wyglansowana, w nowych 
mundurach, z bronią, stawiła się na zbiórkę. Szef, bardziej uroczysty niż na 
co dzień, odebrał raport od dowódców drużyn. Następnie dokonał przeglądu 
kompanii i już jest gotów na przyjęcie kapitana. – Kompania, baczność! Na 
ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo patrz! Stu sześćdziesięciu junaków stoi 
wyprężonych, a szef składa raport kpt. Boratynowi. Dowódca przechodzi 
przed frontem kompanii, lustrując wzrokiem każdego, i wraca przed czoło 
kompanii. – Czołem, chłopcy! Czołem, panie kapitanie! – huknięto jak z armaty. 
Niecodziennie widzimy dowódcę, zastępują go inni. Szef odczytał specjalny 
rozkaz dowódcy Szkoły Kadetów mjr.Andrzeja Kulczyckiego. Wiemy, o co 
chodzi. – Kompania na moją komendę, baczność! Czwórki w prawo zwrot! 
Na miejsce zbiórki do uroczystości, naprzód marsz! Na placu alarmowym, 
na którym ustawiono ołtarz, stały już cztery kompanie szkolne i orkiestra 
garnizonowa. Zajęliśmy miejsce po prawej stronie ołtarza, na przedłużeniu 
skrzydła orkiestry. Po chwili wolny środek przed ołtarzem zapełnił się. 
Przybyła duża grupa oficerów funkcyjnych z naszego garnizonu. Ponadto 
instruktorzy wyszkolenia wojskowego, oficerowie młodsi wiekiem i stopniem. 
Stoją trochę z boku. Obok nich zajęli miejsce profesorowie, przeważnie ofi-
cerowie kontraktowi. Dalej dość liczna grupa gości. To cywile zaproszeni 
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na uroczystość. Czekano jeszcze na dowódcę szkół wojskowych. Komenda: 
– Baczność! – poderwała stojące kompanie. Przybył płk Ignacy Bobrowski 
z adiutantem, w towarzystwie Komendanta Szkoły Kadetów mjr. Andrzeja 
Kulczyckiego. Nastąpiło krótkie powitanie i przegląd oddziałów szkoły przez 
pułkownika i komendanta szkoły.

Po przeglądzie dowództwo i zaproszeni goście zajmują miejsca przed 
ołtarzem, gdzie rozstawiono kilka rzędów krzeseł. Rozpoczęła się msza 
polowa. Gra orkiestra, nastrój wzniosły, patriotyczny. Wygłoszone zostało 
kazanie przygotowane specjalnie na tę uroczystość, w którym nawiązano 
do początków organizacyjnych armii w Rosji. Po Mszy świętej odbyło się 
ślubowanie dochowania dziesięciu przykazań żołnierza polskiego, które 
zaczynały się od słów: „Tyś jest żołnierz polski, którego Bóg uratował z toni, 
abyś nadal walczył za ojczyznę”. Pierwsze przykazanie zawierało syntetyczną 
treść: „Nie będziesz miał innych celów na ziemi, dopóki kraj wolności nie 
odzyska”. Następnie odbyła się przysięga. Po części oficjalnej pasowania na 
kadetów, założyliśmy specjalne naramienniki w kolorze granatowym z żółtą 
otoczką, na których umieszczone są niklowane inicjały Szkoły Kadetów. 
Nowe naramienniki i oznaki na furażerkach, zamiast dotychczas noszonych 
orzełków, nawiązywały do mundurów i odznak Szkoły Podchorążych z 1830 
r. Szkoły, która pod komendą kpt. Wysockiego wznieciła powstanie listopa-
dowe. Odtąd święto w naszej szkole obchodzone jest 29 listopada. Zawsze 
uroczyście, z zachowaniem dawnych tradycji wojskowych.

Następnie płk Bobrowski ze świtą zajęli miejsca na ustawionej obok 
szosy honorowej trybunie, aby odebrać defiladę. Obok trybuny ustawiły się 
delegacje i zaproszeni goście. Poprzeciwnej stronie zajęła miejsce orkiestra 
garnizonowa i ludność przybyła na tę uroczystość z bliższych i dalszych 
miejscowości. Rozpoczęła się defilada szkoły, którą prowadzi mjr Andrzej 
Kulczycki. Jako pierwsza maszeruje nasza kompania. Na wysokości pierwszych 
szóstek w poszczególnych plutonach maszerują podchorążowie, w naszym 
plut. pchor. Rusiecki. Maszerujemy w takt „Warszawianki”, dziarsko i dy-
namicznie. Nasze twarze promienieją z zadowolenia. Wyrównane szeregi 
szóstek, ściągnięte karabiny najeżone bagnetami błyszczą w słońcu. Raz, 
dwa, raz, dwa. Za nami idą kompanie: piąta, czwarta, trzecia...

Po defiladzie zorganizowano wspólny obiad wojskowy na świeżym 
powietrzu. Smakował nam wyjątkowo. Jesteśmy kadetami, duma rozpiera 
nam piersi, chcielibyśmy już gdzieś lecieć do dziewczyn, a tu obiad prze-
ciąga się. Zaczynamy się kręcić, ale musimy jeszcze zostać przy stołach, 
bo nasi goście rozgadali się, pewnie mają coś dla kurażu. Trudno, jesteśmy 
Polakami i nasze zwyczaje musimy polubić. Zacząłem przypominać sobie, 
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jak przyjechaliśmy tutaj z Rosji. Ile było uciechy i obaw, jak zawsze. Te 
przeprowadzane kilkakrotnie weryfikacje, a potem reorganizacje, wyłącze-
nie z naszych szeregów tych, co nie pasowali z różnych przyczyn i musieli 
odejść do innych szkół wojskowych, szkolących łączność bezprzewodową, 
mechaników silnikowych i mechaników lotnictwa. Te przetasowania zwią-
zane były z wyjazdem do innych obozów, niektórzy znaleźli się w Egipcie. 
Indywidualne rozmowy przeprowadzane przez dowódcę też nie należały do 
przyjemności. Ile potem było zawiści, nieporozumień i pozostałej goryczy. 
Wielu odeszło, w tym kilku kolegów, z którymi przeszedłem długą drogę 
z Rosji do Palestyny. Kilkakrotnie namawiano i mnie, abym z nimi odszedł. 
Byliśmy blisko związani i moglibyśmy dalej być razem. Niestety, ten zakres 
nauki mnie nie interesował. 
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Jak się później okazało, selekcję przeprowadzono pod kątem doboru kadr 
na przyszłych oficerów w wojsku na Bliskim Wschodzie. Brano pod uwagę 
wszystko, łącznie z pochodzeniem, narodowością, wyznaniem i posiadanym 
obywatelstwem. Nie żałuję decyzji, mam tu kolegów, dobrą opinię i radzę 
sobie bez większych trudności. A przede wszystkim lubię to wojsko.

Po obiedzie mamy kilka godzin dla siebie. Paradujemy po obozie dum-
ni, w nowych, jakościowo lepszych mundurach, wyprodukowanych aż 
w Kanadzie, dla oficerów. Wieczorem odbyło się spotkanie z Władysławem 
Broniewskim, poetą na emigracji. Spotkanie zorganizowano w największej 
Sali, jaka jest w obozie, to znaczy w hali gimnastycznej. W. Broniewski zajął 
miejsce na podwyższeniu, na tle okolicznościowej dekoracji, skąd był dobrze 
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widoczny dla wszystkich. Po krótkim wprowadzeniu zaczął recytować swoje 
wiersze. Gestykulacją podkreślał napięcia, uczucia i dramatyzm, modulując 
głosem. Następnie wywiązała się wymiana wrażeń, posypały się pytania na 
temat czasu powstawania poszczególnych wierszy, drogi wojennej poety 
i w ogóle poezji powstającej na emigracji i jej roli w kształtowaniu postaw 
Polaków. Okazało się, że żaden naród pozbawiony wolności w czasie tej wojny 
nie posiada takiej poezji żołnierskiej, jaką my, Polacy, mamy na obczyźnie. 
Obok miłości do ojczyzny zawiera ona cały ogrom bólu i nadziei. Z niej 
Polacy czerpią siłę i nienawiść do wrogów. Poza wieszczem narodowym 
Mickiewiczem są na emigracji wieszczowie współcześni, jak: Władysław 
Broniewski, Stanisław Baliński, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, 
Jan Lechoń, Julian Tuwim. Ich wiersze ukazują się nie tylko w codziennej 
prasie, ale są wydawane w formie książkowej w wydawnictwach Londynu, 
Nowego Jorku, Jerozolimy. „Bagnet na broń”, „Ziemia Wilczyca”, „Alarm”, 
„Kwiaty Polskie” – to tylko niektóre z wydań. Sala jest zapełniona. Poza 
nami jest dużo oficerów z garnizonu, grono profesorskie ze szkoły. Są też 
ważniejsi goście z Jerozolimy. Zainteresowanie duże. Wygląda, że potrzebu-
jemy wsparcia duchowego.

Jakby w podsumowaniu padły słowa, które na długo utkwiły mi w pamięci: 
„Przed nami jeszcze długa, ciernista droga do wolnej Polski”. Wracamy po 
spotkaniu do miejsc zakwaterowania, podbudowani duchowo, ale też za-
myśleni nad naszą przyszłością. Komentarze zostawiamy na dzień następny.
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Zerwanie stosunków dyplomatycznych 
z Rządem RP w Wielkiej Brytanii 

(kwiecień 1943 r.)

Po dwuletnim wodzeniu i mamieniu przedstawicieli Wojska Polskiego 
i Rządu RP na obczyźnie przez Sowietów, obecnie już wiemy, że poszuki-
wani polscy oficerowie z obozu jenieckiego w Kozielsku nie mogli trafić do 
Wojska Polskiego organizowanego w Rosji przez gen. Władysława Andersa, 
bo w lipcu 1941 r., w czasie podpisywania umowy przez gen. Sikorskiego 
i ambasadora ZSRR Iwana Majskiego od ponad roku już nie żyli. Co też 
powie nasza Mama, jeśli się dowie? Tak liczyła, że ojciec nasz znajdzie się, 
i pierwszy trafi do Wojska Polskiego. Był przecież oficerem rezerwy. – A Ty 
Stasiu, tam będąc, o tym pierwszy się dowiesz – mówiła. Nie sprawdziła 
się jej nadzieja. Pierwszy dowiedziałem się, że oni wszyscy – oficerowie 
z Kozielska – już od trzech lat nie żyją. Zostaliśmy, nie tylko my, bez ojca 
i w dodatku na obczyźnie, wśród wrogich nam ludzi. Chociaż na to nie ma 
jeszcze dowodów, wszyscy tu podejrzewają, że los oficerów ze Starobielska 
i Ostaszkowa jest podobny. Dotychczas o swoim ojcu wiedzieliśmy tylko 
z przekazów osób nam życzliwych, prasy i dwóch listów ojca z obozu, 
a mianowicie: w czasie próby przebicia się przez granicę litewską zostali 
otoczeni przez wojska sowieckie. Znajdowali się pod obstrzałem artylerii. 
Mieszkaniec Wasilkowa zmobilizowany do wojska, korzystając z chwilowej 
przerwy w natarciu, podczołgał się do mojego ojca i mówi: – To już koniec, 
rzuć Pan to wszystko i wracamy do domów. Ja znam drogę. Ojciec odpowie-
dział: – Pan tak, ja nie. Jestem oficerem, zostanę z żołnierzami. Jeżeli dojdzie 
pan, powiadom rodzinę. Rozstali się. W tym czasie prawdopodobnie dostał 
się do niewoli sowieckiej. Tak nam przekazał w pierwszych dniach listopada 



342

1939 r. mieszkaniec Wasilkowa. Było to w niedzielę przed południem, po 
Mszy świętej.

Jesienią 1939 r. sowiecka „Prawda” informowała, że do niewoli dostało 
się około 200000 jeńców, żołnierzy polskich, w tym około 8700 oficerów 
i kilkunastu generałów. Przetrzymywano ich w obozach na terenie Rosji 
europejskiej. Oficerowie znaleźli się w Kozielsku, na linii kolejowej Smoleńsk – 
Tuła, w Starobielsku, na wschód od Charkowa nad rzeką Ajder i częściowo 
w Ostaszkowie nad jeziorem Seliger nad zachód od Tweru. Ulokowano ich 
w pomieszczeniach poklasztornych i cerkwiach. Były to pomieszczenia 
nieprzystosowane do zakwaterowania tysięcy ludzi.

Pierwszy list od ojca otrzymaliśmy w połowie grudnia 1939 r. Pisany był 
z „kurortu” w miejscowości Kozielsk, na południe od Kaługi. Wynikało z niego, 
że zakwaterowani są w dużej cerkwi na terenie nieczynnego monastyru. Śpią 
na kilkupiętrowych pryczach. Jest tam zimno i głodno. Nie wszyscy mają 
płaszcze. Powszechny brak bielizny na zmianę. Mimo to list na ogół opty-
mistyczny. Razem z ojcem jest por. Schollenberger, nauczyciel z Wasilkowa. 
Drugi list przyszedł dopiero w marcu, przed Świętami Wielkanocnymi. Ten 
list był pełen grozy i rezygnacji. Wynikało z niego, że gdzieś ich partiami 
wywożą i że nieprędko się spotkamy.

W kwietniu 1940 r., po rewizji przeprowadzonej w naszym mieszkaniu, 
zostaliśmy powiadomieni, że zostaniemy wywiezieni do ojca, który znajduje 
się na terenie Związku Radzieckiego. Trafiliśmy do Kazachstanu około 200 
kilometrów od Omska. Tu już o ojcu nie było mowy.

W okresie organizacji Armii Polskiej w Rosji, na mocy podpisanego 
porozumienia, już od września 1941 r. polski ambasador Kot169 kilkakrotnie 
zwracał się do komisarzy ludowych Wyszyńskiego170 i Mołotowa171 z interwen-
cją, że nie wszyscy obywatele polscy zostali wypuszczeni z łagrów, więzień 
i obozów. Brakuje nam oficerów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. 
Interweniował nawet u samego Stalina, prosząc go o informacje. Mało tego, 
gen. Anders wyznaczył w sztabie kilku oficerów, którzy tylko zajmowali się 

169  Stanisław Kot (1885–1975) – polski historyk, działacz ruchu ludowego, polityk. 
Ambasador RP w ZSRS (1941–1942), minister stanu na Bliskim Wschodzie (1942–1943), 
minister informacji (1943–1944).

170  Andriej Wyszyński (1883–1954) – sowiecki prokurator generalny (1935–1939), 
oskarżyciel w procesach pokazowych, m.in. w okresie Wielkiego Terroru; minister spraw 
zagranicznych ZSRS (1949–1953).

171  Wiaczesław Mołotow, właśc. Skriabin (1890–1986) – przewodniczący Rady 
Komisarzy Ludowych ZSRS (1930–1941), wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych 
(1942–1957), komisarz ludowy spraw zagranicznych ZSRS (1939–1949, 1953–1956), 
minister kontroli państwowej (1956–1957).
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szukaniem tych ludzi. Odpowiedzi były różne: zostali zesłani na daleką północ, 
między innymi wspominano o Ziemi Franciszka Józefa. Są teraz trudności 
z ich sprowadzeniem ze względu na warunki atmosferyczne, a jest przecież 
wojna. Innym razem, że mogli przedostać się do Mongolii. Wreszcie, że nie 
wiemy gdzie teraz mogą być, może na terytorium zajętym przez Niemców. 
Taką odpowiedź otrzymał od Stalina w maju 1942 r. gen. Anders w czasie 
rozmowy na Kremlu. 

Zginęło kilka tysięcy ludzi i nikt nie potrafi powiedzieć, co się z nimi stało. 
Mimo usilnych starań naszych władz rządowych w Związku Radzieckim oraz 
poszukiwań prowadzonych przez wojsko, nie było pozytywnych wyników. 
Dlatego też Naczelny Wódz Armii Polskiej na obczyźnie gen. Władysław 
Sikorski, będąc w Moskwie, osobiście poruszył ten problem na Kremlu 
u Stalina, przedkładając nawet imienną listę brakujących oficerów, obejmu-
jącą ponad 4000 nazwisk. I to wystąpienie nie przyniosło żadnych efektów. 
Rozmowy na ten temat zakończono jesienią 1942 r., gdy armia gen. Andersa 
wyszła z Rosji do Persji.

Bomba wybuchła w kwietniu 1943 r., gdy Niemcy ogłosili w prasie 
i w radiu komunikat o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu pod 
Smoleńskiem. Zawrzało w środowisku polskim na obczyźnie, a szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, gdzie była siedziba Rządu RP. Powołana przez Niemców 
komisja z udziałem przedstawicieli różnych państw, w tym państw neutral-
nych, nadzorowała akcję wydobywania zwłok z masowych grobów. Wydobyto 
4141 zwłok, z tego zdołano zidentyfikować 2914, w tym kilku generałów. 
Wśród zidentyfikowanych oficerów narodowości polskiej jest mój ojciec, 
zarejestrowany pod nr 1408 Kubala Józef, w mundurze, list w kieszeni, uro-
dzony w 1896 r., zawód: cywilny, mieszkaniec Wasilkowa. Ciała w rowach 
zbiorczych ułożone w kilku warstwach, w płaszczach wojskowych i ciepłej 
bieliźnie. W kieszeniach strzępy sowieckich gazet wydanych nie później niż 
11 maja 1940 r. Znalezione notatki prowadzone są do kwietnia 1940 r. Oto 
mamy ściśle ukrywaną tajemnicę. Prędzej czy później wyjdzie wszystko na 
światło dzienne. Zbrodnia bez precedensu w XX wieku.

Meldunek złożony Naczelnemu Wodzowi Armii Polskiej przez gen. 
Andersa:
Odpis tajnej depeszy z dnia 20 kwietnia 1943 r.
Depesza Szyfr nr 2492 z Bagdad (BUZ) tajne, nadana 20.04 godz. ……
otrzymana dnia 21.04 godz. 10, odszyfrowana 21.04. godz. 12
93 Naczelny Wódz
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Melduję, że podawane przez radio niemieckie wiadomości 
o znalezieniu grobów naszych kolegów pod Smoleńskiem oraz 
odpowiedzi radia sowieckiego wywołały w armii całej ogromne 
wzburzenie i podniecenie.

Jestem obecnie w posiadaniu szeregu meldunków, z których wy-
nika, że właśnie do tego rejonu przywieziono w kwietniu i w maju 
[19]40 r. naszych oficerów. Władze sowieckie nigdy nie wzmian-
kowały, że jakakolwiek grupa polskich jeńców wojennych została 
zagarnięta przez Niemców. Wiemy także z własnego doświadczenia 
gorzkiego, że naszych ludzi z więzień i obozów pędzono piechotą 
tysiące kilometrów i zabijano tych, którzy iść nie mogli. Liczba 
w ten sposób zabitych jest olbrzymia. W swoim czasie Stalin 
oświadczył, że oficerowie ci mieli uciec do Mandżurii (rozmowa 
4.12.[19]41 r.). Zresztą wszystkie trzy obozy: Ostaszków, Starobielsk 
i Kozielsk nie były w dniu umowy naszej z bolszewikami jeszcze 
zajęte przez Niemców. Poza tym na całym terytorium sowieckim 
nie było ani jednego obozu pracy, gdzie byliby zgrupowani sami 
Polacy, a w szczególności sami wojskowi. Wszystko przemawia 
więc za tym, że chociaż Niemcy wyzyskują fakt morderstw pod 
Smoleńskiem dla swej propagandy, jednak w tym wypadku mówią 
prawdę, tym bardziej, że pomimo wszelkich starań nie mogliśmy się 
niczego o naszych kolegach z tych obozów dowiedzieć, i że ani jeden 
z nich do wojska nie powrócił. Wszyscy nasi żołnierze wierzą w to, 
gdyż na własnej, swoich żon i dzieci skórze odczuli okrucieństwo 
i nieludzkość sowieckiego reżimu. Modlimy się za dusze naszych 
braci, modlimy się w tej intencji, aby ich ofiary, dodały nam sił 
w walce, do której się przygotowujemy, by ramię w ramię z naszymi 
przyjaciółmi Anglikami i Amerykanami wywalczyć Polskę wielką, 
niepodległą i szczęśliwą.
Anders gen. Nr 2325… za zgodność mgr R. Oppmanowa

Tymczasem Anglia i Ameryka robiły wszystko, aby sprawę Katynia 
maksymalnie wyciszyć i nie szukać winnych. Nieoficjalnie wobec władz RP 
argumentowano, że swoją działalnością i rozdmuchiwaniem sprawy życia 
zamordowanym oficerom nie przywrócimy. Starano się nie dopuszczać do 
ludności zachodniej żadnych innych wiadomości poza oficjalnym komu-
nikatem. Radio, prasa miały w tym zakresie cenzurę. Milcząco przyjęto 
stanowisko sowieckie obciążające za dokonany mord Niemców. Sowieci, 
wyczuwając sytuację, ostro atakowali rząd polski na emigracji, doprowadzając 
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do zerwania stosunków dyplomatycznych. Do takiego postępowania wobec 
Polski ośmielała ich postawa naszych sojuszników. W wojsku na Bliskim 
Wschodzie opinia w tym zakresie była jednoznaczna.
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Przygotowanie do wyjazdu  
do Nazaretu 

(kwiecień 1943 r.)

Nasza kompania ma wyłonić ze swego składu pluton wartowniczy do ob-
sługi ceremoniału religijnego w czasie uroczystości wielkanocnych, jakie 
odbędą się w bazylice Narodzenia Chrystusa w Nazarecie. Szef kompanii 
wytypował 29 kadetów z 1 plutonu, dobierając wzrostem, prezencją i dobrym 
wyszkoleniem. Wytypowany skład przekazał pod komendę porucznikowi 
Leśniakowi, oficerowi z naszej kompanii. Porucznik zebrał pluton po za-
jęciach w świetlicy na pogawędkę, którą zwyczajem panującym w naszym 
wojsku zaczął sloganem: – Macie zaszczyt reprezentować wojsko polskie na 
Bliskim Wschodzie na tej doniosłej uroczystości. Na was zwrócone będą oczy 
całego świata i wiernych tam zebranych. Swoją postawą musicie zaprezentować 
się nienagannie. Nawet gdyby wam mucha siadła na nosie, nie macie prawa 
mrugnąć okiem… i tak dalej i tak dalej.

Oficer ten nie był lubiany, trzymał się zawsze z daleka od naszych co-
dziennych spraw, a dla podkreślenia swojego stanowiska często występował, 
naśladując oficerów angielskich wojsk kolonialnych, z krótką trzciną w ręku. 
Teraz też wykręcał ją na wszystkie strony lub stukał nią po udzie. Nie wiem, 
czy wszyscy słuchali tego, co mówił, ale ja nie. Mój wzrok błądził za trzcinką, 
a jego słowa były tylko tłem do tego przedstawienia. Nawet się nie nudziłem, 
tak byłem pochłonięty ewolucjami tego martwego przedmiotu. Kiedy ko-
niec spotkania wyrwał mnie z zadumy, byłem wyraźnie zaskoczony. Heniek 
huknął mi w ucho: – Za 30 minut zbiórka! Ruszyliśmy więc do namiotów.

Zbiórkę zarządził porucznik. Pluton miał się stawić do przeglądu przed 
kancelarią kompanii w stroju galowym, z ekwipunkiem przewidzianym na 
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tego rodzaju okoliczności. Ruch zrobił się w namiotach, jak to zwykle bywa, 
gdy dowódca ma dokonać przeglądu swoich podwładnych. O ustalonej 
godzinie pluton w wyrównanym dwuszeregu, w postawie na baczność, 
zamarł na moment, a Andrzej Tarnowski składał krótko i węzłowato mel-
dunek porucznikowi, u którego trzcina, tym razem nieruchomo, sterczała 
pod pachą. Zaczął się przegląd oddziału. W celu umożliwienia dostępu do 
każdego z osobna i z każdej strony, na komendę pierwszy szereg zrobił trzy 
kroki do przodu i zamarł w postawie zasadniczej. Porucznik sunął wolno 
wzdłuż szeregu, zatrzymując się na chwilę przed każdym i wykorzystując 
trzymaną trzcinkę, która przedłużała mu rękę, do wytykania każdemu 
faktycznych lub domniemanych niedociągnięć. Raz naramiennik za dużo 
odstawał, innym razem pas za słabo wybielony, to znów spinacz za długie 
miał końcówki, a u niektórych furażerka za mało fantazyjnie tkwiła na 
głowie. Innym poprawił sposób trzymania głowy. Trzcinka za każdym 
razem robiła określony ruch, dotykając brody lub innej części ciała. Szef 
kompanii szedł jak cień, trzy kroki za porucznikiem z grubym notesem. 
Każdą uwagę skrupulatnie notował i sunął bezszelestnie, nie wymawiając 
słowa. Stary „zupak” znał swój fach i wolał trzymać się z dala. Dopiero przy 
apelu wieczornym włożony trud i wylane poty na skwarnym słońcu odbije 
sobie na nas. Czekając na swoją kolejkę, stoimy obojętni na to, co się dzieje 
o kilka kroków obok. Słońce tymczasem praży niemiłosiernie, mimo że jest 
już po 16. Przegląd przeciąga się. Wszystkim wytknął mniejsze lub większe 
niedokładności, zlecając bezzwłoczne ich usunięcie, a szefowi dopilnowanie 
i zameldowanie mu osobiście.

Stoimy w słońcu zgrzani, słuchając tego wszystkiego trochę zaskoczeni. 
Wydawało nam się, że nie można nam już nic zarzucić. Krótkie: – Baczność! 
W tył zwrot! Do miejsca zakwaterowania biegiem marsz! Prysnęliśmy na 
wszystkie strony źli na siebie, klnąc w duchu Leśniaka i jego perfidną trzcinkę. 
Jeszcze trzeba będzie wysłuchać szefa na wieczornym apelu, ale to potem, 
teraz poprawiamy wytknięte nam usterki. Tym przeglądem porucznik nie 
zdobył sympatii w naszym gronie. Dopiero po latach wspominaliśmy por. 
Leśniaka z pewną dozą sympatii i był tematem opowiadań. 

Termin wyjazdu do Nazaretu zbliża się. Jeszcze tylko dwa dni. Prasujemy 
sorty mundurowe, czyścimy sprzęt i broń. Jutro mamy przegląd składu przez 
dowódcę kompanii kpt. J. Bardzika. Szef tymczasem biega od namiotu do 
namiotu: sprawdza, strofuje, czasem doradza. W środę po zajęciach cały 
skład warty honorowej stoi ponownie wyglansowany w pełnym rynsztunku. 
Dowódca warty składa meldunek szefowi, który skrzętnie notuje uwagi i stan 
warty 1+28. Czekamy jeszcze kilka minut, wreszcie zza węgła baraku wychodzi 
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kapitan w asyście porucznika. Idą sprężyście, dość szybko. Z dala dowódca 
mierzy wzrokiem wyrównany dwuszereg kadetów, którzy – poderwani 
komendą szefa kompanii – przyjęli postawę zasadniczą, prezentując broń. 
Oddział zamarł w bezruchu. Krótki raport szefa i dowódca kompanii w asy-
ście przechodzi wzdłuż, lustrując wyprężone sylwetki swoich chłopców. 
Wraca przed czoło oddziału i wita się: – Czołem, chłopcy! Czołem, panie 
kapitanie! – pada odpowiedź, aż szyby zadźwięczały w baraku. Zachrobotał 
żwir pod butami pierwszego szeregu. Krótkie, jednoczesne klaśnięcie butów 
i suchy trzask broni postawionej obok wyprężonych sylwetek. Szereg zamarł 
w bezruchu. Dowódca wolno lustruje każdego z osobna. Padają cicho jakieś 
uwagi, znowu notowane przez szefa. Pierwszy, potem drugi szereg z przodu 
i z tyłu zostaje zlustrowany. Jeszcze jedna komenda i pierwszy szereg wraca 
na swoje miejsce. Lustracja skończona. Wypadła chyba dobrze. Słońce tym-
czasem zniżyło się tuż nad dach baraku, który rzuca teraz cień na stojących 
obok. Słychać szepty: – Patrz, jaki nasz szef przejęty. Mają nas jak na patelni. 
Widzą każdy grymas twarzy, każdą strużkę potu spływającego spod naszych 
hełmów. Biorą nas na wytrzymałość. Wreszcie kapitan chrząknął krótko 
i potoczył wzrokiem po stojących przed nim kadetach. – Jutro wyjeżdżacie 
do miejsca świętego w Nazarecie, aby uczestniczyć w uroczystości religijnej. 
Na was zwrócone będą oczy miejscowej ludności i licznych w tym dniu piel-
grzymów z różnych stron świata. Macie godnie reprezentować społeczeństwo 
polskie i naszą armię na Bliskim Wschodzie. Liczę na was, że godnie spełnicie 
swój zaszczytny obowiązek. Ku chwale Ojczyzny. Czołem, chłopcy!

Wykonał w lewo zwrot przez lewe ramię i żegnany salutem przez por. 
Leśniaka i szefa odszedł do swojej kancelarii. Nastąpiło odprężenie. Nie za 
często dowódca kompanii stawał przed frontem oddziału. Nie na tyle jednak, 
aby pod wzrokiem szefa kompanii ktoś śmiał puścić parę z ust. – Baczność! 
i szef przystąpił do odczytywania specjalnego rozkazu dowódcy. Wreszcie 
dobrnął do końca. Podpisał dowódca 5 kompanii kadetów kpt. J. Bardzik. 
– Spocznij! Przegląd był zakończony. Wracamy grupkami do namiotów. Jutro 
z rana podstawią samochody i w drogę.
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Wielkanoc 
(kwiecień 1943 r.)

Pobudka. Zrywamy się jak zawsze, szybko i bez ociągania się. Prosto z łóżek 
lecimy na poranną gimnastykę. Jest chłodno. Służbowy sprawdza stan obec-
ny i już trener zgarnia nas i do galopu. Na placu alarmowym zatrzymujemy 
się, tu mamy poranną gimnastykę. Równe tempo, bez przestojów i już z nas 
paruje. Teraz truchtem dokoła placu dla wyrównania oddechu i rozluźnienia 
mięśni. Dość. Wracamy. Toaleta na wolnym powietrzu, potem słanie łóżek 
i porządkujemy wyposażenie. Już jesteśmy w komplecie na porannej modli-
twie. „Kiedy ranne wstają zorze. Tobie ziemia, Tobie morze...” dochodzi ze 
wszystkich stron obozu. Teraz już grupkami idziemy do jadalni na śniadanie. 
Wszystko o określonej godzinie, wszystko na tempo. Jeszcze poranny apel 
całej kompanii. Służbowy melduje stan obecnych na zbiórce szefowi, liczba 
nieobecnych, w tym chorych, oddelegowanych, na służbie. Szef odczytuje 
rozkaz dzienny. Wszyscy wolni, poza nami, idą na zajęcia. My zabieramy 
z namiotów oporządzenie, broń i przechodzimy na plac alarmowy, gdzie 
stoją już dwa chevrolety. Porucznik Leśniak sprawdza stan oddziału i wydaje 
polecenia ładowania sprzętu na wozy. Sam zajmuje miejsce w szoferce obok 
kierowcy. Wreszcie i my lokujemy się nawet dość wygodnie. Samochody 
ruszają wolno w stronę głównej drogi. Przed nami odcinek dobrej drogi, 
cały czas na północ do Galilei.

Ranek jeszcze chłodny. Jedzie się dobrze. Okolica coraz bardziej kamienista 
i pagórkowata. Droga wolna, od czasu do czasu mijamy wozy komunikacji 
podmiejskiej. Więcej jest wozów wojskowych. Nie brakuje też osiołków ob-
ładowanych worami, spod których sterczą tylko głowy, a raczej długie uszy. 
Dzielnie drobią nogami po asfalcie, ponaglane przez Arabów. Za 3–4 godziny, 
w zależności od warunków, będziemy na miejscu. Słońce już wysoko, świeci 
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pełnym blaskiem. Jest ciepło. Jedziemy w wesołym nastroju. Minęliśmy już 
Rechowot i Kefar. Jak dojedziemy do Hadery, to wykręcimy na północny 
wschód, na miejscowość Afula. Stamtąd już blisko, 16 kilometrów. Od Hadery 
jesteśmy już w górach. Może nie za wysokie, ale zawsze 1000 metrów nad 
poziomem morza. Góry to góry, szybkość spadła. To najtrudniejszy odcinek.

Wreszcie mamy Afulę. Z wysokości około 800 metrów widzimy w dole 
piękną panoramę niedużego miasteczka. To rozlokowany w dolinie Nazaret, 
cel naszej podróży. Teraz dla odmiany zjeżdżamy serpentynami w dół. 
Szybko i mamy już typową zabudowę wschodnią. Miasteczko to ośrodek 
kultu religijnego. Tu Jezus spędził swoją młodość. Jedziemy do kościoła 
Zwiastowania z grotą. Tu Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że pocznie 
w łonie syna, któremu da na imię Jezus. Tutaj mieszkała dłuższy czas Święta 
Rodzina. W miasteczku jest jeszcze kościół św. Gabriela, klasztor francisz-
kanów, ładny meczet i synagoga.

Ponadto obóz naszych młodszych ochotniczek, który też mamy zamiar 
odwiedzić. Wysiadamy i przechodzimy do pomieszczenia udostępnionego 
nam przez miejscowe duchowieństwo. Zaczęliśmy wartę w Wielki Piątek 
w kościele Zwiastowania w Nazarecie. Stoimy razem z Filipowiczem. To ten 
z Wrewskoje, gdzie razem spaliśmy obok siebie na szerokiej pryczy i razem 
trafiliśmy do szpitala chorzy na tyfus plamisty z gorączką 40 stopni.

Tłumów w kościele nie było. Do wnętrza wchodziliśmy od zakrystii. 
Duże udogodnienie. Tylko nabożeństwa przeciągały się tradycyjnie. Dwa 
dni minęły szybko. Teraz coś dla rozrywki.

Jedziemy odwiedzić nasze dziewczyny. Cóż bez nich wart byłby świat? 
Są niezastąpione, nawet w męskich zawodach, czym dają świadectwo swo-
jej zaciętości i ofiarności w tych trudnych czasach na obczyźnie. Do Janin 
z Nazaretu jest około 34 kilometry. W drodze powrotnej tylko nieznacznie 
zbaczamy ze swojej trasy, a to prawie się nie liczy. Jeszcze tylko kilometr 
bardziej na wschód, bo chcemy po drodze wstąpić na górę Tabor (588 me-
trów). Jest to święta góra Izraelitów, miejsce kuszenia Jezusa przez diabła172. 
Z góry piękny widok na oddalone Jezioro Genezaret. Nie mniej atrakcyjny 
zjazd z góry do doliny Galilei. Ponownie jesteśmy na podstawowej trasie. 
Nabieramy odpowiedniej prędkości. Wóz mknie 70 mil na godzinę. Teraz 
już prosto do dziewcząt.

Już w Uzbekistanie powstała pierwsza kompania młodszych ochotniczek 
(junaczek). Było to w maju 1942 r. w Karin-Bator. Dopiero w Palestynie 

172  Góra Tabor to miejsce Przemienienia Pańskiego, znajduje się w Dolnej Galilei. 
Góra Kuszenia znajduje się nieopodal Jerycha, w Judei. Autor był więc zapewne na 
Górze Tabor.
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zorganizowano 9 klas gimnazjalnych i 11 klas szkoły podstawowej, klasy 6 
i 7. Komendantką została doświadczona pedagog pani Teodora Sychowska, 
potrafiąca krótko trzymać w ryzach młode niedoświadczone dziewczyny. 
W szkole zgrupowane były na tych samych zasadach co junacy.

Młodzież rekrutuje się z różnych stron Polski i z różnych warstw społecz-
nych. Jak wiemy ze współpracy z tą szkołą w zakresie powielania polskiej 
kultury, wykazują duże zaangażowanie i ofiarność, ponadto uczestniczą 
w sporcie, harcerstwie i turystyce. Po ukończeniu szkoły przeważnie idą do 
Pomocniczej Służby Wojskowej na różne specjalności. W Palestynie w ciągu 
roku już kilkakrotnie zmieniano im lokalizację szkoły. Zaczynały od Gedery, 
potem Rechowot, Qastina, Janin. Podobno mają przejść do Nazaretu.

Jest wreszcie Janin, obóz młodych ochotniczek. Stoimy przed szlabanem 
zagradzającym drogę do obozu. Por. Leśniak dzwoni z wartowni do dyrek-
torki szkoły. Trwają poszukiwania, a my musimy czekać przed bramą. Długo 
trwa to szukanie, już z niecierpliwości zaczynamy przestępować z nogi na 
nogę. Nic dziwnego, święta.

Wreszcie niebo złagodniało. Szlaban uniósł się do góry, samochód wjeż-
dża do środka i zatrzymuje się na parkingu. Dróżki wygracowane między 
barakami, czysto, ani jednego papierka. Wokół samochodu robi się ciasno. 
Młode dziewczyny ciekawe, same nawiązują rozmowy. Dzisiaj jest niedziela, 
pierwszy dzień świąt, dzień wolny od zajęć. Gwar jak na odpuście. Kilku 
naszych chłopaków ma tu znajome dziewczyny. Poznali je w czasie wspól-
nych prób przy przygotowywaniu „Halki” Moniuszki. Tu rej wodzi Wiesiek 
R., były Janosik, „solista opery”, chociaż jego partnerka jest dużo starsza od 
niego i w naszym obozie w każdą niedzielę gra na elektrycznych organach 
w czasie mszy świętej. To znajome dziewczyny z chóru. Natomiast większość 
z nas nie zna tu nikogo. Nie przeszkadza to nam jednak w nawiązywaniu 
znajomości. Już i ja mam dziewczynę obok siebie. Śmieje się od ucha do ucha 
i do tego pyzata, Zosia. Od słowa do słowa i już jesteśmy jak starzy znajomi. 
Jeszcze za rok lub dwa nie będą takie bezpośrednie, jak wszystkie tutaj Polki.

Idziemy razem na świąteczny posiłek, a potem do świetlicy na pogawędki. 
Zosi sprezentowałem ładną pisankę na pamiątkę pobytu w Janin. Przygotowałem 
ją już przed wyjazdem. Jest nas wszystkich szesnastu, nie objedliśmy ich za 
mocno. Na pogawędce czas szybko zleciał. Już 17 godzina, czas wracać. Korowód 
dziewcząt odprowadza nas. Potem będą listy, może bliższe znajomości, a może 
nic z tego nie będzie? Za duża odległość między nami.
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Parada Narodów Zjednoczonych – Egipt 
(14 czerwca 1943 r.)

Otrzymaliśmy wiadomość, że mamy jechać do Egiptu na wielką Paradę 
Narodów Zjednoczonych organizowaną w związku z wyrzuceniem Niemców 
z Afryki. Nasza kompania będzie reprezentowała Armię Polską na Bliskim 
Wschodzie. Dostąpiliśmy ogromnego zaszczytu, że możemy się znaleźć 
w tym dniu w Kairze. Według informacji szefa pojedzie 100 kadetów, 3 
podchorążych, szef kompanii i dwóch oficerów. Kompanię prowadzić będzie 
por. Zapaśnik. Jednym słowem całe trzy plutony szkolne. Na miejscu pozo-
staną tylko służby zabezpieczenia i wyselekcjonowani z różnych przyczyn. 
Ze sobą zabieramy pełny polowy rynsztunek przewidziany na tego rodzaju 
uroczystości.

W kompanii wzmogły się przygotowania. Przeprowadzono kilka do-
datkowych przeglądów, zwiększono zajęcia z musztry, uzupełniono wypo-
sażenie. Jesteśmy podnieceni i tylko tym teraz żyjemy. Ci co zostają, mają 
z głowy dodatkowe zajęcia. Po cichu pewnie jednak nam zazdroszczą. 
Między innymi zostaje mój dobry kolega Józek Kasprzak, który nadrabia 
miną. Na trzy dni przed dniem parady, wczesnym rankiem, ładujemy się 
na podstawione samochody. Jedziemy fordami. Na terenie Palestyny drogę 
mamy bardzo dobrą. Za Gazą przekraczamy granicę z Egiptem. Teraz droga 
jest nieznacznie sfatygowana. Pobocze to rozległa pustynia. Tego samego 
dnia, późnym popołudniem, wjechaliśmy na teren angielskiego obozu wojsk 
lądowych w Menea. Dokoła rozległa pustynia egipska. Tu otrzymaliśmy 
zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu w Egipcie. Na terenie tego 
obozu stacjonuje też szkoła junaków o specjalności łączność przewodowa 
i bezprzewodowa. Wielu z nich za rok będzie walczyło pod Monte Cassino. 
Namioty stoją w sypkim piasku. Ratują nas asfaltowe drogi dojazdowe, które 
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są w całym obozie. Myjemy się dobrze, bo piachu wszędzie w nadmiarze. Po 
kolacji udajemy się na odpoczynek.

W dniu następnym z samego rana wyjeżdżamy samochodami do Kairu, aby 
zapoznać się z trasą przemarszu, a w szczególności z miejscem koncentracji 
naszej jednostki, rozwiązania pochodu i postoju samochodów. W tym dniu 
otrzymujemy też ogólną informację organizacyjną dotyczącą harmonogramu 
przemarszu poszczególnych reprezentacji. Pierwsi pomaszerują Brytyjczycy. 
Będą to jednostki z 8 armii gen. Montgomery’ego, który pod El-Alamein 
rozbił Korpus gen. Rommla. Oddziały te przybyły prosto z frontu w Tunisie. 
Będą to wybrane jednostki: angielskie, kanadyjskie, szkockie, australijskie 
i hinduskie. Za nimi maszerować będą Amerykanie, którzy przeprowadzili 
desant w zachodnim Maroku. W następnej kolejności pójdą kolonialne 
wojska francuskie z Afryki Równikowej i krajów algierskich. My mamy 
maszerować za Francuzami. Za nami będą Grecy, Jugosłowianie, Czesi 
i drobne reprezentacje krajów Bliskiego Wschodu i Południowej Afryki. 
Wszystkie te informacje otrzymaliśmy od oficera łącznikowego przy do-
wództwie brytyjskim. Miejsce koncentracji mamy w śródmieściu na dużym 
placu przy trasie przemarszu. Wyobrażamy sobie, co jutro będzie się działo 
w czerwcowej spiekocie miedzy murami miasta. Ulice mają nawierzchnię 
asfaltową, dobrze utrzymaną. Dzisiejszy pobyt w Kairze wykorzystujemy 
ponadto na pobieżne zapoznanie się z miastem. Po południu wracamy pełni 
wrażeń, ale porządnie zmęczeni upałem.

W dniu parady pobudkę mamy o 4, godzinę wcześniej niż normalnie i od 
razu zaczął się polski kołowrotek. Mamy występować w hełmach z plecakami 
i ładownicami na naboje. Wszystko to, zanim się nałoży, musi być przepisowo 
wypchane, aby miało odpowiednie kształty. Ledwie stanęliśmy na zbiórce do 
przeglądu, przychodzi nowy rozkaz – wszystko zostawić, założyć furażerki 
i wziąć chlebaki. Znowu stoimy w dwuszeregu, dzwoniąc z cicha zębami, 
bo jest zimno. Nie trwa to długo, znowu zmiana. Zabieramy jednak plecaki 
i hełmy. Ruszamy pędem do namiotów i jak automaty wymieniamy oporzą-
dzenia z zaciśniętymi szczękami. Po kilku minutach znowu cały oddział stoi 
w oczekiwaniu na rozkaz w ciszy, a wodzowie zdenerwowani, jeszcze nie są 
pewni, czy to już jest ostateczna decyzja.

Po przeglądzie już mieliśmy się załadować na samochody, gdy kazano 
nam jeszcze raz pognać do namiotów, aby ostatecznie już zostawić hełmy, 
plecaki, chlebaki i ładownice. Tym razem byliśmy przynaglani do pośpie-
chu, bo czas upływał i niemało straciliśmy go już na te zmiany. Niejedno 
przekleństwo padło tego ranka, na ogół jednak przyjmowaliśmy wszystko 
ze zrozumieniem i raczej na wesoło, kpiąc z decydentów. Znowu stoimy 
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bezczynnie, w tropikalnych koszulach, kurcząc się z zimna. Kto decydował 
o tych zmianach, nie wiemy, zapewne ktoś siedzący przy dowództwie angiel-
skim. Wreszcie ponagleni do pośpiechu, jakby coś się paliło, ładujemy się do 
samochodów. Załadunek odbył się sprawnie i szybko. Sześć wozów naszej 
jednostki, oznaczonych „syrenkami”, mknie jak do pożaru szosą okoloną po 
horyzont burym piaskiem pustyni. Dobrze, że ta huśtawka się skończyła. Po 
godzinie przed nami pojawiły się kontury miasta. Słońce już ogrzewa nam 
plecy, prostujemy się, krew zaczyna szybciej krążyć, humory się poprawiły. 
Jeszcze kilkanaście minut i wjeżdżamy w ulice miasta.

Samochody wyraźnie zwalniają, ruch na razie niewielki, jedziemy bocz-
nymi ulicami. Wreszcie samochody zatrzymują się, a my szybko formujemy 
trójszereg i znowu czekamy na rozkaz. Komenda na razie na pada, a wozy 
szybko ruszyły z powrotem, aby przeczekać na postoju czas trwania parady. 
Ciekawie rozglądamy się dokoła. Podjeżdża łącznik na motocyklu. Krótka 
rozmowa z naszym dowódcą i ruszamy na właściwe miejsce zbiórki. Jesteśmy 
na dużym placu okolonym murowanymi dwu-trzypiętrowymi budynkami. 
Plac jest pusty. Poza naszym oddziałem nikogo jeszcze nie ma. Stoimy 
w zwartej kolumnie „na spocznij” i wymieniamy między sobą wrażenia. 
Por. Zapaśnik przekazał dowództwo nad kompanią pchor. Rusieckiemu, 
a sam odszedł na bok, na papierosa. Stoimy już z godzinę i nic ciekawego 
się nie dzieje. Czasem któryś z przechodniów zatrzyma się na moment, aby 
nam się przyjrzeć i zaraz odchodzi. Znowu ciśnie się do głowy pytanie, po 
co tak wcześnie nas tutaj przygnano, ale na to nikt nam odpowiedzi nie 
udzielił. Do dziewiątej mamy jeszcze dwie godziny. Wreszcie stopniowo 
plac zaczął zapełniać się, coraz to nowe oddziały zatrzymują się i zajmują 
swoje miejsca. Służba ruchu na placu ma coraz więcej roboty, pojawiają 
się też łącznicy na motorach. Wszystko to na razie robi wrażenie dobrze 
naoliwionej maszyny.

Coraz ciaśniej już na placu. Mrowie ludzi: biali, oliwkowi o różnym 
odcieniu i czarni, też niejednolici. Hindusi, smagli z czarnymi brodami, 
w turbanach, które kręcą z kilku metrów cienkiego muślinu, prezentują się 
bardzo ładnie. Obowiązuje u nich musztra brytyjska. Obok stoją Grecy, 
krępe czarne chłopaki w szarych polowych mundurach. Są też Jugosłowianie 
gen. Michajłowicza173, szczupli i młodzi, zahartowani w walkach, wszyscy 
o ciemnej karnacji. Czesi to blondyni, krępej budowy, w średnim wieku, 

173  Dragoljub Mihailović (1893–1946) – gen., dowódca 2 Armii Jugosłowiańskiej 
i antykomunistycznej partyzantki podporządkowanej rządowi emigracyjnemu Królestwa 
Jugosławii (1941–1946). Po wojnie skazany na śmierć przez komunistyczny rząd Jugosławii 
i rozstrzelany.
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w bojowym rynsztunku, jakby przed chwilą wrócili z linii. Oni mają tupet 
i umieją robić wszystko na pokaz. Zaraz wśród nas nastąpiła krótka, ale 
ostra wymiana zdań, którą można podsumować: Polacy do walki, Czesi 
do zbierania laurów. Tak już niestety jest, ale czy nasi tego nie widzą? Są 
też Francuzi, fajne chłopaki. Są na luzie i stwarzają wrażenie wojska, które 
powstało z pospolitego ruszenia. Ale ich oddziały kolonialne to wojsko wy-
ćwiczone i zdyscyplinowane, jak rzadko które na tym placu. Ich Arabowie 
algierscy i tunezyjscy prezentują się bardzo dobrze. Podobno w walce są 
zawzięci i wytrzymali. Natomiast murzyni z Senegalu to chodzące automaty, 
z szerokimi maczetami u boku, wszyscy po 2 metry wysokości. Tylko im 
białka oczu błyskają na czarnych twarzach. Wyglądają groźnie mimo mło-
dego wieku. Co narodowość to inny krok, inna musztra i inna muzyka do 
marszu. Tylko ekwipunek wojskowy jest podobny, natomiast oznakowanie 
różne. Niektóre oddziały jakby z rewii cyrkowej.

Teraz już się nie kręcimy z nudów. Łowimy oczami mozaikę stojących 
obok narodów, kultur i zwyczajów. Oceniamy wyszkolenie, dyscyplinę 
i prezencję naszych sąsiadów. Przez skraj placu przeszło kilka orkiestr 
z muzyką, że aż zrobiło się festiwalowo. Najbardziej podobała mi się or-
kiestra szkocka, w spódniczkach w dużą kratę ze sporranem – „torebką” 
zawieszoną na biodrach, na pasku, w czapach wysokich, z naturalnego 
futra ze skór niedźwiedzich, w białych getrach, ze szlifami na ramionach. 
Bębny duże, z tyłu orkiestry, ozdobione skórami z lampartów. Tuż za or-
kiestrą szedł stary kozioł ubrany w galowy strój szkocki. To ich maskotka. 
Wyglądali bardzo fajnie, kolorowo, jak w średniowieczu. Przeszli dziarsko, 
dość wolno, w takt muzyki kobziarzy i piszczałek. Ładnie prezentowała się 
orkiestra francuska. Może bardziej nowocześnie, ale jakoś lekko grali marsza 
w tempie bardzo szybkim, że aż niepodobna było iść w takt tej muzyki.

Chodniki po obu stronach ulicy, aż do trybuny, są już zapełnione do 
granic możliwości. Cały świat zebrał się na ulicach, tylko żółtej rasy nie 
widać. Tymczasem rozpoczęły się zabiegi naszych oficerów łącznikowych, 
których nie wiadomo skąd tylu naraz się znalazło, aby grano nam do 
przemarszu coś wolnego, dostosowanego do naszego wyćwiczonego kroku 
defiladowego, np. „Z gruzów i pożarów...”. Idziemy za Francuzami i bardzo 
się boimy ich marszów i ich kroku. Chodzą szybko, krótkim krokiem, 
drobiąc, jakby ubijali w beczce kapustę. Dlatego konsultują z naszym do-
wódcą, bo orkiestra może położyć cały nasz przemarsz przed trybuną. Po 
godzinie oficer łącznikowy przywozi informację naszemu porucznikowi, 
że jak będziemy dochodzić do obszaru przed trybuną, zmienią tempo na 
raz...dwa itp. Przyjmujemy to z wielką ulgą, ale na wszelki wypadek mamy 
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zrobić większy odstęp od ogona Francuzów, aby za mocno nie zakłócali 
nam naszego rytmu kroków.

Wreszcie cała ta masa zaczyna się wolno ruszać, coś się zaczyna dziać. 
Słońce afrykańskie, mimo poranka, pali niemiłosiernie. Cienie budynków 
zginęły. Koszule tropikalne na plecach robią się coraz ciemniejsze. Spod 
furażerek pot strużkami spływa po twarzy i karku. Ponieważ bardzo mało 
piję, stoję teraz suchy, ale czuję temperaturę ciała. Gwar i szum dokoła coraz 
większy. Z głośników już dochodzą odgłosy idącej defilady, okrzyki, oklaski 
i muzyki. Parada ruszyła. Do trybuny jest stąd bardzo daleko. Teraz idą 
Anglicy, to potrwa z godzinę.

Pada komenda: – Baczność! Na ramię broń! Szóstki w prawo zwrot! Naprzód 
marsz! Ruszamy i my, z braku przestrzeni drobiąc kroki. Co jakiś czas za-
trzymujemy się na kilka minut, aby znowu ruszyć do przodu. Najważniejsze, 
aby wejść na aleję, którą odbywa się parada. Dokoła mrowie ludzi: wojskowi, 
cywile, kobiety, mężczyźni, dużo dzieci i młodzieży. Mozaika całego świata. 
Idziemy już aleją. Z balkonów sypią nam na głowy ryż i drobniutkie kwiaty 
w różnych kolorach. Przebija kolor białoniebieski. Okrzyki, wiwaty. Idziemy 
już wyprostowani w wyrównanych szeregach. Dochodzimy w pobliże trybun. 
Sygnalizują to nam kierunkowi, rozstawieni w przepisowej odległości. Pada 
komenda: – Baczność! Na prawo patrz! Orkiestra w tym momencie zmienia 
melodię i tempo. Okazuje się, że gra nam jednak orkiestra szkockiego pułku 
gwardii. Idziemy jak jeden mąż, jak automaty, które ktoś niewidoczny pociąga 
za sznurek. Nie widzimy na chodnikach poszczególnych twarzy, wszystko 
zlało się w kolorową ruchomą masę. Wiwatują, krzyczą, oklaskami prawie 
zagłuszają orkiestrę. Lecą kwiaty na głowę, pod nogi. Oczy zaszły mi mgłą. 
Słyszę tylko jednolity stukot butów o asfalt, wszystko inne to tło.

Wreszcie trybuna. Wysoka. Na niej generalicja i osoby cywilne. To dyplomaci 
akredytowani w Kairze. Są też przedstawiciele rządu egipskiego. Paradę odbiera 
gen. Wilson, głównodowodzący na Bliskim Wschodzie. Po przeciwnej stronie 
kilka orkiestr wojskowych gra na zmianę. Pod trybuną rozstawieni oficerowie 
z flagami państw Narodów Zjednoczonych. Dużo kwiatów, ludzie z małymi 
chorągiewkami, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, życzliwi nawzajem, jak 
w prawdziwym dniu świątecznym. Przed trybuną przechodzimy jak w transie. 
Niewiele utkwiło mi w pamięci. Przez megafony podają, kto aktualnie ma-
szeruje i są okrzyki na naszą cześć, a my tego prawie nie słyszymy. Do naszej 
świadomości dolatują tylko pojedyncze słowa i fragmenty obrazów z otoczenia. 
Po defiladzie, jak nas zapytano o szczegóły, nikt nie był w stanie drobiazgowo 
odpowiedzieć. W dalszym ciągu z góry sypią ryżem, miejscami przechodzimy 
jak po śniegu. Do tego kwiaty i zwoje pasków kolorowego papieru.
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Zaraz za trybuną przed nasz oddział wepchnął się na siłę wóz ame-
rykańskiej czołówki filmowej. Jadą teraz przed nami po poboczu jezdni 
z lewej strony. Z wysokości dachu ogromnego wozu krzyczą do nas: – Tak 
trzymać! i cały czas filmują nasz przemarsz. Pokazują kciuk ręki – Brawo, 
chłopcy! – robią to po amerykańsku, nie patrząc na przepisy. Emocjonalnie 
podchodzą do swojej pracy i do nas jako obiektu zainteresowania. Z góry 
to już chyba śnieg pada, całe zwoje cienkich długich pasków kolorowych, 
a nawet błyszczących. Idziemy teraz jak po dywanie. W pewnym momen-
cie do jednostajnego stukotu setki nóg wdarł się krótki metaliczny brzęk. 
Pewnie coś z oprzyrządowania spadło na asfalt. Nikt z maszerujących nawet 
okiem nie mrugnął, jakby nas to nie dotyczyło. Kompania idzie jak burza. 
Dopiero po defiladzie, jak siedzieliśmy w kawiarni, dosłano nam futerał od 
bagnetu, który wypadł z jarzma przy pasie głównym jednemu z naszych. 
Cały czas idziemy na baczność, mimo że trybuna dawno została za nami. 
Znowu mamy przed sobą wóz reporterski. To też Amerykanie, ale ci stoją na 
dachu swego wozu i żują gumę podczas filmowania. Są też reporterzy gazet, 
pstrykają cały czas aparatami. Na pewno będą zdjęcia w naszym miesięcz-
niku „Parada”. Amerykanie śmieją się do nas, krzyczą po polsku z akcentem 
amerykańskim: – Brawo, chłopcy!, palcami pokazują kształt litery V – znak 
zwycięstwa. Szał radości w mieście. Tak może być tylko w Hollywood.

Pada wreszcie komenda: – Spocznij! Dopiero teraz robimy większe odstępy 
między szóstkami, aby pochylonymi karabinami, na których są bagnety, nie 
spowodować wypadku. Całe ciało pozbyło się nadmiernego napięcia mięśni. 
Idziemy teraz rozluźnieni i zaczynamy nawiązywać bezpośredni kontakt 
z tłumem ludności na chodnikach. Młode kobiety wbiegają na jezdnię, aby 
wetknąć nam bukiety kwiatów. Chwytają przy okazji za ramiona, jakby chciały 
nas wycałować. Nas, młodych, szczególnie tak fetują dzisiaj. A jest tu mnóstwo 
kobiet ze wszystkich stron: emigrantki z Grecji i Jugosławii, dużo Francuzek, 
dużo Angielek z wojska i różnych instytucji cywilnych. Przeważają jednak 
Egipcjanki, młode czarne dziewczyny. Idziemy w dalszym ciągu równo, ryt-
micznie, ale już na luzie z rozpromienionymi twarzami, otoczeni blaskiem 
słońca na osadzonych bagnetach. Dopiero teraz obserwujemy otoczenie 
i przyglądamy się dziewczynom. Dużo jest ładnych. Mamy od nich kwiaty, 
pozatykane za szelkami od pasa głównego. Najwięcej mają prawoskrzydłowi 
każdej szóstki. Do nich dziewczyny mają łatwiejszy dostęp. Z megafonów 
w dalszym ciągu płyną marsze wojskowe, a więc parada trwa.

Na skrzyżowaniu ulic żandarm z regulacji ruchu kieruje nas w lewo. 
Skręcamy w boczną ulicę, schodząc z głównej trasy przemarszu. Jest tu 
spokojniej. Nie ma już tłumów i krzyków. Idziemy jeszcze jakieś 300 metrów 
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i pada komenda: – Baczność! Kompania stój! W lewo zwrot! Do nogi broń! 
Okute kolby karabinów stuknęły jednocześnie o asfalt, aż zaiskrzyło. Moja 
lewa ręka pozostała nadal zgięta, jakby trzymała dalej karabin. Nie mogę jej 
opuścić, zupełnie zdrętwiała. Zacząłem rozcierać całe przedramię.

Jest około godziny 14. Wprowadzają nas na taras kawiarni. Ciężko sia-
damy przy marmurowych stolikach. Dokoła palmy dają tak teraz potrzebny 
cień. Stoliki zastawione są słodyczami i południowymi owocami. Obsługa 
uprzejma, prawie same młode dziewczyny. Zaraz podają schłodzone napo-
je i różne soki. Przez zęby cedzę powoli sok, aby się nie przeziębić. Jestem 
zmęczony i zgrzany. Na ciastka nie mogę patrzeć. Chyba nie miałbym siły 
nawet ich ugryźć. Po kilku minutach jestem cały mokry jak szczur. Koszula 
przykleiła się do ciała. Po nogach, plecach, piersiach ciekną strużki potu. 
Nastąpiło ogólne rozprężenie. Nogi zrobiły się jak z waty, chyba nie mógł-
bym nawet wstać. Chwilę już siedzimy i o dziwo nie słychać rozmów, a jest 
nas setka młodych chłopców. Dopiero po kilku minutach wybuchł nagle 
gwar. Wszyscy naraz chcą z siebie wyrzucić odniesione wrażenia. Bractwo 
się rozgadało, odżyło. Wokół tarasu zgromadził się spory tłumek miejsco-
wych. Przynieśli nam kwiaty. Anglikom nigdy by nie dali. Coś nam mówią, 
ale ich nie rozumiemy. Z kobietami jakoś udaje się nam nawiązać bliższy 
kontakt, mimo że przecież to ten sam, niezrozumiały dla nas język. Słońce 
grzeje dalej, ale my teraz siedzimy wygodnie w cieniu. Czuję, że zaraz będę 
miał mokro w butach. Sam nie wiem, skąd nagle tyle wody. Dopiero po 
godzinie zjawił się por. Mażewski, który oglądał paradę z pozycji widza. 
Przekazał nam swoje wrażenia i wstępną opinię naszych przedstawicieli 
przy dowództwie brytyjskim obecnych na paradzie. Nasz przemarsz wypadł 
bardzo dobrze. Brawo!

Po godzinie 15 żegnamy przytulną kawiarnię i jej obsługę. Teraz wypijam 
swobodnie literatkę napoju schłodzonego i pakuję garść cukierków na drogę. 
Reszta zostaje nietknięta. Podobnie jest i na innych stolikach. Trochę jak na 
szczudłach idę na miejsce zbiórki. Żegnają nas raz jeszcze młode dziewczyny, 
które się nami opiekowały przez ten krótki czas pobytu. Komenda: – Baczność! 
I już znów nie jednostka, a zwarty oddział ruszył do podstawionych wozów. 
Odjeżdżamy prosto do obozu Menea i do wieczora mamy już czas wolny.

Wieczorem przy kolacji przekazano nam oficjalną ocenę. Za prezencję 
i przemarsz oceniono nas na drugim miejscu, za Senegalczykami. Jest 
to bardzo wysoka ocena. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni. To się li-
czy i pójdzie w świat, a przynajmniej zachowa się na Bliskim Wschodzie 
i w Palestynie. Dopiero potem Szkoła Kadetów otrzymała drogą służbową 
podziękowania za wzorowe reprezentowanie Armii Polskiej w czasie Parady 
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Narodów Zjednoczonych. Kpt. J. Bardzik w rozkazie dziennym podziękował 
kompanii, a sam chodził dumny z zadowoloną miną, że ma takich chłopców.

Był to jednocześnie dobry egzamin przed przyjazdem Naczelnego Wodza 
gen. W. Sikorskiego, którego mamy witać w Palestynie w tym samym składzie, 
już za tydzień, jako kompania honorowa Szkoły Kadetów.
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Kair – „stolica Afryki” 
(15–16 czerwca 1943 r.)

Egipt, trzy razy większy od Polski, 20 milionów ludności, leży nad Nilem, 
gdyż jedynie wokół tej rzeki są nieduże, ale bardzo urodzajne skrawki ziemi. 
Stanowią one zaledwie 3,5% całego obszaru Egiptu. Reszta to ruchome piaski 
i żar spadający z nieba. Jedyna ta rzeka płynie z południa na północ przez 
pustynie Libijską i Egipską. Święta rzeka, jak ją tutaj nazywają, wypływa 
z Abisynii i na swej drodze liczącej prawie 6500 kilometrów niesie życiodajny 
muł. Rozbudowany system kanałów irygacyjnych rozprowadza wodę w dolnej 
partii rzeki i w rozległej delcie, przy ujściu do Morza Śródziemnego. Tereny 
zasilane mułem i nawadniane dają dwa razy do roku bogate plony. Uprawia 
się nawet bardzo dobry gatunek bawełny. Miejscowi fellachowie174 uprawiają-
cy tę ziemię żyją w krańcowej nędzy, ponieważ należy ona do miejscowych 
bogaczy muzułmańskich i duchowieństwa. Użytkownicy tylko ją dzierżawią 
na warunkach jaskrawego wyzysku. Ziemia uprawiana jest prymitywnymi 
narzędziami: drewniane sochy, motyczki, szpadle itp. Wodę do kanałów 
przelewają za pomocą drewnianych dużych kół, na których umocowane są 
czerpaki. Siłą napędową tych urządzeń są osiołki lub wielbłądy. Zwierzęta 
całymi dniami chodzą wkoło, aby utrzymać stałe nawadnianie poletka. 
Prymitywizm i ciężka praca w upale. W całym Egipcie warunki sanitarne 
też są prymitywne, co jest powodem „jaglicy”, rozpowszechnionej choroby 
oczu powodującej z czasem ślepotę. Nikt tych biednych ludzi nie leczy, często, 
nawet bardzo często spotyka się ludzi z dużymi ubytkami powiek. Ponadto 
występują różne choroby jelit spowodowane drobnoustrojami, nagminnie 
występującymi w wodzie stojącej w kanałach nawadniających.

174  Fellach (arab.) – egipski rolnik.
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Kraj dużych kontrastów, bogactwa wybranych i strasznej biedy pospólstwa. 
Teraz Egipt okupowany jest przez Anglików, którzy wprowadzając wojska 
walczyli z Włochami i Niemcami o wpływy w Afryce. W szczególności 
Anglicy pilnują Kanału Sueskiego, strategicznego punktu w Afryce Północnej. 
Egipcjanie nienawidzą Anglików i cierpliwie czekają na wyzwolenie przez 
wojska niemieckie, co już obecnie jest nierealne.

Mamy dwa dni, aby chociaż pobieżnie zwiedzić stolicę Kair oraz najbliższą 
okolicę, tyle tu historii. Cały sprzęt z bronią pozostawiamy w obozie Menea 
pod opieką naszych dawnych kolegów, którzy tu przechodzą szkolenie w za-
kresie łączności na potrzeby 2 Korpusu Wojska Polskiego. Wyjeżdżamy do 
Kairu, a raczej do dwóch miast, tego europejskiego i starego miasta arab-
skiego, o ponad setce meczetów. Kair po zachodniej stronie Nilu zbudowany 
jest nowocześnie, szerokie ulice pokryte granitową kostką lub dobrej jakości 
asfaltem, okazałe budynki wokół zieleni. Wystawy sklepowe oferują różne 
towary firm europejskich. Reklama i oświetlenie jak w miastach zachodu. 
Dużo eleganckich samochodów. Tłumy ludzi, bardzo dużo Europejczyków, 
uciekinierów z Jugosławii, a zwłaszcza z Grecji oraz Francji. Poza tym mozaika 
wojskowych z różnych krajów świata, są nawet Australijczycy z odległego 
kontynentu. Część arabsko-koptyjska tego drugiego starego miasta nie różni 
się w zasadzie od miast azjatyckich na Bliskim Wschodzie. Może jest w czę-
ści bardziej nowoczesna. Tu całe życie miejscowej ludności koncentruje się 
na ulicach. Tam sprzedają wszystko, co mają. Brud i niechlujstwo, smród 
i zapachy wschodu z dominantą czosnku. Ulice wąskie, na nich ludzie, osły 
i wielbłądy. Tłok taki, że czasem trudno się przecisnąć, wśród porykiwań 
zwierząt i nieustannego gwaru. Mozaika typów i kolorów skóry. Dużo jest 
też Żydów, typowych z myckami, w chałatach. A obok masa kotów leniwie 
rozwalonych na słońcu. Jesteśmy na pograniczu dwóch światów. Mimo 
zakazu trochę zagłębiamy się w uliczki starej dzielnicy. Zaraz oblegają nas 
młodzi Arabowie i z miejsca zachwalają towar: – Madam good, Polonia good! 
i tak na przemian. Wreszcie żebrzą o bakszysz. Aby nas zachęcić, pokazują 
trzymane w ręku zdjęcia kobiet – Good madam. Są tak natrętni, że chwilami 
musimy ich dosłownie odpychać, aby można było przejść.

Starzy Arabowie siedzą w niedbałych pozach pod ścianami budynków 
i palą fajki, ciągnąc opary opium przez wodę znajdującą się w specjalnych 
naczyniach. Świat groźny, pełen tajemnic, a przy tym bezlitosny. Od zachodu, 
z Pustyni Libijskiej dmucha suchy gorący wiatr, jest jak w piecu chlebowym. 
Co jakiś czas pociągamy z manierek sok grejpfrutowy, co na chwilę łagodzi 
pragnienie i możemy znowu ruszać dalej. Ten wiatr nie przynosi już odgło-
sów toczącej się bitwy z niedalekiego frontu. Jedni słuchali tych odgłosów 
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z niepokojem, inni z nadzieją, że stojący u wrót Egiptu Rommel przerwie się 
i zajmie Kair. Jak nam teraz mówią, Egipcjanie na odgłos toczącej się walki 
niemal tańczyli z radości na ulicach. Teraz Niemców już wyrzucili z Afryki do 
morza i jest spokojniej. Mimo to tylko potęga angielska trzyma ich w ryzach. 
Przez całą wojnę rząd egipski utrzymuje stosunki dyplomatyczne z rządem 
Francji Vichy175, a nie z de Gaullem176. Poza tym prowadzi stosunki z Węgrami, 
Rumunią, Bułgarią, a poselstwa tych krajów normalnie funkcjonują w Kairze. 
Rząd egipski, w granicach swoich obecnych możliwości, demonstruje na co 
dzień antybrytyjskie stanowisko.

Miasto żyje, bawi się, jakby wojny wcale nie było. Jednym słowem wojna 
wojną, a Kair żyje po swojemu. Miasto jest metropolią świata arabskiego, 
ośrodkiem handlowo-finansowym Afryki z wyróżniającym się przemysłem 
włókienniczym oraz rozwiniętym rzemiosłem artystycznym. Posiada kilka 
uniwersytetów, w tym muzułmański, założony w 972 r. Al-Azhar. […] W pobliżu 
jest słynne stare miasteczko Heliopolis z VII wieku, założone przez Arabów. 
Tam teraz bazuje polska szkoła mechaników lotnictwa i jest tam ogromne 
lotnisko, baza przerzutowa sprzętu lotniczego. Nic więc dziwnego, że kiedy 
ulicami miast egipskich każdego dnia i każdej nocy ciągną to w jedną, to 
w drugą stronę masy brytyjskiego wojska, Wielki Mufti Jerozolimy, korzy-
stając z azylu Berlina, podsyca stamtąd opór arabski wobec Brytyjczyków. 
W Kairze roi się od różnego rodzaju szpiegów, którzy bacznie obserwują 
życie miasta i wielkość garnizonów wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie.

Nie zaskakują nas ostrzeżenia płynące z tablic ustawionych w różnych 
dzielnicach miasta, aby nie wchodzić na tereny dzielnic arabskich, bo można 
zginąć jak igła w stogu siana. Nikt nie będzie w stanie odszukać nikogo w tym 
mieście. Pamiętać trzeba, że Kair jest wielkości kilku Warszaw.

W stosunku do europejskich wyznawców Mahometa, obowiązuje soli-
darność, a nazwa „giaur” jest pogardliwą nazwą wszystkich niewiernych, 
znienawidzonych wrogów i nieproszonych gości na tym terenie. Dlatego 
uznanie i wolną drogę w tym kraju daje tylko siła i to siła widoczna na co 
dzień. Nic dziwnego, że Brytyjczycy utrzymują dystans w stosunku do kra-
jowców. Wiedzę w tym zakresie posiedli w wyniku długoletniego panowania 
w koloniach, a obecnie dobrze ją wykorzystują. Nam również przydałoby 
się coś niecoś z tego wykorzystać na co dzień. Obowiązuje stara maksyma 

175  Francja Vichy – potoczne określenie państwa francuskiego, utworzonego w latach 
1940–1944 na części obszaru Francji, która nie była okupowana przez Niemcy.

176  Charles de Gaulle (1890–1970) – gen. bryg. armii francuskiej, polityk, w czasie 
II wojny światowej stał na czele Ruchu Wolnej Francji, kontynuującego walkę z III Rzeszą 
niezależnie odrządu w Vichy; prezydent Francji (1959–1969).
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„Divide et impera”177. Miasto zamieszkałe jest przez Arabów, Nubijczyków, 
Koptów, Greków, Żydów, Ormian, różnej nacji murzynów oraz Francuzów 
i Włochów. Obecnie w czasie wojny dochodzą Brytyjczycy z różnych konty-
nentów, Amerykanie, Hindusi, nie brakuje Jugosłowian, Czechów i Polaków. 
Różne języki, różne interesy, kto nad tym panuje?

Okropny upał i nieznośny gwar wschodni dają się nam już we znaki. 
Ciągniemy się coraz wolniej i coraz częściej robimy przerwy na odpoczynek. 
Tyle jest do zobaczenia, lecz my liźniemy tylko klimat tego miasta. Szczególnie 
intryguje nas handel na starym rynku, podobno tam jeszcze handluje się 
kobietami. Coś takiego? Bardzo to chcieliśmy zobaczyć. Ale tam nie wejdzie-
my, bo obowiązuje zakaz wstępu Europejczykom. Podobno chodzi o nasze 
bezpieczeństwo. Tymczasem handel wschodu jest tajemniczy i niezrozumiały, 
odbieramy tylko zewnętrzną egzotykę, nie rozumiejąc nic z jego złożoności. 
[…] Wschodni przepych i ogromne bogactwo bardzo kontrastuje z nędzą 
dzielnic arabskich. Teraz Kazio L. jest zajęty, robi zdjęcia nam wszystkim. 
Czy tylko wystarczy mu filmów, bo okazji nie brakuje. Oglądamy starożytne 
kościoły koptyjskie dawnych Egipcjan. Na jednym z placów podziwiamy 
precyzyjnie oddany, piękny pomnik króla Faruka, który siedzi na pięknym 
koniu. Muzea w mieście tylko rejestrujemy, podziwiając architekturę, bo na 
zwiedzanie nie ma czasu. Zresztą większość eksponatów jest na czas wojny 
zabezpieczona, a nawet schowana. Zatrzymujemy się w ulicznym ogródku 
pod parasolami, aby dać wytchnienie nogom. Zamawiamy po pucharze soku 
orzeźwiającego i ustalamy plan na dalsze zwiedzanie.

Stąd udajemy się do pobliskiego ogrodu zoologicznego, gdzie znajduje się 
unikalny most wiszący. Bogaty ogród, pięknie wkomponowany w egzotyczną 
florę. Dużo eksponatów, ale zwierzętami nikt z nas się nie interesuje, szkoda 
czasu. Wchodzimy za to na wiszący most. Jesteśmy wśród egzo tycznej boga-
tej zieleni i patrzymy z góry na fragment ogromnego ogrodu. Ciekawi nas 
konstrukcja tej rzadko spotykanej budowli. Na moście spotykamy egipskie 
dziewczęta. Korzystamy z okazji i robimy zdjęcia.

Późno po południu udajemy się samochodami do odległego od Kairu 
miasta zbudowanego dla umarłych. Miasto to znajduje się po zachodniej 
stronie Nilu. To dawna najstarsza stolica Egiptu Memfis, oddalona od stolicy 
o około 30 kilometrów, pół godziny drogi. […] Robi na nas niesamowite 
wrażenie. Nigdzie żywej duszy, miasto śmierci. Robimy parę pamiątkowych 
zdjęć i musimy już wracać. Jest późno i niebezpiecznie.

177  Divide et impera (łac.) – Dziel i rządź.
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Jutro w programie piramidy. Obóz Menea osiągnęliśmy już o zmroku. 
Brniemy przez hałdy drobniutkiego piachu, grzęznąc po kostki. Wokół nas 
prawdziwa pustynia, a na niej obóz i szare duże namioty ustawione w równych 
rzędach. Po nocy spędzonej w warunkach nietypowych, o chłodzie, zaraz 
po śniadaniu jedziemy do Gizy, małej miejscowości obok Kairu, gdzie na 
pustyni stoją trzy ogromne piramidy i sfinks. Kazik, zaopatrzony w nową 
porcję błon, nie powinien zawieść kolegów i będzie pstrykał na zawołanie. 
Musimy stąd mieć pamiątki. Zaczynamy od Sfinksa […]. Obecnie, na okres 
wojny, podparto jego głowę workami z piaskiem, aby w czasie bombardo-
wań zmniejszyć wstrząsy, które mogłyby uszkodzić ten historyczny unikat. 
[…] Długo stoimy obok, potem odchodzimy, aby z perspektywy jeszcze 
raz popatrzeć na ten cud świata pozostawiony w piaskach pustyni. A może 
zawdzięczamy im, że jeszcze jest?

Stąd niedaleko do pierwszej największej piramidy Egiptu, piramidy 
Cheopsa. Ruszamy w tym kierunku pieszo, po piachu. Już po kilku krokach 
mamy w butach piasku co niemiara. Jest też za koszulą, trzeszczy w ustach. 
Każdy podmuch goni tumany drobniutkiego pyłu. Z bliska poszczególne 
bloki, z których jest zbudowana, robią ogromne wrażenie swymi rozmiarami 
i surowością. Te jednakowe graniastosłupy, rozmiarów około 1,5 metra na 1 
metr, ułożone są schodami do góry. Bloki, w ciągu tylu wieków wysmagane 
wiatrami, wyglądają, jakby je ktoś wypolerował. Podziwiamy dawną technikę 
budowlaną. Czym je łączono ze sobą, że tyle wieków trzymają się razem? 
Wchodzimy kilkanaście metrów do góry. Każdy pojedynczy blok przytłacza 
nas swoją masą. Wśród tych głazów czujemy się jak ziarenka tego piasku, 
które codziennie smagają tę budowlę, a ona stoi niewzruszona. Pomagamy 
sobie nawzajem, aby wejść jak najwyżej, aż w końcu zmęczeni dajemy spo-
kój, bo i słońce praży bez litości. Podobno wewnątrz piramidy są grobowce 
faraonów, w większości już kilkakrotnie obrabowane. Do środka prowadzą 
schody, a wejście znajduje się na wysokości 1/4 piramidy.

Usiadłem na potężnym bloku skalnym i myślę nad kruchością życia. 
A ta piramida symbolizuje trwałość, przetrwała przecież tyle wieków. […] 
W perspektywie mam przed sobą piramidę Chefrena, ale nie mam już sił, aby 
tam się wybrać po tym piachu. Jeszcze dalej jest jeszcze jedna, to piramida 
Mykerinosa. Siedzę więc na miejscu i dumam. Czasem dobrze jest oderwać 
się na moment od rzeczywistości. Tymczasem Kazik, niezmordowany kolega, 
robi zdjęcia. Widok mam rozległy, gdzieś w dole, nieco z boku Arab zmusza 
wielbłąda, aby się położył, bo ma kilku chętnych na przejażdżkę po pustyni. 
Interes jest interesem. Tutaj wystarczy nawet stary wielbłąd, aby można było 
zarobić na skromne utrzymanie.
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Tu, gdzieś pod miastem, przy bramie „zwycięstwa” zginął nasz gen. 
Sułkowski178. Nie pierwsi są zatem karpatczycy179, którzy oddali życie na tej 
ziemi. Czy za Polskę? Egipt to ciekawy kraj. Płacisz za towar, to jeszcze mało, 
daj bakszysz. Kair to rynek Afryki. Good Polonia – słyszymy przy każdej 
okazji. Przemawia za tym też interes.

178  Józef Sułkowski (1773–1798) – polski oficer, adiutant Napoleona, kawaler maltański, 
odznaczony Orderem Virtuti Militari.

179  Karpatczycy – potocznie: żołnierze służący w 2 Dywizji Strzelców Karpackich.
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Ćwiczenie w terenie 
(lato 1943 r.)

Pamiętam jedno z kilkunastu ćwiczeń, jakie odbyliśmy latem 1943 r., w czasie 
których udało się nam wziąć do „niewoli” oficera prowadzącego natarcie 
i większość jego ludzi z dwóch plutonów naszej kompanii. Wyglądało to jak 
w amerykańskim filmie. Nasz plut. pchor. W. Rusiecki, pełniący obowiązki na 
czas ćwiczeń dowódcy plutonu, po spenetrowaniu terenu który zajmowaliśmy, 
zdecydował zorganizowanie obrony na skraju kibucu. Jednocześnie zarzą-
dził, wydając niezbędne rozkazy, że zasadnicza linia obrony ma być oparta 
o skrajne zabudowania gospodarcze, z punktem ciężkości po lewej stronie 
drogi biegnącej do kibucu. Natomiast w odległości około 150 metrów przed 
linią obrony polecił zorganizować wydzielony punkt oporu w nieczynnym 
zbiorniku na wodę. Ponadto po przeciwnej stronie drogi przed linią obrony 
zorganizował pozorowane stanowisko czat. Do obsady wysuniętego punktu 
przydzielił jedną drużynę z naszego plutonu z ręcznym karabinem maszy-
nowym typu „Bren”. Zadanie zostało sprecyzowane krótko: zająć nieczynny 
zbiornik wodny, ulokować w nim załogę i zamaskować, utrzymywać łącz-
ność z plutonem przez gońca, uprzedzić dowódcę obrony o nadciągającym 
„nieprzyjacielu”, przepuścić patrole szperaczy i nacierających, nie ujawniając 
placówki, na sygnał z linii obrony włączyć się do działań przez położenie 
ognia do tyłu na szeregi przepuszczanego przeciwnika. Placówka czat w czasie 
zbliżania się przeciwnika, w sposób widoczny zademonstruje swoją obecność 
i wycofa się na główną linię obrony. Krótko i prosto.

Potem wszystko tak przebiegło, jakby reżyser pilnował porządku i osta-
tecznego efektu. Wybrany na wysunięty punkt oporu zbiornik był pusty. 
Ta wiejska budowla usytuowana na betonowych palach dominowała nad 
okolicą. Zbiornik miał dwie komory: główną, górną na wodę i mniejszą, pod 
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dnem zbiornika, jako pomieszczenie magazynowe, aktualnie niewykorzy-
stywane. Ta część zbiornika miała ażurowe ściany boczne. Pomieszczenie to 
było wystarczające, aby ulokować w nim całą drużynę, a nawet dwie. Pewną 
trudnością było zamknięcie wejścia na kłódkę, ale na to znaleziono sposób. 
Karabinu maszynowego nie ustawiono na stanowisku, wybrano tylko miejsce. 
Liczono się bowiem z możliwością przeszukiwania rejonu zbiornika przez 
patrole przeciwnika. Na razie pomieszczenie zapchano zielem ogrodowym, 
stwarzając pozory jego magazynowania. Do dowódcy obrony, który znajdował 
się na linii głównej w odległości 150 metrów, wysłano meldunek, że punkt 
oporu został zorganizowany i prowadzi obserwację przedpola.

Pogoda piękna, ciepło, słonecznie, lekki wiaterek od morza muska nam 
twarze, prawie że sielanka. Mimo to napięcie powoli rosło. Przypomniały mi 
się podchody harcerskie, jakie w czasie wakacji przeprowadzaliśmy w oko-
licach Supraśla z udziałem Chorągwi Białostockiej. Dochodziła godzina 11, 
kiedy obserwator siedzący w górnym zbiorniku, do którego pomogliśmy 
mu się dostać, zameldował drużynowemu, że skokami zbliżają się nasi 
„przeciwnicy”. Zaraz wysłano łącznika z meldunkiem. Sami zaś ułożyliśmy 
się pod zielem. Jeden tylko obserwator, na samym wierzchu, zamaskowany, 
nie spuszczał wzroku z przedpola i on miał dać nam znak, kiedy możemy się 
ujawnić. Zbiornik na przedpolu zabudowań kibucu był magnesem. Aż dwa 
patrole zahaczyły o ten rejon, jeden nawet zaglądał przez ażurową ścianę 
do środka. Dlatego czata po przeciwnej stronie drogi robiła wszystko, aby 
zwrócić na siebie uwagę i odciągnąć patrole ku sobie. Jak patrol zaczął się 
skradać w tym kierunku, czujka szybko się wycofała, robiąc dużo szumu. 
Patrole przyspieszyły i tak się zagalopowały, że znalazły się przed naszą linią 
obrony, a nawet weszły pomiędzy zabudowę. Widząc to, oficer dowodzący 
całością ponaglał zasadniczy oddział atakujący linię. Parli więc do przodu, 
nie oglądając się na boki. Dopiero jak zostali ostrzelani przez naszą obro-
nę, przyhamowali i zaczęli szukać luk. W tym czasie dostali ogień od tyłu 
z karabinu maszynowego i z broni strzeleckiej. Z wysokości zbiornika byli 
widoczni jak na dłoni. Zaskoczenie było całkowite. W tej sytuacji rozjemca 
uznał oddział atakujący za zlikwidowany. Nam pozostało tylko wyłapać 
pozostających poza zasadniczym oddziałem.

Prowadzący natarcie oficer miał minę niewyraźną, był zaskoczony wyni-
kiem spotkania. Nie mógł zrozumieć, gdzie była ukryta obsada placówki, że 
pozostała na tyłach jego oddziału nacierającego. Wszystkie te wątpliwości 
zostały szczegółowo omówione na podsumowaniu ćwiczeń przez dowódcę 
kompanii. Na razie my nie folgowaliśmy im ani trochę. Pod karabinami 
prowadziliśmy „jeńców” na punkt zbiórki. Było dużo śmiechu, nie obeszło 



371

się bez dąsów, a nawet byli obrażeni, jak to zwykle bywa, kiedy w grupie są 
tacy, co wszystko wiedzą i najlepiej robią. Oni też najwięcej mieli do powie-
dzenia na temat decyzji rozjemców. Swym wystąpieniem dowódca kompanii 
przeciął wszystkie wątpliwości i pretensje ucichły. Nam pogratulowano za 
pomysłowość, a podchorążego wyróżniono.

Jeszcze przez kilka dni, mimo że znowu stanowiliśmy zwartą grupę, to 
jednak w wolnych chwilach kpiliśmy z tych, co dali się tak podejść.




