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ZAPIS iSTNIENIA
„Droga mojego życia” Mustafy Abramowicza to kolejny, po „Żołnier-
skich wspomnieniach” Jana Sobolewskiego i „Niedokończonej tatarskiej 
opowieści” Sulejmana Mucharskiego, tom tatarskich wspomnień wyda-
ny staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego. Autor, ponad-
stuletni polski Tatar, ostatni już żyjący ułan 1 Szwadronu Tatarskiego 13 
Pułku Ułanów Wileńskich, przeszedł długą i ciężką drogę z Klecka w wo-
jewództwie nowogródzkim dawnej Rzeczypospolitej, poprzez sowieckie 
obozy i  katorgę, służbę w  Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, po 
powojenne życie w Wielkiej Brytanii. Opisał swoje losy językiem niewy-
szukanym, prosto z  serca, dając świadectwo przywiązania do rodziny 
i Polski. Ciężką pracą osiągnął wraz z żoną stabilizację, nie zapominając 
ani przez chwilę o najbliższych, o byciu polskim Tatarem, żołnierzem, 
obywatelem. Niewątpliwie wspomnienia Abramowicza w pewnych mo-
mentach są zaskakujące, ale taka była ówczesna rzeczywistość. Jego zro-
zumiała niechęć do sowieckiego systemu politycznego nie przenosi się 
na ludzi; pomimo doznanych krzywd dostrzega ich tragedię i cierpienie. 
Będąc na Bliskim Wschodzie, we Włoszech i potem, w okresie powojen-
nym, podczas podróży zagranicznych stara się zapoznawać z mieszkań-
cami oraz ich obyczajami, odwiedza muzea, podziwia piękno przyrody. 
Pamięta przy tym o Bogu, wciąż ufając Mu i dziękując za wszystko. „Dro-
ga mojego życia” nie pretenduje do miana wyrafi nowanego dzieła lite-
rackiego – to zapis niełatwego istnienia prostego Tatara z Kresów, ostat-
niego ułana Rzeczypospolitej. Polecam Państwu tę lekturę. 

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego MZR w RP
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TATARSKIE ZYCIE

O zwykłym, codziennym życiu Tatarów w przedwojennej Polsce, szcze-
gólnie na terenach, które po roku 1945 znalazły się w granicach Litwy 
i Białorusi, wiemy stosunkowo mało. Pokolenie, które w miarę dobrze 
mogłoby pamiętać tamte lata, właściwie już przeminęło. Byli to w więk-
szości ludzie nienawykli do spisywania wspomnień, zaś ci, którzy 
w  chwili wybuchu II wojny światowej mieli po kilka lat, nie zachowa-
li zbyt wiele w  pamięci. W  rezultacie okres przedwojnia pozostaje dla 
tatarskiej społeczności bardzo bliski, ale tak naprawdę znany jest dość 
słabo. Dla kilkunasto- lub nawet dwudziestoparolatków jawi się wręcz 
w kategoriach mitycznych. Nie oznacza to bynajmniej, że nie ma na ten 
temat żadnych wiadomości. 

Na łamach tatarskich czasopism, między innymi „Rocznika Tatarów 
Polskich”1 oraz „Życia Tatarskiego”2, przedwojenne dzieje opisywał kil-
kakrotnie Jan Sobolewski (rocznik 1925), rodem z Iwanowa w niegdy-
siejszym województwie nowogródzkim, obecnie na Białorusi. W „Prze-
glądzie Tatarskim” publikowane były wspomnienia Heleny Alijewicz3, 
Miry Achmatowicz4, Marii Radeckiej5, Dżemili Smajkiewicz-Murman6, 
Lejli Majewskiej7 oraz Chasienia Aleksandrowicza8. Pojawiło się też kil-
ka interesujących książek: „Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii” Zuli 

1 J. Sobolewski, Ojciec, „Rocznik Tatarów Polskich” 2014, t. I (XV), s. 230-241.
2 J. Sobolewski, Lata trzydzieste, „Życie Tatarskie” sierpień-grudzień 2015, nr 42 (119), s. 26-32. 
3 H. Alijewicz, Wspomnienia lat młodości, „Przegląd Tatarski” 2010, nr 1 (5), s. 21.
4 M. Achmatowicz, Tu są nasze korzenie..., „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 (10), s. 29-30.
5 M. Radecka, Spotkałam panie Lisowskie ze Studzianki..., „Przegląd Tatarski” 2010, nr 4 (8), s. 6; Moje 
wspomnienia (1), „Przegląd Tatarski” 2011, nr 3 (11), s. 16-21; Moje wspomnienia (2), „Przegląd Tatarski” 
2011, nr 4 (14), s. 20-21.
6 D. Smajkiewicz-Murman, Tatarskie wspomnienia z czasów wojny, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 4 (16), 
s. 20; Europejskość polskiej Tatarki (okruchy wspomnień i refl eksji), „Przegląd Tatarski” 2013, nr 1 (17), s. 
23-24.
7 L. Majewska, Wspomnienia o Ibrahimie Bronisławie Alijewiczu, imamie tatarskiej gminy Rzeczypospoli-
tej w Nowym Jorku, „Przegląd Tatarski” 2014, nr 1 (21), s. 12-15; Tatarzy na dwóch kontynentach, „Prze-
gląd Tatarski” 2014, nr 3 (23), s. 10-13.
8 Ch. Aleksandrowicz, Maria Aleksandrowicz-Zbaraszewska. Pomiędzy białoruskością a  polskością, 
„Przegląd Tatarski” 2014, nr 2 (22), s. 9-11. 

.
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Janowicz-Czaińskiej Drotlew9, „Księga Pamięci” Chasienia Aleksandro-
wicza10, „Żołnierskie wspomnienia” Jana Sobolewskiego11 i „Niedokoń-
czona tatarska opowieść” Sulejmana Mucharskiego12. 

Niewątpliwie, wszystko to stanowi cenny materiał poznawczy, który 
przyczynia się do lepszego zrozumienia położenia oraz funkcjonowania 
społecznego, kulturalnego i  religijnego tatarskiej społeczności w  cią-
gu ostatniego stulecia. W  powyższy zestaw literatury – obowiązkowej 
wręcz, zwłaszcza dla średniego oraz najmłodszego tatarskiego pokole-
nia – wpisuje się najnowsza publikacja Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP – „Droga mojego życia” Mustafy Abramowicza. 
Książka to niezwykła, chociażby dlatego, że wyszła spod ręki człowie-
ka już ponadstuletniego. Autor, polski Tatar, urodził się na wschodnich 
Kresach Rzeczypospolitej13, w świecie, który od dawna już nie istnieje. 
Dominującym akcentem była tam jednostajna przemijalność pór roku 
i bezustanna praca. Nauka oraz niewyszukane rozrywki z powodu wyso-
kich cen pozostawały najczęściej poza zasięgiem. Tak dorastał Mustafa, 
nim powołany został do służby wojskowej w 1 Szwadronie Tatarskim 13 
Pułku Ułanów Wileńskich. 

W  wojsku zmienił jedną biedę na drugą. W  swych wspomnieniach 
opisuje przejmujący los prostego żołnierza, lekceważonego, zaniedbane-
go i źle wyposażonego. Bycie szeregowym ułanem nie było wcale przy-
jemne i lekkie. Kilkanaście dni przed zwolnieniem Abramowicza do cy-
wila wybuchła wojna: hitlerowska armia napadły na Polskę. O odejściu 
z  wojska nie było już nawet mowy. 17 września 1939 roku na tereny 
wschodnie wkroczyli Sowieci, wraz z Niemcami biorąc polskie oddziały 
w kleszcze. Abramowicz dostał się do sowieckiej niewoli, przeszedł mię-
dzy innymi obozy w Kozielsku, Krzywym Rogu i Starobielsku. Pracował 
w niewolniczych warunkach, jednak dzięki niskiemu stopniu wojskowe-
mu zachował życie. Po nieomal dwóch latach na mocy umowy polsko-so-
wieckiej z 30 lipca 1941 roku zgłosił się do Armii Polskiej w ZSRR. Przez 
środkową Azję i Bliski Wschód dotarł do Europy: znowu był żołnierzem, 
ułanem, teraz już nie na koniu, ale pancernym. Po zakończeniu wojny 
pozostał na Zachodzie, obawiając się powrotu na ziemię, która dostała 
się pod sowieckie panowanie. 

9 Z. Janowicz-Czaińska Drotlew, Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii, Gdańsk 2001.
10 Ch. Aleksandrowicz, Księga pamięci, Wrocław-Wilno 2007.
11 J. Sobolewski, Żołnierskie wspomnienia, Białystok 2014.
12 S. Mucharski, Niedokończona tatarska opowieść, Wrocław 2105.
13 M. Abramowicz urodził się w Klecku, obecnie należącym do Białorusi.
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Po wielu latach, będąc człowiekiem mocno dojrzałym, zaczął spisy-
wać swoje wspomnienia: świadectwo istnienia w czasie, który przemi-
nął. Nie ma w  nich opisów wielkich wydarzeń, spotkań z  wybitnymi 
postaciami epoki, wstrząsających przeżyć. To tylko szara proza życia, 
w której jednak nie brakuje Mustafi e Abramowiczowi życzliwości wobec 
ludzi, ciekawości świata, dobrej wiary w Boga. Wciąż pamięta o swoim 
tatarskim pochodzeniu, o pozostałej daleko rodzinie. Pomimo wstrzą-
sających doświadczeń uważa się za człowieka szczęśliwie spełnionego. 
Jego wspomnień nie udało się opublikować w  Wielkiej Brytanii, na 
szczęście dzięki staraniom przyjaciółki, pochodzącej z  Wrocławia Xse-
ni Jacoby14, ich maszynopis trafi ł do piszącego te słowa. Zgodnie z wolą 
Autora, dzięki pracy zespołu wydawniczego MZR w RP są teraz dostępne 
dla całej naszej tatarskiej społeczności. 

Książka Mustafy Abramowicza to kolejny tom tatarskiego autorstwa, 
świadectwo istnienia, dojrzewania, kroczenia przez życie zgodnie z za-
poznanymi w młodości zasadami. Być może po jej przeczytaniu młodzi 
Tatarzy pomyślą o  trudnych losach swych dziadków lub pradziadków, 
zaś starsi westchną zadumani, bo przecież wydawałoby się, że wszystko 
to było tak niedawno. Badacze tatarszczyzny natomiast znajdą niewąt-
pliwie na jej stronicach niejedną interesującą naukowo informację. 

Dziękujemy serdecznie naszemu Czcigodnemu Autorowi, ostatnie-
mu ułanowi Rzeczypospolitej, za wspomnienia, Xeni Jacoby za wytrwa-
łą pomoc w dążeniu do ich publikacji, zaś szanownym Czytelnikom ży-
czymy udanej lektury. 

Musa Çaxarxan Czachorowski

14 Xsenia Jacoby i jej córka, Zuzia Głębocka pochodzą z głęboko patriotycznego środowiska. 
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Manchester, 20 stycznia 2016 r.
Drogi Panie Stefanie, 

Mam zaszczyt zamieścić kilka słów w Pańskiej książce, która doczekała 
się wydania w umiłowanej Polsce. Jest ona dokumentem na odkłamy-
wanie naszej historii, w której wciąż jeszcze tyle białych plam. Jest Pan 
żyjącym dowodem na uciemiężenie Polskiego Żołnierza w nieludzkich 
przepaściach łagrów Związku Radzieckiego, który wtargnął podstępnie 
na nasze ziemie, twierdząc, że Polski nigdy już nie będzie. Przeżył Pan 
obóz w Kozielsku, żegnając swych towarzyszy broni i ofi cerów, wiosną 
„zgładzonych o świcie”. Ile jeszcze wyliczyć miejsc Twojej katorgi, gdy 
skulony z głodu zamarzałeś, marząc o wolności, by dalej walczyć o Pol-
skę, bo nikt z przysięgi wojskowej Cię nie zwolnił… Przeszedłeś to, co 
później zastrzeżono ściśle jako tajemnicę historii. Tyle lat dźwigasz 
w sobie ciężar prawdy tułacza wojennego. 

Cudem ocalony, wytrwały i uparty nie złamałeś się w łagrach sowiec-
kiej zarazy, nie splamiłeś honoru żołnierza polskiego, a w swej biedzie, 
o  głodzie i  chłodzie dzieliłeś się racją chleba z  uciemiężonym ludem 
rosyjskim i mówiłeś mu o życiu w wolnej Polsce. I ten zastraszony lud 
słuchał Cię, odzyskując wiarę w normalność i wolność, jakiej byłeś am-
basadorem na syberyjskich kresach. Dziękuję Ci za to jako katoliczka, 
zachowam wszystko to w swej duszy. Jesteś dobry jak chleb. Przebacza-
łeś nawet swym „oswobodzicielom” – wrogom.

Jesteś też, Panie Stefanie, wspaniałym dowodem na to, że Żołnierz 
Polski walczył na różnych frontach całego świata za „wolność waszą 
i naszą” Za tę przelaną krew Ciebie oraz innych żołnierzy spotkała nie-
wdzięczność zarozumiałych aliantów, którzy rozbroili was i  zagrodzili 
dostęp do defi lady zwycięzców w  Berlinie. Bóg obdarzył Pana długim 
życiem, by mógł być Pan świadkiem niewygodnej historii. 

Dziękuję Panu za tak szlachetną postawę, która jest dla mnie darem 
niebios wśród zimnej obojętności na brytyjskiej ziemi, z którą się zde-
rzyłam. Dziękuję za lekcje żywej historii dla mnie i mej córki, Zuzi, któ-
rych udzielałeś nam u siebie w domu. Dziękuję za maliny, zbierane dla 
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nas w Twoim ogrodzie do metalowego garnka, które już zawsze przypo-
minają mi Ciebie. Twoja piękna postać skromnego Człowieka, a przecież 
Bohatera – wielkiego moralnością i patriotyczną postawą – czyni Cię nie-
zwykłym. 

Niewątpliwie wyrażam także wdzięczność Polaków, którzy usłysze-
li o Tobie i upominają się o uhonorowanie przez Polskę Twych zasług 
dla Ojczyzny, czego jeszcze nie dostąpiłeś. Polska i  Polacy dziękują za 
Ciebie! Już zasiadasz w Panteonie Wielkich Polaków. „Jest Pan wyjąt-
kowym strażnikiem dziejowej pamięci, z której czerpać powinny kolejne 
pokolenia” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w swych życzeniach. 

Pomimo ciężkiej katorgi Twoja postawa prawego Żołnierza Polskiego, 
Ułana, Tatara, Polaka – zawsze była nienaganna, zawsze godnie repre-
zentowałeś nasz Naród i Rzeczpospolitą Polską, która dziś mówi: „Ni-
skie ukłony! Czapki z głów! Oto Wielki Polak!” Niech Bóg Ci błogosławi!

Xenia Jacoby 

Panie Stefanie, Życzę kolejnych 100 lat z nami, albowiem Bóg daje dłu-
gie życie dla dobrych ludzi. Dał Pan mi najcenniejsze wspomnienia, któ-
re zachowam do końca swoich dni. Jednak kawałek mojego serca smuci 
się, gdyż zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy wieczni. Dziękuję za wszyst-
ko, co zrobił Pan dla nas, Polaków, teraz i w przyszłości. Niech Bóg Pana 
błogosławi.

Zuzia Głębocka
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Dziecinstwo

Człowiek przychodzi na ten świat bez swojej woli, żyje w warunkach, na 
jakie stać jego rodziców, kiedy dorasta, znów nie wie, gdzie go los rzuci, 
potem przychodzi czas, gdy każdy z nas musi odejść z tego padołu i ślad 
po nim zaginie. I tak, z pokolenia na pokolenie, świat kręci się w kółko. 
Kocham różne stare zabytki, pociąga mnie daleka, historyczna prze-
szłość. Zawsze chciałem wiedzieć, jak żyli moi dziadkowie i pradziadko-
wie, stąd moje pragnienie zostawienia po sobie autobiografi i dla moich 
najbliższych i dla potomków mojej rodziny. Chciałbym, aby kiedyś mieli 
historyczny dokument czasów, w których przyszło mi żyć i moich od-
czuć z nimi związanymi. 

Urodziłem się 20 lutego 1916 roku15 w miasteczku Kleck, wojewódz-
two nowogródzkie w rodzinie tatarsko-muzułmańskiej. W tej miejsco-
wości żyłem aż do powołania mnie do czynnej służby wojskowej, tj. do 
15 września 1937 roku. 

Jak sięgnę wstecz, to pierwsze, co pamiętam to rok 1920, kiedy na 
naszym podwórzu stało dużo żołnierzy. Nie wiem, czy byli to Polacy, 
Niemcy czy Rosjanie. Przypominam sobie dokładnie moment znalezie-
nia łuski od naboju, którą próbowałem rozbić. Położyłem ją na kamieniu 
i tak mocno zacząłem w nią walić drugim kamieniem, że łuska wybuchła 
i pokaleczyła mi palce. Żołnierzowi wydawało się to bardzo zabawne, ale 
kiedy dowiedział się o tym mój ojciec, szybko wziął mnie na ręce i za-
niósł do miejscowego lekarza. Na szczęście wybuch okazał się niegroźny 
i nie spowodował kalectwa.

Zaraz po wojnie 1920 roku nasza rodzina zamieszkała w domu dziad-
ka (tj. ojca mojego ojca). Mieszkał tam również wujek ze swoją rodziną. 
Było nam bardzo ciasno, ale nie było innej rady, gdyż żadnej z rodzin nie 
stać było na samodzielne mieszkanie z braku pieniędzy. Dopiero w roku 
1923 ojciec kupił plac i zaczęliśmy budować nasz własny dom. Trwało 

15 Taka data widnieje w ofi cjalnych dokumentach Mustafy Abramowicza. Podobno jednak urodził się 
20 stycznia 1915 roku, zaś odmłodzono go, aby opóźnić powołanie do wojska. 
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to parę lat, zanim przenieśliśmy się do niego. Następnie budowaliśmy 
stodołę na zboże, stajnię dla krów i koni. Ojciec jeździł dwadzieścia pięć 
kilometrów po drewno wozem zaprzęgniętym w konia. Tak się złożyło, 
że posiadaliśmy dwa konie. Kiedy miałem osiem lub dziewięć lat, ojciec 
zbudził mnie o trzeciej rano i kazał powozić jednym z tych koni. Pod-
czas jazdy, trzymając lejce, usnąłem. Wóz jechał wtedy po wyboistej dro-
dze i  spadłem z niego do dużej kałuży. Koło przygniotło mnie tak, że 
nie byłem w stanie sam podnieść się z ziemi. Ojciec przejechał w tym 
czasie kilka kilometrów, nim zorientował się, że mnie nie ma. Zawrócił 
i zdziwiony zobaczył, że leżę przywalonego kołem w brudnej kałuży. Po 
wyciągnięciu, na wszelki wypadek przywiązał mnie do wozu mocnym 
powrósłem.

Od najmłodszych lat byłem uczony szacunku do pracy. Każdy z do-
mowników miał przydzielony zakres różnego rodzaju obowiązków, sto-
sownych do wieku i swoich sił, nie było obijania się, lenistwo było po-
jęciem nieznanym. Pomagałem w polu i w garbarni, a moja starsza sio-
stra Ewa przeważnie pomagała mamie. Rodzice posiadali hektar ziemi, 
hektar ogrodu oraz cztery hektary pola. Ojciec był nie tylko bardzo do-
brym gospodarzem, ale również i fachowcem, bo oprócz gospodarstwa 
prowadził garbarnię skór. Był powszechnie szanowanym człowiekiem, 
znanym ze swej sprawiedliwości i sumienności. Kiedy czasem zachodziła 
np. potrzeba pożyczki, śmiało wysyłał mnie do kogoś związanego z na-
szym interesem i dostawałem gotówkę bez żadnych gwarancji i żadnego 
zabezpieczenia, bo wiedziano, że jestem synem Abramowicza.

Choć w  domu nigdy się nie przelewało, ojciec zawsze zatrudniał 
dziewczynę, która pomagała mamie i  chłopaka do pracy w  garbarni, 
szczególnie do wyprawiania skór. Chłopcu nie płacono nic, bo przyuczał 
się do zawodu i po dwóch latach pracy u mojego ojca, powracał do swo-
jej wioski i tam zakładał swoją własną garbarnię. Dziewczyna natomiast 
dostawała roczne wynagrodzenie.

Ja, jako najstarszy syn, byłem do każdej roboty i z każdym rokiem co-
raz bardziej się angażowałem i wciągałem do wszelkiego rodzaju prac do-
mowych. Ojciec od wczesnych lat brał mnie z sobą na pole i do garbarni. 
Moim ulubionym zajęciem było wykonywanie różnego rodzaju posyłek, 
z których wywiązywałem się zadziwiająco dobrze. 

Muszę przyznać, że moje dzieciństwo, jak i moich rówieśników, prze-
chodziło bardzo monotonnie. Nie było żadnych rozrywek oprócz jedy-
nego kina, które zorganizowało paru ofi cerów z 10 Batalionu Korpusu 
Ochrony Pogranicza, który stacjonowała w  Klecku i  wysyłał żołnierzy 
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na placówki strażnicze nad granicę sowiecką. Oprócz tego kina nie było 
innej placówki kulturalnej. Każdy żył sam dla siebie, każdy też musiał 
walczyć o swój byt, o codzienny kawałek chleba. Nie istniały żadne or-
ganizacje młodzieżowe, zrzeszenia, kluby ani kółka. Kleck nie posiadał 
żadnych parków ani jakiegoś wolnego kawałka ziemi, który można było-
by przeznaczyć na sportowe rozrywki dla młodzieży. Nie było komu tego 
wszystkiego zorganizować. Wprawdzie wokoło rozciągały się całe poła-
ci ziemi radziwiłłowskiej, ale dla młodzieży nie znalazł się nawet jeden 
kawałek wolnego placu. Również wstęp do lasów księcia Radziwiłła był 
surowo zabroniony, czego bardzo pilnowali książęcy słudzy.

Ulice i  drogi miasteczka stanowiły główne miejsca spotkań naszej 
młodzieży w wolnych chwilach po pracy. Zazwyczaj trzymano się w swo-
ich grupach narodowościowych i wyznaniowych. Spotykano się również 
w domach rodziców, gdyż kawiarni Kleck nie posiadał.

Nasza grupa w  piątkowe wieczory organizowała potańcówki. Zbie-
raliśmy się co tydzień u innej panienki w domu, chłopcy umawiali kilku 
muzykantów, którzy przygrywali nam do tańca, a  późnym wieczorem 
gospodyni zastawiała stół urozmaiconą przekąską. Jednocześnie kawa-
lerka uzupełniała go butelkami z  różnego rodzaju napitkami dla pod-
trzymania dobrego humoru i wesołej dalszej zabawy. Inne społeczności 
podobnie organizowały sobie czas wolny.

Niestety nie miałem tego czasu wolnego za dużo, młodsi bracia i sio-
stry chodzili do szkoły, wydatki z tym były ogromne, a pracy w domu, 
polu, ogrodzie i garbarni było bardzo dużo. Byłem tak zapracowany, że 
nie zostawało mi prawie w ogóle czasu na własne rozrywki.

Moim ogromny, skrytym marzeniem było posiadanie roweru. Nie-
stety, rower kosztował w porównaniu z naszymi zarobkami fortunę, bo 
od stu pięćdziesięciu do dwustu złotych. Jakże byłem zaskoczony, gdy 
pewnego dnia ojciec, chcąc mnie wynagrodzić za ciężką pracę i jednocze-
śnie zachęcić do dalszej, kupił mi używany rower. Nie wyglądał zbyt ład-
nie: brudny, obdrapany i mocno zużyty. Od razu wziąłem się za poprawę 
jego wyglądu. Problem był tylko z ramą, gdyż trzeba ją było odmalować 
na gorąco, czego nie dało się zrobić u nas w Klecku. Należało z tym jechać 
do Nieświeża. Niewiele myśląc, pewnego ranka wsiadłem na rower i po-
jechałem. Zostawiłem rower w zakładzie do naprawy, a  sam wróciłem 
do domu dwadzieścia kilometrów na pieszo. Po kilku tygodniach znowu 
udałem się pieszo do Nieświeża, ale z powrotem jechałem już na wła-
snym rowerze. Musiałem tak zrobić, gdyż transport przed wojną był bar-
dzo drogi, bilet z Klecka do Nieświeża kosztował dwa złote, natomiast 
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dniówka robotnika rolnego pracującego od świtu do nocy wynosiła zło-
tówkę. Pokonałem ten dystans w trzy godziny, oszczędzając za każdym 
razem dwa złote.

Nasze życie przed wojną było bardzo ciężkie, nikomu jednak nie przy-
szło na myśl uchylać się od obowiązków. Czuliśmy się odpowiedzialni za 
pracę, jaka była na nas nałożona. Przedwojenna Polska, tak jak i resz-
ta wschodniej i południowej Europy, była daleko w tyle od zachodnich 
uprzemysłowionych krajów. Rolnictwo zaliczało się do prymitywnych, 
gdyż maszyn mechanicznych na wsiach w ogóle nie znano, a przy upra-
wianiu pola używano pługa, sochy, drewnianych bron, kosy, sierpa i cepa 
do młócenia zboża.

W domu wstawaliśmy do pracy przed wschodem słońca, na zegarki 
mało kiedy zwracaliśmy uwagę, żyliśmy według ruchów słońca. Kiedy 
słońce zachodziło, my również udawaliśmy się na spoczynek, natomiast 
kiedy pierwsze koguty zaczęły piać, my już byliśmy na nogach. Nikt chle-
ba nie jadł za darmo, wszyscy mieliśmy przydzielone obowiązki na miarę 
swego wieku i  sił. Mój ojciec zawsze nam mówił, że praca nikomu nie 
szkodzi i na zdrowie pójdzie, tylko pracować trzeba według swoich sił i ni-
gdy ponad możliwości. Tej reguły starałem się przestrzegać przez całe ży-
cie. Przeważnie pracowałem w rolnictwie, ojciec doglądał z pracownikiem 
garbarni, a mama ze służącą pracowała w ogrodzie, młodsze rodzeństwo 
chodziło do szkoły. Pracę na polu, która do mnie należała, wykonywałem 
sam, tylko do prac sezonowych, takich jak sadzenie ziemniaków, żniwa 
czy zbiórka ziemniaków zatrudniałem wiejskie dziewczyny. 

Zaprzęgałem wóz w jednego konia i jechałem na wieś. Mimo ciężkiej 
pracy na roli dziewczęta chciały, żeby je ktokolwiek zatrudnił, bo wtedy 
mogły zarobić choćby kilka groszy na swoje drobne wydatki. W naszym 
mieście i nawet w okolicy nie było żadnych fabryk ani jakichkolwiek in-
nych miejsc, w których można by zarobić, dlatego przy każdej nadarzają-
cej się okazji przyjmowały pracę. Latem, jak są długie dnie przy zbieraniu 
zboża, dostawały dziennie dwa i pół złotego. To była najwyższa dniówka 
dla kobiety, bo już jesienią przy zbiórce ziemniaków wynosiła od osiem-
dziesięciu groszy do złotówki. Dzień liczony był wtedy od wschodu do 
zachodu słońca, bo nikt nie patrzył wtedy na zegarek i nie liczył godzin. 

Tak niskie zarobki wynikały również z tego, że płody rolne były bar-
dzo tanie i gospodarz nie mógł płacić więcej, ponieważ nie miał z czego. 
Na przykład przed rokiem 1939, tj. przed wybuchem II wojny światowej, 
szesnaście kilogramów żyta kosztowało złoty osiemdziesiąt – dwa złote, 
a jedno jajko kurze dwa i pół grosza. Aby kupić kilogram cukru, za który 
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w sklepie zapłacić trzeba było złotówkę, rolnik musiał sprzedać prawie 
cztery tuziny jajek. Produkty fabryczne były tak drogie, że żaden rolnik 
nie mógł sobie pozwolić na zakup choćby najmniejszej tylko maszyny 
rolnej. Dlatego nasze rolnictwo stało na bardzo niskim poziomie, rolę 
uprawiano prymitywnymi narzędziami i takimi samymi metodami sto-
sowanymi bez zmian od setek lat. Niezastąpioną pomocą był koń. Całe 
nasze życie było nierozerwalnie powiązane z koniem. Bez niego nie była 
możliwa ani praca na roli, ani pokonywanie jakichkolwiek dystansów czy 
przewożenie towarów. Bez konia rolnik przepadłby. 

Dzisiaj nie wyobrażam sobie siebie biegania boso po podwórku lub 
ulicy, a przecież do września roku 1937 głównie chodziłem na bosaka, 
z wyjątkiem zim, w które nosiłem ciężkie buty do kolan, chroniące przed 
srogimi mrozami. Gdy tylko nadeszła wiosna, pierwszy śnieg stopniał, 
wtedy można było już zdjąć buty i chodzić na boso. Mawiano bowiem, 
że jak tylko zagrzmi pierwszy grzmot, wtedy już się nie zaziębisz, więc 
większość czasu chodziło się na bosaka. Po pierwsze oszczędzało się 
na drogim obuwiu, a po drugie poruszanie się po ścieżkach, po błocie, 
gdzieś po polu było bardzo wygodne. Chodzenie za pługiem lub broną 
na bosaka mniej męczyło niż chodzenie w  ciężkich wysokich butach. 
Stopy miałem tak zahartowane, że nie odczuwały żadnych bólów ani 
zadrażnień przy chodzeniu po drogach i polu, uodporniły się na chłód 
i na różne przeszkody, których pełno znajdowało się na drogach. Kiedy 
rano szedłem obsypywać kartofl e, było jeszcze chłodno i na polu leżała 
jeszcze rosa. Zawijałem wtedy spodnie po kolana i na bosaka obsypy-
wałem ziemniaki koniem i specjalnym pługiem. Co prawda było wtedy 
dość chłodno w nogi, ale starałem się ogrzać je szybkim chodzeniem za 
pługiem.

Najgorzej wspominam chodzenie po twardym, kłującym rżysku, bo 
trzeba było umieć stawiać na nim odpowiednio stopy, aby się nie pokale-
czyć. Po pewnym czasie skóra na podeszwie grubiała i nie straszne było 
nam nawet to twarde rżysko.

W naszym gospodarstwie zawsze trzymaliśmy konia, jedną lub dwie 
krowy, aby mieć swoje mleko. O maśle i śmietanie mogliśmy jednak tyl-
ko pomarzyć, nigdy nawet nie starczyło mleka do postawienia na zsia-
dłe, ponieważ rodzina była liczna: sześcioro dzieci, ojciec, matka, służą-
ca, uczeń w  garbarni i  jeszcze dwóch pomocników. Zmuszeni byliśmy 
kupować mleko i śmietanę na rynku. Podobnie było i z jajkami, choć ho-
dowaliśmy kilkanaście kur, to i tak jajka musieliśmy dokupować od inne-
go gospodarza. Stróżem naszego podwórka był zawsze pies. Musiał być 
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silny, duży i bardzo zły, stale przywiązany mocnym łańcuchem do swej 
wyścielanej słomą budy. Spuszczaliśmy go tylko na noc, żeby swobod-
nie biegając po podwórzu, pilnował gospodarki i garbarni. Nie stanowił 
zagrożenia na zewnątrz, ponieważ podwórze było szczelnie ogrodzone 
i brama na noc zamykana. O psa wszyscy dbaliśmy w sposób szczególny, 
zawsze był dobrze odkarmiony, nigdy nie brakowało mu mięsa, które 
dostawaliśmy z pobliskiej rzeźni. Zdarzało się czasami, że podczas mroź-
nej zimy litość nas brała i wprowadzaliśmy psa do domu, żeby się ogrzał, 
ale tylko zakręcił się po kuchni, zamerdał ogonem i  wracał znowu na 
podwórze. Kładł się na śniegu, jakby chciał nam pokazać, że woli swój 
psi żywot od pańskich pokoi.

Oczkiem w  głowie mojego ojca były konie. Doglądał je bardzo pie-
czołowicie, dobrze karmił, codziennie czyścił, a jak gdzieś wyjeżdżał, to 
jeszcze szmatkę zamoczył w nafcie i przeciągał nią po krzyżu konia aż do 
ogona, żeby koń się błyszczał. Takiego wystawnego konia nikt nie miał 
w całej okolicy. Ojciec lubił także handlować końmi. Tu kupił, tam sprze-
dał. Czasami na podwórzu był cały jarmark koński, mamę to denerwo-
wało, potrafi ła nieraz przepędzić handlarzy, ale nigdy nie ośmieliła się 
przeciwstawić ojcu, bo wiedziała, że nie tylko znał się na tym dobrze, ale 
i kochał to, co robił. Kiedyś kupił trzyletnią klacz, zaprzągł ją do wozu 
i pojechał z uczniem z garbarni poza miasteczko, żeby wypróbować czy 
ładnie ciągnie. Nie przyszło mu wcześniej do głowy sprawdzić, czy boi się 
samochodów. No i napotkali samochód, koń tak go się przestraszył, że 
poniósł. Obydwaj kurczowo trzymali za lejce, niestety, jedna pękła i ojciec 
z uczniem wypadli z wozu. Nie wypuścili jednak lejc z rąk i koń ciągnął ich 
za sobą. Dopiero ludzie na polu zobaczyli, co się dzieje, złapali za widły 
i grabie i zatrzymali przestraszoną klacz. Wrócili do domu przestraszeni, 
z podartymi na strzępy ubraniami z przodu. Po tej przykrej przygodzie 
ojciec szybko sprzedał klaczkę, długo mając tę nauczkę w pamięci.

Zdarzało się czasami, że ktoś zechciał zawitać na kresową prowincję. 
Od czasu do czasu przyjeżdżał do nas cyrk, ale ludzie zazwyczaj nie mieli 
pieniędzy na bilet. Pamiętam, że na cyrkowych afi szach wypisano cenę 
biletów od jednego do pięciu złotych na dany dzień, a na następny oferta 
już była darmowa. W większości czekaliśmy na ten darmowy seans i ja-
kie było nasze rozczarowanie, kiedy się okazywało, że to przedstawienie 
jest również płatne. Nie mogliśmy sobie pozwolić na takie rozrywki, sta-
raliśmy się więc sami je organizować. Wynajmowaliśmy pokój przy ja-
kiejś rodzinie i grywaliśmy tam w warcaby, szachy, domino lub dzisiejsze 
bingo. Nie graliśmy na pieniądze, ponieważ ich nie mieliśmy.
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Przed każdymi świętami i zmianą sezonów letnich i zimowych każ-
da rodzina starała się w miarę swoich możliwości kupić swoim dzieciom 
i sobie coś z ubrania i obuwia. Stanowiło to nie lada problem, ponieważ 
wszystkie te rzeczy były bardzo drogie, dla niektórych wręcz nieosią-
galne. Chodziliśmy, możliwie najdłużej jak się dało, w  pocerowanych 
ubraniach, płaszczach i poreperowanych butach. Jeżeli już trzeba było 
coś kupić, to tylko w ostateczności i po długiej rodzinnej dyskusji. Kiedy 
ktoś z rodziny został szczęśliwym posiadaczem nowego ubrania i obu-
wia, to do przesady uważał, żeby go nie poplamić czy nie pobrudzić, bo 
o innym nie było nawet co marzyć. Wiadomo, że i tak nie dostanie na-
stępnego przez kilka ładnych lat, a na dodatek wisiała groźba wielkiego 
lania od rodziców, jeśliby się coś uszkodziło w nowej rzeczy.

W  Polsce przed rokiem 1939 rządy były półwojskowe i  półkościel-
ne, władzę dzieliło między siebie wojsko i  duchowieństwo, jedni dru-
gim nie przeszkadzając. Jak ktoś był w  dobrej komitywie z  księdzem, 
często chodził do kościoła i koło niego się kręcił, więc kiedy coś pilnego 
potrzebował załatwić w jakimś urzędzie, a nie mógł sam tego zrobić, to 
za interwencją księdza zastała jego sprawa pomyślnie załatwiona. Tak 
samo mechanizm działał w drugą stronę. W tym czasie społeczeństwo 
polskie podzielone było na trzy warstwy. Pierwszą z nich to była grupa 
rządzących, tj. wojsko i duchowieństwo, zaś drugą tzw. inteligencja, któ-
ra umiała „piórkiem po papierku skrobać”. Ostatnia grupa nie posiadała 
prawa do niczego oprócz służby wojskowej. Inteligencja, która pracowa-
ła w państwowych urzędach, otrzymywała nie tylko dobre wynagrodze-
nie, ale również różnego typu przywileje, np. 75 procent zniżki na bilety 
kolejowe, doktorzy ze szpitali dostawali dodatki pieniężne na wychowa-
nie swoich dzieci oraz bezpłatne leczenie, zniżki w szkołach i pierwszeń-
stwo dostania się na wyższe uczelnie. 

Była to specjalna polityka kadrowa, aby z tej inteligencji wychodziła 
nowa inteligencja i aby nikt z klasy robotniczej i chłopskiej nie wkradł 
się w jej szeregi i nie zmącił ustalonego porządku, którego tak pieczo-
łowicie bronili. Uważam, że każdy obywatel w praworządnym państwie 
powinien mieć równe prawa ze wszystkimi. Każdy powinien jednakowo 
korzystać z owoców pracy, do której się przyczynił. Tylko te dwie pierw-
sze grupy społeczne korzystały z przywilejów, natomiast najniższymi 
warstwami nikt się nie przejmował. Nikt im nie dopłacał do szkół, mu-
sieli płacić pełne stawki u lekarzy, w urzędach i szkołach. Najsmutniej-
sze było to, że jeśli ktoś zachorował i nie mógł iść do lekarza, bo nie 
miał pieniędzy, a  leczenie domowymi sposobami zawodziło, to wolał 
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umrzeć, bo w jego przekonaniu to było taniej i nie obciążało budżetu 
rodzinnego.

Również paradoksem był przymusowy obowiązek chodzenia do 
szkoły powszechnej, których brakowało, a jeżeli były, to tylko siedmio-
oddziałowe, natomiast w niektórych wsiach tylko takie, które miały po 
dwie lub trzy klasy. Po takiej edukacji uczeń tylko umiał czytać i pisać. 
A właściwie ówczesnemu rządowi chodziło o to, aby obywatel mógł się 
podpisać swoim imieniem i nazwiskiem i zapłacić podatek do państwa, 
jaki na niego narzucono. Dużo dzieci z  braku odpowiedniego ubrania 
i obuwia w ogóle nie chodziło do szkoły. Na problem ten władze patrzyły 
przez palce, ponieważ w takiej sytuacji powinny udzielić jakiegoś wspar-
cia fi nansowego takiej rodzinie, choćby dać skromną zapomogę na wy-
prawkę dla takiego ucznia. Niestety, nikt o tym nie myślał i nie dbał o to. 
Było to bardzo krzywdzące, gdyż dzieci, które były zdolne i chciały się 
uczyć, nie miały w ogóle takiej możliwości. Wykształcenie było zarezer-
wowane dla wyższych klas społecznych. 

Z tamtego okresu utkwiło mi w mojej pamięci jedno zdarzenie. Do 
mojej klasy chodziło rodzeństwo, Marek Jermiński z siostrą, dzieci ka-
pitana Jermińskiego (nazwisko dokładnie pamiętam, mimo że miałem 
wtedy bardzo mało lat). Jakie to dziwne było dla mnie, biednego chłopca, 
który czasami musiał iść do szkoły na boso, że jedni są przywożeni i od-
wożeni codziennie do szkoły państwowym powozem. Tak było z dziećmi 
kapitana Jermińskiego. Jego nic to nie kosztowało, wydawał tylko roz-
kaz swojemu podwładnemu, a woźnica jechał na koszt podatnika, który 
pracował za złotówkę po dwanaście godzin dziennie, gdy pensja pana 
kapitana wynosiła około piętnastu złotych dziennie.

Pamiętam, jak musieliśmy nauczyć się na pamięć jednego niewinne-
go wierszyka:

Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat,
i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. 
Idą żeńcy, niosą kosy, fujareczka gra,
a pastuszek mały, bosy chudą krówkę gna. 

Jeszcze będąc w szkole, rozmyślałem nad tym wierszykiem. Rzeczy-
wiście świat był piękny, ale jakże inaczej wyglądał z perspektywy Marka 
Jermińskiego i  jego siostrzyczki, niż z  perspektywy małego, biednego 
i  bosego pastuszka. Dzieci kapitana podziwiały świat, jadąc pięknym, 
wojskowym powozem w eleganckim ubranku, a biedny pastuszek boso, 



    21

w obdartych spodenkach, spoglądał nań, pasąc jedną jedyną krowę, któ-
ra była żywicielką całej rodziny. O chodzeniu do szkoły nie było mowy, 
gdyż rodziny nie stać było na zapłacenie czesnego i kupienie wyprawki 
dla dziecka. Rodzina ta posiadała niewielki kawałek ziemi, który upra-
wiali, a wokoło tysiące hektarów uprawnej ziemi, łąk i lasów należało do 
jednego właściciela – księcia Albrechta Radziwiłła.

Powszechnym obrazkiem w owym czasie był widok młodych dziew-
cząt, które zamiast chodzić do szkoły, przez cały dzień, na czworakach, 
sierpem zboże ścinały. Nie była to dniówka ośmiogodzinna, ale praca od 
wschodu do zachodu słońca, za jedyne dwa złote za dzień. Za te pienią-
dze mogły sobie kupić jedynie dwa kilo cukru, bo pantofl e kosztowały 
już dwadzieścia złotych, a bluzka piętnaście złotych. Był to żebraczy za-
robek i w sezonie letnim, kiedy to dzień jest długi, wynosił dwa złote, 
niestety jesienią, kiedy słońce wcześniej zachodziło, jeszcze się zmniej-
szał i sięgał osiemdziesiąt groszy za dzień.

Przed rokiem 1939 nie było praworządności, kto były chytrzejszy 
i umiał się urządzić przez znajomości w różnego typu instytucjach pań-
stwowych, ten miał łatwiejsze życie. Ten zaś, kto nie był zaradny, mógł 
choćby umrzeć na ulicy, a i tak nikogo to nie obchodziło. Każdy musiał 
radzić sobie sam. Jak nie potrafi ł, wtedy przepadł lub miał jedyne wyj-
ście: stać pod kościołem i żebrać.

W roku 1936 moja siostra wyszła za mąż. Przez naszych krewnych 
w Nowogródku zapoznała pana, starszego od siebie o kilkanaście lat. Nie 
mogę powiedzieć, do jakiego stopnia była to miłość, wzajemna czy jed-
nostronna, pamiętam jedynie, że konkurent do ręki mojej siostry bardzo 
naciskał na szybkie zawarcie związku małżeńskiego. Przyszły małżonek 
był właścicielem sporej posiadłości ziemskiej, oddalonej około czterech 
kilometrów od Nowogródka, koło wsi Kotołysze. Miejscowość nazywała 
się Łowszyce. Był to mały folwark, piękna posiadłość z niedużą rzeczką, 
około stu hektarów ziemi, w tym las, łąka i ziemia orna. Budynki gospo-
darcze, pełne trzody chlewnej, duże i  pięknie utrzymane. Do pomocy 
w domu i w polu była służba. Na przedwojenne warunki było to bardzo 
dobre zamążpójście.

Wesele siostry odbyło się z wielką pompą. Była pierworodnym dziec-
kiem i  ją pierwszą ojciec wydawał za mąż. Wesele tradycyjnie wypra-
wiano w domu panny młodej. Były to zupełnie inne wesela niż obecne. 
Trwały dwa, a czasami i trzy dni. Gospodynie miały pełne ręce roboty, 
bo wszystko trzeba było przygotować samemu. Obiady, przekąski zimne 
i gorące na około sto osób, w zależności od tego, jaką kto miał liczną ro-
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dzinę. Trzeba było przygotować całą zastawę stołową. Gospodarz domu 
zawsze miał obowiązek zaopatrzyć się w  spirytus, z  którego robiono 
wódkę weselną. Ojciec mój, pamiętam, pojechał wozem zaprzęgniętym 
w konia i przywiózł dwieście butelek wódki, żeby gościom nie zabrakło 
tego cennego napitku. Salę taneczną urządziliśmy u naszych sąsiadów. 
Do tańca przez całą noc przygrywali wynajęci muzykanci. Zapraszało się 
wszystką młodzież, koleżanki i  kolegów młodej pary, krewnych bliski 
i tych najdalszych, aby wesele było możliwie najhuczniejsze i jak najbar-
dziej udane. Zgodnie z tradycją, jak się szło do kogo na wesele, to krewni 
zawsze piekli ciasto, robili pierogi i przynosili ze sobą dodatkową butel-
kę wódki, żeby zabawa trwała dłużej i weselej.

Każda ze stron zapraszała swoich krewnych i przyjaciół do własnych 
domów, ale wszyscy goście byli wspólni. Przed ślubem panna młoda, 
w otoczeniu druhen, siedząc za stołem pięknie udekorowanym kwiata-
mi, na którym leżały: bochenek chleba, sól, woda, kłosy zboża, oczeki-
wała przyszłego męża. W międzyczasie drużbowie pana młodego przy-
nosili prezenty od młodego dla młodej oraz od siebie dla druhen. W za-
mian dostawali od nich kwiaty do swoich butonierek i wracali do domu 
pana młodego. Gdy wszystko było już gotowe i nadchodził czas do ślubu, 
wszyscy goście – po dobrym kielichu – wychodzili na ulicę. Na czele tego 
korowodu kroczyli muzykanci, za nimi pan młody i jego drużbowie, a da-
lej pozostali goście. Przy taktach tradycyjnego marsza, przygrywanego 
przez orkiestrę wszyscy weselnicy, klaszcząc w dłonie, ruszali do domu 
panny młodej. Ten przemarsz przy głośnej muzyce oznajmiał wszystkim 
mieszkańcom miasteczka, że ktoś z ich krajanów zmienia właśnie stan 
cywilny. 

Po przybyciu do domu panny młodej pan młody siadał obok panny 
młodej, przy nich rodzice obojga, a  naprzeciwko duchowny. Pytał ro-
dziców o zgodę na ten związek, robił zapis w swoich księgach, wówczas 
młodzi wymieniali się obrączkami. Następnie odbywała się modlitwa 
w języku arabskim, po niej zaś błogosławieństwo rodziców i podzięko-
wania młodych dla obojga za trud wychowania. Po tych tradycyjnych for-
malnościach i zawarciu związku małżeńskiego rozpoczynała się wspólna 
zabawa i ogólne przyjęcie dla zaproszonych gości, trwające dwa–trzy dni. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie, zajadając przepyszne przekąski, popi-
jając dobrymi alkoholowymi trunkami. W przygotowanej sali tańczyła 
młodzież, ale około godziny dwudziestej drugiej starszyzna ruszała się 
bawić, ustępując młodzieży miejsca przy stole biesiadnym na posiłek 
i napitek. Po północy wszyscy goście zbierali się w sali tanecznej i taniec 
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młodej pary dawał znak do ogólnej zabawy bez względu na wiek. Wesele 
trwało do białego rana. 

Na drugi dzień już tylko krewni młodego i młodej zbierali się w domu 
młodej małżonki i znowu toczyła się biesiada weselna, przy bardzo do-
brym jadle i  napitku. W  naszym domu tradycyjną potrawą podawaną 
wówczas były tzw. kołduny: mięso mielone zawijane w cieście i gotowa-
ne w gorącej wodzie. Zabawa trwała nieomal do północy, potem nastę-
pował obrzęd wyprowadzania się młodej do domu swojego męża. Całą 
wyprawę weselną i wiano młodej małżonki pakowano na furmanki za-
przęgnięte w  konie, które, przy dźwiękach orkiestry, zniecierpliwione 
czekaniem przebierają kopytami. Natomiast w  salonie panny młodej 
wszyscy goście zbierali się wokół stołu zaścielonego białym obrusem, na 
którym leżał chleb i sól, i  trzymając się za ręce, modlili się wraz z du-
chownym, który odczytywał z tej okazji specjalną modlitwę. Potem jesz-
cze trzykrotnie obchodzono wokół stołu. 

Na koniec panna młoda ściągała biały obrus ze stołu, orkiestra grał 
marsza i nowożeńcy wsiadali do wyładowanego posagiem wozu, a wraz 
z nimi i goście. W domu młodego czekali już jego rodzice, którzy witali 
ich chlebem i solą. I tu znowu wszyscy goście biesiadowali kilka godzin, 
po czym rozjeżdżali się do domów, zostawiając młodych małżonków 
samych. Na trzeci dzień bliscy krewni młodej pary zbierali się w domu 
młodego na kolejną zabawę, która trwała już tylko jeden dzień, ale za to 
do późnej nocy. W tamtych czasach nikt nie wyjeżdżał gdzieś na miesiąc 
miodowy, bo nikogo nie było na to stać. Tradycją było zapraszanie mło-
dych małżonków w kilka tygodni po weselu przez krewnych do swoich 
domostw. W ten sposób wchodzili już jako nowa rodzina do społeczno-
ści, w której przyszło im żyć na co dzień. 

SZKOLA

Do polskiej szkoły poszedłem, mając dziesięć lat, gdyż dopiero w  tym 
czasie otworzono siedmiooddziałową szkołę powszechną w  Klecku. 
Zaczęły do niej uczęszczać również dzieci starsze wiekiem, opóźnione 
przez działania wojenne I wojny światowej. Zdarzały się przypadki, że 
z  pierwszego oddziału wzywano niektórych uczniów na stawienie się 
przed komisję poborową do służby wojskowej. Nic w tym dziwnego, po-
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nieważ uczniowie mieścili się w przedziale wiekowym od lat siedmiu do 
osiemnastu, co wyglądało trochę zaskakująco. 

Zanim jednak poszedłem do szkoły polskiej, rodzice posłali mnie do 
prywatnej szkoły, gdzie uczyłem się religii muzułmańskiej i  czytania 
świętego pisma Koranu w  języku arabskim. Później mój każdy dzień 
wyglądał podobnie: do południa przebywałem na lekcjach w szkole po-
wszechnej, a po obiedzie uczęszczałem na lekcje do szkoły muzułmań-
skiej. W rezultacie cały dzień miałem wypełniony nauką. Czasu wolnego 
pozostawało mi niewiele, zaledwie na odrobienie lekcji i uporządkowa-
nie książek na następny dzień do szkoły. A tu trzeba było jeszcze poma-
gać rodzicom w gospodarce i w garbarni.

Nasza rodzina była dość liczna. Oprócz ojca i matki miałem jeszcze 
czterech braci i dwie siostry. Pod ścisłym nadzorem rodziców, a szczegól-
nie ojca, który cały czas przebywał w domu i miał wszystkich i wszystko 
na oku, rodzina była bardzo zdyscyplinowana. Nie było mowy o żadnym 
lenistwie i zaniedbaniu obowiązków.

Z  przykrością muszę powiedzieć, że skończyłem zaledwie pięć od-
działów szkoły powszechnej. Nie było w tym ani mojej winy, ani winy 
moich rodziców, ale wynikało z sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdy-
wała się nasza rodzina. Żeby mieć jakieś możliwości do życia, karmić, 
ubierać, posyłać do szkoły, co związało się z całą masą wydatków, trzeba 
było nam wszystkim wspólnie ciężko pracować. Żadnej państwowej po-
mocy na dzieci nie było, wszystko należało zdobyć własnymi rękoma, 
własną pracą.

Lubiłem szkołę, ale chciałem nie tylko odrabiać lekcję i porządkować 
szkolne książki, ale też mieć czas na czytanie książek z  biblioteki, by 
uspokoić swój umysł po całodziennych zajęciach w szkole i w domu. Ro-
dzice doskonale mnie pod tym względem rozumieli, ponieważ ojciec był 
człowiekiem wykształconym, skończył gimnazjum w carskiej szkole, co 
na owe czasy na wsi było dość rzadkie. Również matka miała średnie wy-
kształcenie. Bardzo ubolewali nad tym, że nie mogę kontynuować swojej 
edukacji, ale nic nie mogli na to poradzić, gdyż pracy w polu i garbarni 
było całe mnóstwo, rąk do pracy mało, a rozchody ogromne. 

Po przyjściu ze szkoły, zamiast odrabiać lekcje, musiałem pomagać 
rodzicom w  ich pracach aż do zmroku. Pod koniec dnia byłem już tak 
zmęczony pracą fi zyczną, że moim jedynym marzeniem było położyć się 
spać. Często zdarzyło mi się nie odrobić zadań domowych i rezultat był 
taki, że byłem upominany przez nauczycieli i z poszczególnych przed-
miotów dostawałem słabe noty. Bardzo mnie to upokarzało wobec mo-



    25

ich kolegów i koleżanek, bo wiedziałem, że mogę im dorównać, a nawet 
być lepszym od niektórych. Niestety, złe oceny spowodowały, że musia-
łem powtarzać oddział piąty, gdy wszyscy moi koledzy zdali do szóstego. 
To przyspieszyło moją decyzję zakończenia nauki szkolnej w wieku pięt-
nastu lat. Rodzicom oznajmiłem: albo się uczę, albo pracuję. Niestety, 
wybrano pracę. 

Postanowiono, że w tej sytuacji muszę nauczyć się jakiegoś zawodu. 
W tamtych czasach nie było żadnych szkół zawodowych, a drobni rze-
mieślnicy: krawcy, szewcy, fryzjerzy, kowale, stolarze, niechętnie przyj-
mowali do swoich zakładów w celu wyuczenia zawodu, tylko do pracy. 
Pójście do takiego zakładu mijało się więc z celem, ponieważ i  tak nie 
nauczyłbym się fachu. W końcu postanowiono, że zostanę z rodzicami 
na gospodarce i w garbarni. Czas szybko płynął, gdyż było pełno roboty, 
ale żadnych nadziei na poprawę swojego bytu. Nawet się nie obejrzałem, 
a już byłem osiemnastoletnim dorastającym kawalerem. W takiej samej 
sytuacji byli moi rówieśnicy, którzy urodzili się w tej samej miejscowo-
ści, żyli w niej i dorastali i nigdy nie wyjeżdżali poza jej okolice. Podobnie 
było niegdyś z naszymi rodzicami, dziadkami, pradziadkami. Niewielu 
z moich kolegów wyjechało z Klecka do większych miast w celach edu-
kacyjnych, ponieważ rodziców nie było stać na opłacenie nauki i miesz-
kania. 

KLECK - MOJE RODZINNE MIASTECZKO

Kleck był wówczas małym miasteczkiem w województwie nowogródz-
kim, oddalonym o  piętnaście kilometrów od przedwojennej granicy 
polsko-sowieckiej. Leży nad małą rzeczką Łan, wpadającą do Prypeci na 
Polesiu. Mieszkało tam około piętnastu tysięcy osób mieszanej narodo-
wości i różnych wyznań religijnych. Najwięcej wyznawców miało prawo-
sławie, następnie wyznanie mojżeszowe, po nim sytuowali się katolicy 
i muzułmanie. Każde miało swoją świątynię. Na uwagę zasługuje fakt, 
że wszyscy żyli ze sobą w przyjaźni, można rzec, że w idealnej symbiozie.

Żałość jedynie serce ściska, że na całe miasteczko i  okoliczne wsie 
przypadała tylko jedna szkoła powszechna i  to tylko z siedmioma od-
działami. Nie było tak z powodu problemu z  lokalami, bo tych akurat 
w Klecku nie brakowało, dużo budynków stało pustych jako pozostało-
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ści po carskich szkołach. Działało gimnazjum białoruskie, które prawo-
sławni zorganizowali samoistnie i uczęszczała do niego jedynie ichnia 
młodzież. Niestety, zostało zamknięte w roku 1933 przez władze pod 
pretekstem prowadzonej tam działalności spiskowej przeciwko Polsce. 
Żydzi posiadali własną wyższą szkołę religijną, podobną posiadali rów-
nież muzułmanie. Uczono w niej religii w języku arabskim.

Kleck był trochę jakby odcięty od świata; nie dochodziła tutaj linia 
kolejowa. Wielu mieszkańców nigdy nie widziało nawet pociągu, nigdy 
stąd nie wyjeżdżali, nie mieli takiej potrzeby ani pieniędzy na to. Przy-
jemnie jest wyjechać do innej miejscowości, poznawać inne miejsca, 
spojrzeć na świat inaczej, z większej perspektywy, a tak jak nie ma za 
co, wtedy siedzi się w domu i nie ma do nikogo pretensji. Całe myślenie 
skupia się wokół domu, rodziny i codziennej pracy. I tak płynie dzień za 
dniem aż do zakończenia żywota.

Jedynym połączeniem komunikacyjnym było kilka autobusów, które 
jeździły do pobliskich miejscowości, a co najważniejsze do stacji kolejo-
wej Rejtanów, oddalonej od Klecka o trzydzieści kilometrów. Nazwa po-
chodzi od właściciela, polskiego magnata o nazwisku Rejtan, posiadacza 
ogromnych dóbr ziemskich w tej okolicy. Był patriotą, który nie podpisał 
pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku.

Autobusy z Klecka jeździły również do Nieświeża, odległego o dwa-
dzieścia kilometrów. Znajdował się tam się zamek książąt Radziwiłłów, 
okrążonych fosą z mostem zwodzonym. Królował nad radziwiłłowskimi 
majątkami i lasami, obejmującymi wielkie połacie ziemi na wschodnich 
kresach. 

POWOLANIE DO WOJSKA

W  roku 1937, mając już dwadzieścia jeden lat, zostałem powołany na 
komisję do czynnej służby wojskowej. Dziwiłem się, że władze rządowe 
wiedziały o moim istnieniu, kiedy byłem potrzebny do wojska, a nie in-
teresowały się mną, kiedy chciałem chodzić do szkoły, a nie było mnie na 
to stać, bo rodzice ledwo wiązali koniec z końcem. Nie interesowano się 
mną, kiedy bosy biegałem po polu i ledwo co miałem na siebie włożyć. 
Taka jednak była ówczesna polityka państwa, obywatel był potrzebny, 
aby w sile wieku mógł bronić niewielkiej klasy arystokratycznej i jej inte-
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resów. Był to jedyny przywilej biedoty. Wiedząc, że nie mam w ręku żad-
nego fachu, który poprawiłby mój los, zdecydowałem się iść do wojska. 
15 września 1937 roku zostałem powołany do czynnej służby wojsko-
wej na okres dwóch lat do 13 pułku ułanów w Nowej Wilejce (do obrony 
wielkich obszarów majątkowych księcia Albrechta Radziwiłła z siedzibą 
w Nieświeżu). Choć w domu się nie przelewało i musieliśmy za grosze 
pracować, to żal było opuszczać dom rodziny, swoją miejscowość, ko-
legów i  koleżanki, swój tryb życia i  przyzwyczajenia. Cóż, wszyscy mi 
uświadamiali, że służba wojskowa to obowiązek obywatelski, służba dla 
ojczyzny. Przykre, że ta „ojczyzna” tak niesprawiedliwie traktowała swo-
ich obywateli, jedni byli uprzywilejowani, a o innych w ogóle się zapomi-
nało i nie interesowało ich losem.

Kiedy przyszedł dzień, w którym musiałem opuścić dom i wyruszyć 
w nieznane, ogarnęła mnie wielka żałość. Nigdy przedtem nie oddala-
łem się od domu na jakieś dłuższe wyjazdy. Ze swej miejscowości wy-
jeżdżałem autobusem żegnany przez całą rodzinę i bliskich mi kolegów. 
Musiałem tym autobusem dojechać do pobliskiej stacji kolejowej w Rej-
tanowie, która była oddalona od nas o trzydzieści kilometrów. Podróż 
trwała około dwóch godzin. Wszystko wydawało mi się takie nowe 
i obce. W Rejtanowie wsiadłem do pociągu, byłem posiadaczem biletu 
klasy trzeciej, więc usiadłem w wagonie, który miał tylko gołe drewniane 
ławki. Wówczas wcale mi to nie przeszkadzało, myślami byłem hen, da-
leko, myślałem o wojsku, o rozstaniu z domem rodzinnym i o tym, kiedy 
znowu zobaczę swych bliskich. Jechałem w nieznane miejsce i w niezna-
ne środowisko. Pocieszający był fakt, że zostałem powołany do kawalerii 
i że będę miał do czynienia z końmi, co nie było mi obce. Martwiłem się 
tylko, czy dam sobie radę z jazdą konną w siodle, gdyż nigdy przedtem 
tego nie robiłem, zawsze jeździłem na oklep. 

Tak rozmyślając, zauważyłem, że na każdej stacji wsiada do mojego 
wagonu coraz więcej chłopców, zaopatrzonych w kuferki i obładowanych 
różnymi paczkami. Wszyscy byli nowymi rekrutami, nie byłem więc osa-
motniony. W wagonie było cicho i spokojnie, wszyscy mieliśmy pewnie 
podobne myśli w głowie, ale żaden z nas nie wypowiedział tego głośno. 

Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do Wilna. Była to moja pierw-
sza tak długa podróż i nigdy przedtem nie widziałem takiej dużej stacji 
kolejowej, z tyloma pociągami, a przede wszystkim z taką plątaniną to-
rów kolejowych. Był to widok niesamowity. Nigdy w życiu nie zapomnę 
szoku, jaki przeżyłem, widząc to wielkie miasto, jakim wydawało mi się 
wówczas Wilno.
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Wysiedliśmy z wagonów na peron, kurczowo trzymając swoje kufer-
ki i paczuszki, i nim zdążyliśmy zastanowić się gdzie iść dalej, już stała 
przed nami żandarmeria, mająca dyżur na stacji. Kierowała wszystkich 
rekrutów w odpowiednie miejsce, którym okazał się inny pociąg. Poje-
chaliśmy nim do Nowej Wilejki, oddalonej od Wilna około ośmiu kilome-
trów. Tam również czekała żandarmeria, która ustawiła nas wszystkich 
w szeregu i równym marszem udaliśmy się do koszar 13 pułku ułanów. 

Po skromnej, wojskowej kolacji udaliśmy się na spoczynek do jednej, 
wielkiej wspólnej sali. Wszyscy spaliśmy na podłodze przykryci pojedyn-
czymi kocami, które dostaliśmy na miejscu. Po tak dalekiej i pełnej wra-
żeń podróży zapadliśmy w głęboki sen, nie myśląc, co przyniesie jutro.

Nazajutrz, wczesnym rankiem zrobiono nam pobudkę i wtedy dopie-
ro zaczął się ruch. Zebrano nas wszystkich, pół tysiąca rekrutów i zaczę-
to wywoływać po nazwisku i przydzielać do odpowiednich szwadronów 
i plutonów. Jednych ustawiano na prawo, drugich na lewo i tak zaczęła 
się nasza przygoda z wojskiem.

Po przydziale do oddziałów przeszliśmy na plac i ku naszemu zdzi-
wieniu i rozgoryczeniu ogolono na łyso głowy. Ogarnęła nas gorycz i po-
czucie poniżenia. Władze wojskowe uderzyły w najczulszy punkt swego 
przyszłego obrońcy kraju. W ten sposób złamali nasze poczucie godno-
ści osobistej, niektórzy płakali z rozpaczy, inni cierpieli w milczeniu, nie 
mogąc uwierzyć, że potraktowano ich jak zwierzęta. Po tak okrutnym 
oszpeceniu otrzymaliśmy mundury. Boże! W jakim one były stanie! Ła-
chy z I wojny światowej... Łata na łacie, podszewka rwała się jak papier, 
przemoczone i  mocno zużyte spodnie, buty tak zdarte i  połatane, że 
ścierały stopy, płaszcz wyglądał jak sito, tak mocno był powycierany. Je-
śli chodzi o bieliznę osobistą, to poszyto ją z grubego płótna jak worki 
na ziemniaki. W dodatku nie nową, ale mocno zużytą i pocerowaną, że 
brzydziliśmy się założyć ją na siebie, a w dodatku kaleczyła ciało. Tak, 
jako przyszli obrońcy ojczyzny, zostaliśmy wyekwipowani do służby. 

Potem popędzono nas do łaźni, abyśmy już czyści ubrali się w te woj-
skowe łachy, przesiąknięte silnym i jakże nieprzyjemnym zapachem naf-
taliny. Również upokarzające było przydzielenie łóżek. Były one piętro-
we, leżał na każdym pojedynczy koc do przykrycia, siennik i podgłówek 
wypełniony słomą. Żadnych prześcieradeł ani powłoczek na podgłówek. 
Przydziałowy podkoszulek był tak długi, że sięgał poniżej kolan i służył 
do noszenia pod mundur i do spania. Obok sypialni znajdowała się umy-
walnia, to znaczy jeden kran i koryto na wodę. Codziennie rano, latem 
i zimą, kapral lub starszy ułan wlewał do niego zimną wodę. O ciepłej 
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nawet nie marzyliśmy i  cały pluton stawał przy korycie rozebrany do 
pasa i mył się do połowy. Gorzej było z goleniem, gdyż w zimnej wodzie 
mydło nie chciało się rozpuszczać, a i żyletki były w bardzo złym stanie. 
Po jednym użyciu już nie nadawały się do następnego golenia.

W pierwszym tygodniu pobytu w koszarach obchodzono się z nami 
dość łagodnie, więcej mieliśmy wykładów niż biegania. Po tygodniu każ-
dy dostał swojego konia do doglądania i do jazdy i byliśmy już zajęci od 
rana do nocy z jednogodzinną przerwą na odpoczynek po obiedzie. Mie-
liśmy pełne ręce roboty, wstawaliśmy wcześniej o godzinę niż pobliski 85 
pułk piechoty. Pobudka była jeszcze przed wschodem słońca i biegliśmy 
do stajni, żeby wyczyścić konie. Robiąc to, śpiewaliśmy często ludową 
piosneczkę „Rano, rano, raniusieńko, rano po rosie, rano po rosie, wyganiała 
Kasia wołki”. Po czyszczeniu i nakarmieniu koni oraz zrobieniu porząd-
ku w stajni wracaliśmy do koszar na śniadanie, a w tym czasie piechota 
miała dopiero pobudkę. Po szybkim śniadaniu, na które składał się tylko 
nieposmarowany niczym kawałek chleba i  kubek niesłodzonej czarnej 
kawy. Takie śniadanie bez żadnych urozmaiceń jedliśmy przez dwa lata. 
Po śniadaniu myliśmy menażki i zbieraliśmy się na poranną modlitwę, 
którą rozpoczynała pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”. 

Po modlitwie następowała zbiórka na placu koszar i podział do róż-
nego rodzaju zadań. Z rana przeważnie szliśmy do stajni na gimnastykę, 
później mieliśmy woltyżerkę, to jest skoki z konia i na konia na specjal-
nym siodle. Koń biegał w kółko na długim powrozie, a my kolejno doga-
nialiśmy go, trzymając z tyłu obie ręce i w pewnym momencie łapaliśmy 
za dwa uchwyty przy siodle, odbijaliśmy się od ziemi, wskakiwaliśmy na 
konia i  robiąc „nożyce” siadaliśmy na nim tyłem do łba a przodem do 
ogona. Po tym manewrze zeskakiwaliśmy, robiąc miejsce następnemu 
ułanowi. Była to ciężka gimnastyka, ale lubiłem ją, bo dawała wiele ucie-
chy. Wielu z nas miało z tym problem i nie mogło wskoczyć na konia, 
więc często zamiast konia ułan dostawał od kaprala batem po tyłku.

Później odbywała się jazda w  ujeżdżalni: wolty, półwolty, zwroty, 
odpowiednie siedzenie w siodle. Jeśli któryś z ułanów nie potrafi ł tego 
zrobić, wówczas podofi cerowie krzyczeli: „Siedzisz jak baba na nocniku, 
a nie jak ułan w siodle”. Zdarzało się, że podofi cer podawał komendę, 
którą lepiej rozumiał koń niż rekrut. Ćwiczenia z szabelką były codzien-
nie na tzw. kobyłce, czyli drewnianym koniu. Dopiero po tym pierwszym 
etapie mogliśmy wsiąść na prawdziwego konia. 

Innym rodzajem ćwiczeń było strzelanie do celu ze ślepej amunicji, 
potem rozbieranie i składanie karabinu. Na nasz pluton przypadał jeden 



30    

rkm16 z  magazynkiem kilkunastostrzałowym, na którego temat mieli-
śmy najwięcej ćwiczeń. Była to chluba całego naszego plutonu. Wydawa-
ło nam się, że gdyby tylko wróg nas zaatakował, to zrobilibyśmy z niego 
sieczkę. Mieliśmy w pułku jeszcze ckm – ciężki karabin maszynowy.

Dostaliśmy na osobiste wyposażenie karabin, szablę, bagnet i lancę. 
Przez całe dwa lata musieliśmy dokładni wszystko czyścić i  szlifować. 
Była to broń przeznaczona do defi lad i pokazów w czasie pokoju, nieste-
ty, mało przydatna w czasie walki. Szybko się o tym przekonaliśmy, bo 
już w roku 1939, kiedy to wybuchła II wojna światowa.

Wszystko to było robione w  celach propagandowych. Od czasu do 
czasu były robione defi lady, które miały pokazać przypatrującym się 
ludziom naszą siłę bojową. Aż dech zapierało w  piersi, kiedy patrzyło 
się na tych pięknych i przystojnych ułanów z przypiętymi karabinami 
do pleców z lancą i szablą w ręku. Wydawało nam się wtedy, że bije od 
nas ogromna siła, która budzi strach w  naszych wrogach i  nigdy nikt 
nie ośmieli się na nas najechać i próbować nas okupować. Jakże wtedy 
byliśmy naiwni.

Dzięki tym ćwiczeniom nie mieliśmy ani chwili czasu wolnego, jedne 
zajęcia się kończyły, to drugie już się zaczynały. Ogólnie mówiąc, życie 
żołnierza przed rokiem 1939 było nie do pozazdroszczenia. Traktowa-
nie nas przez dowódców było niehumanitarne, brali oni przykład tak 
bezwzględnego traktowania od wschodniego sąsiada, który nie liczył się 
z potrzebami pojedynczych ludzi, dla nich liczyła się potrzeba danej klasy 
społecznej. Już samo ogolenie głowy żołnierzowi był poniżające i krępo-
wało go w środowisku tzw. cywilów. Byliśmy bez włosów na głowie i pie-
niędzy w kieszeni. Nasz żołd wynosił na dziesięć dni tylko osiemdziesiąt 
pięć groszy, co na dzień wychodziło osiem i pół grosza. Za te pieniądze 
mieliśmy obowiązek kupić sobie pastę do butów, guziki do munduru 
i inne przedmioty osobistego użytku. Jednak najważniejszym zakupem 
było kupowanie żyletek, gdyż żołnierz nie mógł być nieogolony. Był to 
najdroższy zakup, gdyż żyletka bardzo złej jakości kosztowała aż dziesięć 
groszy. Można było się nią ogolić tylko jeden raz, gdyż następnym razem 
tylko drapała skórę, a nie goliła. Próbowaliśmy więc różnych sposobów, 
żeby ją naostrzyć, jednym ze sposobów było ostrzenie na kamieniu. Mu-
sieliśmy tak robić, gdyż codziennie trzeba było się golić, był to nasz obo-
wiązek i każdego ranka stawaliśmy przed dowódcą do przeglądu. Nikogo 
nie obchodziło, za co kupujemy żyletki, skoro żołd jest tak niski.

16 Rkm – ręczny karabin maszynowy.
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Równie ubogie było wyżywienie w wojsku. Na śniadanie dostawali-
śmy tylko suchy chleb i czarną kawę, także już niebawem byliśmy głodni. 
Wielu z nas nie mogło doczekać się obiadu i szło kupować sobie za parę 
groszy choć trochę jedzenia. Jednym ze sposobów dożywiania się były 
przysyłane z domów paczki z jedzeniem. Ale jaki to był wstyd, kiedy pi-
saliśmy do naszych domów rodzinnych z prośbą o przysłanie jedzenia, 
bo chodzimy głodni. Był to paradoks, gdyż Polska w tym okresie w więk-
szości była krajem rolniczym, mieliśmy bardzo tanią żywność, a żołnie-
rze cierpieli z niedożywienia. W pierwszym roku mojej służby wojskowej 
chodziłem zawsze głodny, dopiero w drugim roku żołądek tak się skur-
czył, że wystarczały mi już racje żywnościowe.

Przez cały okres służby żołnierze nie dostawali ani papierosów, ani 
dodatkowego żołdu na nie. Jeśli ktoś palił, musiał sobie kupować ma-
chorkę za własne pieniądze, niektórzy nawet sprzedawali za dziesięć 
groszy swoją porcję kiełbasy, która była dwa razy w tygodniu, i za te pie-
niądze kupowali jednego papierosa, tzw. mewę, rwali go na kawałki i po-
palali z namaszczeniem. Innym sposobem było ukradkowe zbieranie na 
ulicy niedopałków papierosów.

Jeśli chodzi o  urlop, który należał się żołnierzowi, również i  on 
nie był przydzielany sprawiedliwie. Wielu z nas przez dwa lata służby 
wojskowej ani razu nie odwiedziło swojego domu rodzinnego i  miej-
scowość, z której przyjechało. Nie można było pokazać się najbliższym 
i przyjaciołom w polskim mundurze, gdyż warunkiem uzyskania urlopu 
przez żołnierza było wyrażenie na to zgody przez dowódców, którzy 
oceniali zasługi danego żołnierza. A jak mówi polskie przysłowie: „Jesz-
cze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził”, więc jeśli jeden 
z przełożonych uznał zasługi żołnierza, to drugi uważał, że urlop mu 
się nie należy i w ten sposób niektórzy nigdy go nie otrzymywali. Było 
to straszne dla nas, którzy nigdy wcześniej nie opuszczaliśmy swoich 
rodzinnych miejscowości, a tak bardzo tęskniliśmy za nimi i za naszymi 
najbliższymi.

Naszym zdaniem urlop powinien należeć się każdemu żołnierzo-
wi i  to z  darmowym przejazdem, z  wyjątkiem tych, którzy byli karali 
sądownie. Przez cały dwuletni okres mojej służby wojskowej tylko raz 
miałem dwutygodniowy urlop. Musiałem zapłacić za bilet grosz od prze-
jechanego kilometra, a że miałem do domu trzystu kilometrów, to bi-
let kosztował mnie sześć złotych. Łatwo sobie policzyć, że przy moim 
osiedziesięciopięciogroszowym żołdzie na dziesięć dni, potrzebowałem 
na niego siedmiu żołdów, to jest dwa i pół miesiąca oszczędzania. Było 
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to dla nas, żołnierzy, bardzo przykre, gdyż wiedzieliśmy, że ofi cerowie 
i  urzędnicy państwowi, mimo dobrych zarobków, to jeszcze mieli sie-
demdziesiąt pięć procent zniżki na przejazdy. A my, obrońcy ojczyzny, 
z groszowymi żołdami, musieliśmy płacić za dojazd do domu. 

Z tego też powodu wielu z nas nie pojechało na zasłużony urlop, gdyż 
ich domy rodzinne były oddalone o tysiące kilometrów od koszar. Cza-
sami nasuwa mi się myśl, że ci chłopcy może nigdy więcej nie zobaczyli 
już swoich najbliższych, gdyż po wybuchu wojny poszli na front i wielu 
niedane było z niego wrócić.

Jedną z metod wychowawczych było to, aby żaden z młodszych żoł-
nierzy nie miał czasu wolnego. Kiedy po ciężkich ćwiczeniach wracali-
śmy do koszar na posiłki, wówczas młodsi ofi cerowie, którzy cały czas 
przebywali z nami, przyczepiali się do każdego drobiazgu, nie dając nam 
nawet chwili spokoju. Przed zakończeniem posiłku poganiali nas tak 
bardzo, że często nie zdążyliśmy dojeść i musieliśmy wylewać gorące da-
nia do beczki. Nikt ze starszych ofi cerów nie zwracał na to uwagi, co było 
chyba jeszcze bardziej bolesne.

Niemiłym wspomnieniem są dla mnie także różnego rodzaju ćwi-
czenia na ogromnego placu, które musieliśmy wykonywać według roz-
kazów przełożonych. Były to komendy: padnij, powstań, czołgaj się. Na 
swoich brzuchach przeoraliśmy przez te dwa lata niezmierzone połacie 
ziemi.

Konie czyściliśmy trzy razy dziennie, a  każdą wolną chwilę wypeł-
niało nam czyszczenie siodeł, uzd i całego końskiego ekwipunku. W nie-
dzielę, kiedy to wybieraliśmy się do kościoła, obowiązkowo musieliśmy 
się przebierać w  tzw. umundurowanie garnizonowe, pospolicie zwane 
wyjściowym. Najpierw jednak musieliśmy znaleźć je w magazynie, gdzie 
wszystkie mundury były zwalone na kupę. 

Nasz magazynier, starszy wachmistrz Sawlewicz, był prawdopodob-
nie zasłużonym podofi cerem z I wojny światowej. W starciu z bolszewi-
kami zdobył działko artyleryjskie, które stało na placu 19 pułku artylerii 
w Nowej Wilejce, ale nie umiał, czy też nie chciał zorganizować swojego 
magazynu mundurowego. W  niedzielę rzucał w  naszą stronę spodnie, 
mundur, rogatywkę, płaszcz i  dopiero po tym szliśmy na ogólną salę 
i tam dopasowywaliśmy na siebie umundurowanie. Taki rytuał powta-
rzał się za każdym razem, kiedy to musieliśmy wkładać na siebie wyj-
ściowe mundury.

Często wyjeżdżaliśmy na ćwiczenia polowe. Latem jeszcze nie było 
tak źle, ale zimą zamarzaliśmy. Płaszcze ćwiczebne były cienkie, wytarte 
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i znoszone, furażerki miały nauszniki z cienkiego sukna, które w ogóle 
nie grzały, tak że zamarzaliśmy na naszych koniach. Zawsze zatrzymy-
waliśmy się w polu i nasz dowódca, porucznik Makaliński zaczynał wy-
kład o terenie i założeniach wojskowych, a śnieg prószył, ręce i nosy nam 
siniały, nogi z zimna drętwiały, a porucznik zadawał pytania. Kiedy nie 
słyszał odpowiedzi, to kazał zdejmować te nędzne nauszniki, abyśmy 
go lepiej rozumieli. Po pewnym czasie, gdy zauważył, że wszyscy zmar-
zli, dawał rozkaz marszu, zaś po jakimś czasie przechodziliśmy w bieg 
z trzymaniem konia za uzdę. Była to dobra rozgrzewka, ale bardzo mę-
cząca. Byliśmy wtedy silni i młodzi i nie zwracaliśmy uwagi na zimno 
oraz inne niewygody. Dało o sobie znak to dopiero w późniejszym wieku, 
kiedy zdrowia już ubyło.

Co roku mieliśmy letnie i zimowe manewry z pełnym ekwipunkiem. 
Latem wyjeżdżaliśmy niedaleko Wilna, do miejscowości Pohulanka. 
Wkoło tylko piach, istna pustynia. Przez przeszło miesiąc odbywaliśmy 
intensywne ćwiczenia na koniach i  pieszo, strzelanie ostrą amunicją, 
długie marsze po piaszczystym terenie w pełnym uzbrojeniu bojowym, 
co wymagało bardzo dużego wysiłku. Do tego nasza racja żywnościo-
wa była za mała i z tego powodu odczuwaliśmy nie tylko silny głód, ale 
i zmęczenie. Mieliśmy tylko nadzieję, że kiedyś to się wszystko skończy.

Na zakończenie letnich manewrów zawsze był symulowany atak wro-
ga i  nasze natarcie na uzbrojone linie nieprzyjaciela. Wróg się bronił, 
a my nacieraliśmy na koniach, pieszo, współpracowaliśmy z innymi jed-
nostkami broni: piechotą, artylerią, saperami, łącznością oraz pozosta-
łymi jednostkami uczestniczącymi w tych ćwiczeniach.

Po manewrach wracaliśmy do koszar na zasłużony odpoczynek, 
a  tam czekała niemiła niespodzianka. Młodsi podofi cerowie, którzy 
nigdy nie spuszczali z nas oka, już wymyślali kolejne ćwiczenia. W ten 
sposób chcieli się przypodobać zwierzchnikom i zdobywać kolejne szcze-
ble w karierze wojskowej. I co dziwne, takich ordynarnych, bezczelnych 
i  grubiańskich podofi cerów dowódcy szwadronów i  wyżsi ofi cerowie 
traktowali z większą sympatią niż tych, którzy byli inteligentniejsi i mie-
li wyrozumiały stosunek do nas żołnierzy.

W  naszym szwadronie był zawodowy kapral o  nazwisku Franckie-
wicz, który przez wiele lat prowadził w plutonie różnego rodzaju ćwi-
czenia i nie doczekał się awansu, gdyż przemawiał do nas słowami, a nie 
ręką. Był inteligentnym człowiekiem, który doskonale rozumiał swoich 
podwładnych. Bardzo go szanowaliśmy i  czuliśmy przed nim respekt, 
a jednocześnie bardzo lubiliśmy.
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W  innym plutonie służył plutonowy Markowski – chłop siłą odcią-
gnięty od cepu i pługa i przydzielony do wojska. Był to człowiek brutalny 
i  nieobliczalny, ale bardzo lubiany przez dowódcę szwadronu i  innych 
ofi cerów. Pamiętam, jak nieraz w ujeżdżalni wykręcał ułanom nogi, bo 
trzymali palce i  pięty w  strzemionach nie tak, jak tego wymagał. Nie 
przebierał też w  słowach, wyzywając żołnierzy. Bardzo dokuczał swo-
im podwładnym, którzy nie darzyli go sympatią, ale za to był ceniony 
i awansowany przez władze wojskowe.

Jesienią 1938 roku powstała zapalna sytuacja na granicy polsko-li-
tewskiej. Przyczyną tego konfl iktu, jak podano nam żołnierzom, było 
zastrzelenie przez litewską straż graniczną naszego żołnierza straży 
granicznej o nazwisku Serafi n. Koszary postawiono w stan alarmu bojo-
wego. W tym czasie przyszedł rozkaz z głównego dowództwa od naczel-
nego wodza Polskich Sił Zbrojnych, że cała Wileńska Brygada Kawalerii 
musi być w pełnej gotowości bojowej do ewentualnej potyczki z armią 
litewską.

Żołnierze z naszej kawalerii byli uzbrojeni jedynie w jednostrzałowy 
karabin, szablę i  lancę. Nie obawialiśmy się starcia z Litwą, która była 
maleńkim krajem i podobnie jak my nie posiadała uzbrojenia. W kosza-
rach panował wielki ruch, rozkaz padał za rozkazem, ofi cerowie i pod-
ofi cerowie biegali tam i z powrotem, wszystkie urlopy były wstrzymane, 
warty zostały podwojone i  powołano ruchome patrole wokół naszych 
koszar. W  pewnym momencie ogłoszono alarm bojowy. Następowało 
szykowanie siodeł, zaopatrzenia polowego dla żołnierza i konia oraz dla 
ewentualnego wroga. Wszyscy biegaliśmy po koszarach i  po stajniach 
w tę i z powrotem, czasami nie wiedząc, po co. Jednak alarm to alarm, 
a żołnierzowi nie wolno odmówić wykonania rozkazu. Nareszcie wszyst-
ko się uspokoiło, podofi cerowie zrobili zbiórkę plutonów i szwadronów, 
zameldowali do starszych dowódców, a  później zwołali zbiórkę całego 
pułku. „Baczność, na prawo, na lewo patrz, prezentuj broń” – padały ko-
mendy.

Dowódca pułku, pan pułkownik Żelisławski – staruszek, któremu 
dwóch ofi cerów pomagało zejść z  konia, odebrał raport i  przywitał 
się z  żołnierzami. Padła komenda – „Baczność, na ramię broń, szable 
schroń. Spocznij”. Potem nastąpiła krótka przemowa dowódcy o sytu-
acji na granicy polsko-litewskiej, że w tej chwili czekamy na rozkazy od 
naczelnego wodza sił zbrojnych z  Warszawy, a  teraz, aby nam się nie 
nudziło i jakieś niepotrzebne myśli po głowie nie chodziły, wyjeżdżamy 
na wielkie manewry nad granicę polsko-litewską.
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Trzeba zaznaczyć, że my, żołnierze sprzed roku 1939, nie mieliśmy 
żadnego kontaktu ze światem, co oznacza, że o tym, co się na nim dzieje, 
dowiadywaliśmy się z ust wyższego ofi cera. Nie posiadaliśmy żadnego 
radia i nie stać nas było na kupowanie codziennej prasy, a ponadto na-
szym dowódcom nie zależało, żebyśmy za dużo wiedzieli i byli oczytani. 
Żołnierz, który niewiele wie i nie orientuje się w sytuacji politycznej kra-
ju i świata, był bardzo wygodny. 

Tak więc, następnego dnia po głównym i ostatecznym przygotowa-
niu wyjechaliśmy w pole w pełnym bojowym rynsztunku, z taborami, 
kuchnią polową i innym ważnym zaopatrzeniem polowym. Cała bryga-
da wileńska różnych rodzajów broni rozlokowała się po lasach wzdłuż 
granicy litewskiej i  przeprowadzała rozmaitego rodzaju ćwiczenia. Ta 
obecność ogromu naszych żołnierzy na granicy bardzo pomogła w roz-
mowach dyplomatycznych pomiędzy rządem Polski a  rządem Litwy. 
Obu stronom zależało na tym, aby uniknąć krwawej potyczki, która nie 
przyniosłaby nikomu żadnej korzyści. Po kilku tygodniach nerwowego 
oczekiwania na jakąkolwiek decyzję przyszedł rozkaz odwrotu. Konfl ikt 
został rozwiązany na płaszczyźnie dyplomatycznej i pokojowo dla oby-
dwu stron. Padł rozkaz: przygotować się do wymarszu! Wszyscy żołnie-
rze ochoczo szykowali się do wymarszu w drogę powrotną do stałych 
miejsc postoju. 

Wielką ławą wyruszyliśmy w  kierunku Wilna. Przed wejściem do 
miasta zorganizowaliśmy krótki postój, na którym musieliśmy szyb-
ko się umyć, uporządkować swoje umundurowanie i  co najważniejsze 
sprawdzić konie i siodła, ponieważ w Wilnie czekała nas wielka zwycię-
ska defi lada. Byliśmy owacyjnie witani przez wszystkich mieszkańców. 
A trzeba przyznać, że nasza przedwojenna kawaleria, w której służyłem, 
najbardziej reprezentacyjnie wyglądała na defi ladach i tylko do tego mo-
gła służyć. O  celach bojowych raczej nie mogło być mowy, gdyż jedy-
nym naszym uzbrojeniem była szabelka, karabin jednostrzałowy i lanca. 
Tym nie wzbudzaliśmy postrachu w naszym wrogu. Na małej Litwie lęk 
wzbudzała jedynie liczba naszego wojska.

Po powrocie do koszar dalej uprawialiśmy przeróżne ćwiczenia i ma-
newry wojskowe. Tym razem jazda na ścinanie łóz szła nam wyśmie-
nicie, było to zasługą wyostrzonej szabli i dobrej sprawności żołnierza. 
Wystarczyło tylko dotknąć łozy i w mig została ścięta. 

W styczniu 1938 roku wybieraliśmy się na zimowe manewry. Przy-
gotowanie pełnego rynsztunku bojowego zajmowało bardzo wiele cza-
su, a  rozkaz wymarszu miał być podany w  formie alarmu. Szwadrony 
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i plutony zostały powiadomione, że w każdej chwili dnia lub nocy może 
nastąpić wymarsz, więc każdy oddział chciał wypaść jak najlepiej i sta-
nąć na zbiórce jak najszybciej i w pełnym rynsztunku, bez najmniejszych 
usterek. Żołnierze po cichutku zaczęli się do tego przygotowywać. Po 
kryjomu szykowaliśmy siodła i juki, jedzenie dla konia oraz nasze oso-
biste rzeczy. Nie było to zgodne z  żołnierską rutyną, gdyż nie można 
być gotowym ze wszystkim tak do końca. Wcześniej, przed alarmem, 
była inspekcja każdego żołnierza i sprawdzenie, czy wszystko ma w nor-
malnym porządku. Nie wolno było mieć naszykowanego oporządzenia 
tak, że żołnierz brał tylko siodło, podciągał popręgi, wskakiwał na konia 
i już był gotowy do wymarszu. Dopiero na głos trąbki ogłaszającej alarm 
można było przez pół godziny lub trzy kwadranse rozpocząć przygoto-
wania do wymarszu. Po tym czasie należało stanąć na zbiórkę w pełnym 
rynsztunku bojowym, z koniem gotowym do wymarszu.

Pewnej nocy, kiedy wszyscy smacznie spaliśmy, o trzeciej nad ranem 
trąbka zagrała na alarm. Zrobił się ruch jak w ulu, pomimo że byliśmy 
przygotowani na ten moment i wszyscy go wyczekiwaliśmy. Ubieraliśmy 
się nerwowo i jak popadnie. A tu trzeba było ubrać się dokładnie i przede 
wszystkim bardzo ciepło, gdyż na zewnątrz mróz trzaskał, choć w takiej 
sytuacji nie zwracaliśmy na to zbytniej uwagi. Z koszar do stajni mie-
liśmy około pięciuset metrów, które pokonaliśmy biegiem, obładowa-
ni całym rynsztunkiem bojowym i różnego rodzaju zaopatrzeniem dla 
siebie i konia, tak że rąk brakowało, aby to wszystko udźwignąć naraz. 
Konie, które były dobrze wyszkolone i  wiedziały, o  co chodzi, czekały 
zdenerwowane i wierzgające kopytami, jakby polkę tańczyły. Szybko je 
osiodłaliśmy i wkręciliśmy do każdej podkowy po trzy tak zwane hacele, 
gdyż na zewnątrz było bardzo ślisko. Po tej czynności wyprowadzamy 
konie na zbiórkę, stale poprawiając różnego rodzaju usterki i niedocią-
gnięcia. Trzeba przyznać, że nie wszyscy ułani byli równie szybcy i nie-
którym trzeba było pomagać, gdyż wyniki sprawności zależą od całego 
oddziału, plutonu, szwadronu albo pułku.

Podofi cer meldował dowódcy szwadronu gotowość swojego oddziału, 
a  ten przeglądał każdego żołnierza i  konia, czy wszystko jest tak, jak 
powinno być. Po inspekcji szwadronowej zbiórka całego pułku – pan puł-
kownik odebrał raport przeglądu i dał rozkaz do wymarszu na zimowe 
manewry. Po krótkiej przerwie na śniadanie, które składało się z kawał-
ka chleba i kubka czarnej herbaty, wyruszyliśmy w pole. Wraz z nami 
ruszały całe tabory: kuchnia polowa, pokarm dla koni oraz różnego ro-
dzaju zaopatrzenia potrzebne dla nas, żołnierzy i naszych koni.
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Mróz był wtedy do dwudziestu stopni poniżej zera, ale dla żołnierza 
nie ma mrozu, musi się hartować i być odpornym na różnego rodzaju 
niewygody, niedostatki oraz rozmaite cierpienia fi zyczne, psychiczne 
i moralne. Musi być przygotowany do wszelakich sytuacji i warunków, 
które mogą go spotkać na linii frontu.

Pojechaliśmy po zamarzniętych, ośnieżonych drogach w  zwartych 
kolumnach. Ułani zawsze jeździli trójkami, bo w  razie walki pieszej 
środkowy ułan trzymał dwa konie, a dwóch pozostałych szło do boju. 
W tym czasie koniowodni, bo tak nazywaliśmy ułanów, którzy trzymali 
te konie, szybko odprowadzali je do pobliskiego lasku lub innego ukrycia 
i czekali, aż spieszeni ułani wykonają swoje powierzone zadania. Wtedy 
koniowodni galopem podjeżdżali do nich, ci szybko wskakiwali na konie 
i wszyscy ruszaliśmy w dalszą drogę. 

Po drodze przeprowadzano rozmaite ćwiczenia, takie jak natarcie na 
pozycje nieprzyjaciela, wycofywanie się w należytej sprawności, obrona 
danej miejscowości, okrążanie nieprzyjaciela, atak kawalerii na piechotę 
w zaskoczeniu z szablami w ręku w pełnym cwale.

Mróz, śnieg, zawierucha – za bardzo nam to nie przeszkadzało, gdyż 
właściwie nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby się nad tym zastanawiać. 
Kiedy dowódca widział, że żołnierze zamarzają, to dawał rozkaz „z konia 
i biegiem marsz”. To było najlepsze lekarstwo na zimno: po kilku kilo-
metrach tylko para buchała z nas i naszych koni. Byliśmy rozgrzani jak 
latem i nikt nie myślał o minusowej temperaturze.

Ćwiczenia nasze odbywały się na zmianę, raz dniem, raz nocą. Jadąc 
nocą przez różne okoliczne wioski i osiedla, widzieliśmy nieraz, jak przez 
małe okienka przebijały się malutkie płomyki światła, co oznaczało, że 
w  tych skromnych chatkach toczy się jakieś życie. Wielu z  nas, wtedy 
niedojedzonych i  niedospanych, patrzyło z  zazdrością na te światełka 
i marzyło, aby wstąpić choćby na chwilę do takiej chatki i niekoniecznie 
jeść, ale położyć się na podłodze i w cieple mocno zasnąć. Takie to proste 
marzenia mieliśmy podczas nocnych, ciężkich ćwiczeń, w czasie mrozu 
i zawieruchy śnieżnej.

Któregoś późnego wieczoru, przyjechaliśmy po ćwiczeniach do jednej 
z wiosek na spoczynek. Po zjedzeniu skromnego posiłku i daniu koniowi 
obroku zostałem wyznaczony na służbę do doglądu koni. Na ogromnym 
podwórzu u  jednego z  gospodarzy poprzywiązywaliśmy nasze wierz-
chowce do wozów i płotu. Sam usadowiłem się w zaciszu, na wozie ze 
słomą, abym mógł stamtąd widzieć wszystkie konie, które musiałem pil-
nować. Nie wiem, jak to się stało, ale zmęczony, niedospany – usnąłem, 



38    

a tego na służbie nie było mi wolno. Po obudzeniu się chciałem szybko 
wstać i za nic nie mogłem. Bardzo się przestraszyłem, bo miałem świa-
domość tego, że jestem na służbie. Wreszcie, po silnej szamotaninie, 
wygrzebałem się spod ogromnej kopuły śniegu, która przysypała mnie 
w czasie tej słodkiej drzemki. Na szczęście wszystko dobrze się skończy-
ło i nikt nie zauważył mojego uchybienia rozkazu dowódcy.

Po dwóch tygodniach intensywnych ćwiczeń i życia w ekstremalnych 
warunkach: bez kąpieli, w ogóle bez porządnego wymycia się, bez rozbie-
rania się do spania i zmiany bielizny, spania po chłopskich stodołach i staj-
niach, stale na śniegu i mrozie, dostaliśmy rozkaz powrotu do koszar. 

Trzeba jednak powiedzieć, że były w tym wszystkim również momen-
ty przyjemne. Był to czas naszej młodości, gdy człowiekowi wydaje się, 
że wiele może i przetrzyma. W wolnych chwilach spotkaliśmy się między 
sobą i z miejskimi dziewczętami na rozmowach, żartach i śpiewach, co 
dawało nam wiele uciechy i rozrywki w szarym życiu prostego żołnierza.

Przed wymarszem wszystkie oddziały musiały się przygotować do de-
fi lady przed naczelnym dowództwem i wyższymi ofi cerami. Polegało to na 
wyczyszczeniu konia, siodła, broni i przygotowaniu samego siebie. W dniu 
defi lady wszyscy żołnierze w pełnym rynsztunku stawiali się na zbiórkę 
w miejscach wyznaczonych dla poszczególnych oddziałów. Naczelny do-
wódca wygłosił przemowę z podziękowaniem za wysiłek podczas wykony-
wania różnego rodzaju ćwiczeń, za dobrą postawę żołnierską itp. Po całej 
ceremonii, wszyscy szybkim wymarszem powracaliśmy do koszar. 

Tam znowu musieliśmy doprowadzać nasz osobisty i  koński ekwi-
punek do porządku. Zajmowało to długie tygodnie, gdyż wszystko było 
nie tylko brudne i wymagało dokładnego wyczyszczenia, ale miało dużo 
uszkodzeń. Mieliśmy wówczas dużo mniej ćwiczeń wojskowych, jed-
nak znacznie więcej wykładów w świetlicy żołnierskiej, na które chęt-
nie i z przyjemnością chodziłem. Były to pogadanki natury wojskowej, 
o składzie armii, poszczególnych jednostek oraz szkolenia dowódców.

Wiosną 1939 roku przełożeni przekazali nam wiadomość, że rząd 
polski zgłosił pretensje terytorialne do Czechosłowacji w  sprawie Za-
olzia. Cała armia znowu stanęła w gotowości bojowej. Wszystkie prze-
pustki i urlopy zostały wstrzymane. Nie dotyczyło to naszej Wileńskiej 
Brygady, gdyż stacjonowaliśmy zbyt daleko od czeskiej granicy i  spor-
nego Zaolzia. Jak się później okazało, ten zatarg o mały skrawek ziemi 
był sprytnie sprowokowany przez rząd hitlerowskich Niemiec. Nasz ów-
czesny naczelny wódz, marszałek Rydz-Śmigły dał się wprowadzić w grę 
polityczną prowadzoną przez Adolfa Hitlera i wysłał polskie wojsko, aby 
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w krótkim czasie zajęło Zaolzie. Czesi poddali je bez żadnego oporu, nie 
odbyła się żadna walka. Po zdobyciu Zaolzia ustanowiono nową granicę 
polsko-czechosłowacka. Nastał po tym spokój, ale nie na długo. 

Niemiecki rząd, a  szczególnie jego przywódca, Adolf Hitler, zaczął 
rościć pretensje terytorialne do swoich sąsiadów: Francji, Austrii, Cze-
chosłowacji i  Polski. Rewizja granic była tematem licznych i  gorących 
rozmów dyplomatycznych, które niestety nie dawały żadnych pozytyw-
nych rezultatów. Niemcy byli doskonale uzbrojeni i  przygotowani do 
ewentualnej wojny i nie chcieli zgodzić się na żadne ustępstwa na rzecz 
sąsiednich krajów. Świetnie przygotowani militarnie, latem 1939 roku 
zajęli bez żadnej obrony ze strony mieszkańców Austrię i część Czecho-
słowacji. Nie było nawet protestu innych państw, np. Anglii, Francji czy 
Stanów Zjednoczonych, ponieważ za cenę światowego pokoju i uniknię-
cia konfl iktu zbrojnego zgadzały się na posunięcia Adolfa Hitlera. Zapła-
cić ją jednak miały kraje zagrabione. Niemcy, widząc, że nie ma żadnego 
oporu, zaczęły posuwać się dalej. Zgłosiły pretensje do Francji i zażądały 
od Polski utworzenia korytarza na swoim terytorium, aby można było 
połączyć Prusy Wschodnie z pozostałym terytorium niemieckim. Żąda-
nia wydawały się nie mieć końca. Wyglądało na to, że bezkarne Niemcy 
mogą robić w Europie, na co tylko mają ochotę. Nikt i nic nie było ich 
w  stanie zatrzymać. Zabezpieczyli się nawet od wschodu, podpisując 
traktat ze Związkiem Radzieckim. Niemiecki minister spraw zagranicz-
nych – Ribbentrop i  sowiecki minister Mołotow podpisali pakt o  nie-
agresji i współpracy.

Na żądania Hitlera oddania przez Polskę części własnego terytorium, 
dyplomacja polska, mająca już wtedy umowy międzynarodowe, m.in. 
z Anglią i Francją, odpowiedziała negatywnie. Służąc wówczas w wojsku, 
podobnie jak i moi koledzy nie bardzo byłem zorientowany ani w sytu-
acji politycznej międzynarodowej, ani naszego kraju. Tylko od czasu do 
czasu ktoś przynosił jakąś nowinę, którą przekazywaliśmy sobie z ust do 
ust. Żadnego z żołnierzy nie stać było na kupowanie codziennej gazety, 
która kosztowała piętnaście lub dwadzieścia groszy, a my na dzień mie-
liśmy tylko osiem i pół grosza. Radia w ogóle nie posiadaliśmy. Czuliśmy 
się jak ślepi i głusi na to, co działo się wokoło nas. Tylko wtedy coś wie-
dzieliśmy, gdy trąbka zagrała i padał rozkaz. Była to celowa polityka na-
szych dowódców, którym nie zależało, aby żołnierze zbyt dużo wiedzieli. 
Lepiej, żeby nie interesowali się różnymi sprawami.

Do zakończenia służby zostały cztery tygodnie. 15 września mieli-
śmy być zwolnieni do cywila. Zapanowała wielka radość, każdy już my-
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ślał o powrocie do rodzinnej miejscowości i do domu. Uśmiech na twarzy 
każdego żołnierza, zaczęliśmy odliczać, ile to jeszcze przyjdzie nam zjeść 
wojskowych bochenków chleba, bo każdego dnia dostawaliśmy jeden 
bochenek na dwóch żołnierzy. Napisałem do domu, żeby mi przysłali 
cywilne ubranie, to uszyłem sobie przed pójściem do wojska. Nie oba-
wiałem się, że będzie za ciasne, bo dostałem takiej fi gury, że mogli mi 
zazdrościć najwięksi przystojniacy. Bardzo się ucieszyłem po otrzyma-
niu wiadomość od mojej ciotki z Wilna, że przyszła paczka z ubraniem 
od rodziców z Klecka. Jeśli będę jej potrzebował przed zwolnieniem, to 
mam przyjechać i zabrać. Czekałem z niecierpliwością na dzień wyjścia 
do cywila, tj. 15 września 1939 roku. 

WYBUCH II WOJNY SWIATOWEJ 

Jakie to było dla nas zaskoczenie, kiedy 1 września 1939 roku Niem-
cy wypowiedziały Polsce wojnę. Zanim jednak uczyniły to ofi cjalnie, już 
kilka godzin wcześniej armia niemiecka przekroczyła granicę z  Polską 
i zaczęła inwazję na nasze terytorium. 

Pamiętam, jak w  ten dzień wyszliśmy z  koszar na plac ćwiczebny, 
wyciągnęliśmy ostrą amunicję i usłyszeliśmy warkot samolotu. Nie mo-
gliśmy rozpoznać, czy to nasz, czy niemiecki samolot, bo wcześniej nie 
widzieliśmy go przelatującego, a  i  nasi dowódcy nigdy nie uczyli nas 
o samolotach i  ich znakach rozpoznawczych. Dopiero jak zrzucił kilka 
bomb na stację kolejową w Nowej Wilejce, zorientowaliśmy się, że była 
to maszyna nieprzyjaciela. Kiedy zawrócił i przelatywał nad naszymi ko-
szarami, wtedy całą trzydziestoosobową grupą oddaliśmy do niego po 
kilka strzałów z naszych ręcznych karabinów kbk17. Później zastanawia-
liśmy się, czy lotnik zauważył naszą obronę przeciwlotniczą i się z niej 
nie uśmiał. Odlatując, nie zrzucił więcej bomb, pewnie już ich nie miał.

Naród polski tę zawieruchę wojenną przyjął ze zróżnicowaną opinią, 
ale tak to już jest, że wojna nikomu nie przynosi szczęścia. Giną nie-
winni, bogaci, biedni, dorośli i dzieci. Zostaje pod zgliszczami dobytek 
ciężko wypracowany przez całe pokolenia. Zostają zrównane z  ziemią 
miasta i wsie.

17  Kbk – krótki bojowy karabin.
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Moim zdaniem wojną najbardziej dotknięta została klasa rządzących, 
która przez dwadzieścia lat niepodległości rządziła tak, aby nie stracić 
swoich pozycji i osobistych korzyści. Nie wprowadzała żadnych reform, 
które przyczyniłyby się do polepszenia statutu i dobrobytu wszystkich 
rodaków. Drugą grupą społeczną, którą ogarnęła panika, byli właścicie-
le ziemscy, w których rękach spoczywały wielkie połacie ziemi i  lasów. 
Dla nich wojna oznaczała całkowitą klęskę i ruinę oraz brak kontroli nad 
swoimi latyfundiami. Trzecią grupą uprzywilejowaną była tak zwana in-
teligencja. W tamtych czasach zaliczano do niej każdego, kto skończył 
choćby kilka klas gimnazjum i pracował w państwowym biurze lub na 
państwowej posadzie. Grupa ta korzystała ze specjalnych przywilejów 
i  miała pensje wielokrotnie większe niż robotnicy. Największa jednak 
część społeczeństwa, bo aż siedemdziesiąt procent, przyjęła wybuch 
wojny ze zgrozą i niepokojem, ale z nadzieją na zmianę swojego losu na 
lepsze.

Rząd Polski zarządził pełną mobilizację. Do jednostek masowo zaczę-
li przybywać rezerwiści, których już trzeciego dnia wojny w koszarach 
było mnóstwo. Z naszych koszar na drugi dzień wyjechała na front cała 
służba czynna, wśród której znalazł się mój brat – Bekir, będący w woj-
sku dopiero od roku. Pożegnałem go podczas ładowania się razem z koń-
mi do pociągu, który wyruszał na front zachodni.

Pozostała w  koszarach część ułanów i  przybyłych rezerwistów nie 
miała koni, brakowało też umundurowania i uzbrojenia. Było tylko kilku 
ofi cerów, podofi cerów i kilku ułanów, oddelegowanych do rozdzielania 
umundurowania, broni i  różnego zaopatrzenia, a co najważniejsze, do 
kierowania wysyłaniem i uzupełnianiem jednostek na front. Najbardziej 
dokuczał nam brak koni. Pewnego razu wraz z dowódcą szwadronu uda-
liśmy się po nie do pobliskich gospodarstw. Były jednak niewyćwiczone 
i nieujeżdżone, nie nadawały się w ogóle do kawalerii. Dochodził do tego 
brak siodeł i należnego wyposażenia dla jeźdźca i ułana. W tej sytuacji 
wielu rezerwistów po umundurowaniu i uzbrojeniu wyjechało na front 
jako piechota. Część z pozostałych kręciła się po koszarach w cywilnych 
ubraniach.

Po dwutygodniowych zmaganiach polskich żołnierzy na froncie za-
chodnim armia sowiecka przekroczyła naszą wschodnią granicę. Było 
to dla nas ogromne zaskoczenie, nikt nie wiedział, w jakim celu to zro-
biono. Początkowo sądziliśmy, że Sowieci chcą nam pomóc, dlatego ich 
armia nie napotkała żadnego oporu z naszej strony. Dowódcy poszcze-
gólnych oddziałów nie dostali żadnych dyrektyw ze strony polskiego 
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rządu i naczelnego dowództwa i nie wiedzieliśmy, czy mamy Rosjan wi-
tać, czy do nich strzelać. Powstało wielkie zamieszanie i panika. Polska 
zaatakowana przez dwóch sąsiadów stała się ich łatwym łupem. Kiedy 
Sowieci wkroczyli do Polski 17 września 1939 roku, polski rząd nie wie-
dział jeszcze o  potajemnym porozumieniu się Niemców z  Rosjanami, 
które miało podzielić nasz kraj między dwóch okupantów. Hasłem ar-
mii sowieckiej było jakoby oswobadzanie miejscowej ludności z polskie-
go ucisku.

Po ataku Sowietów nasz dowódca zarządził, że pozostała część nasze-
go oddziału wymaszeruje w kierunku Wilna i  tam będziemy czekać na 
dalsze rozkazy od naczelnego dowództwa. Zapakowaliśmy cały rynsztu-
nek, zaopatrzenie i co tylko jeszcze pozostało w koszarach na kilka furma-
nek i wyruszyliśmy. Drogi były strasznie zapchane, uchodźcy tarasowali 
wszystkie przejazdy. Każdy, kto tylko mógł, uciekał w nieznane, byle da-
lej od Sowietów. Po drodze mijaliśmy głównie przedwojenną „śmietankę” 
społeczeństwa, wyższych urzędników państwowych, policjantów z rodzi-
nami, właścicieli ziemskich itd. Każdy, na czym tylko mógł, wywoził swój 
najcenniejszy i najpotrzebniejszy dobytek swojego życia.

Wojna – straszna rzecz, nikomu niepotrzebna. Ludzie, do tej pory 
czujący się bezpiecznie w swych własnych domach, musieli zostawić cały 
dorobek swojego życia, całą pokoleniową pracę, rodzinną zagrodę, żywy 
inwentarz i  liczną służbę. Najwięcej stracili dziedzice ziemscy, teraz 
uciekający na równi z innymi. Wieźli na jednej furmance cały dobytek 
wraz z żoną i dziećmi. Wszyscy podążali do granicy litewskiej, jedynej 
drogi ucieczki przed Sowietami. Nikt z  nich nie martwił się już swoją 
posiadłością i majątkiem, wcześniej tak skrupulatnie pilnowanymi, gdy 
ganiano i strzelano do biednych ludzi jak do królików za wzięcie sobie 
garści słomy i siana. Zdarzały się nawet takie przypadki, że kiedy słudzy 
właściciela przyłapali jakąś staruszkę na polu lub w lesie, to kazali jej iść 
na klęczkach i prosić pana o przebaczenie. Po przyłapaniu kogoś w lesie 
z grzybami lub jagodami gajowy najpierw zabierał co lepsze dla siebie, 
resztę podeptał butami, a winowajcę porządnie wychłostał.

Pamiętam, jak mój kolega w  roku 1935 poszedł do lasu księcia Al-
brechta Radziwiłła, aby nazbierać laskowych orzechów. I kiedy już sporo 
ich nazbierał, napotkał gajowego, który kazał je oddać. Ten nie chciał, 
wtedy gajowy tak strasznie go zbił, że uszkodził mu bębenki w uszach. 
Człowiek za kilka orzechów został kaleką na całe życie. Odbył się sąd 
w  tej sprawie, ale z  Radziwiłłem jeszcze nikt nie wygrał, bo on wtedy 
stanowił prawo i władzę.
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Teraz, jadąc furmanką, już o tym nie myślał. Chciał jak najszybciej 
dotrzeć szczęśliwie ze swoją rodziną do granicy litewskiej i zapewnić so-
bie i najbliższym bezpieczeństwo oraz dach nad głową.

Wjeżdżając do Wilna, zauważyliśmy wśród cywilnej ludności strach 
i straszną panikę. Przed sklepami spożywczymi ustawiły się długie ko-
lejki po żywność, ale właściciele pozamykali je, czekając na rozwój wyda-
rzeń. Nie chcieli pozbywać się wszystkiego towaru. Podczas wojny każdy 
towar jest wartościowszy niż pieniądz, którego wartość spada zresztą 
z dnia na dzień. Im bardziej przybliżała się armia sowiecka, tym więk-
sza nastawała panika wśród ludzi. Wiadomości z  frontu zachodniego 
były tylko ustne i bardzo skąpe, ponieważ gazet ani radia w ogóle nie 
posiadaliśmy. Patrząc na tę sytuację, z perspektywy lat oceniam ją jako 
korzystną. Możliwe, że gdybyśmy wiedzieli dokładnie o sytuacji naszego 
wojska i o jego klęskach, wtedy byłaby jeszcze większa panika i dezorien-
tacja. Nocą, na czele z  naszym dowódcą porucznikiem Barcickim, wy-
ruszyliśmy w stronę Litwy, nadal nie orientując się w zamiarach Sowie-
tów. Ruch na drogach stawał się coraz większy, coraz więcej uchodźców 
opuszczało swoje domy i gospodarstwa, głównie poruszając się pieszo. 
My również byliśmy pieszo, ponieważ na stu pięćdziesięciu ułanów po-
siadaliśmy tylko jednego konia – wierzchowca naszego dowódcy. Nad 
ranem dotarliśmy do miasteczka Mejszagoła, niedaleko granicy polsko-
-litewskiej. Po drodze ludność litewska woła do nas „Na Litwę, na Li-
twę”, przypominając nam, jak to jesienią 1938 roku szliśmy na Litwę, 
po tym, jak litewska straż graniczna zastrzeliła polskiego pogranicznika. 
Wówczas tak właśnie krzyczała polska ludność... Gdy Polska znalazła się 
w tak trudnej sytuacji i szukaliśmy schronienia u swoich sąsiadów, takie 
okrzyki Litwinów powodowały w naszych sercach ogromny ból i bardzo 
przykre uczucia.

Przed Mejszagołą nasz oddział podzielił się na dwie części. Jedna 
została na przedmieściach, a druga z całym taborem poszła na koniec 
miasteczka. W tym czasie powstała już tam komunistyczna partyzant-
ka przy wsparciu armii sowieckiej i  ludności cywilnej. Jej członkowie 
nosili na rękawach czerwone opaski jako znak rozpoznawczy. Zaczęli 
rozbrajać nasz oddział i plądrować zapasy. Niewiele myśląc, wskoczy-
łem na naszego jednego konia i  z  szablą w  ręku pogalopowałem do 
dowódcy z meldunkiem o zaistniałej sytuacji. Po wysłuchaniu mojego 
meldunku dał rozkaz dołączenia pozostałych żołnierzy do oddziału. 
Gdy dotarliśmy tam, część taboru już splądrowano, a wielu żołnierzy 
było nieobecnych.
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Wojska sowieckie zbliżały się coraz bardziej, my zaś nadal nie nie 
wiedzieliśmy o  zamiarach Sowietów wobec nas, wojskowych i  cywili. 
Nasz dowódca por. Barcicki był w  bardzo trudnej sytuacji, nie mogąc 
skontaktować się z dowództwem. W ogóle nie orientował się w sytuacji 
na froncie zachodnim i  wschodnim, będąc zdanym na samego siebie. 
Ciężko mu było podejmować właściwe decyzje. Coraz bliżej słyszeliśmy 
odgłosy czołgów sowieckich, nie mogliśmy jednak zorganizować żadnej 
obrony, ponieważ było nas tylko stu pięćdziesięciu żołnierzy, uzbrojo-
nych w szable i karabiny z ograniczoną ilością amunicji. Do tego byliśmy 
przekonani o pokojowym nastawieniu Sowietów, którzy szli nam jakoby 
na pomoc, a nie jako okupanci.

Dowódca zrobił zbiórkę oddziału, informując żołnierzy, w jakiej znaj-
dujemy się sytuacji i  co nas czeka ze strony Armii Czerwonej. Bardzo 
dobrze o tym wiedział, gdyż brał udział w I wojnie światowej. Po zbiórce 
znowu wyruszyliśmy w stronę Litwy. Część z nas szczęśliwie dotarła do 
celu, ale niektórzy trafi li prosto do sowieckiej niewoli. Jak to człowiek 
nie może być pewnym swego losu... Niedawno odliczałem, ile jeszcze 
przydziałowego chleba zjem do końca służby wojskowej i ile dni zosta-
ło mi do spotkania ze swoja rodziną, z moim miasteczkiem, z kolegami 
i koleżankami, a tu obrócił się bieg historii i stanąłem przed nieznanym 
losem swojego życia.

NIEWOLA SOWIECKA

Pierwsze spotkanie z wojskiem sowieckim i jego żołnierzami. Mieli na sobie 
siwe płaszcze, buty z cholewami, przeważnie ze świńskiej skóry, z wpusz-
czonymi w nie spodniami, długie koszule wyjęte na spodnie i przepasane 
pasem, na głowach mieli furażerki. Płaszcze były bez naramienników; mó-
wili, że naramienniki to kapitalistyczny zwyczaj. Bardzo dużo żołnierzy 
miało wygląd azjatycki. Gdy przyprowadzili nas do punktu zbornego, zo-
baczyliśmy, że są tam już setki polskich żołnierzy oraz sporo policjantów 
i cywilów. Dostaliśmy skromny posiłek i czekaliśmy, co dalej przyniesie los. 
Było to 27 września 1939 roku, czyli prawie miesiąc od wybuchu wojny. So-
wieci otoczyli całe obozowisko, nikt więc nie myślał o ucieczce. Nocą marz-
liśmy, co uniemożliwiało dobre wyspanie się, w efekcie byliśmy silnie zmę-
czeni. Najgorsza jednak była niepewność sytuacji: co będzie dalej? Rosjanie 
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twierdzili, że przyszli nas wyswobodzić z klasowego ucisku, a nie walczyć 
z nami jak z wrogami. Wdarli się jednak w nasze granice podstępem, bez 
żadnego wypowiedzenia wojny, wbili nam nóż w plecy. 

Pierwszą noc w  niewoli zasnęliśmy kamiennym snem. Spaliśmy 
w  szczerym polu, pod gołym niebem, każdy okrywał się tym, co miał. 
Dobrze, że nie padał deszcz i  nie było przymrozków. Wczesnym ran-
kiem zostaliśmy poderwani na równe nogi przez krzykliwe nawoływania: 
„Wstawać i zabierać swoje rzeczy”. Niebawem musieliśmy być gotowi do 
wymarszu, a o  jakimkolwiek śniadaniu mogliśmy tylko pomarzyć. Dali-
śmy sobie z tym szybko radę, bo dobytku mieliśmy tyle, co na sobie, gorzej 
cywile, którzy pozabierali z sobą wiele różnych rzeczy. Wnet jednak wyru-
szyliśmy w drogę zwartą kolumną. Bardzo przykro było patrzeć na nas, 
rozbrojonych żołnierzy, którzy jeszcze kilka dni temu szli walczyć o swój 
kraj. Miejscowa ludność życzyła nam wszystkiego dobrego. A my szliśmy 
ze spuszczonymi głowami, jakbyśmy wstydzili się, że nie spełniliśmy ocze-
kiwań swojej ojczyzny. Otaczali nas gęsto sowieccy bojcy, którzy co rusz 
wykrzykiwali: „Nie ociągać się! Bo będę strzelać!” Tak oto zakończyły się 
nasze wojenne działania na froncie.

W drodze zjedliśmy krótki, bardzo skromny posiłek i wieczorem do-
tarliśmy do stacji kolejowej Nowa Wilejka. Miasteczko było mi bardzo 
dobrze znane, bo przecież służyłem tam przez dwa lata w 13 pułku uła-
nów. Na stacji zgromadzono już setki jeńców z naszej jednostki, 85 pułku 
piechoty i 17 pułku artylerii. Dookoła zebrała się ludność cywilna, w du-
żej liczbie rodziny wojskowe, wykrzykująca nazwiska swoich bliskich: 
mężów, braci, przyjaciół, mając nadzieję odnalezienia ich w tym tłumie. 

W  pewnym momencie usłyszałem kobietę, wołającą nazwisko mo-
jego dowódcy, porucznika Barcickiego. Podszedłem do niej i powiedzia-
łem, żeby się nie martwiła, gdyż porucznik jest bezpieczny na Litwie. 
Bardzo ucieszyła ją ta wiadomość i  z  wdzięczności chciała dać mi pa-
czuszkę z  żywnością, ale bojcy nie pozwolili. Jeszcze tej nocy (jak się 
później okazało, Sowieci lubili działać nocą, żeby pozostała ludność nic 
nie widziała i nic nie słyszała. Była to specjalność system sowieckiego 
– stalinowskiego komunizmu) załadowano nas do wagonów pod nadzo-
rem strażnika. Ruszyliśmy na wschód, do „sowieckiego raju”, jako oby-
watele „wyswobodzeni spod polskiego ucisku”.

Nad rankiem dojechaliśmy do Małodeczna, w  którym znajdowała 
się duża stacja kolejowa. Tam dopiero zobaczyliśmy początek okupacji 
sowieckiej. Dziesiątki sowieckich wieśniaczek przypędzono tu do po-
szerzania torów kolejowych, gdyż sowieckie są o jakieś dwadzieścia pięć 
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centymetrów szersze od europejskich. Wywarło to na nas niesamowite 
wrażenie, ponieważ te biednie ubrane kobiety same dźwigały ogromne 
ciężary pokładów pod szyny kolejowe. Przyglądaliśmy się im zamknięci 
przez cały dzień w swoich wagonach, wciąż pilnowani przez uzbrojonych 
strażników. Był to niezapomniany widok.

Jeszcze tej samej nocy do nowo poszerzonych torów kolejowych doje-
chały specjalne bydlęce wagony po pięćdziesiąt ton każdy, przeznaczone 
do wywózki Polaków. Upchnięto nas tam po pięćdziesiąt osób w jednym. 
Były bez okien i tylko z małą zakratowaną dziurą na górze. Pośrodku każ-
dego wagonu stała drewniana beczka na wodę i druga, do której załatwia-
liśmy potrzeby fi zjologiczne. Po obydwu stronach umieszczono podwójne 
prycze, dla tych którzy mieli szczęście lub byli wyjątkowo słabi i musieli 
odpocząć. Reszta siedziała pod ścianami i układała się na podłodze. Po 
załadowaniu każdego wagonu, a było ich chyba z pięćdziesiąt, bojcy zasu-
wali ciężkie drzwi, zamykając je na ogromną śrubę, dobrze ją od zewnątrz 
dokręcając. Załadunek trwał do samego rana, a miejscowa ludność nawet 
nie przypuszczała, że dwa i pół tysiąca jeńców polskich siedzi w wago-
nach, które podziwiała, że są takie ogromne i nigdy takich przedtem nie 
widziała. Nie dało rady nas w nich dostrzec, nie tylko dlatego, że były 
wysokie, ale przede wszystkim bardzo dobrze strzeżone przez bojców.

Nad ranem opuściliśmy ostatnią polską stację kolejową Moładeczno 
i  pojechaliśmy na wschód w  stronę Mińska, to jest stolicy sowieckiej 
Białorusi. W  wagonach atmosfera była bardzo przygnębiająca, mało 
z sobą rozmawialiśmy, raczej każdy rozmyślał nad tym, co nas spotka-
ło i co jeszcze przed nami. Ci, którzy leżeli na górnych pryczach i mie-
li możność obserwacji przez tę małą zakratowaną dziurę, mówili, co 
udało się im zaobserwować. Informowali nas przez jakie miejscowości 
„sowieckiego raju” przejeżdżamy, dzięki czemu mogliśmy choć trochę 
zorientować się, w  jakim kierunku zmierzamy. Niebawem zgubiliśmy 
rachubę czasu, nie wiedzieliśmy, jaki jest dzień ani miesiąc. Tylko im 
dłużej jechaliśmy, tym zimniej robiło się w wagonie, pomimo takiego 
zagęszczenia ludzi. Jednak najgorszą i  upokarzającą nas wszystkich 
rzeczą było publiczne załatwianie potrzeb fi zjologicznych. Korzystali-
śmy z jednego wspólnego naczynia, które nie było opróżniane. W pew-
nym momencie smród z kubła stał się już nie do zniesienia, nie było 
zupełnie czym oddychać. Zaczęliśmy walić pięściami w  zaryglowane 
drzwi wagonu, niestety bez skutku. Nasi obserwatorzy z górnych prycz 
oznajmili, że właśnie mijamy Mińsk, ale nasz transport zatrzymał się 
dopiero spory kawał od miasta. 
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Stanęliśmy w szczerym polu, w pobliżu ani lasku, ani choćby maleń-
kiego krzaczka. Bojcy zaczęli otwierać wagony i wypuścili nas na świeże 
powietrze. Podczas tego postoju musieliśmy wysprzątać nasze wagony 
i  złapać w  płuca trochę świeżego powietrza. Kiedy wyszliśmy na ze-
wnątrz, to wyglądało jakby pociąg obsiadły mrówki, tak nas było dużo. 
Nie mogliśmy oddalać się zbytnio od torów, więc wszyscy rozłożyliśmy 
się wzdłuż nich i cieszyliśmy się przestrzenią, powietrzem i widokiem 
nieba. Każdy korzystał z okazji i starał się załatwić swoją potrzebę, żeby 
później nie zasmradzać wagonu. Musieliśmy to robić na oczach wszyst-
kich, gdyż o jakiejkolwiek intymności nie mogło być mowy. Nikomu jed-
nak nie przyszło do głowy wstydzić się jeden drugiego, ponieważ wszy-
scy byliśmy w tej samej sytuacji.

Po oczyszczeniu wagonów i załatwieniu się dostaliśmy do zjedzenia 
kawałek chleba i jedną, bardzo słoną suszoną rybę. Zjedliśmy wszystko 
w pośpiechu, ale słona ryba dała o sobie znać w postać ogromnego pra-
gnienia, a tu wody ani kropli. Żaden z bojców nie pomyślał o tym, żeby 
dać nam coś do picia. Później nikt z nas nie jadł więcej tej ryby.

Do końca drogi już zawsze zatrzymywaliśmy się tylko w  szczerych 
polach, nigdy na stacjach kolejowych. Była to celowa polityka wartow-
ników, którzy przecież mieli wieloletnią praktykę w dowożeniu ludzi do 
łagrów. Łatwiej przecież pilnować więźniów na płaskiej przestrzeni, niż 
na zabudowanej, a  i  załatwianie swoich potrzeb było trudniejsze przy 
mieszkańcach okolicznych miasteczek, którzy zawsze przyglądali się 
nam z ciekawością. My, niewinni jeńcy, jadąc teraz w bydlęcych wago-
nach, mieliśmy okazję na własnej skórze poznać „dobrobyt” sowieckiego 
systemu i jego bezwzględnej stalinowskiej dyktatury. Po drodze mijali-
śmy Smoleńsk, w  którym też się nie zatrzymaliśmy, postoje mieliśmy 
w polach, gdzie czasami przychodziło nam stać cały dzień i czekać nie 
wiadomo na co. Mówiono wtedy, że bojcy czekają na dalsze rozkazy, 
bądź przepuszczano inne pociągi, zmierzające z zaopatrzeniem na za-
chód, w stronę Polski, Ukrainy i Białorusi. W rzeczywistości były to pu-
ste transporty, dopiero z Polski wracały, załadowane czym tylko się dało 
i co było możliwe, aby wywieść do Kraju Rad.

Po przeszło tygodniowej jeździe w zamkniętym wagonie, nad ranem 
zatrzymaliśmy się na małej stacji kolejowej, zwanej Kozielsk. Kazali nam 
wysiąść, posprzątać w wagonach i czekać. Powiewało już dobrze chłodem 
i wszystkim było zimno. Kiedy wyruszaliśmy w tę „podróż”, w Polsce było 
jeszcze ciepło i nikt nie zabrał ze sobą ciepłych okryć. A tu, im dalej na 
wschód, tym zimniej. Pierwsze przymrozki i jesienna mgła dawała nam 



48    

się we znaki, szczególnie tym, poubieranym w  lekkie wojskowe płasz-
cze. Mieliśmy rozmaite umundurowanie, gdyż pochodziliśmy z różnych 
oddziałów wojskowych. Niektórym wojskowym udało się przebrać w cy-
wilne rzeczy z  nadzieją, że zostaną wzięci za cywili, ale mieli ogolone 
głowy, co było zwyczajem wojskowym. Stały się one łatwym znakiem 
rozpoznawczym dla Sowietów, którzy mieli rozkaz wyłapania ich i do-
prowadzenia jako jeńców wojennych do najbliższego komisariatu. Było 
to o tyle smutne, gdyż wszyscy ci wojskowi wracali z odbytej służby do 
rodzinnych domów.

Kiedy tak czekaliśmy, głodni i  zmarznięci, kazano nam ustawić się 
szóstkami w jednej kolumnie. Można sobie wyobrazić, jaką musiała mieć 
długość, skoro zebrało się tu około dwóch i pół tysiąca jeńców. Całość 
obstawili bojcy z bronią w ręku i z psami. Poszliśmy od stacji kolejowej, 
około dziesięciu kilometrów, do miejsca naszego obozowiska. I choć było 
chłodno, to przez ten marsz każdy z nas się rozgrzał. Jedyne, o czym 
jeszcze marzyliśmy, to jakiś gorący posiłek bowiem nie jedliśmy od paru 
tygodni, a głód i pragnienie bardzo dawały nam się we znaki. Żyliśmy 
jednak nadzieją, że wreszcie dostaniemy jeść, bo tak obiecał dowódca 
ochrony.

Pod wieczór przybyliśmy na miejsce. Był to ogromny obóz z  mnó-
stwem zabudowań. Na środku ogromnego placu stała cerkiew prawo-
sławna i klasztor (monastyr), który pamiętał czasy carskie. Nazwany był 
monastyrem Maksyma Harkaho, niegdyś złodzieja i  awanturnika ro-
syjskiego. Jak się okazało, nie byliśmy pierwszymi, których dowieziono 
do tego obozu. Już wcześniej przybyły tu dwa transporty samych Pola-
ków. Na placu panował straszny ścisk. Wszyscy jesteśmy głodni, ale nikt 
nam nie zaproponował strawy. Zaczęto nas rozlokowywać po różnych 
budynkach. Wybrano tych, którzy mówili językiem rosyjskim i kazano 
im porobić spisy obecnych. Na liście miało się znajdować sto osób, dla 
których spisujący miał codziennie pobierać żywność, ale najważniejszy 
był przydział chleba.

Tak rozpoczęliśmy nasze życie w tymczasowym obozie w Kozielsku, 
w monastyrze im. Maksyma Harkaho. Kiedy weszliśmy do cerkwi, za-
staliśmy tam zorganizowaną kuchnię; pewnie powstała zaraz po rewo-
lucji październikowej 1917 roku i  organizowali ją rosyjscy łagiernicy 
– wrogowie nowego porządku bolszewickiego, tak zwani „zakluczeni”. 
Pozostawiło tu po sobie ślady obecności wiele tysięcy osób, pisząc na 
ścianach swoje nazwiska, daty, ilość spędzonych w obozie lat i rodzaje 
swoich drobnych przestępstw, za które przyszło im pokutować, na przy-
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kład spóźnienie się do pracy. Nawet prycze, na których spaliśmy, były 
gęsto zapisane i poryte nożami. Tych śladów nie dało się usunąć, gdyż 
było ich zbyt wiele i trwale zapisane. 

W cerkwi zamontowano osiem ogromnych kotłów, w których kucha-
rze dzień i noc gotowali dla nas wszystkich posiłki. Zostali oni wybra-
ni spośród ochotników, których oczywiście było dużo, w  myśl zasady 
„w kuchni łatwiej się wyżywić”. Przy takim menu nie trzeba było mieć 
praktycznie żadnych umiejętności kucharskich. Na cały dzień dostawali-
śmy tylko jeden gorący posiłek – zupę, na którą składało się kilka pływa-
jących kartofl i w wodzie zabielanej mąką lub niemożliwą do rozpoznania 
kaszą. Tłuszcz do zupy brano z beczek. Czasem dodawane były ryby, tak 
zwane „tulki”. Miały duże głowy, ale mało co do zjedzenia. Wyglądały 
jak żabki, a przy tym były strasznie słone. Wszystkie te składniki kucha-
rze wrzucali do jednego kotła, pogotowali trochę i obiad był już gotowy. 
Kiedy przychodziła pora rozdawania, wtedy z każdej „setki” dwóch ludzi 
z dużym wiadrem ustawiało się w kolejce po tę zupę. Trzeba zaznaczyć, 
że pora jedzenia była uzależniona od tego, kiedy wspomniana dwójka 
dostała przydział zupy. Trzeba było stać po nią w kolejce już od samego 
rana i czasami odbierało się ją wieczorem. Był to proces bez końca, po-
nieważ kucharze gotowali na okrągło, a  odbierający czekali przez cały 
dzień, żeby choć po trochu dać każdemu niewielką ilość zupy, która 
wprawdzie nie była pożywna, ale chociaż ciepła.

W tym czasie, kiedy byłem w Kozielsku, przebywało w obozie około 
piętnastu tysięcy więźniów: żołnierzy, policjantów i cywilów. Nie mając 
konkretnego zajęcia, włóczyliśmy się po obozie, po budynkach i przy-
ległych polach w nadziei, że znajdziemy jakieś pamiątki pozostawione 
przez innych, które byłyby zapiskami przeszłości. Nie brakowało nam 
sowieckiej propagandy, co jakiś czas puszczającej fi lmy o  szczęśliwym 
i wymarzonym życiu w Związku Sowieckim. Jeden z nich, o  rewolucji 
październikowej, nosił tytuł: „Na dworze jesienny wiatr wieje i z każdym 
dniem życie jest weselsze”. 

Głód dawał się nam strasznie we znaki: jedynym posiłkiem był ta 
wodnista i bardzo słona zupa z kawałkiem chleba. Po dwuletniej służbie 
wojskowej miałem tak skurczony żołądek, że jakoś dawałem sobie radę 
z tym okropnym uczuciem głodu, starając się przy tym nie podejmować 
żadnego wysiłku fi zycznego. W najgorszej sytuacji byli młodzi chłopcy, 
siłą wyrwani z domów, którzy rośli i rozwijali się.

W obozie rozpoznałem kilku znajomych: burmistrza z Klecka, puł-
kownika Chmielowskiego, paru urzędników z magistratu oraz licznych 
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mieszkańców mojego rodzinnego miasteczka. Po tygodniu Sowieci zde-
cydowali się na dokonanie ewidencji, to jest spisanie każdego więźnia. 
Miało to na celu oddzielenie wyższych ofi cerów i urzędników państwo-
wych od zwykłych obywateli. Wielu ofi cerom udało się zakamufl ować 
i  podać się za szeregowych żołnierzy. Poprzebierali się w  żołnierskie 
mundury i pozbyli ofi cerskich butów. Niestety, wielu z nich nie uczyniło 
tego, nie spodziewając się, jak okrutny może ich spotkać los.

Spis ewidencyjny przebiegał sprawnie i  bardzo konkretnie. Trzeba 
było odpowiadać na pytania, które zapisywano w kartotekach. Pytano o: 
imię i nazwisko, imię ojca, wiek, adres, zawód i co się robiło w domu, przy-
należność do różnych kółek i organizacji, wykształcenie, stopień i funkcję 
w wojsku. Po odpowiedziach każdy został przydzielony do odpowiednich 
budynków, według województw. My, szeregowi, mieliśmy możliwość po-
ruszania się wokół swoich budynków na świeżym powietrzu, natomiast 
ofi cerowie, policjanci i cywile z wyższym wykształceniem, bądź zajmują-
cy w przedwojennej Polsce wysokie stanowiska, zostali odseparowani od 
pozostałych jeńców i zamknięci w budynkach, przed którymi ustawiona 
była straż. Nie mieli prawa wychodzenia na zewnątrz bez uprzedniego 
zameldowania strażnikowi, który ich wyprowadzał i przyprowadzał. Po-
zbawieni byli możliwości swobodnego poruszania się po placu. Zawsze, 
na każdym kroku towarzyszyła im warta sowiecka.

Teraz, po spisie ewidencyjnym, zrozumieliśmy dokładnie, co mieli na 
myśli Sowieci, którzy powiedzieli nam przed jego rozpoczęciem: „Prze-
siejemy was. Grube ryby zostaną na wierzchu, a  drobnica opadnie na 
dno”. I tak też zrobili.

Głód zaczynał dokuczać nam coraz bardziej. Pamiętam, że gdy pew-
nego dnia kołchoźnicy przywieźli kartofl e, to myślałem tylko o  tym, 
jakby tu ukraść, chociaż ze dwa. Nie było to łatwe, bo każdy transport, 
a  zwłaszcza żywności, był szczególnie pilnowany przez uzbrojonych 
strażników. Przełamałem strach i ukradkiem chwyciłem dwa duże kar-
tofl e. Opanowała mnie wielka radość, że mi się udało. Do szczęścia po-
trzebowałem tylko szczyptę soli. Pobiegłem do znajomego w  kuchni 
i poprosiłem o nią. Posiadałem blaszany garnek, do którego wrzuciłem 
pokrojone ziemniaki, żeby się szybciej ugotowały, posoliłem je i rozpa-
liłem ogień z wcześniej zebranych drzazg. Patrząc, jak się gotowały, nie 
mogłem się ich doczekać. Do dziś pamiętam smak tego wspaniałego da-
nia: ziemniaków, ugotowanych w osolonej wodzie.

Jeśli chodzi o  warunki sanitarne, to były w  opłakanym stanie. Na 
piętnaście tysięcy jeńców mieliśmy tylko jedną niewielką łaźnię, więc 
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kąpaliśmy się raz w tygodniu. Była też tam możliwość oczyszczenia bie-
lizny w bardzo wówczas popularnym w Rosji piecu, zwanym przez nich 
„wszobijką”. Był to kocioł parowy, do którego wrzucano nasze ubrania 
i bieliznę, a wysokie ciśnienie pary zabijało wszystkie insekty. Najwięcej 
było wszy i pluskiew, które łaziły po nas, na które nic nie mogliśmy pora-
dzić, bo nie było żadnych środków do dezynfekcji i higieny osobistej. Nie 
dawały nam spokoju w dzień ani w nocy. Byliśmy przez nie pokąsani na 
całym ciele. Na noc obwiązałem sobie głowę chustką, żeby nie wchodziły 
mi do uszu, nosa i ust. Aby wyniszczyć to robactwo, trzeba by podpalić 
cały obóz.

Ewidencja trwała trzy tygodnie. Po jej zakończeniu, w pewien mroź-
ny poranek wszystkich jeńców, oprócz ofi cerów, spędzono na ogromną 
polanę, otoczoną lasem i uzbrojonymi enkawudzistami z psami u boku. 
Pojawiło się naczalstwo. Zaczęto wywoływać nas po imieniu i nazwisku, 
według poszczególnych województw. W odpowiedzi musieliśmy podać 
imię swojego ojca. Po tej zbiórce nasze województwo – nowogródzkie 
– nie wróciło już do obozu. Wraz z ziomkami zostałem przeniesiony do 
innego, położonego niedaleko od starego obozowiska.

W połowie listopada 1939 roku przyszedł na plac główny naczelnik 
i oznajmił nam, że na drugi dzień razem ze swoimi rzeczami mamy być 
gotowi do wymarszu. Oczywiście, jak to było w zwyczaju Sowietów, nie 
poinformował nas dokąd mamy się udać. Następnego ranka wszyscy 
czekaliśmy w gotowości do wymarszu. Otoczeni strażnikami z psami ru-
szyliśmy w stronę stacji kolejowej, pozostawiając za sobą obóz w Koziel-
sku, a w nim naszych rodaków i odizolowanych ofi cerów.

Do stacji mieliśmy około dziesięciu kilometrów. Byliśmy bardzo głod-
ni, ale zimno zmuszało do szybszego marszu, który nas rozgrzewał. Na 
stacji czekały już te same ogromne bydlęce „pulmany”, którymi tu do-
jechaliśmy. Zaczęli nas wywoływać według alfabetu po nazwisku, a  że 
moje zaczyna się na literę A, byłem więc wymieniony w pierwszej kolej-
ności. Pakowaliśmy się po pięćdziesiąt osób do każdego wagonu. Wystrój 
był identyczny, jak poprzednio: po obydwu stronach prycze, a na środku 
dwa naczynia: jedno na wodę i drugie do załatwianie swoich potrzeb. 

Załadunek trwał do późnej nocy. Wreszcie padł rozkaz dowódcy kon-
woju: „Zamykać drzwi!” I znów słychać było zgrzyt zasuwanych drzwi 
oraz dokręcanej śruby. Przed północą doczepiono lokomotywę i ruszy-
liśmy w  nieznaną drogę. Znowu zadawaliśmy siebie pytanie: „Dokąd 
tym razem?” Było to bardzo ważne, gdyż Rosja jest ogromnym krajem 
i są w niej rejony o bardzo niskiej temperaturze i straszliwych mrozach. 
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Najbardziej baliśmy się właśnie tej Syberii. Wszyscy chcieliśmy jechać 
tam, gdzie ciepło, na zachód lub na południe. Bacznie wsłuchiwaliśmy 
się w  słowa obserwatorów z  górnych prycz, ale trudno jednoznacznie 
określić kierunek pociągu przy częstych zmianach trasy. Możemy tylko 
domyślać się po mijanych stacjach kolejowych i miejscowościach. Kiedy 
okazywało się, że jedziemy na wschód – wszystkich przeszywała groza, 
kiedy zaś na zachód, to cieszyliśmy się jak dziecko, któremu mama czy-
tała bajkę, mówiąc, że wszystko w niej dobrze się skończy.

Po drodze mijaliśmy bardzo niewiele pociągów pasażerskich, nato-
miast często spotykaliśmy towarowe, bez okien, z drzwiami zasuwany-
mi i skręcanymi na specjalną śrubę. Czasami zdarzało się nam cały dzień 
stać na bocznym torze, aby przepuścić transporty pilniejsze od nasze-
go. Którejś nocy przejechaliśmy przez dużą stację kolejową – Brońsk, co 
oznaczało, że jedziemy na południe. Można było to poznać po cieplej-
szym powietrzu, które przedostawało się do naszych wagonów. Gdyby-
śmy jechali na wschód, już byśmy dawno pomarzli. 

Po przeszło tygodniowej jeździe dojechaliśmy do miasta, z którego 
widać wielkie fabryczne osiedla. Był to Krzywy Róg w obwodzie dniepro-
pietrowskim, w sowieckiej części Ukrainy, duże miasto z ogromną ilością 
kopalń rudy żelaznej. Dojechaliśmy tam nocą, pociąg się zatrzymał, ale 
nie wypuszczono nas z wagonów. Siedzieliśmy do rana bezradni i bez-
silni, rozmyślając, co nas dalej czeka. Wreszcie usłyszeliśmy jakiś ruch 
wokół naszych wagonów. 

Wagon, w  którym jechałem, z  ludźmi o  nazwiskach zaczynających 
się na literę A, został otwarty; natychmiast nas wypuszczono i  kaza-
no czekać na obszernym placu pod strażą bojców. Natomiast pozostali 
współwięźniowie ruszyli w dalszą drogę. Jak się później dowiedzieliśmy, 
pojechali do pracy pod ziemią w kopalniach rudy żelaza. My mieliśmy 
więcej szczęścia: mieliśmy pracować w  fabrykach i pomagać rosyjskim 
robotnikom.

Ze stacji kolejowej trafi liśmy do miejskiej łaźni. Był to ogromny bu-
dynek, do którego wchodziliśmy grupami, rozbieraliśmy się do naga, 
wiążąc nasze ubrania sznurkiem w charakterystyczny sposób, żeby od-
naleźć je po kąpieli. Wszystko rzuciliśmy na jedną kupę przy wszobijce 
do dezynfekcji. Już po kąpieli, goli, ruszyliśmy do następnego pomiesz-
czenia, gdzie fryzjerki ogoliły nam głowy na łyso. Z początku każdy czuł 
się zawstydzony, stojąc nago przed kobietami, które jak gdyby nigdy 
nic sprawnie wzięły się do swojej pracy i  wykonywania normy ustalo-
nej w  ich zawodzie. Wykonywały swoją pracę szybko i  fachowo, a gdy 
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odchodziliśmy, to na naszych ciałach nie było ani jednego włoska. Po 
tych zabiegach kosmetycznych trafi liśmy do następnego pokoju, gdzie 
odbywała się kontrola lekarska. Za stołem siedziała kobieta – doktor 
i jej młoda asystentka. Po kolei podchodziliśmy do nich, każdego z nas 
szczegółowo oglądały i zapisywano coś w ewidencji. Potem dostaliśmy 
już swoje wydezynfekowane ubrania, niestety nieuprane, ale przynaj-
mniej bez insektów.

Na placu przed łaźnią zrobiono zbiórkę i nareszcie po tylu dniach za-
prowadzono nas do stołówki, gdzie podano ciepłe jedzenie. Był to od tylu 
miesięcy pierwszy posiłek, po którym poczuliśmy się syci. Po najedzeniu 
się poszliśmy do baraków; były to długie izby z korytarzem pośrodku. 
Wzdłuż ścian stało około trzydziestu łóżek z szafkami. Wyglądało to zu-
pełnie inaczej niż w Kozielsku. Dużo lepiej.

Po przyjeździe do Krzywego Rogu NKWD, czyli partyjna policja rządu 
sowieckiego, oddało nas pod nadzór cywilnej ochrony. Dyscyplina trochę 
się rozluźniła i poczuliśmy się o wiele wolniejsi. Władze fabryki stworzyły 
nam o wiele lepsze warunki życiowe i jako jeńcy wojenni nie mogliśmy 
narzekać. Przed bramą stała warta cywilna nie dlatego, aby nas pilnować, 
tylko żeby ludność miejscowa nie mogła do nas przychodzić. W obozie 
nie posiadaliśmy kuchni, więc władze dawały nam po pięć rubli dziennie, 
żebyśmy chodzili do stołówki i kupowali sobie jedzenie. To dawało nam 
możliwość swobodnego wychodzenia z baraków oraz kontaktu z miejsco-
wymi ludźmi. Okazali się bardzo przyjaźni, dzielili się z nami wszystkim, 
co mieli: pieniędzmi i różnymi rzeczami, choć sami wiele nie posiadali. 
Dużo ze sobą rozmawialiśmy, najbardziej ciekawiło ich nasze życie przed 
wojną i w ogóle jak się żyje poza granicami ich Kraju Rad. Nie dziwiły nas 
te zainteresowania, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że przez dwadzieścia 
lat rządów sowieckich nie dochodziły do nich żadne prawdziwe wiadomo-
ści za świata, prócz komunistycznej propagandy. 

Mieszkaliśmy w takich samych barakach jak miejscowi ludzie żyjący 
bez rodzin, po kawalersku. Nazywali je domem robotniczym. Każdy miał 
łóżko, szafkę i nic więcej, a jak chciało się mieć trochę prywatności, to 
wystarczyło zasłonić się kocem i powstawał prowizoryczny pokój. Od-
dzielne baraki dla mężczyzn, a oddzielne dla kobiet. Patrząc obiektywnie 
na te warunki, to były straszne. Ludzie gnieździli się na kupie, mieszka-
jąc jeden obok drugiego. Dla nas, jeńców wojennych, były jednak god-
ne pozazdroszczenia, zwłaszcza gdy pomyśleliśmy o kolegach, których 
pozostawiliśmy w  Kozielsku, bądź tych, którzy pracowali pod ziemią 
w kopalniach.
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Gdy rozlokowaliśmy się w barakach, przyszła do nas wyższa władza 
nad jeńcami wojennymi z  naczelnikami zarządzającymi poszczególny-
mi fabrykami i  oznajmiono nam, że właśnie tam będziemy pracować. 
Powiedziano, że będą płacić za naszą pracę, żywić mamy się w  robot-
niczych stołówkach i o ile zajdzie potrzeba to dadzą nam buty, ubrania 
i bieliznę. Ze wszystkimi sprawami i potrzebami mieliśmy się zwracać 
do przydzielonego nam naczelnika. Zostaliśmy podzieleni na grupy i co-
dziennie przychodził po nas jeden z pracowników fabryki i zabierał do 
pracy, natomiast do baraków wracaliśmy już sami.

W całej tej zawierusze wojennej los się do nas uśmiechnął i musieli-
śmy się przystosować do nowej sytuacji. Pracowaliśmy z  ludnością cy-
wilną, którą stanowili Rosjanie, dzielili się z nami swoimi odczuciami, 
tym, co ich boli i tym, co ich cieszy. Tragiczne było tylko to, że rzeczy 
smutnych i bolesnych było dużo więcej niż cieszących i dających radość. 
Swych bolączek nie mogli dzielić z rodakami, bo jeden bał się drugiego, 
ale do nas mieli zaufanie i wiedzieli, że nie doniesiemy o  ich narzeka-
niach i niezadowoleniach do wyższych instancji.

Kiedy przychodziła pora obiadowa, wszyscy robotnicy schodzili się 
do ogromnej sali, zwanej stołówką, w której po obu stronach stały długie 
stoły. Na podwyższeniu widniał napis Dla Trudowoj Inteligencji – „Dla 
Pracowników Umysłowych”.

Tam, gdzie pracowałem, w „Elektro-montażu”, było nas ośmiu robot-
ników, więc zawsze jeden z nas szedł wcześniej i kupował talony na osiem 
zup, osiem obiadów, osiem deserów i na każdego przydziałowe trzysta 
gramów białego chleba. Zajmowaliśmy duży stół, a kelnerka zabierając 
te talony, przynosiła nam obiad, czyli wszystko, co zamówiliśmy. 

Za naszą pracę każdego dnia dostawaliśmy pięć rubli, na śniadanie 
i kolację wydawaliśmy dwa i pół rubla, pozostałe dwa i pół kosztował nas 
obiad. Nie mieliśmy powodu do narzekania, w porównaniu z niektórymi 
Rosjanami i naszymi majstrami, którzy zarabiali niewiele więcej od nas, 
a mieli na utrzymaniu rodziny i wydatki domowe. Dlatego, gdy my szli-
śmy do stołówki, oni często chodzili do roboczej kantyny, gdzie na obiad 
mieli chleb i butelkę sitra, napoju przypominającego lemoniadę. Było to 
ich codzienne menu.

Nie rozumieliśmy, dlaczego władze sowiecki odgrywają przed nami 
komedię, że w ich kraju niczego nie brakuje, jakby im zależało na utrzy-
maniu wysokiego standardu życia jeńca wojennego, gdy tak wielu rze-
czy brakowało dla własnych rodaków. Pamiętam, jak pewnego razu po-
szliśmy do kantyny, gdzie kupowaliśmy sobie tytoń i  zobaczyliśmy na 
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kasie napis: Tylko dla wojennoplennych – „Tylko dla jeńców wojennych”. 
Nie mogliśmy się nadziwić, że przy braku tytoniu stanowiliśmy grupę 
uprzywilejowaną i był do sprzedania dla nas, a nie dla obywateli ZSRR. 
Cała rzesza sowieckich robotników patrzyła na nas wtedy w  kantynie 
z zazdrością, ale nic nie odważyła się powiedzieć. Wstydziliśmy za ten 
stan rzeczy, którego nie mogliśmy pojąć. Sam nie paliłem, ale zawsze 
kupowałem tytoń dla swojego majstra, którego nazwisko, Siwa, pamię-
tam do dziś. „Kobyłka”, bo tak go nazywaliśmy, był dobrym i porządnym 
człowiekiem. Czasami w kantynie był chleb tylko dla nas, jeńców, więc 
kupowaliśmy, ile tylko było można, i dzieliliśmy się z cywilami.

Wybuch wojny sowiecko-fi ńskiej spowodował jeszcze większe braki 
w  dostawach żywności. Przed piekarnią zaczęły tworzyć się niesamo-
wite kolejki za chlebem. Każdego wieczora ustawiali się w  nich starcy 
i dzieci, bo młodzi musieli rano pójść do pracy. I choć za każdym razem 
policja rozpędzała ludzi z kolejki, oni i tak ci dobrze zapamiętywali kto 
za kim stoi i od czwartej nad ranem znowu się ustawiali, aby o szóstej, 
kiedy otworzą piekarnię, dostać upragniony bochenek chleba. Pewnego 
dnia przyszli po nas z fabryk, żebyśmy poszli do pracy, ale nie dostaliśmy 
chleba i się nie ruszyliśmy, więc zaraz jakiś główny naczelnik przyszedł 
i zaczął nas wypytywać. „Dlaczego nie idziemy do pracy?” – A my zgod-
nie odpowiedzieliśmy: „Jak to jest, żeby w Sowieckim Sojuzie brakowało 
chleba i robotnik szedł do pracy głodny?” Tak to podziałało na jego ambi-
cję, że zaczął się przechwalać, że u nich są miliony pudów chleba. Pewnie 
biedni cywile chleba nie dostali, bo za godzinę zajechała lora z chlebem 
dla nas. Po zjedzeniu śniadania wszyscy wyruszyliśmy do pracy.

Podczas pobytu w  Krzywym Rogu nawiązaliśmy bardzo przyjaciel-
skie kontakty z  miejscową ludnością. Zawsze staraliśmy się pomagać 
sobie wzajemnie we wszystkich potrzebach. Będąc tam, przekazałem 
wiadomość do moich rodziców, że jestem w niewoli sowieckiej i podałem 
mój adres. Rodzice chcieli mi przysłać małą paczkę żywnościową, ale So-
wieci nie pozwolili. Mówili wszem i wobec, że u nich wszystkiego w bród 
i nie trzeba wysyłać nikomu jedzenia. Co prawda głodny nie chodziłem, 
ale mama w Mińsku miała siostrę stryjeczną, z którą nawiązała kontakt. 
Przez tę siostrę przekazała na mój adres w Krzywym Rogu paczkę z cu-
krem i słoniną. Słonina była wtedy w Rosji prawdziwym luksusem, więc 
z kolegami podzieliliśmy tę słoninę na trzydzieści porcji i zrobiliśmy so-
bie w baraku maleńką ucztę, zjadając ją za zdrowie mojej ciotki z Mińska.

Na początku maja 1940 roku Sowieci zaczęli uzupełniać naszą ewi-
dencję, ubogacając ją o fotografi ę zrobioną przodem i z profi lu oraz od-
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ciskiem palca. Po tych zabiegach od razu zorientowaliśmy się, że spo-
tka nas coś nowego. I nie pomyliliśmy się. Niebawem władze sowieckie 
oznajmiły nam, że mamy szykować się do kolejnej wyprawy. Tym razem 
ruszaliśmy na przedwojenne tereny Polski, w  okolice Lwowa. I  choć 
przekazano nam to jako dobrą nowinę, jakoś im nie wierzyliśmy.

W połowie maja dowiedzieliśmy się, że na drugi dzień wyjeżdżamy. 
Nie wszyscy z  nas pojechali w  tym samym kierunku, ponieważ dzień 
wcześniej, robiąc czystkę, niektórych wywieziono w inne miejsce. Naza-
jutrz wszyscy pozostali wyruszyliśmy pod eskortą NKWD do pobliskiej 
stacji kolejowej. Tam znowu załadowano nas do bydlęcych wagonów, 
informując, że jedziemy z zachód. Po drodze bacznie śledziliśmy kieru-
nek jazdy. Bardzo często zdarzały się kilkugodzinne postoje na bocznych 
torach. W  tym czasie dostawaliśmy suchą, słoną rybę, której nikt nie 
jadł, ponieważ woleliśmy być głodni niż męczyć się później z braku wody 
i pragnienia.

Jadąc tak w  nieznane, mijaliśmy różne stacje kolejowe, osiedla 
i  ogromne kołchozy oraz kołchoźników pracujących na polach. Chcąc 
sprawdzić, czy i tam panuje niedostatek i głód, rzucaliśmy kołchoźnikom 
naszą suszoną rybę. Rzucili się w pogoń za naszym pociągiem, zbierając 
po drodze porzucone ryby. Mieliśmy tylko nadzieję, że wody w kołchozie 
im nie brakowało.

Jechaliśmy dość długo i  nadal nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. 
W  pewnym momencie zauważyliśmy, że pociąg podąża na wschód – 
zaczęliśmy wtedy panikować. Dopiero po zmianie kierunku na zachód 
znowu wrócił do nas jako taki spokój. Po około tygodniowej podróży za-
uważyliśmy znajome nazwy stacji kolejowych i miasteczek, co oznacza-
ło, że dojeżdżamy do polskiej granicy. I tak rzeczywiście się stało: wnet 
przybyliśmy do Lwowa. Cieszyliśmy się z tego, że znowu znajdujemy się 
w Polsce, choć Rosjanie tłumaczyli nam, że to jest Zapadnaja Ukrajina, 
czyli Zachodnia Ukraina. Po skromnym posiłku ruszyliśmy ze Lwowa 
dalej, w stronę do Przemyśla. 

Naszym celem okazała się Medyka, miasteczko położone w  połu-
dniowo-wschodniej części Polski, niedaleko Przemyśla. Po kilku godzi-
nach czekania otworzono wagony i wyszliśmy na świeże powietrze. Było 
nas około tysiąca jeńców wojennych i choć otoczeni ścisłą strażą bojców, 
byliśmy bardzo szczęśliwi, gdyż znajdowaliśmy się na naszej ojczystej 
ziemi i wśród swoich. Potem zwartą kolumną ruszyliśmy pieszo w dalszą 
drogę. Po kilkugodzinnym marszu dotarliśmy do obozu, utworzonego 
przez Rosjan z dawnego polskiego majątku folwarcznego. Cały plac oto-
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czony był dwoma rzędami drutu kolczastego na wysokości dwóch me-
trów. Obóz nazywał się Ostra Góra, nie wiem, czy była to dawna polska 
nazwa, czy też taką nazwę nadali mu Rosjanie. 

Folwarczne stajnie, stodoły i inne budynki gospodarskie zostały prze-
budowane na mieszkania dla nas – jeńców wojennych. Po rozlokowaniu 
dano nam trochę odpoczynku. Nie musieliśmy nic konkretnego robić, 
tylko stawiać się na zebrania przed naczelnikiem obozu, który informo-
wał nas o bieżącej sytuacji.

Któregoś dnia przyjechał do nas główny naczelnik na wszystkie łagry 
Zachodniej Ukrainy, nazwiskiem Sztabski. Towarzysz Sztabski doskona-
le rozumiał polską mowę, ale się do tego nie przyznawał i w rozmowie 
nigdy języka polskiego nie używał. Oznajmił nam cel naszego pobytu 
w  obozie, którym było wybudowanie drogi od Przemyśla do Lwowa. 
Wtedy odważyliśmy się powiedzieć, że przecież oni, Sowieci, najechali 
na nasz kraj w celu oswobodzenia nas, a nie przerobienia na swoich nie-
wolników i powinniśmy w tej chwili wypuścić do naszych domów, a nie 
siedzieć w obozie. Towarzysz Sztabski oznajmił na to, że jak skończymy 
tę szosę, to wtedy będziemy mogli wrócić do domów. Następnego dnia 
podzielił nas na brygady po trzydziestu jeńców w każdej. Jeden z bryga-
dy, który umiał choć trochę pisać i czytać po rosyjsku, został brygadie-
rem. Odpowiadał za nas i tylko z nim rozmawiał naczelnik, wydając mu 
różnego typu zadania i wytyczne.

Każdego ranka, po krótkim śniadaniu, czekali na nas bojcy (po trzech 
na każdą brygadę i czwarty, dowódca). Pierwszym razem przed wyjściem 
za bramę naczelnik konwoju wygłosił krótką przemowę: Ici nierozciagi-
watsia ze stroja, nie wychodit szag w  prawo, szag w  lewo. Budim strieliać 
bez predupreźdżenia. Jasne? Co znaczyło, że mieliśmy iść zwartą kolumną 
i nie rozciągać się, nie wychodzić z szeregu ani na krok w prawo, ani na 
krok w lewo. Za każdą niesubordynację i próbę ucieczki będą strzelać bez 
uprzedzenia. Na końcu padło pytanie: „Rozumiecie?” Musieliśmy na nie 
odpowiedzieć: „Tak, rozumiemy”, wtedy dał rozkaz wymarszu z obozu 
na roboty.

Przy budowie szosy wykonywaliśmy najprzeróżniejsze prace. Naj-
pierw na stacji kolejowej rozładowywaliśmy materiały z  transportów, 
które przychodziły całymi taborami wagonów. Na szosie kuliśmy kamie-
nie, kopaliśmy ziemię. Wszystkie te czynności musieliśmy wykonywać 
ręcznie, nie mając do pomocy żadnych maszyn, nawet taczek do prze-
wózki kamieni z jednego miejsca na drugi. Mieliśmy tylko „nosiłki”, jed-
ną na piersi, a drugą na plecach, w których nosiliśmy po parę kamieni. 
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Jedynymi maszynami były ogromne samochody dostawcze, tak zwane 
lory, którymi dowożono cały potrzebny materiał do budowy szosy. Resz-
tę wykonywaliśmy własnymi rękami. Sowieci traktowali nas jak darmo-
wą siłę roboczą. Postęp tych prac budowlanych był bardzo powolny, cho-
ciaż przydzielono do nich tak wielką ilość jeńców.

Mimo tych trudnych i poniżających naszą godność osobistą warunków 
czuliśmy się tu dużo lepiej niż w głębi terytorium Związku Sowieckiego. 
Były to przede wszystkim ziemie dawnej Rzeczypospolitej, czuliśmy się 
jak u siebie, spotykaliśmy dużo ludzi, głównie Ukraińców, którzy na wła-
snych plecach nosili swoje towary, aby sprzedać je w mieście. Nie byli dla 
nas zbyt życzliwi, co wynikało z przedwojennych stosunków między Po-
lakami i mniejszościami narodowymi, a przede wszystkim nie najlepszej 
polityki rządu polskiego wobec innych nacji. Jeśli zaś chodzi o Polaków, 
to okazywali nam wiele współczucia, jak również my im, bo choć oni byli 
na wolności, to mieli równie ciężkie życie co my, jeńcy wojenni.

Pamiętam, jak pewnego razu w drodze do pracy, oczywiście pilnowa-
ni przez bojców, przejeżdżaliśmy przez ukraińską wioskę. Zobaczyliśmy 
ukraińską dziewczynę czerpiącą wodę ze studni, a  nam zachciało się 
pić. Bojcy zatrzymali więc lorę i poprosili tę dziewczynę o wiadro wody. 
Wtedy ona, młoda, sympatyczna Ukrainka powiedziała: „Po co wy ich 
trzymacie – wskazując na nas – już dawno powinniście ich rozstrzelać”. 
Byliśmy bardzo zadziwieni takim „humanistycznym” rozwiązaniem pro-
blemu przez tę młodą osóbkę. Bojcy zwrócili się wtedy do nas: „Widzicie, 
jaki wasz naród?” 

Mimo tego zdarzenia i tak czuliśmy się wśród swoich i na niewolę też 
nie narzekaliśmy, choć trzeba było pracować po dziesięć, dwanaście godzin 
przez siedem dni w tygodniu, aby wyrobić normę, która gwarantowała nam 
zaledwie kilogram chleba. Wielu z nas nie mogło temu podołać i dostawało 
tylko po czterysta gramów. Czasem zdarzało się, że kontrolni zaliczali tym 
„biedakom” przydziałową normę i przydziałowy chleb, gdyż obawiali się, 
że na drugi dzień w ogóle nie pójdą do pracy. Tak więc, w dokumentacji bu-
dowy, według zapisanych norm i przydziałów chleba – szosa powinna być 
dawno zakończona, a w rzeczywistości nie było jej nawet połowy.

Jeśli chodzi o wyżywienie, to nie było rewelacyjne, ale głodu nie od-
czuwaliśmy, co było najważniejsze. Każdego dnia w czasie pory obiado-
wej na miejsce pracy dowożono nam posiłek w postaci gęstej zupy z ka-
wałkiem mięsa i  kromką chleba. Śniadanie, zupę z  chlebem i  do tego 
herbatę, jedliśmy w obozie przed wyjściem. Jak na pobyt w niewoli były 
to wręcz komfortowe warunki, gdyż wielu naszych kolegów w tym czasie 
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cierpiało głód i musiało wykonywać niewolniczą pracę. Jeśli nawet w na-
szym obozie niektórzy nie byli w stanie wykonywać normy, to staraliśmy 
się odkładać dla nich po kawałku chleba do wspólnego podziału, tak żeby 
nikt z nas nie był głodny.

Rosjanom, jak zależało na wykonaniu pracy, to starali się dbać o jeń-
ców, będących dla nich darmową siłą roboczą. Pilnowali, żebyśmy nie 
chodzili głodni, od czasu do czasu dostawaliśmy paczkę machorki i na-
wet dawali nieraz po kilka lub kilkanaście rubli, abyśmy mogli kupić so-
bie coś w naszym obozowym sklepiku. I co najdziwniejsze, nasz sklepik 
oprócz przedmiotów codziennego użytku zawsze miał na zaopatrzeniu 
adiekałon – wodę kolońską, jakby to był towar pierwszej potrzeby. Za-
opatrywani byliśmy również w buty, spodnie, bieliznę, a na zimę w wato-
wane spodnie. Często odbywały się kąpiele i nasze ubrania przechodzi-
ły przez wszobijkę. Dzięki niej nasza odzież była pozbawiona insektów 
i mogliśmy spokojnie spać.

Tutaj, w  tym obozie na terenach dawnej Rzeczypospolitej, zaczęli-
śmy pisać listy do naszych rodzin. Wiele przysyłało swym bliskim paczki 
żywnościowe, a zdarzały się nawet takie przypadki, że naczelnik pozwa-
lał na odwiedziny w  obozie. Żony odwiedzały mężów, matki – synów, 
a siostry – braci. Trwały od dwóch do trzech godzin, nigdy dłużej.

Pewnej niedzieli był piękny, słoneczny dzień i  wiele rodzin przyje-
chało, żeby odwiedzić swoich najbliższych. Jeńcy stanęli przy drucie 
kolczastym, w swych porwanych koszulach i spodniach i zaśpiewali na 
przywitanie taką piosenkę: 

Na dworje jesiennyj wiater wieje 
z kazdym dniom wsio radosnieje żyźń 
I nikto na swiete nie sumiejet 
Utrom nas smiejatsa i smucić 
Szyraka strana maja radnaja 
A mnoga w niej lasów w polej i rek 
Ja takoj drugoj strony nie znaju 
Holdzie tak wolno dyszeć czaławiek

Niestety, nie mieliśmy tak swobodnego życia, jak w  tej propagan-
dowej piosence. Bojcom nie podobał się nasz koncert i  szybko został 
zakończony przy hucznych brawach zarówno współwięźniów, jak i na-
szych bliskich. Był to jeden ze sposobów, którym chcieliśmy urozmaicić 
sobie nasze monotonne obozowe życie.
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Po kilku miesiącach, gdy podgoniliśmy robotę na wyznaczonym od-
cinku drogi, połowa naszego obozu, to jest około pięciuset ludzi wraz 
ze swoimi dobytkiem przeszło około dwudziestu kilometrów do innego 
obozu. Nazywał się Wiroczki i oddalony był trzy kilometry od Przemyśla. 
Ledwo zdążyliśmy się tam zakwaterować i już na drugi dzień musieliśmy 
pójść do pracy. Teraz nie pracowaliśmy na godziny, tylko od wschodu do 
zachodu słońca, na akord, czyli tak zwane normy ustalone przez naszych 
zwierzchników. Ile kto wyrobił normy, tyle dostawał chleba – najwięcej 
kilogram na dzień, a najmniej dwieście gramów. Niestety, nie dostawali-
śmy do niego żadnego mięsa lub tłuszczu tylko zupę ugotowaną na paru 
ziemniakach i samej wodzie. Ci, którzy mieli na tych terenach rodziny, 
otrzymywali paczki żywnościowe, ale zazwyczaj nie dochodziły do adre-
sata w całości. 

Pamiętam, jak dostałem paczkę od mamy, która przesłała moje ulu-
bione, upieczone przez nią tortowe ciasteczka, trochę kiełbasy, tłuszczu 
oraz kawałek solonej słoniny. Kiedy otrzymałem tę przesyłkę, okazało 
się, że oprócz słoniny wszystkie produkty były popsute i  musiałem je 
wyrzucić. Napisałem wtedy do mamy, żeby następnym razem wysłała 
tylko kawał dobrze osolonej słoniny. Tak też zrobiła. Była to nieoceniony 
dar, którym dzieliłem się ze współtowarzyszami niedoli. W obozie uło-
żyliśmy sobie piosenkę, którą często śpiewaliśmy: 

Normy, normy, pieruńskie normy, kilof, łopata i młot. 
Wyrabiaj normy i patrz, żebyś nie wyszedł z formy. 
I żeby tobie nie zalewał oczy pot – itd.

Pilnujący nas bojcy zachowywali się wobec nas nadzwyczaj popraw-
nie. Zawsze wieczorem rutynowym działaniem była „prawierka”, czyli 
przeliczanie nas wszystkich. Kiedy był ładny dzień, wtedy zbierano nas 
na placu i  liczono, kiedy natomiast padał deszcz lub był mróz i  śnieg, 
wówczas liczeni byliśmy w barakach. Zdarzało się czasem, że któregoś 
z nas trzymały się żarty i chował się przed liczeniem i wtedy rozzłosz-
czony bojec wygrażał, że jak nie będzie mu się zgadzała liczba, to nas wy-
pędzi na mróz. Odliczanie było dla nas również okazją do dyskusji z boj-
cami na różne tematy, np. o życiu w przedwojennej Polsce i Rosji. Od 
czasu do czasu dla urozmaicenia czasu w niewoli graliśmy z nimi w piłkę 
nożną. Trzeba przyznać, że byli do nas przyjaźnie ustosunkowani i nie 
traktowali nas jako wrogów Sowieckiego Sojuza, tylko jako przypadko-
wo schwytane ofi ary wojny.
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Ciągle im powtarzaliśmy, żeby wypuścili nas na wolność, bo już 
skończyliśmy wyznaczoną pracę, ale wciąż wymyślali coś nowego. I tak 
w kółko. Kiedyś podczas prowadzonej przez politruka pogadanki propa-
gandowej, którą mieliśmy kilka razy w miesiącu, wysunęliśmy znowu żą-
danie wypuszczenia nas do domów. Politruk odpowiedział w sposób bar-
dzo prosty. Metodą wychowawczą na dobrego obywatela w Sowieckim 
Sojuzie, była przymusowa praca w łagrach, czyli obozach pracy. Żeby być 
dobrym obywatelem Kraju Rad, trzeba przepracować przynajmniej dwa 
lata w takim łagrze, w którym równocześnie odbywa się szkolenie poli-
tyczne i propagandowe. Wychodzi z niego posłuszny, zastraszony czło-
wieczek, któremu nie przyjdzie na myśl zajmowanie się polityką, czy też 
dochodzenie swoich podstawowych ludzkich praw. Nie omieszkał nam 
przypomnieć, że jesteśmy w  obozie dopiero niecały rok, więc musimy 
wytrzymać do tych dwóch lat niewoli. Od tej pory nie mieliśmy pretensji 
do naszych naczelników i strażników, gdyż wiedzieliśmy, że są tylko wy-
konawcami odgórnej polityki swoich przywódców na Kremlu. 

Zdarzały się przypadki, że bojcy obrzucali nas wyzwiskami i odnosili 
się arogancko, ale nigdy nie stosowali przemocy i bicia. Tego nie wolno 
im było robić. Mieli tylko rozkaz utrzymać dyscyplinę i czasami kogoś 
zamykali w odosobnieniu o samym chlebie i wodzie, bądź nie dawano 
ciepłych ubrań podczas mrozów.

Często dostawałem z domu paczki żywnościowe, więc nie musiałem 
się zabijać, ciężko pracując na ten kilogram chleba, gdyż wystarczył mi 
tylko przydział czterystu gramów, który zjadałem ze słoniną, popijając 
herbatą. Pewnego razu leżałem pod drzewem, a wszyscy pracowali. Prze-
chodził obok bojec i zapytał: „Dlaczego nie pracujesz?” Odpowiedziałem, 
że bolą mnie zęby, a poza tym, „co ciebie to obchodzi – pilnuj, żebym nie 
uciekł, a od pilnowania mojej roboty jest brygadier”. Wtedy kazał mi nie 
oddalać się i nie wchodzić w zakazane miejsca.

Latem 1940 roku pracowaliśmy na drodze od Przemyśla do Medy-
ki. Naszym zadaniem było poprawienie istniejącej już jezdni od samych 
fundamentów. Tu również musieliśmy wykonywać swoje prace ręcznie, 
bo nie było żadnych maszyn. Jedyną pomocą były chłopskie furmanki, 
które dowoziły potrzebny materiał. Było ich bardzo dużo i chłopi swoją 
pracę wykonywali za darmo. Sowieci nazywali to „szarwark” – właści-
ciele jakiejkolwiek gospodarki, ogrodu i  domu musieli na rzecz społe-
czeństwa kilka dni przepracować nieodpłatnie. Jak ktoś posiadał konia 
i wóz, to był szczęściarzem, bo nimi pracował, a ten, kto tego nie miał, to 
wynajmował od innych i płacił z własnej kieszeni.
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Ukraińcy byli wymęczeni tym szarwarkiem, który szczególnie da-
wał im się we znaki latem, kiedy mieli pełne ręce roboty na własnych 
polach i obejściach. Nie mogli pracować na swoim, bo mieli nakaz pra-
cy przy remoncie szosy. Zaczęły się narzekania na sowiecki system. 
Odbywały się jednak bardzo dyskretnie, gdyż system policyjny w tym 
kraju był bardzo rozwinięty i tak naprawdę nikt nie wiedział, kto jest 
szpiegiem, a  kto nie. Jeden drugiego się bał i  raczej nie wypowiadał 
głośno swoich myśli, żeby nie trafi ć do łagru na przymusowe roboty 
lub do więzienia. W rezultacie wszyscy w milczeniu i z niechęcią wyko-
nywali nakazy sowieckiej władzy.

W  miejscowości, gdzie pracowaliśmy, większość stanowili Ukraińcy, 
a tylko sporadycznie można było spotkać Polaków. Przed wojną 1939 roku 
tamtejsza ludność miała wielkie pretensje do rządu polskiego o niespra-
wiedliwe traktowanie jej, jako mniejszości narodowej zamieszkującej tere-
ny Rzeczypospolitej. Ta polityka spowodowała obustronną nienawiść dwu 
narodów, polskiego i ukraińskiego. I kiedy wybuchła wojna doszło na tych 
terenach do wielu mordów na Polakach w ramach zemsty i nienawiści.

Przed wojną Ukraińcy śpiewali taką piosenkę: „Ne budemo platyty po-
datky, ne budemo platyty danynu”, co znaczyło, że jak przyjdą Rosjanie, to 
płacić podatków nie będą. Tak więc my, którzy pracowaliśmy z nimi na 
tej drodze i znaliśmy ich nacjonalizm, przypomnieliśmy im tę piosenkę, 
o której teraz chcieli tak bardzo zapomnieć: „Ne budemo platyty podatky, 
ne budemo platyty danynu. Spasybi Stalinu, szczo zvil'nyv nas vid poljakiv”. 
Bo choć nie płacili Rosjanom podatku w pieniądzach, to musieli płacić go 
w naturze: mięsem, jajkami, zbożem i innymi produktami rolnymi oraz 
szarwarkiem, czyli darmową pracą przy budowie szosy. Był to dla Ukra-
ińców hańbiący haracz, którzy przed wojną liczyli na swobodę od strony 
Rosjan, a nie na większą niewolę i pohańbienie.

Jesienią 1940 roku robota na naszym odcinku drogi dobiegła koń-
ca. W obozie Wiroczki koło Przemyśla było nas około pięciuset jeńców 
wojennych, podzielonych na brygady, po trzydzieści osób w każdej. Do 
stacji kolejowej o nazwie Medyka, oddzielonej około piętnastu kilome-
trów od Wiroczek, dowożono wagonami materiał potrzebny do budowy 
drogi: asfalt i tak zwany piek. Do rozładunku przysyłano kolejno nasze 
brygady. Pewnego razu nauczeni przez doświadczenie, że nie wolno nam 
rozładowywać tego niebezpiecznego materiału, który pod wpływem 
potu i temperatury wchłaniał się w ciała i powodowały trudno gojące się 
rany i poparzenia, zażądaliśmy specjalnego ochronnego ubrania i mase-
czek na twarze.
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Oczywiście nic nie dostaliśmy, ponieważ Rosjanie w ogóle nie mieli 
takich rzeczy i nie przyszło im na myśl, żeby nas ochraniać – byliśmy 
tylko tanią siłą roboczą, z którą się nikt nie liczył. Bojcy z wściekłości 
trzymali nas cały dzień na deszczu przy wagonach i dopiero późną nocą 
dostali rozkaz powrotu pieszo do obozu. Dotarliśmy do niego nad ranem 
przemoknięci do suchej nitki. Prawie wcale nie odpoczęliśmy, ponieważ 
była już pora wstawania i pójścia do następnej pracy. Cieszyliśmy się tyl-
ko, że udało nam się wywalczyć to, że nigdy więcej nie wzięto nas do 
rozładunku tego pieku.

Roboty nad naprawą szosy przeciągnęły się i zastały nas przymroz-
ki. Maszyna rozlewała smołę na zamarzniętą powierzchnię, a my na nią 
rozsypywaliśmy asfalt, po którym przejeżdżały ciężkie maszyny rolujące 
i ugniatające nawierzchnię tej jezdni. Do dzisiaj mam skojarzenia z nie-
wolą, jak tylko poczuję w powietrzu zapach smoły. Bardzo się zastana-
wialiśmy, jaką wytrzymałość będzie miała ta szosa przy takiej partackiej 
robocie. Zima 1940 roku była sroga i  mroźna, nasze ubrania zdawały 
egzamin tylko latem i wczesną jesienią, a teraz marzliśmy w nich okrop-
nie. Jedynym sposobem na rozgrzewkę była ciężka praca i ciągły ruch, 
żeby się rozgrzać.

Po zakończeniu prac na drodze następnym naszym zadaniem było 
uporządkowanie wszelkich pozostałości po obydwu stronach jezdni. Ro-
biliśmy to przy pomocy wielkich łopat do odśnieżania, bo spadł wtedy 
duży śnieg i nie sposób było robić cokolwiek bez jego wcześniejszego od-
garnięcia. Stosunek naczelnictwa do nas więźniów bardzo się zmienił 
na gorsze, gdyż nie byliśmy już tak użyteczni, jak w czasie budowy dro-
gi. Dostawaliśmy gorsze jedzenie i nie mieliśmy przydziału cieplejszych 
ubrań na zimę. Teraz do prac porządkowych szliśmy w  letnich ubra-
niach, mimo że temperatura była od minus dwudziestu pięciu do minus 
trzydziestu stopni. Próbowaliśmy walczyć u obozowych władz o swoje 
prawa, ale tylko nas wyśmiano, gdyż jak się okazało jeniec, podobnie 
jak obywatel sowiecki, nie miał prawa głosu. Mogliśmy tylko posłusznie 
wykonywać rozkazy. 

Na początku zimy 1940 roku, kiedy warunki stały się nie do znie-
sienia, ogłosiliśmy strajk głodowy i  nie wyszliśmy do pracy. Rano ku-
charz zameldował obozowym władzom, że „wojennoplennyje odmówili 
przyjąć śniadania”. Natychmiast przybył do obozu wyższy rangą naczel-
nik i powiedział: „Nam na pięciuset jeńcach nie zależy, w każdej chwili 
możemy was powystrzelać jak psów. Możemy też was wywieść, gdzie 
w dwóch kożuchach będzie wam zimno”. Na koniec dodał, że „to są ita-
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liańskie zabastawki, czyli włoskie strajki, które w  Rosji sowieckiej są 
niedopuszczalne”.

Na nasze szczęście mieliśmy bardzo ludzkiego dowódcę ochrony, któ-
ry bez żadnych sowieckich świadków doradził nam, że bezpieczniej jest 
żądać ciepłych butów, bielizny, spodni watowych, kufajek, ciepłych cza-
pek i przede wszystkim lepszego jedzenia. Przez kilka następnych dni, 
przyjeżdżało coraz to nowe naczalstwo, żeby wykryć organizatorów na-
szego strajku głodowego. Jak się później okazało, również w okolicznych 
obozach jenieckich też trwały takie protesty.

Po tygodniu strajkowania zebrano nas wszystkich brygadami na obo-
zowym placu i kazano ruszać do pracy. Śniegu wtedy nasypało mnóstwo, 
więc każdy dostał do ręki łopatę i z niechęcią musieliśmy wrócić do swo-
ich stałych codziennych zajęć. I tak zakończył się nasz strajk. Jego jedy-
nym plusem było to, że minimalnie poprawiło się jedzenie i dostaliśmy 
ciepłe buty. Niestety, zmieniono całe naczalstwo obozu z tym zaprzyjaź-
nionym ofi cerem na czele, a dano nam innych. Po pewnym czasie kilku 
naszych towarzyszy niewoli, których nowe władze podejrzewały o  or-
ganizowanie buntów, zabrano w nieznanym kierunku. Dopiero później 
dowiedzieliśmy się, że zostali przeniesieni do sąsiedniego obozu, a nie 
np. rozstrzelani.

Dzięki temu, że nasz obóz był położony niedaleko stacji kolejowej, 
mieliśmy możliwość obserwacji, jak codziennie – dopóki nie wybuchła 
wojna niemiecko-sowiecka – szły do Niemiec całe transporty żywności, 
zaopatrzenia i ogromne cysterny benzyny.

W połowie zimy 1940 roku przeniesiono nas do obozu w miasteczku 
Jaworów, położonym niedaleko Lwowa. Od razu napisałem list do rodzi-
ców, informując ich o zmianie mojego pobytu i adresu, gdyż przesyłali 
mi często paczki żywnościowe, trzymające mnie przy życiu.

Pewnej nocy miałem sen, można go nazwać proroczym, gdyż w stu 
procentach się spełnił. Śniło mi się, że się z kimś biłem i w pewnym mo-
mencie zobaczyłem obok moją mamę; już miałem mocno uderzyć prze-
ciwnika, a wtedy odzywa się: „Synu, nie bij, bo będziesz za to odpowia-
dał. Ja go uderzę i wtedy będę się z tego tłumaczyć”. Zaczęła się bardzo 
mocno z tym kimś bić. Kiedy waliła go po głowie, wtedy się obudziłem. 
Byłem tak podekscytowany swoim snem, że obudziłem kolegę i opowie-
działem mu wszystko. Wyraziłem też przypuszczenie, że mama pewnie 
odwiedzi mnie w obozie. 

Ten sen był niczym telegram od mamy, nie mogłem się doczekać, kie-
dy ją zobaczę – tak byłem pewien, że przyjedzie. Co rusz spoglądałem na 
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bramę, czy nie widać już w niej mojej matki. Jaka ogarnęła mnie niewy-
słowiona radość i szczęście, kiedy wreszcie zobaczyłem jak w moim kie-
runku idzie bojec z kobietą i młodym mężczyzną. Od razu rozpoznałem 
swoją matkę, a w mężczyźnie – młodszego brata. Sen się spełnił, gdyż 
mama rzeczywiście pobiła się w pociągu z pewnym mężczyzną, Przyje-
chała do mnie chora i bardzo wyczerpana długą drogą z Baranowicz do 
Lwowa, a potem do Jaworowa, do naszego obozu. Pomimo tego zmęcze-
nia tryskała szczęściem i radością ze spotkania ze mną. Bojcy wpuścili 
ich na teren obozu i pozwolono nam tylko na dwugodzinne, ale nieza-
pomniane spotkanie. Wszyscy płakaliśmy, że wreszcie się spotkaliśmy, 
choć w niewoli i mieliśmy nadzieję, że już następne spotkanie nastąpi 
w lepszej scenerii. 

Mama przywiozła dużo jedzenia, ale największą niespodziankę 
zrobiła mi ciastem z miodem, które tak bardzo lubiłem, będąc jeszcze 
w domu i zawsze podkradałem je ze spiżarki. Po dwóch godzinach z wiel-
kim żalem i łzami w oczach pożegnałem swoich najbliższych, życząc im 
szczęśliwej drogi do domu.

W obozie mieliśmy teraz wykonywać różnego rodzaju roboty porząd-
kowe w polu i na drogach. Jeśli chodzi o jedzenie, było fatalne, ale cie-
szyliśmy się, że nie głodujemy. Długo tu nie przebywaliśmy, bo po trzech 
miesiącach załadowali nas w  ogromne lory, ładując po cztery rzędy 
w każdej. Był to system siadania na jodełkę, który polegał na tym, że je-
den siadał z rozszerzonymi nogami, a drugi lokował się między jego no-
gami i tak dalej. W ten sposób można było zapakować bardzo dużo ludzi. 
Zawsze musieliśmy siedzieć tyłem do kierunku jazdy i nigdy nie byliśmy 
informowani, gdzie jest nasz następny obóz. Wyruszyliśmy wcześnie 
rano, mijając różne miejscowości, a wśród nich i Lwów. Na nowe miejsce 
dotarliśmy późnym wieczorem, nie orientując się w ogóle, gdzie się znaj-
dujemy. Po rozlokowaniu po barakach i po skromnym posiłku poszliśmy 
spać. Na drugi dzień zerwaliśmy się wczesnym rankiem. Okazało się, 
że już przed nami dowieziono tu transport tysiąca jeńców wojennych 
i z naszą pięćsetką było teraz tysiąc pięćset darmowych robotników.

Obóz nazywał się Czerlany i był położony pomiędzy Lwowem a Gród-
kiem Jagiellońskim. Powstał najprawdopodobniej w  byłym majątku 
ziemskim, na co wskazywały budynki gospodarskie. Zamiast trzody 
chlewnej teraz zajmowaliśmy je my, jeńcy wojenni. Nazajutrz spędzono 
nas na plac, gdzie przemówił naczelnik, informując o tym, że chwilowo 
tutaj będziemy mieszkać i pracować. A mieliśmy bardzo odpowiedzialne 
zadanie. Rząd sowiecki i partia komunistyczna zdecydowały, że w tym 
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miejscu ma powstać lotnisko dla samolotów wojskowych. Zostaliśmy 
uświadomieni, jak wielkie nadzieje pokłada w nas rząd sowiecki i  liczy 
na naszą lojalność oraz uczciwą pracę, która pozwoli na szybkie zakoń-
czenie powierzonego nam zadania. 

Słuchaliśmy tej przemowy w milczeniu, a naczelnik kontynuował, jak 
będziemy dobrze traktowani, karmieni i  zaopatrywani w  najpotrzeb-
niejsze rzeczy: buty, bieliznę i inną odzież. Miał być utworzony sklepik, 
w którym będą takie towary jak: żyletki do golenia, woda kolońska, my-
dło, cukier, a nawet perfumy. Wtedy ktoś zapytał: „A co z pieniędzmi?” 
Naczelnik odpowiedział: „To już wasza sprawa, jak będziecie dobrze pra-
cować i przekroczycie dzienną normę pracy, wtedy dostaniecie zapłatę 
pieniężną”. Na koniec swojej przemowy dodał, że ma nadzieję, że kiedy 
skończymy budowę lotniska, to zostaniemy wypuszczeni do naszych 
domów, na upragnioną wolność. Każdy z nas słuchał tego przemówie-
nia z obojętnością, bo wiedzieliśmy, że nie ma w nim ani słowa prawdy, 
a tylko komunistyczna propaganda, bo Sowieci nigdy nie dotrzymywali 
swoich obietnic.

Po tej agitacji bojcy zaczęli tworzyć z nas brygady po trzydziestu lu-
dzi w każdej plus brygadier, który odpowiadał za pracę powierzonych 
mu ludzi. Powstało pięćdziesiąt brygad, przydzielonych do odpowied-
niego rodzaju pracy. Co rano, zaraz po wschodzie słońca, wyruszali-
śmy na swoje odcinki. Obszar, na którym miało powstać lotnisko, był 
ogromny, a maszyn niewiele. Wszystko trzeba było wykonać własnymi 
rękoma, jedynie lory dowoziły potrzebne materiały do budowy. W ra-
mach szarwarku uczestniczyły również w  tej pracy setki ukraińskich 
furmanek.

Pracowaliśmy siedem dni w tygodniu, po dwanaście godzin dziennie, 
także mieliśmy tylko noc na odpoczynek. Jeśli chodzi o wyżywienie, jest 
ono skromne i postne, choć bardzo głodni nie chodzimy, to jednak dało się 
nam we znaki brak witamin. Wielu z naszych współbraci w niewoli zaczę-
ło chorować na tak zwaną „kurzą ślepotę”. Trzeba było ich prowadzić do 
pracy pod rękę, bo z powodu utraty wzroku nie byli w stanie sami iść. O tej 
sytuacji zostały poinformowane władze obozowe i zareagowały one na nią 
w ten sposób, że każdego wieczoru po pracy dostawaliśmy jedną łyżkę tra-
nu i troszkę poprawiło się jedzenie. Mnie udało się uchronić przed tą cho-
robą dzięki paczkom żywnościowym z domu i to głównie słoninie, która 
podtrzymywała mnie przy siłach. Czasami też w naszym sklepiku dokupy-
wałem sobie cukier w kostkach, który popijałem z herbatą, bo przed wojną 
modne było hasło „cukier krzepi”, w co święcie wierzyliśmy. 
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Dodatkową atrakcją było utworzenie przez władze obozowe orkiestry 
z  jeńców wojennych. Codziennie o świcie, gdy pięćdziesiąt brygad wy-
chodziło do pracy, przygrywała nam do wymarszu. Również jak wracali-
śmy po dwunastu godzinach, to witała nas swymi marszami i katiusza-
mi. Byliśmy źli, że władze w ten sposób potrafi ły się naśmiewać z naszej 
biedy. Pracując, czuliśmy się bardziej swobodnie, gdyż bojcy stali daleko 
i nie patrzyli, co robimy. Pilnowanie nas było powierzone konwojentom, 
którzy szczelnie otaczali plac, na którym pracowaliśmy.

Przydzielono mnie do brygady stolarskiej, gdzie składano formy 
z desek i zbijano. Ja układałem je na wyznaczonym miejscu, w tak zwaną 
szachownicę w poziomie. Następne brygady dowoziły cement i zalewały 
gotowe „oczka”. Budowa lotniska, choć powoli, to jednak posuwała się 
naprzód.

Było już lato 1940 roku, wszyscy tęskniliśmy za wolnością i  swoimi 
rodzinnymi stronami. Dużo rodzin przyjeżdżało odwiedzać najbliższych, 
zdarzały się udane ucieczki. Uciekali przeważnie ci, którzy pochodzili z za-
boru niemieckiego. Wieczorem, po skończonej pracy, kiedy trzeba wracać 
do obozu, bojec, który nie mógł doliczyć się swoich ludzi, brał pierwszego 
lepszego cywila – Ukraińca, wciągał do jenieckiego szeregu i nie słuchając 
jego protestów, prowadził do obozu. W ten sposób bojec był kryty, bo ilu 
ludzi zabrał ze sobą, to tylu dostarczał z powrotem. Liczba się zgadzała, 
a co dalej władze obozowe zrobią z nowym jeńcem, już go nie obchodziło.

Aby szybciej skończyć lotnisko, Sowieci zorganizowali nocną zmianę 
pracy bez konwoju. Pracowali na niej Ukraińcy, Białorusini i Żydzi, po-
nieważ były to spokojniejsze nacje niż my, Polacy i nie próbowali uciec. 
Po nocnej pracy wracali do obozu i spędzali w nim cały dzień, nie mogąc 
nigdzie pójść.

Lato było piękne, słoneczne i ciepłe, nie mieliśmy powodów do du-
żych narzekać, ale każdy nosił w sercu tęsknotę za swoimi. Wykończyli-
śmy też prawie połowę lotniska. Często przychodził do nas politruk i ro-
bił pogadanki oraz dyskusje na temat sytuacji na frontach. Najczęściej 
tylko słuchaliśmy, ale kiedy zaczynał mówić o sprawach polskich, wtedy 
zaczynaliśmy stawiać kontrę. Politruk zawsze przynosił propagandową 
gazetkę, którą po przeczytaniu rwaliśmy na kawałki do zawijania rosyj-
skiego tytoniu, tzw. karaszkowa. 

W  ostatnich tygodniach politruk zmienił ton w  przedstawianiu 
stosunków sowiecko–niemieckich. Skończyły się pochwały dla Niem-
ców, a zaczęły żartobliwe opowiadanie anegdot o nich. Pamiętam jed-
ną z nich: „Mołotow – minister spraw zagranicznych Sowietów pyta się 
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Ribbentropa – ministra spraw zagranicznych Niemiec – Z jakiego powodu 
Niemcy zgrupowali tak ogromną liczbę wojska przy sowieckiej granicy? Rib-
bentrop odpowiada na to: Dlatego, że granica sowiecka jest najbezpiecz-
niejsza dla wojsk niemieckich i mogą tam spokojnie odpoczywać. Następnie 
pyta Mołotowa: A czemu to tyle wojska sowieckiego ustawiliście przy grani-
cy z Niemcami?, na co ten wyjaśnia: Dlatego, żeby żołnierze niemieccy mogli 
spokojnie sobie odpoczywać”.

Na koniec swoich pogadanek politruk coraz częściej wychwalał już 
nie Niemcy, ale zachodnie mocarstwa: Stany Zjednoczone i Anglię. Po 
tonie jego wypowiedzi domyśliliśmy się, że dzieje się coś niedobrego 
w  stosunkach dyplomatycznych sowiecko-niemieckich. Dla nas, Pola-
ków, każdy konfl ikt tych dwóch państw, odwiecznych wrogów naszej 
ojczyzny, był korzystny.

Nadal pracowaliśmy całe tygodnie, po dwanaście godzin dziennie, 
i budowa lotniska posuwała się do przodu. Dało nam to możliwość ob-
serwacji pobliskiej stacji kolejowej, gdzie wcześniej zaobserwowaliśmy 
częsty ruch pulmanów, to jest ogromnych wagonów w stronę Niemiec. 
Obecnie ten ruch prawie ustał. 20 czerwca 1941 roku politruk znowu 
przyszedł i był bardzo przychylnie ustosunkowany do Polaków. Z wrogo-
ścią mówił na temat agresji Niemiec na nasz kraj. Ta zmiana w jego tonie 
wypowiedzi dała nam dużo do myślenia. Nie wiedzieliśmy, skąd nagle 
takie przyjazne wypowiedzi pod naszym adresem. 

AGRESJA NIEMIECKA NA ZSRR 

W  niedzielę, 22 czerwca 1941 roku, jak zwykle wyszliśmy na plac 
brygadami do zbiórki. Na czele każdej z  pięćdziesięciu brygad stanął 
brygadier i przy dźwiękach marsza przygrywanego przez naszą obozową 
orkiestrę, wyruszyliśmy o świcie do pracy. Pracowaliśmy normalnie, jak 
w każdy inny dzień, aż tu nagle rozległ się warkot nadlatującego samo-
lotu. Za nim leciał kolejny. W powietrzu rozpoczęła się strzelanina i so-
wiecka maszyna w płomieniach runęła na ziemię. Byliśmy zaszokowani. 
Niedaleko nas stał politruk i zapytaliśmy go, co tu się dzieje? Odpowie-
dział, że przecież sami lepiej wiemy, co.

Po tym zdarzeniu ogłoszono alarm. Naczalstwo i ochrona obozowa 
kazali nam wracać do obozu, gdzie zebraliśmy się na głównym placu 
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i słuchaliśmy radia, a w nim przemówienia Niemców w języku rosyjskim, 
ukraińskim i białoruskim. Było mniej więcej tej treści: „Wy rosyjski na-
ród nie bójcie się, my wam nic złego nie zrobimy, my tylko ten komuni-
styczno-żydowski rząd rozpędzimy”.

Później zjedliśmy w pośpiechu obiad i musieliśmy stawić się ponow-
nie na placu, tym razem ze wszystkimi swoimi rzeczami w  gotowości 
do wymarszu. Po południu ruszyliśmy pieszo w kierunku Lwowa. Każ-
dy dźwigał na plecach cały swój dobytek, gdyż nie wiedzieliśmy co bę-
dzie nam w przyszłości potrzebne i  gdzie nas los rzuci. Po kilkunastu 
kilometrach forsownego marszu niektórzy zaczęli wyrzucać po drodze 
rzeczy mniej praktyczne, gdyż nie mieli już sił do niesienia. Tak sobie 
myśleliśmy, że gdyby wtedy ktoś za nami jechał i zbierał te rozrzucone 
rzeczy, to bardzo by się wzbogacił, gdyż pozbierałby różności po półto-
ra tysiącu ludziach. Ja dodatkowo miałem dziesięć kilogramów słoniny, 
którą dostałem z domu. Razem z dwoma kolegami, którzy pomagali mi 
nieść moje rzeczy, mieliśmy w czasie postoju dobrą przekąskę. Słonina 
i cukier w kostkach dawały mi siłę w tej dalekiej tułaczce.

Szosa zalana była cywilami, wojskiem i całym transportem, który za-
wsze towarzyszy wojsku. Cywile wpadli w panikę, nie wiedząc dokład-
nie, w którą stronę iść. W większości każdy uciekał na wschód, skąd wie-
lu pochodziło. Byliśmy tak umęczeni tym marszem, że nawet nie chciało 
nam się rozmawiać, ale każdy w duszy cieszył się z istniejącej sytuacji, 
bo mogła oznaczać tylko polepszenie naszego losu i  wyjście z  sowiec-
kiej niewoli. Spoglądaliśmy przy tym na politruka, jak się teraz znajduje, 
gdyż zawsze nas zapewniał, że już nigdy więcej na Ukrainie i Białorusi 
wojen nie będzie. Potrafi ł jednak tylko pędzić nas przed sobą, uciekając 
przed niemiecką inwazją. 

Naród ukraiński również był wrogo ustosunkowany do Sowietów za 
lata komunistycznej udręki, za zsyłki i przymusowe roboty. Po drodze 
widzieliśmy w rowach trupy Sowietów, których zabiła ukraińska par-
tyzantka poukrywana w pobliskich lasach. Bojcy natomiast, jak tylko 
widzieli w mijanych domach jakieś światło, to strzelali bez ostrzeżenia. 
Kiedy dotarliśmy do Lwowa, miasto było opustoszałe, tylko gdzienie-
gdzie pozostały małe zbiorowiska ludzi. Maszerowaliśmy ostatkiem 
sił, dużo naszych starszych kolegów osłabło, a żadnego transportu nie 
widać. Musieliśmy nadal iść do przodu, bo Niemcy deptali nam po pię-
tach. Odpoczynki były tylko kilkuminutowe. Wreszcie doszliśmy do 
miejscowości Winniki, położonej niedaleko Lwowa. Rozlokowano nas 
na jedną noc w byłym sowieckim obozie jenieckim. Następnego dnia, 
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gdy trzeba było już wstawać, przyszła mi do głowy myśl, żeby się scho-
wać pod pryczami i nie iść dalej, gdyż byłem bardzo zmęczony. Chcia-
łem już zrealizować swój plan, ale kolega siłą odwiódł mnie od niego. 
Jak się później okazało, miałem wielkie szczęście, że nie zostałem. 
Kiedy staliśmy na drodze gotowi do marszu, bojcy z psami weszli do 
baraków i przeprowadzili szczegółową rewizję, wyciągając tych, którzy 
chcieli uciec. W pewnym momencie usłyszeliśmy krzyki i  jęki schwy-
tanych, ponieważ bojcy poprzebijali ich bagnetami, pozostawiając na 
pastwę losu. 

Reszta naszego transportu maszerowała w stronę miejscowości Zło-
czów. Wielu kolegów ze zmęczenia padało i zostawało z tyłu. Momen-
tami zdawało nam się, że jesteśmy otoczeni przez Niemców. Bojcy spę-
dzili wszystkich do wąwozu i  jeden z jeńców w panice zaczął krzyczeć, 
że teraz nas wystrzelają. Nic takiego nie nastąpiło i kiedy wszystko się 
uspokoiło, ruszyliśmy w dalszą drogę, w stronę Tarnopola. Ze zmęczenia 
ciągnęliśmy nogę za nogą, ale pozostanie w miejscu, równało się śmierci, 
a na dodatek siły i energię odbierał strach i panika.

Minęliśmy Tarnopol i  zmierzaliśmy w  stronę Podwołoczyska, czyli 
byłej granicy polsko-sowieckiej. Była to mała miejscowość po stronie 
polskiej, z ładnymi domkami i panującym w niej porządkiem. Zaraz jed-
nak przeszliśmy na stronę sowiecką, do Wołoczysk. Wchodząc do tego 
miasteczka, mieliśmy odczucie, jakbyśmy wstępowali w  jakąś otchłań. 
Wszędzie ciemno, niechlujnie, budynki poniszczone, wszystko wokół 
porozwalane. Widać, że nie ma tu gospodarza, że wszystko jest wspól-
ne, czyli niczyje, a obie miejscowości dzieliło od siebie tylko tysiąc me-
trów. Tutaj wszakże bojcy dumnie oznajmili nam, że dopiero teraz czują 
się bezpieczni, jakby byli u siebie w domu. Nic dziwnego, bo do tej pory 
przez całą drogę byli ostrzeliwani przez Ukraińców jako nieproszeni go-
ście w ich kraju.

Podczas tego przeszło tygodniowego marszu byliśmy często ostrze-
liwani przez niemieckie samoloty. Kiedy nadlatywały, bojcy rozbiegali 
się po obydwu stronach szosy i kładli w rowach. Krzyczeli, żebyśmy ro-
bili to samo, ale my staliśmy zwartą kolumną na środku drogi, w ogó-
le się nie ruszając. Był to jakby znak dla niemieckich pilotów, że nie 
jesteśmy Sowieci, tylko jeńcy wojenni. I o dziwo niemieckie samoloty 
ostrzeliwały najpierw jedną stronę szosy, później drugą, nas zostawia-
jąc w spokoju. Z naszej gromady nikt nie zginął, natomiast bojcy ponie-
śli duże straty. Nic też dziwnego, że byli wściekli za taką taktykę obrony 
z naszej strony.
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Następnego dnia w Wołoczyskach podstawiono ogromne wagony, 
do których nas załadowano i pozamykano na tradycyjne śruby. Znów 
czekaliśmy na wyjazd w niewiadomym kierunku. W nocy słychać było 
nadlatujące niemieckie samoloty, które zaczęły nas ostrzeliwać. Poza-
mykani w wagonach i niemający żadnej możliwości obrony lub ucieczki 
modliliśmy się do Boga o opiekę. Modlitwy musiały być przez Najwyż-
szego wysłuchane, gdyż żadnemu z nas nic się nie stało, również tory 
zostały w nienaruszonym stanie, co umożliwiło nam dalsze podróżo-
wanie.

Po tygodniowej jeździe i długich postojach dotarliśmy do Starobiel-
ska. Wyładowaliśmy się z  wagonów i  każdy marzył, żeby rozprosto-
wać nogi i dostać coś do jedzenia, bo byliśmy bardzo głodni. Czuliśmy 
się bardziej bezpieczni, gdyż linia frontu była od nas daleko. Po paru 
godzinach marszu doszliśmy do obozu. Był to ogromny klasztor znaj-
dujący się na przedmieściach Starobielska, otoczony kilometrowymi 
murami, do którego wchodziło się przez olbrzymią bramę, prosto na 
obszerny dziedziniec. W  centrum stała dominująca swym ogromem 
stara cerkiew, a  wokół niej porozsiewane były mniejsze budynki. Za 
caratu w tym miejscu modlili się i pracowali mnisi, a obecnie władze 
komunistyczne trzymały swoich darmowych robotników, wrogów 
państwa i ludu wyłapanych przez KGB18. Na miejsce mnichów przywie-
ziono więźniów, którzy spali na pryczach poupychani jak tylko można 
najściślej.

Lipiec 1941 roku był upalny. Ruch w naszym obozie panował nie-
samowity, codziennie słuchaliśmy komunikatów z  frontu i  informa-
cji o  przesuwającej się linii frontu. Na ustach pojawiał się nam led-
wie zauważalny uśmiech, kiedy informacje były dla Polaków radosne 
i  przynoszące nadzieję. Niestety, nie były one wesołe dla Sowietów. 
Miejscowi rolnicy przywozili codziennie wozy pełne słodkich melo-
nów, które od nich kupowaliśmy, więc nie głodowaliśmy, a oprócz tego 
dostawaliśmy jeszcze nie najgorsze jedzenie. Objadaliśmy się do syta. 
Sowieci nie byli dla nas bardzo okrutni, gdyż sytuacja dla panowała 
niepewna i  nie wiedzieli jak się w  niej odnaleźć. Nie pędzili nas co-
dziennie do ciężkiej pracy, ale czas spędzaliśmy na czekaniu, co nam 
przyniesie los.

Po kilku dniach nas, przybyłych z  obozu Czerlany, spędzono na 
dziedziniec i zrobiono zbiórkę. Po kolei zaczęto wyczytywać nazwiska. 

18  KGB – Kommitiet Gasudarstwiennoj Bezopastnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego.
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Opuszczaliśmy Czerlany w liczbie półtora tysiąca ludzi, teraz okazało 
się, że brakuje dwieście pięćdziesiąt osób. Naczelnik obozu z  cynicz-
nym uśmiechem i chytrym spojrzeniem zapytał: „A gdzie reszta braku-
jących ludzi?” Chórem odpowiedzieliśmy: „Zapytaj swoich bojców, co 
się z nimi stało. My tylko słyszeliśmy jęki i krzyki naszych zmęczonych 
i słabych kolegów, pewnie sami lepiej wiecie, co z nimi zrobiliście”. Na-
czelnik już się nie odezwał i tylko wykreślił ze swej listy brakujące na-
zwiska.

Trzeba tu zaznaczyć, że zanim przybyliśmy do Starobielska, było tam 
już mnóstwo jeńców, nie tylko wojennych, ale i wcześniej aresztowanych 
cywilów. Przy takiej ilości ludzi trudno było utrzymać czystość i higie-
nę. Wszędzie panował brud i insekty, nie mogliśmy spać w barakach, bo 
wszędzie chodziły wszy i pluskwy. Lazły za nami, nawet jak spaliśmy na 
dworze i kąsały niemiłosiernie.

UMOWA PoLSKO-RADZIECKA 

30 lipca 1941 roku została podpisana umowa polsko-sowiecka. Od tego 
momentu zmienił się radykalnie stosunek Sowietów do nas. Kiedy wy-
słuchaliśmy przez radio pierwszego przemówienia o aktualnej sytuacji 
na froncie, wtedy politruk przemówił: „Co było między nami, to już za-
pomnijmy! Teraz jesteśmy sprzymierzeńcy i  mamy wspólnego wroga. 
Będziemy wspólnie walczyć przeciw niemu. I nie chcę już widzieć na wa-
szych ustach uśmiechu, kiedy to dowiadujecie się, że Sowieci są wyparci 
z jakiejś miejscowości i zmuszeni do wycofania”. Byliśmy zaskoczeni ta-
kim obrotem polityki i całą sytuacją. Niestety, nie było łatwo przestawić 
nasze myślenie tak od razu, tym bardziej że po tych wszystkich doświad-
czeniach osobistych i historycznych, nie mieliśmy do Sowietów zaufania 
i trudno nam było się z nimi bratać.

Pewnego dnia Sowieci ogłosili, że do naszego obozu przyjedzie 
przedstawiciel władz polskich. Zaczęły się przygotowania do przyjęcia 
gościa, poprawiło się jedzenie, ale ubrań i  nowej bielizny nie dostali-
śmy. Utworzyliśmy spośród jeńców komitet powitalny, który w imieniu 
nas wszystkich miał przyjąć przedstawiciela Polski. Jego zadaniem było 
poinformować nas o bieżącej sytuacji politycznej, a przede wszystkim 
o amnestii dla wszystkich Polaków znajdujących się w niewoli sowiec-
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kiej. Zebraliśmy się na głównym dziedzińcu w  celu powitania nasze-
go przedstawiciela. Był nim, jak się nie mylę, pułkownik Wiśniewski, 
ubrany w przedwojenny mundur ofi cera Wojska Polskiego. W krótkich 
słowach powiedział o  amnestii, z  której korzystają obywatele Polski 
i o tworzeniu się armii polskiej na terenie Związku Sowieckiego, w celu 
pobicia i zwyciężenia razem z Armią Czerwoną naszego wspólnego wro-
ga, jakim są Niemcy hitlerowskie. Po tym przemówieniu odbyła się in-
spekcja obozu w asyście naczalstwa obozowego. Następnie pułkownik 
Wiśniewski, dając kilka zleceń naszemu komitetowi, odjechał gorąco 
przez nas żegnany.

W ciągu kilku następnych dni rozpoczął się na nowo spis przed na-
szym wstąpieniem do Wojska Polskiego. Okazało się, że wielu z nas mia-
ło różne stopnie wojskowe i pochodziło z różnych warstw społecznych. 
Nasunęła mi się tu myśl, że kiedy Rosja podpisała pakt z Niemcami, jed-
nym z  punktów było zapewnienie pozostania na jej terenie obywateli 
polskich, którzy wywodzili się z dawnego zaboru rosyjskiego, a pocho-
dzących z zaboru niemieckiego odsyłano do Generalnej Guberni. Jak to 
się odbywało w praktyce, tego nie wiem. Wiem natomiast, że w czasie 
spisu kazano zgłosić się do biura sowieckiego tym jeńcom, którzy czuli 
się związani z Niemcami, bądź mieli niemieckie nazwiska. Zrobiło tak 
wielu kolegów, mając nadzieję, że w najbliższym czasie będzie wymiana 
jeńców pomiędzy Niemcami a Sowietami. Po pewnym czasie przeniesio-
no ich do innego obozu, gdzie nie traktowano ich dobrze, gdyż byli dla 
Sowietów wrogami, a nie jeńcami wojennymi.

Mieliśmy teraz pełne ręce roboty z tworzeniem rejestracji rekrutów 
zgłaszających się do nowo tworzonego Wojska Polskiego. Kiedy zakoń-
czyliśmy spisy, okazało się, że tych, którzy podawali się za Niemców, nie 
umieszczono na listach, tylko odseparowano do osobnych budynków. 
W tym też czasie ogromną lorą dowieziono do obozu około pięćdziesię-
ciu nowych więźniów, którym nie wolno było się z nami kontaktować. 
Było to dla nas przykre, ponieważ byliśmy jedną nogą na wolności, a ci 
biedacy zajmowali nasze miejsce.

Wreszcie przyszła upragniona amnestia. Radość nasza była nie do 
opisania. Mieliśmy wreszcie możliwość na powrót stać się wolnymi ludź-
mi. Każdemu z nas wypłacono po pięćset rubli sowieckich, za które nic 
– oprócz melonów – nie mogliśmy kupić, bo niczego innego w naszym 
sklepie nie było. Wartość tych pięciuset rubli na czarnym rynku równała 
się dwom dużym szklankom machorki. I  takie to było odszkodowanie 
rządu sowieckiego za dwa lata niewoli na „nieludzkiej ziemi”. 
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ORGANIZOWANIE WOJSKA POLSKIEGO 
NA TERENIE ZSRR 

Na początku sierpnia 1941 roku, wczesnym rankiem, władze obozo-
we zarządziły zbiórkę tych, którzy zgłosili się do wojska. Wywoływano 
nas po nazwisku i każdy z dumą przybierał postawę żołnierską. Stwo-
rzyliśmy dużą, zwartą kolumnę liczącą około dwóch tysięcy żołnierzy. 
Najstarszy rangą wojskową spośród nas wydał komendę: „Baczność! 
Wyjście na wolność”. Bojcy otworzyli bramę i wypuścili nas z obozu. Ru-
szyliśmy w kierunku stacji kolejowej zwartym krokiem, trzymając fason 
wyszkolonego żołnierza armii polskiej. Szliśmy tak bez żadnej ochrony 
i groźby zastrzelenia bez ostrzeżenia. Długo nie mogliśmy się do tego 
przyzwyczaić. Tak stałem się wolnym człowiekiem, cudem uratowanym 
z niewoli sowieckiej. 

Na stacji kolejowej w Starobielsku załadowaliśmy się do znanych nam 
już pulmanów, ale już nie jako jeńcy, tylko żołnierze. Drzwi wagonów 
nie były zaśrubowane, więc mogliśmy obserwować przez nie świat i kie-
dy był postój, to wyskakiwaliśmy do pobliskich sklepów, żeby sobie coś 
kupić. Musieliśmy tylko uważać, kiedy pociąg rusza, bo nigdy nie było to 
wiadome, a mógł odjechać bez nas. Jechaliśmy za Wołgę, do południo-
wo-wschodniej Rosji. Raz na dobę dostawaliśmy gorący posiłek przygo-
towany na jednej z mijanych stacji kolejowych. Po dwóch latach niewoli 
czuliśmy się rozluźnieni, szczęśliwi i wolni. W wagonach panował gwar 
i prowadziliśmy wszyscy ożywione dyskusje na temat przyszłości. Po kil-
kunastu dniach dotarliśmy do Wołgi. Pierwszy raz w życiu widziałem tak 
ogromną rzekę. Przez most na niej jechaliśmy około trzech minut. Dalej 
ruszyliśmy w  kierunku Samary, Saratowa i  Kulbiszewa (dawna nazwa 
Oremburk). Lato było piękne, wyjątkowo ciepłe i słoneczne, przyjemnie 
się jechało przy otwartych wagonach. 

Kiedy dojechaliśmy do miejscowości o nazwie Tockoje, wysiedliśmy 
z wagonów i po zbiórce prężnym krokiem ruszyliśmy w stronę oddalone-
go o trzy kilometry miejsca zakwaterowania. Był to letni obóz sowieckiej 
armii, pięknie położony w rzadkim lesie, z rozsypanymi na drodze drob-
nymi kamyczkami. Po obu jej stronach porozstawiano namioty, w któ-
rych mieliśmy się rozlokować. Było już tam sporo Polaków. W namiotach 
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rozmieszczono nas po dwudziestu ludzi na jeden. Kuchnia znajdowała 
się około pięciuset metrów od namiotów. 

Do obozu przybywały codziennie całe tabuny Polaków ze wszystkich 
stron ogromnych przestrzeni Związku Sowieckiego. Wszyscy byli były-
mi jeńcami, wywiezionymi w głąb Rosji, często wraz z całymi rodzinami. 
Byli tak strasznie wycieńczeni i wygłodzeni, że wielu pomimo lepszego 
jedzenia i godniejszych warunków życia nie doczekało upragnionej wol-
ności. Z powodu dużej śmiertelności w obozie był oddelegowany oddział 
ludzi, którzy zajmowali się tylko grzebaniem zwłok. 

Z  końcem sierpnia 1941 roku w  okolicach naszego pobytu zaczy-
nało się robić coraz chłodniej. Szybkimi krokami przybliżała się je-
sień i  zima. Obóz nie był przystosowany do takiej aury i  marzliśmy. 
Niestety, nic nie wskazywało na to, że wyjdziemy stąd przed mroza-
mi. Przyszedł rozkaz, że sami musimy przygotować się do zimy i  się 
przed nią zabezpieczyć. Szybko się zorganizowaliśmy i zaczęliśmy ko-
pać ziemianki na metr w ziemię. Z cegieł, którymi były wyłożone dróż-
ki i  chodniczki, a które powyrywaliśmy, zbudowaliśmy sobie piecyki, 
wyprowadzając ich kominy na zewnątrz ziemianek. Ze znalezionych 
kawałków desek zbiliśmy prycze do spania. Za posłanie służyła nam 
uzbierana trawa. Nad ziemianką ustawiliśmy jeden nad drugim dwa 
namioty, żeby jak napada śnieg, było zawsze sucho. Ledwo zdążyliśmy 
przed największymi mrozami. 

W listopadzie mrozy dochodziły do minus czterdziestu stopni. Jedy-
ne szczęście, że nie było wiatrów. Niestety, nie posiadaliśmy żadnych 
ciepłych ubrań ani butów na tę porę roku, a  tu pewnego wieczoru na 
zbiórce odczytano rozkaz. Dotyczył on konieczności pomocy okolicz-
nym kołchoźnikom w zbiórce zboża, którego z braku rąk do pracy nie 
zdążyli zebrać przed zimą. Każdy bardzo chętnie zareagował, bo było to 
jakieś urozmaicenie naszego oczekiwania, a  liczyliśmy też na poprawę 
jedzenia. Chodziło ponadto o kontakt z cywilną ludnością.

Rano wyruszyliśmy dwadzieścia kilka kilometrów do kołchozu imie-
nia Chepajewa we wsi Iwanowka. Kiedy po południu tam dotarliśmy, 
miejscowa ludność witała nas z zainteresowaniem. Były to przeważnie 
kobiety, dzieci i starcy, którzy nie mogli iść na wojnę. Rozlokowaliśmy 
się po chałupach, po jednym lub dwóch w każdej. Tu również dostawa-
liśmy przydział jedzenia. Następnego dnia po zrobieniu zbiórki przed 
biurem kołchozu wyruszyliśmy na wyznaczone odcinki pracy. Po krót-
kim zapoznaniu się ze wszystkimi mieszkańcami wioski, przedstawiciel 
kołchozu – towarzysz Hipakow kazał nam iść w pole do młócenia zboża 
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i pszenicy, zgromadzonej w wielkich stogach. Niestety, reszta w postaci 
małych kopek była porozrzucana po całym polu. Kołchoźnicy nie zdą-
żyli jej zebrać przed zimą i teraz musieliśmy wygrzebywać ją spod zasp 
i znosić do jednego stogu, przy którym stała ogromna maszyna, zwana 
młockarnią. My nazywaliśmy ją kombajnem. 

Praca wrzała jak w ulu, rzucaliśmy snopy do młockarni, ale serce się 
krajało, gdyż całe zboże pokryte było lodem i tyle ton uległo zniszcze-
niu. Kiedy podnosiliśmy snopy, uciekały spod nich ogromne ilości myszy 
i szczurów, które znalazły tam schronienie przed srogą zimą. Stały się 
pożywieniem dla dwóch ogromnych psów, towarzyszących nam przez 
cały czas pracy. Wygłodniałe do kresu wytrzymałości okazały się zwin-
nymi akrobatami i  wyłapywały te gryzonie i  w  jednej chwili pożerały. 
Pewnie nigdy nie były tak najedzone do syta, jak wtedy. Pracowało nam 
się bardzo sprawnie i przede wszystkim wesoło, gdyż przyjemnie było 
w towarzystwie dużej ilości dziewcząt i kobiet.

Po całodziennej pracy wróciliśmy na wieś do swoich miejsc tymcza-
sowego zakwaterowania na gorący posiłek i odpoczynek. Nie mieliśmy 
jednak długiego odpoczynku, gdyż dziewczęta zaczęły stukać w  okna 
i  zaprosiły nas do dużego wiejskiego domu, w  którym odbywały się 
wszelkiego rodzaju rozrywki. Mieściła się tam ogromna sala, ogrzana 
piecem węglowym, więc było ciepło pomimo czterdziestostopniowego 
mrozu. Oprócz nas zebrała się cała młodzież z  wioski z  muzykantem, 
który przygrywał na bałałajce swoje czastuszki. Dziewczęta kolejno za-
czynały występować i solo, tańcząc w kółko, wyśpiewywały słowa danej 
czastuszki. Niektóre pamiętam do tej pory: „Wychażu ja pierwszy raz mu-
zykanty i  za was charaszo igraicie i  zawlekajcie”, „Patałok prabju, patałok 
prabju na daskie astanu się z miłym ni rozstanusie”, „Zachaciało się Hanusi 
popić sobie małaka, ni popała pod karowu, a popała pod byka”. 

Do tych przyśpiewek tańczyło się i śpiewało w kółko, głośno tupiąc 
w podłogę. Była to jedyna rozrywka dla tych ludzi, którzy przymusowo 
pracowali w  kołchozach i  nie wolno im było opuścić ani jednego dnia 
tej niewolniczej pracy, a  tym bardziej kołchozu. Kołchoz był państwo-
wy, czyli jak to się powszechnie mówiło i uważało wszystkich, znaczy się 
niczyj. I  tak bez prawdziwego gospodarza wszystko doprowadzono do 
ruiny, gdyż nikt o nic nie dbał. Niepisanym prawem kołchoźniczym było: 
„jaka płaca taka praca”. Rząd sowiecki wszystko zabierał dla państwa, 
a zostawiał kołchoźnikom tylko tyle, żeby w zimie nie poumierali z gło-
du, tak więc nikt specjalnie nie troszczył się o wydajność państwowych 
gospodarstw. Można to tylko przyrównać do pracy pszczół, którym się 
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zabiera cały mód, a zostawia jedynie tyle, żeby przetrwały do następne-
go sezonu i dalej pracowały. 

W tym kołchozie, w którym my pracowaliśmy, znajdowały się całe po-
łacie bardzo urodzajnej ziemi, potrzeba było tylko dobrego gospodarza, 
który by wszystkim rządził. Jako przykład można podać bezmyślność 
w wykonywanej przez nas pracy. Cały dzień ciężko wszyscy pracowali-
śmy przy młócce i zamiast zebrać całe ziarno do jakiegoś magazynu i wy-
korzystać, kiedy zajdzie potrzeba, mieliśmy rozkaz zostawić je w szcze-
rym polu, pod gołym niebem. Nocą, chodzące samopas krowy i konie od-
kryły pożywienie dla siebie. Co zjadły to zjadły, ale reszta ziarna została 
przez nie zdeptana. Bardzo nas bolała ta bezmyślność i marnotrawstwo 
przy takim głodzie, jaki panował wówczas w całym Związku Sowieckim. 
Niestety nic nie mogliśmy na to poradzić. Kołchoźnicy mogli robić tylko 
to, co im nakazano, nie wolno było samemu się porządzić lub podjąć 
jakąś decyzję. Dochodziło do paradoksalnych zachowań w myśl zasady: 
„My nie możemy tego mieć, to i wy nie dostaniecie”. 

Pamiętam, jacy byliśmy zaszokowani, gdy zobaczyliśmy kilka hekta-
rów niezebranego lnu, który szczególnie zimą był tak potrzebny na szy-
cie ubrań. Kołchoźnicy nocą powyrywaliby ten len, ale bali się, że jak ich 
ktoś złapie, to za kradzież społecznego mienia groziła zsyłka na dwa lata 
do łagrów na niewolnicze roboty. Dlatego nikt się nie przejmował, niech 
lepiej zgnije i się zmarnuje. I tak to wszystko nie nasze tylko państwowe, 
a my jesteśmy tylko rządowymi niewolnikami bez żadnego prawa doma-
gania się polepszenia bytu. Nie tylko nie dbało się tu o plony, ale budynki 
kołchozu znajdowały się w  opłakanym stanie, dachy ciekły, ściany się 
rozwalały, a jeśli chodzi o konie, krowy i inny inwentarz to pozostawał 
bez dachu nad głową, tylko chodził samopas po polach i nikt się o niego 
nie martwił podczas srogich zim. Zwierzęta same musiały o siebie za-
dbać, żeby nie zginąć z głodu. Straszne to wszystko, choć propaganda 
radziecka głosiła, że to wszystko jest ich – kołchoźników. 

Kiedy przyjeżdżali do kołchozu polityczni agitatorzy ze swoimi pro-
pagandowymi pogadankami, jedyną reakcją ze strony słuchaczy było 
milczenie i od czasu do czasu zgodne przytakiwanie głowami. Nie wol-
no stawiać żadnych pytań i zgłaszać jakichkolwiek sprzeciwów, gdyż to 
równało się z  wydaniem na siebie wyroku wywózki do łagrów. Był to 
straszny czas dla narodu sowieckiego, który przeszedł ciężką próbę sta-
linowskiego terroru. Wielu ludzi w tym czasie umierało śmiercią głodo-
wą, pomimo urodzajnych ziem i ludzi chętnych do pracy. Była to celowa 
polityka władz, aby zmusić ludność do bezwzględnego posłuszeństwa.
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Młodzież sowiecka wychowywała się pod ścisłą kontrolą KGB i w ko-
munistycznej propagandzie. Nie uczy się o  innych krajach i  ludziach, 
gdyż to rozbudziłoby pragnienie bycia kimś innym. Nauczyciele w szkole 
kontrolowali procesy edukacyjne, żeby kształcić dzieci w duchu marksi-
stowsko-leninowskim bez prawa własnego zdania. Powstawała bezmyśl-
na masa, którą łatwo kierować i manipulować.

Nam z  kołchoźnikami układało się bardzo dobrze. Zdarza się, że 
dzielili się z nami swoimi problemami. Kiedyś wieczorem siedzieliśmy 
u zarządzającego kołchozem, kiedy pokazał nam gazetę, w której prze-
czytaliśmy, że „kołchoz imienia Czepaczewa, sioło Iwanowka wypełnił 
i pierawypełnił normu”. Co miało oznaczać, że kołchoz zebrał wszystko 
z pola i robotnicy mają dobrobyt, niczego im nie brakuje i są szczęśliwi. 
Czytając tę gazetę, zwróciliśmy uwagę na pochwały dla zarządzającego 
kołchozem, ale on nie chciał o tym w ogóle rozmawiać. Było mu wstyd, 
że takie kłamstwo służyło dla propagandy komunistycznej i  chodziło 
tylko o to, żeby inne kołchozy wzięły się do pracy.

Pomimo że codziennie pracowaliśmy na zimnie, to byliśmy zadowo-
leni, gdyż jedzenie dostawaliśmy lepsze niż w obozie, a wieczory spędza-
liśmy z kołchozową młodzieżą. Po czterech tygodniach dostaliśmy jed-
nak rozkaz powrotu do obozu. Po śniadaniu zarządzono zbiórkę i po po-
rannej modlitwie cała ludność z kołchozu przyszła się z nami pożegnać. 
Smutne to było pożegnanie, bo bardzo się ze sobą zżyliśmy, oni płakali, 
a i nam w oku kręciła się łza, bo żal było zostawiać tych biednych ludzi, 
którzy ciężko pracowali za marny kawałek chleba. Do naszego obozu 
wróciliśmy wieczorem, zima była w pełni, mróz sięgał od minus 30 do 
minus 40 stopni. Paliliśmy w piecykach na okrągło przez całą dobę, bo 
inaczej zamarzlibyśmy na śmierć. Mieliśmy drewno z pobliskiego lasu, 
do którego trzeba było przejść przez rzekę Samarkę, ale była tak zamar-
znięta, że jeździło się po niej ciężkimi saniami. W tym lesie ścinaliśmy 
drzewa i na plecach przynosiliśmy zdobyty opał do namiotów. Mróz tak 
dawał się we znaki, że obawialiśmy się nie poodmrażać sobie nosa, uszu, 
nóg i rąk. Czasami trzeba było brać w garść śnieg i nacierać policzki do 
czerwoności, aby pobudzić krążenie.

Spaliśmy po dwóch na jednym posłaniu, pod jednym okryciem, 
żeby było cieplej. W  tym też czasie zaczęły przychodzić dla przyszłe-
go wojska polskiego paczki z zaopatrzeniem z Anglii. Wśród nich były 
szaliki, z których szybko poszyliśmy sobie czapki i w nich spaliśmy, bo 
takie było zimno. W pierwszej kolejności otrzymaliśmy umundurowa-
nie, niestety nie było obuwia. Nasze było tak zużyte, że wielu kolegów, 
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kiedy musieli wyjść, wtedy brali obuwie od innych, którzy pozostawali 
w namiotach.

W końcu listopada 1941 roku przyjechał do Moskwy generał Włady-
sław Sikorski, a w drodze powrotnej miał odwiedzić nasz obóz wojsko-
wy w Tockoje, będący największym zgrupowaniem polskiego wojska na 
terenie Rosji. Zebraliśmy się do przygotowania powitalnej defi lady dla 
naszego Naczelnego Wodza. Miała to być nasza pierwsza defi lada po od-
zyskaniu wolności i to nie tylko przed generałem Sikorskim, dzięki któ-
remu po podpisaniu traktatu polsko–sowieckiego byliśmy wolni. Miał 
mu towarzyszyć generał Władysław Anders, który również przez dwa 
lata był w niewoli sowieckiej i teraz miał być naszym dowódcą. 

Na defi ladę przyszykowaliśmy sobie mundury, jakie kto miał buty, 
z szalików poszyliśmy rękawiczki, a czapki mieliśmy wcześniej już zro-
bione. W połowie grudnia przyjechali nasi dwaj generałowie w towarzy-
stwie wyższych ofi cerów i  oczywiście z  przedstawicielem Związku So-
wieckiego. Padła komenda „Na prawo, na lewo patrz”, orkiestra zagrała 
hymn Polski, a następnie sowiecki. Potem rozpoczęła się defi lada, czyli 
przemarsz polskich oddziałów przed frontem dowódców. Pomimo mar-
nego umundurowania i zniszczonych butów każdy trzymał równy krok, 
bijąc bezlitośnie naszymi nogami po oblodzonej, zamarzniętej sowiec-
kiej ziemi. I choć byliśmy zmarznięci na kość, to nasze serca były gorące 
od tej ważnej dla nas chwili. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że oto 
zakończyła się niewola, a zaświeciło się światełko nadziei, że wreszcie 
będzie respektowana nasza godność i człowieczeństwo.

Niestety, nawet po defi ladzie i  inspekcji naszych generałów nic się 
nie zmieniało w sprawie wyżywienia. Nadal dostawaliśmy postne zupki 
z dodatkiem kawałka chleba. Ten chleb był zamarznięty i kiedy wracali-
śmy z nim do namiotów, wtedy używaliśmy piły, żeby go pokroić na ka-
wałki. Zdarzało się, że w desperacji z głodu niektórzy szli do pobliskiego 
kołchozu i ostatnie ubranie wymieniali na kawałek chleba i masła, lub 
słoniny. Czasami ta wymiana kończyła się tragicznie, gdyż żołądek od-
zwyczajony od tłuszczów i innych wartościowszych produktów dostawał 
rewolucji i bolał. Niekiedy nawet dochodziło do czerwonki, na którą nie 
było antybiotyków i wielu na tę chorobę zmarło.

Pamiętam jak pewnego razu mój bliski kolega, który był dowódcą 
brygady i pracował przy kuchni, dzięki temu wygospodarował dla mnie 
nieduży bochenek chleba. Wracając do namiotu, niosłem ten bochenek 
cały czas pod płaszczem, żeby mi nikt go nie zabrał i płakałem z żalu. 
Było mi tak smutno, że jest to najcenniejsza rzecz, jaką mam przy sobie.
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Celowa polityka Sowietów trzymała swych obywateli na wpół głod-
nych i  bez porządnego odzienia, aby ich myśli kierowały się na przy-
ziemne egzystencjalne problemy, a nie na politykę. My przez dwa lata 
naszego pobytu w niewoli również tego doświadczyliśmy. Modliłem się 
do Boga, żebym wreszcie mógł się najeść do syta. Kiedy dostawaliśmy 
bochenek chleba, mieliśmy dylemat, czy zjeść go od razu w całości, czy 
też zostawić sobie kawałek na później. Również nasze wspólne rozmowy 
dotyczyły jedzenia, a nie na przykład dziewczyn czy innych weselszych 
tematów. Czasami jak tylko nadarzyła się okazja, to rozmawialiśmy o sy-
tuacji politycznej na froncie, a wiadomości o klęskach naszych wrogów 
traktowaliśmy jak ekstra kawałek chleba i z nadzieją patrzyliśmy na na-
szą jaśniejszą przyszłość.

Do Trockoje często przychodziły kolejowe transporty z różnego ro-
dzaju ładunkami i zaopatrzeniem. Mieliśmy obowiązek ich pilnowania. 
Pewnego razu stałem na warcie ze swoim kolegą, gdy przyjechało około 
trzydziestu pięćdziesięciotonowych wagonów po brzegi wypełnionych 
niemieckimi jeńcami wojennymi. Wszyscy byli pomarznięci i  wygłod-
niali, gdyż tak naprawdę nikogo ich los nie obchodził. Mieli na sobie 
tylko leciutkie płaszczyki przy mrozie minus czterdzieści stopni. Wielu 
zmarło już z zimna i  ich ciała leżały jedno na drugim. Widok tej kupy 
zwłok był przerażający. Zapytaliśmy bojców, dlaczego wiozą je ze sobą, 
a nie pochowają gdzieś po drodze. Odpowiedzieli, że musi im się zgadzać 
liczba jeńców, nieważne żywych czy martwych. Rosjanie nie podpisali ni-
gdy konwencji genewskiej dotyczącej obchodzenia się z jeńcami wojen-
nymi, więc Niemców traktowali okropnie. My staliśmy na warcie ubrani 
w kożuchy, w rękawicach, grubych butach i czapkach, że tylko oczy było 
widać, a i tak nam było zimno, co dopiero ci biedni jeńcy, którzy nie mieli 
żadnego porządnego okrycia. Mimo że byli to nasi wrogowie, to żal serce 
ściskał, kiedy na nich się patrzyło.

Natomiast jeśli chodzi o wojsko sowieckie, to żołnierze nie mogli się 
dać złapać do niewoli. Była to ostateczność, każdy z żołnierzy dostawał 
jeden nabój zapasowy, żeby w razie schwytania go przez nieprzyjaciela – 
zastrzelić się, a nie dać się wsadzić do niewoli. Zdarzały się jednak przy-
padki, że niektórych schwytano i po wojnie wracali do Związku Sowiec-
kiego. I jakie ich tu spotkało rozczarowanie, gdy zamiast nagrody za walkę 
z najeźdźcą, dostawali wyrok do łagru na pięć lat przymusowych robót.

W końcu stycznia 1942 roku dostaliśmy rozkaz opuszczenia obozu 
i udania się do Ałma-Aty w Kazachstanie, położonej niedaleko granicy 
z  Chinami. Wszyscy się cieszyliśmy, ponieważ na południu klimat był 
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dużo łagodniejszy. Z zadowoleniem wsiedliśmy w transport i ruszyliśmy 
na nowe miejsce, zostawiają za sobą trzaskające mrozy. Kiedy tak zbliża-
liśmy się do Ałma–Aty, to coraz bardziej czuliśmy przypływ cieplejszego 
powietrza. Były widoczne szczyty Himalajów, ale po drodze tylko gdzie-
niegdzie napotykaliśmy małe osiedla mieszkaniowe, a tak to wyłącznie 
stepy i stepy, a na nich pasące się stada owiec. Jedynymi miejscami, na 
których panował ogromny ruch były stacje kolejowe. Oprócz pasażerów 
przemieszczających się z miejsca na miejsce przychodziły tam całe tłu-
my głodnych ludzi w poszukiwaniu jakiegoś posiłku. Działo się to dla-
tego, że na każdej stacji była kuchnia, w której przyrządzano skromne 
zupy i nimi karmiono zgłodniałych ludzi. 

Był to niesamowity widok. Wszędzie mnóstwo ludzi ze swoimi to-
bołkami, nie było miejsca, żeby stąpnąć nogą, nie mówiąc o siedzeniu. 
Cały dzień potrafi li czekać na pociąg, a niektórzy w ogóle tylko tak spę-
dzali swoje życie na stacji kolejowej, gdyż tu nie groziła im śmierć gło-
dowa. Wśród tego tłumu przechodziła się policja, która starała się mieć 
nad nim kontrolę i pilnowała porządku. Starała się też rozpoznać wśród 
oczekujących na pociąg tych, którzy przyszli jedynie się najeść i chciała 
ich wyrzucać z poczekalni, ale niestety było to niełatwe zadanie, gdyż 
pociągi chodziły nieregularnie i bardzo rzadko.

Na stacjach kolejowych były też tak zwane „dyskaniery”, czyli maszy-
ny parowe, do których wrzucano ubrania i pod ogromnym ciśnieniem 
zabijano wszystkie zarazki, bakterie i  insekty, które znajdowały się na 
odzieży. W tym czasie człowiek szedł do publicznej łaźni i się kapał, zaś 
kiedy wychodził czysty, jego ubranie czekało już wydezynfekowane.

Pamiętam taką sytuację, że kiedy Sowieci wtargnęli do Lwowa, chcieli 
się wykąpać i  przyszli na stację kolejową w  poszukiwaniu dyskaniery. 
Byli bardzo zdziwieni, że w Polsce czegoś takiego nie znaleźli. „Lwów ta-
kie duże miasto i nie mają dyskaniery, to jak oni się kąpią i dezynfekują? 
U nas na każdej stacji kolejowej można się wykąpać i pozbyć wszelkiego 
paskudztwa” – „I to ma być postęp?” – powiadali Sowieci.

Po tygodniowej jeździe dojechaliśmy wreszcie do małej miejscowości 
zwanej Ottar. Była nocą i musieliśmy siedzieć w wagonach i czekać do 
świtu następnego dnia. Kiedy rano wyszliśmy z wagonów, przed naszy-
mi oczami stanęła ogromna góra, będąca początkiem pasma Himalajów. 
Znajdowała się około dwudziestu pięciu km od Ottar, była ogromna, 
cała w łyse skały i na szczycie widać było leżący śnieg. Zrobiło to na nas 
ogromne wrażenie, gdyż wkoło lato, na łąkach pasły się owce i krowy, 
a nad nami śnieg.
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Czekając na ostateczną decyzję co z nami dalej zrobić, Sowieci wy-
znaczyli nam łąkę, na której zaczęliśmy stawiać sobie namioty i rozlo-
kowywać się po dziesięciu w  każdym. Jednocześnie rozkoszowaliśmy 
się tamtejszym ciepłym klimatem. Miejscowa ludność przyglądała się 
z ciekawością, skąd na ich terenach wzięli się nowi przybysze i to mó-
wiący w niezrozumiałym dla nich języku. My natomiast się im przyglą-
daliśmy. Wyglądali bardzo biednie, od razu było widać, że cierpią głód. 
To straszne, gdyż wokoło pasły się całe stada owiec i ziemia była urodzaj-
ne, ale cóż, stalinowska dyktatura zabierała wszystko dla siebie, zosta-
wiając swoim obywatelom możliwość posiłków na stacjach kolejowych. 
Obywatele Związku Sowieckiego mieli również ograniczoną możliwość 
poruszania się po kraju, nie wolno im było opuszczać swoich miejsc za-
mieszkania. 

Tylko mieszkańcy miast mieli dowody osobiste, na których podsta-
wie mogli zakupić bilet kolejowy i to nie wszędzie. Do niektórych miast 
w  ogóle nie można było wjeżdżać, gdyż bano się nadmiernego ruchu 
i swobody obywateli, a także wykupywania całego zaopatrzenia i towa-
rów, a  później sprzedawania ich na „czarnym rynku” po wielokrotnie 
zawyżonych cenach. Pomimo ogromnych kar i  restrykcji i  tak ludność 
starła się przemieszczać z miejsca na miejsce w celu zdobycia pożywie-
nia i innych towarów. Z tego powodu na każdej stacji kolejowej kręciło 
się zawsze mnóstwo policji i  KGB, mającej wyłapać tych spekulantów. 
Ludzie ryzykowali wiele, przemycając żywność, nie tylko była to kara 
łagru, czy więzienia, ale groziła za to kara śmierci. Nigdy też nie mieli 
ze sobą walizek lub dużych paczek, żeby nie dać się złapać. Cały towar 
przywiązywali do siebie i ukrywali pod szerokimi płaszczami.

Natomiast mieszkańcy kołchozów w  ogóle nie posiadali dowodów 
osobistych. Jeżeli ktoś potrzebował wyjechać do innej miejscowości, 
wtedy szedł do miejscowego posterunku policji i prosił o wydanie prze-
pustki, dzięki której mógł zakupić sobie bilet kolejowy. Zgoda na wyda-
nie takiej przepustki leżała w gestii i dobrej woli naczelnika policji: jeśli 
uznawał, że wyjazd jest potrzebny, to przepustkę wydawał, a jeśli nie, to 
kołchoźnik nie mógł nigdzie wyjechać. I tak toczyło się życie prostych 
obywateli Związku Sowieckiego.

W Ottarze, na nowym miejscu, powoli zaczynamy się zadomawiać. 
I choć żołądki dają nam znać o sobie, to cieszymy się wolnością. Zdaje-
my sobie sprawę, że i tak KGB nas obserwuje, ale nie robi tego ofi cjalnie. 
Pewnego razu dostaliśmy wiadomość, że jako dywizja kawalerii mamy 
dostać konie. I  rzeczywiście przyszedł transport, kilka wagonów wy-
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pełnionych owsem, ale koni jeszcze nie było. Dostaliśmy odpowiednio 
duży budynek, do którego musieliśmy wyładować owies. Robiliśmy to 
przy pomocy furmanek, różnej wielkości wózków i jednej lory. Praca szła 
powoli, gdyż byliśmy bardzo słabi i głód coraz bardziej dawał się nam 
we znaki. Po kilku dniach zdołaliśmy zwieźć ten owies i pozostało tylko 
czekanie na konie. Już marzyliśmy, jak będziemy wykonywać ćwiczenia 
kawaleryjskie w tym ciepłym klimacie i ogromnej przestrzeni. Niestety, 
koni nie było widać. Również nasze kontakty i rozmowy z cywilami były 
ograniczone, gdyż bali się tajnych donosicieli i szpicli.

I kiedy tak czekaliśmy na nasze koniki, w połowie marca 1942 roku 
przyszedł rozkaz opuszczenia Ottaru. Wyjechaliśmy towarowymi wago-
nami żegnani przez miejscową ludność. Byliśmy uradowani, że podąża-
my na południe, a nie na północ, gdyż dość mieliśmy mrozów i zimna, 
tym bardziej że jeszcze nie poleczyły się do końca nasze rany od od-
mrożeń na stopach, rękach, uszach i nosach. Pociąg jechał dość szybko, 
mieliśmy częste i długie postoje. Naszym celem był Taszkient w Uzbe-
kistanie, słynącym z produkcji bawełny. Po drodze mijaliśmy ogromne 
stogi tego cennego surowca, wtedy też po raz pierwszy niektórzy z nas 
widzieli dwugarbnego wielbłąda. Były one pięknie przystrojone, siodło 
między dwoma garbami przykryte ogromnym, kolorowym kocem w róż-
ne wzory, na którym siedziała najczęściej kobieta, również ubrana stroj-
nie w swój narodowy strój. Klimat był tam zdecydowanie inny od tego, 
który opuściliśmy, nie było mrozów ani zimna tylko upały i susza.

Kiedy dojechaliśmy do Taszkientu, spotkaliśmy się z ludnością wyzna-
nia muzułmańskiego. Podobnie jak w  opuszczonym niedawno Ottarze 
przed podbiciem przez Sowietów swobodnie wyznawała swoją religię i kul-
turę. Taszkient był ogromnym miastem, w którym kiedyś tętniło życie. 
Teraz gdy do niego wjechaliśmy, zobaczyliśmy ludzi umęczonych i przy-
gnębionych, na których twarzach rzadko było widać radość i  uśmiech. 
W  oczach miejscowej ludności można było wyczytać znużenie ciągłym 
niedostatkiem i wiecznym uganianiem się za najbardziej podstawowymi 
środkami do życia. Najgorsze było wielogodzinne stanie w niekończących 
się kolejkach za chlebem i innymi produktami żywnościowymi.

Cieszyłem się, że zimno nie dawało mi się we znaki, ale coraz bardziej 
doskwierał głód. Miałem trochę rubli za sprzedany w Ottarze mój ciepły 
kożuszek, który dostałem jeszcze od brata i mamy, gdy odwiedzili mnie 
w niewoli sowieckiej w Jaworowie pod Lwowem. Gdy zatrzymaliśmy się 
na dłuższy postój w Taszkiencie, szybko wyskoczyłem z wagonu, aby ku-
pić sobie coś do zjedzenia. Po drodze spotkałem biedną kobiecinę, któ-
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ra niosła upieczone placki, tak zwane blinki. I choć mówiła, że sama ze 
swoimi dziećmi chętnie by zjadła, to jednak musi je sprzedać, żeby kupić 
rzeczy potrzebne jej do życia. Miała tych placków pięćdziesiąt po rublu 
każdy. Kupiłem od niej wszystkie i w pośpiechu wróciłem do wagonu, 
gdzie zrobiliśmy sobie ucztę i choć na chwilę zaspokoiliśmy nasz głód. 
Czasami po drodze na jakiejś stacji kolejowej udało nam się skorzystać 
z  jadłodajni, która serwowała wodnistą zupę i  kipiatok, to jest gorącą 
wodę do zalania herbaty. Z  Taszkientu wyruszyliśmy w  dalszą drogę 
w nieznanym dla nas kierunku i do niewiadomego celu. 

OPUSZCZENIE ROSJI 

Dojechaliśmy wreszcie do miasta o  nazwie Samarkanda i  tam dowie-
dzieliśmy się, że naszym ostatecznym celem podróży jest spotkanie się 
z  dowódcą pułku, majorem Zaorskim. Jeszcze większą niespodzianką 
była dla nas nowina, w  którą nie mogliśmy uwierzyć: wiadomość, że 
opuszczamy Rosję i jedziemy do Persji (Iranu). Stalin pod naciskiem rzą-
du angielskiego i amerykańskiego zgodził się wypuścić nasze wojsko ze 
swoich terenów. Choć było mu to nie na rękę, jednak na mocy paktów 
i układów z aliantami musiał się zgodzić na wyjście naszego wojska pod 
dowództwem generała Władysława Andersa. 

Stalin nie chciał wypuścić ze swoich granic świadków, którzy na wła-
snej skórze poznali komunistyczny system. Nie chciał, aby świat do-
wiedział się o jego metodach terroru, zastraszania, łagrach i głodowych 
śmierciach całych podbitych narodów. Nie chciał, aby dowiedziano się 
o  jego bezwzględnym sposobie wprowadzania powszechnej kolektywi-
zacji, którą uzyskiwano za pomocą zabierania zapasów żywnościowych 
i o wykorzystaniu jednostek ludzkich do końca, do ich śmierci. Ten głód 
nieraz doprowadzał do przypadków ludożerstwa. To było straszne i Sta-
lin starał się, aby o tym wszystkim nie dowiedział się cywilizowany świat. 
A my byliśmy świadkami, którzy przeszli to wszystko na własnej skórze, 
bądź też będąc w niewoli, rozmawiali z tymi, którzy poznali to piekło.

Ruszyliśmy w kierunku Aszhabadu, miasta w Turkmenii, położonego 
przy granicy perskiej. Na tych terenach mieszkała głównie ludność mu-
zułmańska, wkoło nas rozciągają się ogromne obszary pustynne i gdzie-
niegdzie skakały gryzonie podobne do naszych szczurów, ale z wysokimi 
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kończynami. Wszędzie unosił się lotny piasek. Czasami wjeżdżaliśmy 
w tunel, jak głęboki wąwóz, a po obu stronach nic tylko piach, na które-
go szczycie ułożone są słomiane płoty, zabezpieczające te zwały piachu, 
bo kiedy są wichry, to zasypują tory kolejowe. Do odwalania ogromnych 
zasp piaskowych potrzebna jest wielka liczba ludzkich rąk, gdyż kiedy 
jedne się uprzątnie, to drugie zaraz wiatr przywieje. Nie ma jednak pro-
blemu ze znalezieniem siły roboczej, gdyż są nią obywatele sowieccy 
odsiadujący wyroki przeciwko władzy komunistycznej, wykonujący nie-
wolniczą pracę za kawałek chleba.

Każdy z nas był dobrej myśli, choć ciągle się obawialiśmy, że Sowieci 
zmienią zdanie i usłyszymy ich słynne: „zawaraczawaj”, to znaczy „za-
wracaj”. Przez dwa lata niewoli tak nas oszukiwano i karmiono tanimi 
obietnicami, że nie byliśmy do końca pewni naszego szczęścia, mimo że 
słyszeliśmy o tym od samego naszego dowódcy.

Kiedy dojechaliśmy do Aszchabadu, mieliśmy zorganizowany gorący 
posiłek i zatrzymaliśmy się na dłuższy postój. Aszchabad był ogromnym 
miastem, kiedyś pięknym, ale za czasów komuny odznaczał się szarzy-
zną i  długimi kolejkami przed każdym magazynem i  sklepem. Ludzie 
jak tylko mogli wykupywali każdy towar, czy tego potrzebowali, czy nie, 
gdyż później można go było na czarnym rynku sprzedać lub wymienić 
na coś innego.

Po spożyciu skromnego posiłku nasz pociąg ruszył w kierunku miasta 
Krasnowodsk przy Morzu Kaspijskim. Podczas podróży mijaliśmy ka-
rawany dwugarbnych wielbłądów. Na nasze szczęście nie napotkaliśmy 
burzy piaskowej, bo są tylko w porze wiosennej i letniej. I tak, z krótki-
mi postojami, dojechaliśmy wreszcie do Krasnowodska. Było to nieduże 
miasto, ale ruch w nim panował duży, jak to w mieście portowym. Kie-
dy przybyliśmy, był bardziej wzmożony, gdyż oprócz naszego transpor-
tu wcześniej dotarło tam kilka tysięcy żołnierzy polskich, a w raz nimi 
ich rodziny. Właściwie cywilów było dużo więcej niż wojskowych. Byli 
to starcy, kobiety i dzieci, którym cudem znaleźli się w Krasnowodsku, 
z którego mieli wyruszyć do swojej „ziemi obiecanej”. Choć miejscowej 
ludności, która z zaciekawieniem przyglądała się nam, cudzoziemcom, 
wydawało, że jest nas całe mnóstwo, była to, niestety, garstka wybrań-
ców, którym udało się przyjechać do portu wybawienia. Nie powiodło się 
jednak milionowi naszym rodakom, którzy musieli na zawsze pozostać 
na tej nieludzkiej dla nich ziemi.

Po wyładunku z wagonów każdy czekał z niecierpliwością co będzie 
dalej. Wśród nas kręciło się pełno policji porządkowej i KGB, ze swoimi 
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szpiclami ubranymi po cywilnemu dla niepoznaki, a pilnujących zarów-
no nas – Polaków, jak i swoich rodaków, żeby żaden z nie uciekł z nami 
z tego sowieckiego „raju”. Po pewnym czasie zaczęto dawać nam instruk-
cje, co mamy robić, a czego nie. Nie wolno nam było wywieźć pieniędzy 
ani zabrać swojego bagażu, gdyż to nadmiernie obciążyłoby okręt. Po 
wyczytaniu swego imienia i nazwiska mieliśmy pojedynczo przechodzić 
przez wąskie przejście na okręt. Przy wejściu stali polscy ofi cerowie ze 
swoimi stróżami z KGB, którzy każdemu z nas bacznie się przyglądali, 
aby nikt z ich obywateli nie przedostał się na wolność.

Załadowaliśmy się na okręty, pozostawiając w porcie nasze tobołki 
z  ubraniami, kocami i  innymi rzeczami, które jako cenna zdobycz od 
razu zostały zabrane przez miejscowych. Sowieckie okręty, podobnie jak 
ich koleje, są zaniedbane, wszędzie brud i  porozwalane odpadki. Jed-
nak nic sobie z tego nie robiliśmy. Byliśmy szczęśliwi, że udało nam się 
wyrwać z tego sowieckiego piekła. Choć upchano nas jak śledzie, razem 
z wojskowymi również cywili, to wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością 
na odpłynięcie. Pierwszy raz w życiu widziałem tyle wody, nigdy przed-
tem nie byłem nad morzem. Najwięcej wody widziałem w Wołdze. Do 
późnej nocy trwał załadunek wszystkich obywateli polskich. Ogarnęło 
nas podniecenie i melancholia. Bardzo czekaliśmy na odpłynięcie z tego 
znienawidzonego systemu, który tak zdegradował człowieka i jego god-
ność, myśląc o tych, którym niedane było odzyskanie wolności. Myśleli-
śmy o naszych rodakach i o miejscowej ludności, która nic nie posiadała, 
ale potrafi ła z nami, jeńcami wojennymi, podzielić się kawałkiem chleba.

Wczesnym rankiem przy buczeniu okrętowej syreny, odbijającej się 
potężnym echem od morskich fal, odbiliśmy od brzegów nieprzyjaznej 
dla nas Rosji Sowieckiej. Z radości o mało nie pękły nam serca, a na na-
szych wynędzniałych twarzach widniał uśmiech. Nikt nie myślał o gło-
dzie, cieszyliśmy się wolnością. Czekaliśmy z nadzieją, co nam przyniesie 
jutro, już nie obawialiśmy się o naszą przyszłość, wiedzieliśmy, że może 
być tylko lepiej.

Podróż okrętem dla wielu z nas nie była najprzyjemniejszą formą po-
dróży; kołysanie i uderzanie fal o burty powodowało chorobę morską. 
I pomimo głodu niektórzy nie przyjmowali podanego w drodze skrom-
nego posiłku, żeby później nie odczuwać jeszcze dotkliwiej skutków cho-
roby.

Byliśmy uradowani i  wypełniało nas ogromne szczęście z  odzyska-
nej wolności, choć nie wolno było tego entuzjastyczne pokazywać, gdyż 
wokoło kręciło się pełno tajniaków KGB. Nasi dowódcy po cichu przy-
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kazywali, abyśmy zachowywali się bardzo wstrzemięźliwie, jeśli chodzi-
ło o głośne wypowiadanie opinii na temat Sowietów, gdyż w ich ziemi 
pozostawialiśmy setki tysięcy naszych rodaków, którym nie udało się 
wydostać.

PRZYJAZD DO PERSJI (IRANU) 

Znalazłem się na jednym z pierwszych okrętów, który płynął do Ira-
nu. Pamiętam, jak ukazał nam się na horyzoncie ląd tego kraju, dla mnie 
pełen nadziei i  wolności. Dopłynęliśmy do wolnej ziemi i  zaraz nasz 
okręt został zakotwiczony i przycumowany w małym miasteczku porto-
wym, zwanym Pahlevi. Po kilku godzinach zaczęliśmy się wyładowywać. 
Panował wśród nas jakże inny nastrój niż w Związku Sowieckim. Nikt 
nie czuł się już więźniem, tylko człowiekiem wolnym. W  porcie trwał 
niewyobrażalny ruch i  gwar. Gdy zeszliśmy na ląd, to mieszkańcy od 
razu proponowali nam wymianę rosyjskich rubli na perskie tumany, bo 
tak nazywały się ich pieniądze. 

Nasz dowódca zarządził zbiórkę i trójkami ruszyliśmy przez miasto 
do wcześniej przygotowanego dla nas obozu, położonego niedaleko pla-
ży. Maszerując przez to małe miasteczko, zauważyliśmy coś niesamowi-
tego, czego przez lata nie widzieliśmy w żadnym rosyjskiej miejscowości. 
Tak nas to zaskoczyło, że jeden drugiego zaczął trącać, żeby zobaczył te 
wypełnione żywnością sklepiki i stragany, aż stoiska i półki się pod nią 
uginały. W sklepowych witrynach widać było chleby, mięsa, drób, wszel-
kiego rodzaju gatunki ryb i różne bakalie, których część z nas nigdy na 
własne oczy nie widziała. Był to istny szok. Nie mogliśmy uwierzyć, że 
cud najedzenia się do syta, o którym marzyliśmy przez tyle dni i nocy, 
wreszcie się spełni. Nie był to sen, ale jawa. Miejscowi chłopcy zachęcali 
nas do spożywania gotowanych jajek, wołając po rosyjsku „waroni jajcy”.

Kiedy doszliśmy do tymczasowego miejsca postoju, zauważyliśmy 
setki czystych, pięknych, białych namiotów, w którym mogło być ulo-
kowanych po dziesięć osób. Od momentu przybycia do Persji wszyscy 
byliśmy pod dowództwem brytyjskim, a nie sowieckim. Nas, żołnierzy 
polskich przybyłych z łagrów i obozów jenieckich w Związku Sowieckim, 
wynędzniałych, chorych, brudnych i  zawszawionych angielska admi-
nistracja wojskowa wzięła teraz pod swoją opiekę. Pod kierownictwem 
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i rozkazami angielskich ofi cerów i podofi cerów hinduscy żołnierze wy-
konywali wszystkie roboty w obozie. Dla wielu z nas było to pierwsze 
zetknięcie się z  inną rasą niż biała i bardzo przypatrywaliśmy się tym 
kolorowym ludziom.

Zanim ulokowano nas w czystych namiotach, poszliśmy do łaźni zażyć 
kąpieli, aby spłukać z siebie wszystkie sowieckie brudy i jako już „nowi”, 
czyści ludzie wkroczyliśmy w  inny, wolny etap naszego życia. Do bu-
dynku wchodziliśmy po kilkadziesiąt osób. Zrzuciliśmy ubrania i tak jak 
nas Pan Bóg stworzył, czekaliśmy na swoją kolejkę do fryzjerów, którzy 
sprawnie zabrali się do wygalania całego ciała, abyśmy pozbyli się wszel-
kich insektów. Potem ruszyliśmy do kąpieli. Dalszym etapem był prze-
gląd medyczny zrobiony przez lekarzy. Następnie musieliśmy udać się 
do pomieszczenia, w którym czekali żołnierze z przygotowanym dla nas 
umundurowaniem i bielizną. Wszystko, co dostaliśmy, było nowe i pro-
sto spod igły. Otrzymaliśmy pełne umundurowanie, od butów i skarpe-
tek po mundur. Tak elegancko wyglądaliśmy, że jeden drugiego nie mógł 
poznać. Dopiero po tym wszystkim wolno nam było pójść do namiotów. 
Nasze stare, zabrudzone i zawszone łachy zostawiliśmy na stosie, sięgają-
cym kilku metrów wysokości. Hinduscy żołnierze pilnowali, żeby nikt do 
niego nie podchodził i nie stykał się z zarazkami na tych ubraniach. Tak 
bano się wszelkich chorób i epidemii. Po jakimś czasie stosy podpalano 
i ten sposób pozbywano się wszelkich brudów i insektów.

Nasze warunki bytowania zmieniły się diametralnie. Od pierwszego 
dnia przybycia do Persji (Iranu), czyli od 1 kwietnia 1942 roku, odczu-
waliśmy wolność i poszanowanie naszej godności ludzkiej. Miałem wra-
żenie, jakby setki ton jakiegoś ciężaru zdjęto z mojego serca, duszy i cia-
ła. Byłem wreszcie wolnym człowiekiem! Zdawało mi się, że nie chodzę 
po ziemi, ale po niej fruwam. Dopiero teraz zrozumiałem, że wolność 
osobista człowieka to największy skarb i  największe szczęście. Space-
rując uliczkami tego małego portowego miasteczka, przyglądałem się 
miejscowej ludności, która, choć niebogata, była wesoła, rozkrzyczana 
i szczęśliwa. Próbowano sprzedawać nam różnego rodzaju towary, które 
kupowaliśmy, oczywiście targując się o cenę. Byli to prawdziwie wolni lu-
dzie, do niczego niezmuszani i nieznający lęku i strachu przed KGB i jego 
szpiclami. Nie musieli się obawiać jeden drugiego i że w nocy przyjdzie 
do nich policja i wyciągnie z łóżka i wywiezie w nieznanym kierunku do 
obozu niewolniczej pracy. Ci ludzie mogli spać spokojnie.

My również cieszyliśmy się wolnością. Niczego nam na perskiej ziemi 
nie brakowało i  powoli odzyskiwaliśmy siły i  zdrowie. Należeliśmy do 
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szczęśliwców, którym się udało wydostać z „nieludzkiej ziemi”, gdyż tyl-
ko stu pięćdziesięciu tysiącom obywateli polskich Stalin udzielił amne-
stii, pozostałe setki tysięcy na zawsze musiało pozostać w Związku So-
wieckim. Było wśród nich kilkanaście tysięcy jeńców wojennych, szcze-
gólnie chodziło tu o ofi cerów, o których upominał się u Stalina generał 
Anders i generał Sikorski. Stalin nie chciał udzielić im informacji, tylko 
skwitował, że pewnie znajdują się na dalekiej północy, na wyspach Nowa 
Ziemia. Można tam dopłynąć tylko w lipcu, gdyż przez cały czas morze 
jest zamarznięte. Takie i inne wykręty stosował Stalin, ażeby ukryć swo-
je zbrodnie. Chodziło tu o ofi cerów, jak się później okazało, rozstrzela-
nych bestialsko w Katyniu. Stalin nie chciał się do tego przyznać i całą 
winą obarczył Niemców, ale to się nie udało i  prawda po wielu latach 
wyszła na jaw.

Był kwiecień 1942 roku, znajdowałem się w Pahlevi w Persji, gdzie 
miałem wymarzone warunki i  tak sobie myślałem, że Pan Bóg spełnił 
moją prośbę błagalną, abym mógł zjeść kawałek chleb i jeszcze kawałek 
pozostał mi na następny posiłek. Nikt wtedy w Rosji nie myślał o maśle, 
wędlinach lub innych przysmakach. Chcieliśmy się tylko najeść chlebem 
i kartofl ami. A tu hinduscy kucharze gotowali codziennie pożywne po-
siłki, którymi mogliśmy najeść się do syta.

Zaraz po naszym przybyciu do Pahlevi wielu kolegów rzuciło się na 
jedzenie, którego tutaj nie brakowało. Wielu z nich doprowadziło to do 
śmierci, gdyż żołądki przez lata głodu nie były w stanie tak od razu prze-
stawić się na przetwarzanie masy jedzenia. Największe żniwo zebrała 
czerwonka. Jakże było nam przykro, że kiedy wreszcie nadeszła ta upra-
gniona wolność, to niektórzy z nas nie potrafi li się nią nacieszyć i przez 
własną nierozwagę odchodzili z tego świata. 

Od wielu lat nie mogliśmy obchodzić żadnego święta, a  teraz mie-
liśmy Wielkanoc, którą mogliśmy obchodzić według naszej narodowej 
tradycji. Wzruszeniom nie było końca. A  po świętach nasi dowódcy 
oznajmili, że wyjeżdżamy z  Pahlevi w  dalszą drogę. Musimy zwolnić 
miejsca dla innych Polaków przybywających z  Rosji. Po dwóch tygo-
dniach wyruszyliśmy perskimi wozami ciężarowymi w kolejną podróż. 
Dostaliśmy zaliczkowo po 14 tumanów, tj. perskich pieniędzy, jako żołd. 
W międzyczasie Anglicy przygotowywali dla każdego polskiego żołnie-
rza książeczkę, do której wpisywano należny żołd według stawek angiel-
skich i według stopni wojskowych. Jedynie czym różniliśmy się od żoł-
nierzy angielskich, to częstotliwość odbierania żołdu. Oni dostawali co 
tydzień, a my co dziesięć dni. Anglicy uważali, że nas skrzywdzono, ale 
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i tak cieszyliśmy się z tego, co dostawaliśmy, bo w porównaniu z żołdem, 
jaki dostawaliśmy w armii polskiej przed rokiem 1939, były to dla nas 
duże pieniądze. Mając je, wychodziliśmy często na miasto, ciekawi jak 
żyją ludzie innej rasy, kultury i religii. 

Miasto było duże, na ulicach panował gwar i ruch, ale zauważyliśmy, 
że mało było tu kobiet. A jeśli już udało nam się jakąś zauważyć, to miała 
na sobie białą szatę, że tylko można było zauważyć jej oczy. Często na-
tomiast spotykaliśmy mężczyzn kupujący i sprzedających różne towary, 
bądź siedzących w kafejkach i popijających mocną herbatę przy akompa-
niamencie wschodniej, wydawało nam się płaczliwej, lamentującej mu-
zyki. Niektórzy klaskali w dłonie w rytm słyszanej melodii, a niektórzy 
palili swoje tradycyjne fajki, których ustnik łączył się z długą gumową 
rurą, sięgającą specjalnego naczynia wypełnionego wodą. Drugi koniec, 
to jest specjalna podstawa, wypełniony był żarzącym się ogniem i jaki-
miś narkotykami.

W mieście widzieliśmy piękne meczety, których ściany i wnętrza były 
wyłożone piękną kolorową mozaiką. Nad nimi, wysoko, królowały pół-
księżyce w nowiu. Oznaczało to dla wyznawców islamu, że meuzin zwo-
łuje wiernych na modlitwę: Ełłahu Akber – Ełłahu Ekber – Ełłahu Ekber, co 
się tłumaczy: Bóg jest wielki, Bóg jest wielki, Bóg jest wielki.

POBYT W IRAKU 

18 kwietnia 1942 roku zostaliśmy załadowani na kilkanaście ciężarowych 
wozów, którymi kierowcami są Persowie. Opuszczaliśmy gościnną Persję 
i ruszyliśmy w stronę Iraku. Persja to kraj bardzo górzysty, więc przez całą 
drogę jechaliśmy wąskimi i krętymi drogami, czasami wąwozami, woko-
ło roztaczały się większe i mniejsze góry. Tylko gdzieniegdzie widać pola 
uprawne, przy których pobudowano ludzkie osiedla. Od czasu do czasu 
zatrzymywaliśmy się, żeby rozprostować nogi i dać odpocząć silnikom sa-
mochodów, przegrzewającym się przez ten trudny do jazdy teren. Prze-
ważnie stawaliśmy w polu, gdzie było dużo miejsca na odpoczynek bądź 
na przedmieściach jakiegoś miasteczka, przy bazarze, żeby spokojnie po-
oglądać wschodnie wyroby rzemieślnicze. Z ludnością nie potrafi liśmy się 
dogadać, gdyż mówiła trochę po angielsku, niemiecku i francusku, a my 
nie. Z kolei oni nie rozmawiali ani po polsku, ani po rosyjsku.
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Po drodze zatrzymaliśmy się w jednej z angielskich baz wojskowych, 
gdzie żołnierze szkoccy, poubierani w  odświętne stroje przywitali nas 
szkocką muzyką, wygrywaną na piszczałkach. Obóz znajdował się w do-
linie pomiędzy górami. Pogoda była ciepła i  świeciło piękne słońce. 
Pierwszy raz zobaczyłem Szkotów w ich tradycyjnych strojach, grających 
swoje melodie. Poczęstowano nas świetnym posiłkiem, przygotowanym 
przez angielskich kucharzy. Musieliśmy tam przenocować, gdyż nocą 
jazda po górskich serpentynach jest bardzo niebezpieczna. Następnego 
dnia o świcie ruszyliśmy w dalszą drogę. Wokoło rozciągały się góry, na 
których szczytach leżał śnieg, a w dole panował upał, w którym ledwo 
mogliśmy wytrzymać, choć dopiero była to tylko wiosna. Jechaliśmy 
coraz wyżej i  serpentyny były coraz częstsze i  niebezpieczne, czasami 
wóz nie mógł od razu wejść w zakręt i kierowca cofnął, aby bezpiecznie 
wjechać w drogę. 

Jechaliśmy tak już pół dnia i  zaczynaliśmy dojeżdżać do zaśnieżo-
nych partii gór. Często musieliśmy też odpoczywać, gdyż silniki szyb-
ko się przegrzewały i kierowcy musieli założyć łańcuchy na koła, żeby 
przyczepność była lepsza i  samochód się nie ślizgał po śniegu. Z  wy-
soka widok na doliny był przepiękny, czuliśmy się wszyscy, jakbyśmy 
siedzieli w samolocie i z góry podziwialiśmy położone pod nami tereny 
i przestrzenie. Kiedy spoglądaliśmy w dół, to każdego ogarniał strach, 
gdyż nigdy przedtem nie byliśmy tak wysoko, a droga, na której stali-
śmy, była wąska i zaraz za nią przepaść. Wydawało nam się, że stoimy na 
jednej, a pod nami i nad nami rozciągały się kolejne. A były tak wąskie, 
że nie dało się minąć dwom samochodom. Widzieliśmy też w dolinach 
porozbijane czarne namioty. Wyglądało na to, że mieszkał w nich jakiś 
koczowniczy lud, który przenosił się z miejsca na miejsce, nigdzie nie 
zatrzymując się na stałe.

Po południu dotarliśmy wreszcie na szczyt. Odczuliśmy też raptow-
ną zmianę temperatury, bo w  dolinie panował upał, a  na górze śnieg 
i  bardzo niska temperatura. Szybko powyciągaliśmy z  tobołków cie-
plejsze płaszcze, żeby się ogrzać. Po zjechaniu w  dół z  drugiej strony 
pod wieczór znaleźliśmy się w  miasteczku Kaźwin, jeśli mnie pamięć 
nie myli. Tam zatrzymaliśmy się na nocleg w ogromnym zabudowaniu, 
najprawdopodobniej był to pałac jakiegoś maharadży. O świcie znowu 
ruszyliśmy w drogę do Iraku. Nie była to już górzysta trasa, gdzienie-
gdzie spotykaliśmy osiedla ludzkie i wsie. Pamiętam, jak ze zdziwieniem 
obserwowaliśmy pracę rolników, którzy wołami orali ziemię, stojąc po 
kolana w wodzie. Nie mogliśmy pojąć, że na takiej glinie może cokolwiek 
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urosnąć, a jak się okazało, było to przygotowanie pola pod uprawę ryżu, 
który rośnie w wodzie. Za tymi oraczami szły kobiety z sadzonkami ryżu 
i wsadzały je do ziemi.

Zatrzymaliśmy się na ogromnej polanie niedaleko wioski, gdzie pa-
sło się duże stado krów, owiec i kóz. Jak tylko zauważyli to mieszkańcy, 
w okamgnieniu zabrali całą swoją chudobę i znikli za murami domostw 
i więcej ich nie widzieliśmy. Przez cały czas mieliśmy jednak świadomość 
obecności i obserwacji nas przez miejscową ludność. Pewnie obawiali się 
takiej ilości obcego wojska na swoim terenie.

Pamiętam jak pewnej nocy, kiedy spaliśmy na polanie, a  nad nami 
roztaczały się perskie góry, które sprawiały wrażenie srogich, niczym 
niepokrytych monumentów, usłyszeliśmy płacz dziecka. Byliśmy śmier-
telnie przerażeni, co też mogło się stać. Jak się później okazało, taki 
dźwięk wydawały szakale. Wyglądem przypominają nasze psy, ale są 
bardzo chude i żywią się padliną.

Kolejnym wydarzeniem, które na zawsze pozostało mi w  pamięci, 
było złapanie przez jednego z kolegów-żołnierzy małego niedźwiedzia, 
którego nazwaliśmy Kubuś. Towarzyszył nam potem przez cały wojen-
nych szlak, od środkowego wschodu przez Włochy, aż do Anglii. Po za-
kończeniu wojny Kubuś powędrował do ogrodu zoologicznego w Edyn-
burgu. Traktowaliśmy tego misia jak korpusową maskotkę. Stał się na-
wet bohaterem jednej z książek wydanych po wojnie.

Kiedy przekroczyliśmy granicę Persji z Irakiem, krajobraz diametral-
nie się zmienił. Już nie było górzystych terenów, ale wkoło rozciągały 
się same równiny pokryte pustynnym piaskiem. Jakie było nasze zdzi-
wienie, kiedy stąpając po tym piachu, nie zapadaliśmy się w niego, tak 
jak to miało miejsce w Turkmenii, ale był twardy i ubity. Zatrzymaliśmy 
się w  bazie angielskich żołnierzy. Spożyliśmy tam wyśmienity posiłek 
i udaliśmy się na nocny odpoczynek. Rano zbudził nas niesamowity ryk 
osiołków, które pasły się niedaleko obozowiska. Pierwszy raz w  życiu 
mieliśmy okazję zobaczyć takie stado.

Po śniadaniu zaopatrzono nas w pojemniki na wodę. W przyszłości 
okazało się, że był to najcenniejszy skarb na pustyni. Znowu zapakowa-
liśmy się do wojskowych samochodów; tym razem kierowcami byli An-
glicy, ponieważ Persowie wrócili do swoich domów, i ruszyliśmy w stro-
nę Bagdadu. Wcześniej każdy napełnił wodą swój pojemnik. Jechaliśmy 
dość szybko, bo droga była równa i bezpieczna, tylko gorący wiatr sma-
gał nas po twarzach, a przed słońcem zrobiliśmy sobie ochronę w postaci 
plandeki rozwieszonej ponad głowami. Co kilkadziesiąt mil musieliśmy 
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się zatrzymywać, żeby ochłodzić silniki samochodów i sprawdzić ciśnie-
nie w kołach. Było to konieczne, gdyż w wysokiej temperaturze, jaka pa-
nowała w tym klimacie, opony samochodów rozrzedzały się i pod wpły-
wem ciśnienia rozpadały. Nam samym upał dawał się we znaki i pilnowa-
liśmy swych pojemników z wodą jak coś najdroższego. Co dziwne woda 
w nich była zawsze chłodna i nigdy nie nagrzewała się od zewnętrznej 
temperatury. Była to zasługa specjalnej konstrukcji pojemników, bo 
gdyby zrobiono je z blachy lub szkła, to pewnie pilibyśmy wrzątek.

Co kilkadziesiąt mil mijaliśmy bazy wojskowe, w których stacjono-
wały oddziały zaopatrzeniowe lub ruchome oddziały wojskowe. Często 
zatrzymywaliśmy się w nich na nocny odpoczynek i posiłek. Każdy z nas 
był szczęśliwy. Byliśmy wolni, z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość. I co 
najważniejsze, nasze podstawowe potrzeby egzystencjalne mieliśmy 
zaspokojone. Nie czuliśmy głodu i  byliśmy odpowiednio zaopatrzeni 
w ubranie, czy to na upał, czy na zimne wieczory i noce. Oprócz tego 
dostawaliśmy co tydzień zaopatrzenie osobiste tzw. naafi , w skład które-
go wchodziła pasta do butów, pasta do zębów, żyletki, grzebienie i inne 
drobne rzeczy. Ten przydział mieliśmy za darmo. Za inne rzeczy, typu 
np. piwo musieliśmy płacić symboliczne kilka groszy.

Kiedy dojechaliśmy do Bagdadu, powitało nas ogromne miasto poło-
żone między dwiema rzekami, Tygrysem i Eufratem, z dużą ilością prze-
pięknych meczetów. Zatrzymaliśmy się w śródmieściu niedaleko stacji 
kolejowej. Po odświeżeniu się w  chłodnej wodzie pobliskiej fontanny 
poszliśmy do budynku, w którym znajdowała się ogromna sala, a w niej 
wcześniej przygotowany posiłek. Obsługiwali nas arabscy kelnerzy pod 
bacznym okiem angielskiego ofi cera. Takie traktowanie było takim dla 
nas szokiem: po tym, co przeszliśmy w Rosji, nie mogliśmy w to uwie-
rzyć. Kiedy sobie przypominaliśmy nasze brudne łachmany i  strzępy 
butów na nogach, insekty, niedające spać po nocach, ten brud i wieczny 
głód, to czuliśmy ogromną wdzięczność do Anglików, którzy nas przy-
garnęli, zaopiekowali się nami i traktowali na równi ze sobą. Wreszcie 
nie musieliśmy się bać, co z nami będzie – byliśmy wolni!

Na stacji kolejowej w Bagdadzie pełno było żołnierzy różnej narodo-
wości, przeważnie pochodzących z kolonii brytyjskich. Byliśmy świad-
kami, jak po przybyciu transportu żołnierzy, muzułmanów, kiedy przy-
szła pora ich modlitw, wszyscy odeszli na pobocze, żeby odprawić swoje 
nabożeństwo. W  tym czasie ich dowódca – Anglik czekał, aż skończą, 
popijając swoją herbatkę. Anglicy dali nam się poznać jako naród, który 
szanował i respektował wszystkie religie i wszystkie narodowości.
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Po posiłku i napełnieniu naszych worków na wodę ruszyliśmy w dal-
szą drogę, w  kierunku Transjordanii. Jechaliśmy przez pustynie, nie 
było tu osiedli ludzkich tylko same równiny pokryte piaskiem. Często 
przed naszymi oczyma pojawiały się oazy i jeziora, niestety była to tylko 
fatamorgana, bo kiedy zbliżaliśmy się do nich, natychmiast znikały nam 
z oczu. 

Po przebyciu około stu pięćdziesięciu mil zatrzymaliśmy się w ma-
łym obozie, gdzie stacjonowała jednostka wojskowa, której zadaniem 
było zaopatrywanie przejeżdżających tą trasą żołnierzy. Zjedliśmy tam 
skromny posiłek i uzupełniliśmy zapasy wody, która tutaj jest ogranicza-
na, gdyż trzeba po nią jechać setki mil. Jak mnie pamięć nie myli, w roku 
1927 przyjechał na te tereny z Afryki misjonarz, studiujący w Egipcie, 
w  Azji i  Afryce, który głosił wiarę wśród miejscowej ludności. Wśród 
opowiadań, które miałem okazję słyszeć, do końca życia będę pamiętał 
jego zdanie: „Tam jest dobrze, gdzie jest woda”. Wtedy nie pojmowałem 
tego tak do końca, ale po przejechaniu setek mi po pustyni wiedziałem, 
że jest to prawdziwa mądrość.

Po krótkim odpoczynku znowu wyruszyliśmy w drogę. Wiatr smagał 
nas po twarzach, wszędzie mieliśmy piasek, a słońce prażyło niesamowi-
cie. Czasami tylko napotykaliśmy karawany wielbłądów, prowadzonych 
przez Arabów ubranych w długie płaszcze i chusty szczelnie zakrywające 
głowy i twarz przed słońcem oraz burzą piaskową. Karawana zatrzymy-
wała się zawsze na modlitwę. Wtedy wielbłądy pokładały się na piasku 
i odpoczywały, a ich właściciele zanosili modły do Allaha. 

Późnym wieczorem zobaczyliśmy z dala jezioro i w pierwszej chwili 
pomyśleliśmy, że to znowu złudzenie, ale było to najprawdziwsze jezioro 
o nazwie Habania. Z  radości wszyscy rzuciliśmy się do niego jak zwa-
riowani, żeby się umyć i rozkoszować się jego chłodem. Po tej toalecie 
sprawnie rozbiliśmy namioty, przygotowaliśmy posiłek i  udaliśmy się 
na spoczynek. Na pustyni dnie są bardzo gorące, a noce chłodne, więc 
każdy dobrze się nakrył, żeby w  nocy nie zmarznąć. Byliśmy tam sie-
dem dni i jak tylko nam pozwoliły obowiązki, cały czas rozkoszowaliśmy 
się kąpielą w jeziorze. Pewnego razu, podczas kąpieli, zauważyliśmy, jak 
na niebie raptownie pojawiło się zjawisko o brunatnym kolorze, bardzo 
szybko zbliżające się do nas. W tym momencie usłyszeliśmy wycie syren 
i  klaksonów w  naszych wozach, galopem więc pobiegliśmy do namio-
tów, żeby schronić się przed burzą piaskową, którą miejscowi nazywali 
hamsin. Ulokowaliśmy się po dziesięciu w namiocie, od razu położyliśmy 
się na ziemi i staraliśmy się silnie trzymać sznurki, tak żeby nam nie po-
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rwało namiotu. Niestety wicher był tak silny, że i tak wyrwał nam linki 
z  rąk i  leżeliśmy na piasku przykryci tylko plandeką. Całe to zjawisko 
trwało około pół godziny i  jak nagle przyszło, tak też nagle ustało. Po 
burzy musieliśmy uporządkować namioty i  czyścić z  piasku wszystkie 
rzeczy, przede wszystkim jedzenie. Kiedy jedliśmy jakiś posiłek, to piach 
trzeszczał nam w zębach.

Bardzo ciekawym dla nas, Europejczyków, był zwyczaj wypiekania 
placków z mąki na każdym postoju przez inne nacje. Nie dostawały one 
tak jak my normalnego chleba, który na pustyni szybko wysychał i mu-
sieliśmy go owijać w wilgotną ściereczkę, tylko samą mąkę, z której wy-
piekały swe placki. Jak tylko dochodziliśmy do postoju, szybko rozpalali 
pod specjalną blachą ogień i przyrządzali sobie ten przysmak. Nam rów-
nież bardzo smakował.

Z tego okresu mam bardzo przykre wspomnienie, jakim był okropny 
ból mojego trzonowego zęba. Nie było doktora, tylko sanitariusz, który 
nie posiadał żadnych środków znieczulających, a  jedynym narzędziem 
stomatologicznym były szczypce do wyrywania zębów. Zaproponował 
mi, że jak się zgodzę, to spróbuje mi ten bolący ząb wyrwać. Nie miałem 
innego wyjścia jak się zgodzić, bo ból był nie do wytrzymania. Sanita-
riusz wziął się do pracy i kiedy chwycił mój ząb, okazało się, że został 
z niego tylko korzeń i nie ma za co złapać. Mój „dentysta” nie przejął 
się tym i zaczął tak nim szarpać, że wyłem z bólu, ale po którym z kolei 
szarpnięciu udało mu się ząb wyrwać. Pamiętam, że przez kilka dni cho-
dziłem obolały, choć ogólnie mi ulżyło. Dziękowałem Bogu, że żadnej 
infekcji nie złapałem, bo mogło się to różnie skończyć.

Po tygodniu postoju nad jeziorem Habania przyszło nam się zbierać 
do dalszej drogi. Przykro nam było opuszczać to piękne miejsce, gdzie 
codziennie mogliśmy brać kąpiel w ciepłej wodzie, odpoczywać i regene-
rować siły. Trzeba było jednak pakować namioty i osobisty ekwipunek 
i ruszać w dalszą drogę, w kierunku Transjordanii. Po drodze nie mijali-
śmy żadnego ludzkiego osiedla tylko karawany. I nic dziwnego, bo wkoło 
wyłącznie pustynia i piach, nie było nawet najmniejszego jeziorka. Słoń-
ce prażyło niemiłosiernie, a wiatr smagał po twarzach. Jedyną ulgą była 
zimna woda, którą mieliśmy w płóciennych workach.

W pewnym momencie kierowcy angielscy oznajmili, że przekroczy-
liśmy granicę Transjordanii. Bardzo się zdziwiliśmy, gdyż nie było żad-
nego znaku granicznego, ani żadnej straży, która świadczyłaby o tym, że 
jesteśmy już na terytorium innego państwa. Czego jednak tam pilnować, 
skoro dookoła same piachy i ani jednego osiedla. W tym kraju podobnie 



96    

jak i w Iraku rządzi król, tylko tam był król Fajsal, a w Transjordanii – 
król Abdulla. Krajobraz tutejszy podobny był do irackiego, wszędzie pu-
stynie i upały. Pustynia różniła się tylko tym, że porozrzucane były po 
niej wielkie czarne kamienie. Z wojskowego punktu teren nadawał się do 
natarcia piechoty, gdyż nie trzeba byłoby kopać dołków strzeleckich, bo 
kamienie świetnie je zastępowały.

Transjordania była niedużym krajem, leżącym między Irakiem a Pa-
lestyną, zamieszkałym przez kilkumilionową, koczowniczą ludność. Nie 
osiedla się ona nigdzie na stałe, a  przenosi z  całym swym dobytkiem 
tam, gdzie znajduje się woda. W tym przypadku równała się życiu. An-
glicy czują się tu jak u siebie w domu, gdyż jest to kraj pod rządami króla 
angielskiego, a skoro jesteśmy ich sprzymierzeńcami, również czujemy 
się swobodnie, mając nadzieję, że kiedyś wszyscy powrócimy „na ojczy-
zny łono”.

PRZYJAZD Do PALESTYNY 

Kolejnym krajem, do którego się udaliśmy była Palestyna – bardziej już 
zaludniona, gdyż pozwalały na to warunki geografi czno-klimatyczne. 
Dotarliśmy do rzeki Jordan, gdzie według przekazów biblijnych Jezus 
Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Wykąpaliśmy się w  niej 
i  zmyliśmy z siebie wszystek pustynny piach. Po krótkim odpoczynku 
wyruszyliśmy dalej w  stronę miasta Jeruzalem. Po drodze mijaliśmy 
wioski i jak tylko był postój, natychmiast wokół nas gromadziły się dzie-
ci, prosząc o jakiś dar lub jałmużnę. Mieszkańcy przynosili na sprzedaż 
rosnące tu owoce: pomarańcze, granaty, banany, winogrona.

Kiedy dojechaliśmy do Jerozolimy, zobaczyliśmy, że miasto położo-
ne jest na wzgórzu i otoczone wysokim murem, a wejść można jedynie 
przez liczne bramy. Niestety nie mieliśmy możliwości zwiedzania, gdyż 
musieliśmy jechać dalej w stronę Morza Śródziemnego, Jaff y i Tel Awi-
wu. Przeważała tam ludność żydowska, ale mieszkali również Arabowie. 
Nacje te jednak nie mieszały się ze sobą i  były od siebie odizolowane 
każda w swoim osiedlu. 

Wreszcie po długiej podróży dotarliśmy na miejsce. Było to miastecz-
ko Gedera położone niedaleko miast Rahorod i Tel Awiw. W mgnieniu 
oka postawiliśmy namioty, w  których mieszkaliśmy po dziesięciu żoł-
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nierzy. Po kolacji udaliśmy się na upragniony odpoczynek, pamiętając, 
że trzeba dobrze się ubrać do spania, gdyż noce w tym klimacie są bardzo 
zimne. Wstaliśmy, kiedy słońce zaczęło nas mocno grzać. Na śniadanie 
była jajecznica z bekonem, chleb, masło, marmolada i herbata. Jedze-
nie zawsze dostawaliśmy smaczne i  pożywne, ale niestety przy takiej 
wysokiej temperaturze nie mieliśmy apetytu. Chleb szybko się zsychał 
i był jak suchar, a masło błyskawicznie się roztapiało. Wszyscy mieliśmy 
ochotę na coś zimnego, prosto z lodówki. Staraliśmy się pić dużo piwa, 
żeby pobudzić apetyt, ale i tak na wiele się to zdało. W ogromnych ilo-
ściach piliśmy też wodę z naszych płóciennych worków. Mało nam od 
niej brzuchy nie pękły, gdyż była silnie chlorowana, żeby zabić wszystkie 
zarazki i bakterie, których w tym klimacie nie brakuje. Po chlorowaniu 
trzeba było ją odchlorować, żeby nadawała się do picia. W tym celu każ-
dy miał w plecaku po dwie tabletki: jedna – chlor, a druga – podchlorek, 
żeby uzdatnić wodę do picia. Dostawaliśmy również więcej soli, której 
spożycie powodowało zatrzymywanie wody w  organizmie, ponieważ 
pod wpływem wysokich temperatur bardzo się pociliśmy, co groziło od-
wodnieniem.

Powoli się zadomowiliśmy. Słońce tak mocno piekło, że ziemia była 
spękana i było widać na niej szczeliny. Okazało się, że w Gederze miesz-
kała spora ilość Żydów z Polski, którzy wyemigrowali z naszej ojczyzny 
przed rokiem 1939. Radość ze spotkania była ogromna, bo jak się okaza-
ło, wielu z nas spotkało znajomych ze swoich rodzinnych miejscowości. 
Ja natrafi łem na sąsiadkę, która w  roku 1933 wyjechała do Palestyny 
w poszukiwaniu pracy i poprawy losu. Wypytywała mnie o swoją rodzi-
nę pozostawioną w  Polsce, którą bardzo dobrze znałem. Niestety, nic 
nie mogłem jej powiedzieć, bo przez wojnę i okupację najpierw rosyjską, 
a  później niemiecką nasze losy się rozeszły. Zaprosiła mnie do swego 
domu w mieście Rohorod. Mieszkała tam z całą rodziną. Było to możli-
we, gdyż był to dla nas czas odpoczynku, a nie manewrów wojskowych. 
Mieliśmy pieniądze z żołdu i mogliśmy spędzać czas według własnego 
uznania. Wszystko było w  tym czasie bardzo tanie. Wino kosztowało 
sto pięćdziesiąt milców (miejscowe pieniądze), malaga – sto trzydzieści, 
a porto – sto milców. Przy tym trzeba dodać, że jeden funt palestyński 
liczył tysiąc milców, więc mogliśmy sobie pozwolić na takie wydatki.

W ciągu dnia chodziliśmy w krótkich szortach albo w samych kąpie-
lówkach, ale koniecznie musieliśmy mieć na głowach hełm korkowy, 
chroniący przed udarem słonecznym. Od godziny dziesiątej do piętna-
stej był rozkaz dowództwa, żeby ze względu na panującą gorączkę nie 
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opuszczać namiotów. Wieczorami dopadały nas chmary komarów, któ-
re roznosiły malarię, więc każdy z nas zakładał długie spodnie i koszu-
le z  długimi rękawami, żeby uchronić się przed ich ukąszeniami. Sta-
raliśmy się poznawać nowych ludzi i  zwiedzać pobliskie miejscowości. 
Pamiętam, jak jednego razu pojechaliśmy z kolegami do Jaff y, starego 
arabskiego miasta, obok którego był Tel Awiw – nowoczesne miasto ży-
dowskie i chodziliśmy tam po bazarach, na których można było podzi-
wiać różnego rodzaju rękodzieła. Były przecudne. Nawet myślałem, żeby 
kupić sobie coś na pamiątkę, ale byłem żołnierzem, wojna jeszcze trwała 
i nie wiedziałem co może ze mną się stać i czy kiedykolwiek wrócę do 
domu, do Polski, więc skończyło się na patrzeniu i podziwianiu.

Po długim chodzeniu poszliśmy w  Tel Awiwie na porządny obiad, 
oczywiście z kartofelkami i czymś mocniejszym. W samym mieście nie 
było aż tak gorąco, gdyż wszędzie były dające cień zabudowania. Spa-
cerując, a potem siedząc w małej restauracyjce, myśleliśmy sobie jakie 
to dziwne: tutaj tak przyjemnie, ani śladu wojny i ludzkiego cierpienia. 
Zupełnie inny świat. Nie mieliśmy problemów też z porozumieniem się, 
ponieważ wokoło spotykaliśmy Żydów z Polski i Rosji, więc swobodnie 
rozmawialiśmy po rosyjsku lub po polsku. Zrobiliśmy sobie pamiątkową 
fotografi ę i poszliśmy na plażę, aby po raz pierwszy wykąpać się w mo-
rzu. Nigdy przedtem nie robiłem tego, więc nie mogłem się doczekać 
tej chwili. Przed wojną tylko bogaci mogli sobie pozwolić na wyjazd nad 
polskie morze. Pamiętam, jak był wyjazd ze szkoły nad Bałtyk, to kosz-
tował pięćdziesiąt złotych. Pojechał mój brat, który przywiózł w butelce 
wodę z morza i wszyscy domownicy oraz sąsiedzi moczyli w niej palec 
i oblizywali go, żeby popróbować słonej morskiej wody.

Teraz mogłem się nacieszyć ciepłym morzem, kąpać się w nim i plu-
skać do woli. Byliśmy trochę skrępowani obecnością młodych panien, 
które obok nas wylegiwały się na gorącym piasku. Szybko nam to mi-
nęło, kiedy zobaczyliśmy innych mężczyzn spacerujących i pływających 
w samych tylko kąpielówkach. Cóż to była za rozkosz, tak pluskać się 
w  słonej, morskiej wodzie. Fale same pchały mnie w  głąb morza, ale 
bardzo uważałem, żeby trzymać się brzegu, gdyż nie umiałem dobrze 
pływać i bałem się stracić grunt pod nogami. Po każdej takiej słonej ką-
pieli wszyscy szliśmy pod prysznic, żeby zmyć z siebie sól, ubieraliśmy 
się i całą grupą szliśmy na kawę do pobliskiej kawiarenki, a później na 
nasze miejsce postoju.

Po kilku tygodniach odpoczynku w Palestynie czuliśmy się napraw-
dę świetnie. Cieszyliśmy się z bardzo dobrego kontaktu z ludnością ży-
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dowską, z którą mogliśmy bez problemu porozumieć się po polsku lub 
rosyjsku. Żydzi, w celu lepszego robienia z nami interesów handlowych, 
w  każdym ze swoich sklepów umieścili sprzedawcę, który znał któryś 
z tych języków. Mniejszy kontakt mieliśmy z ludnością arabską, ponie-
waż nie mówiła po polsku ani rosyjsku, a  my po arabsku. Mimo tego 
Arabowie często przywozili do koszar pełne worki napakowane poma-
rańczami załadowane na osiołki.

Któregoś dnia dowiedzieliśmy się, że nasz szwadron pojedzie zwie-
dzać Jerozolimę. Radość była ogromna, bo każdy chciał na własne oczy 
zobaczyć to wyjątkowe miasto, w którym spotykają się trzy największe 
religie świata, to jest chrześcijaństwo, islam i  judaizm. Wyruszyliśmy 
wczesnym rankiem, aby słońce aż tak bardzo nie prażyło i żebyśmy mieli 
dużo czasu na zwiedzanie. Dojeżdżając do Nowej Jerozolimy, zatrzyma-
liśmy się, gdyż do Starej Jerozolimy musieliśmy iść na pieszo. Nie dało 
rady naszymi wozami przejechać przez bramę i uliczki. Stara Jerozolima 
oczarowała nas swym pięknem i bogactwem świątyń, małymi i bardzo 
wąskimi uliczkami wyłożonymi płaskimi kamieniami. Miały schodki 
pod górę, żeby łatwiej było po nich wchodzić. Ruch na nich ogromny, 
mnóstwo handlarzy dźwigało swoje towary na własnych grzbietach lub 
na osiołkach, mułach albo i wielbłądach. Przeważali mężczyźni, kobiety 
i dzieci widać było tylko sporadycznie, gdyż w tej części mieszkali głów-
nie Arabowie. Napotykaliśmy również osoby duchowne, poubierane 
w  różnego rodzaju habity, sutanny oraz togi, które pozwalały poznać, 
który duchowny reprezentuje jedną z trzech religii. Uliczki były zapcha-
ne małymi straganami, na których sprzedawano różne rękodzieła i żyw-
ność. Każdy na głos zachwalał swój towar i  w  ten sposób zachęcał do 
jego kupna. Panował przy tym taki jazgot i wrzask, że nie można było 
spokojnie z sobą rozmawiać.

Kiedy wreszcie dotarliśmy do centralnego placu w Starej Jerozolimie, 
nasz szwadron podzielono na dwie grupy i każda dostała przewodnika, 
który mówił po polsku. Zaczęliśmy zwiedzanie od świątyń chrześcijań-
skich, a przewodnik zasypywał nas ogromem informacji historycznych, 
ale nie byliśmy w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Jedynie, co nam 
pozostało w  głowach na zawsze to niezapomniane piękno i  bogactwo 
tych wszystkich budowli. Pamiętam, jak zwiedzaliśmy kościół wybudo-
wany na grobie Chrystusa. Znajdowało się w nim bardzo dużo ołtarzy, 
wystawionych przez różne narodowości. Również Polska miała tam wła-
sny, choć jeszcze nie był ukończony. W centralnym miejscu znajdowała 
się fi gura Matki Boskiej ubrana w piękne szlachetne kamienie i  złoto, 
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które jeszcze przed rewolucją październikową zdążyli ufundować rosyj-
scy carowie i prawosławni duchowni. Sam posąg nas olśniewał, był tak 
piękny i bogato ustrojony. Niestety nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby 
na dłużej w tym miejscu się zatrzymać, bo ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Następnym etapem było pójście śladami drogi krzyżowej Jezusa Chry-
stusa, a potem zwiedziliśmy świątynię, w której Jezus odprawił ostatnią 
wieczerzę ze swoimi apostołami. Tam też czekały na nas suto zasłane 
stoły z obiadem. Zjedliśmy go ze smakiem i znowu ruszyliśmy na zwie-
dzanie miasta. 

Następnym etapem były odwiedziny w świątyniach muzułmańskich. 
Pierwszą był Złoty Meczet Omara, do której weszliśmy bez obuwia, gdyż 
do meczetów nie wolno wchodzić w tym, w czym chodzi się po ulicach. 
Podłogi były wyłożone grubymi dywanami, ściany zaś przyozdobione 
pięknymi, kolorowymi mozaikami, a naokoło mnóstwo złotych świecz-
ników. Bogactwo widać na każdym miejscu. Kolejny był meczet, który 
miał za sobą krwawą historię. Otóż podczas jednej z  wypraw krzyżo-
wych wyznawcy Allaha bronili się zaciekle i schronili się do tej świątyni, 
ale niestety krzyżowcy zdobyli ją i wycieli w pień ich wszystkich. Idąc 
dalej ulicami Starej Jerozolimy, doszliśmy do Ściany Płaczu, ogromnego 
muru, pod którym spotykają się Żydzi i dotykając tej ściany, opłakują 
swój los.

Przez cały czas towarzyszył nam przewodnik, który wskazywał za-
bytki i opowiadał ich historie. Nie mogliśmy się nadziwić, że jedno mia-
sto może gromadzić w  sobie tyle dziejów i  taką różnorakość ludności 
i wyznań religijnych. Na naszej drodze spotykaliśmy też biedne dzieci 
arabskie, które prosiły o jałmużnę, a równocześnie obserwowaliśmy, jak 
bogaci Arabowie (tylko mężczyźni) siedzieli w kawiarniach, gdzie popi-
jali czarną herbatę w maleńkich fi liżaneczkach. Był to dla nas ogromny 
kontrast tego zróżnicowanego społeczeństwa.

Dzień, w którym zwiedzaliśmy Jerozolimę, zapadł w mej pamięci na 
zawsze. Nigdy potem nie widziałem czegoś tak wspaniałego i wyjątko-
wego. Jest to przeżycie jedyne w swoim rodzaju, którego nigdy się nie 
zapomina. Pod wieczór dotarliśmy do Nowej Jerozolimy i tam w hotelu 
czekała na nas kolacja, po której zjedzeniu udaliśmy się do naszych ko-
szar w Gederze. 

W sumie byliśmy w Palestynie około dwóch miesięcy, przez ten czas 
mieliśmy możliwość zwiedzenia ważniejszych miast, takich jak: Tel 
Awiw, Jaff a, Natania, Hajfa, Nazaret i Betlejem.
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PRZYJAZD Do iraku 

Mniej więcej po dwóch miesiącach postoju w Palestynie dostaliśmy roz-
kaz zmiany miejsca postoju. Mieliśmy się przenieść do miasteczka o na-
zwie Gaza, graniczącego z Egiptem, obok pustyni Synaj. Zapakowaliśmy 
namioty do wozów i sami z całym dobytkiem ruszyliśmy w drogę. Nie 
była to podróż zbyt męcząca, gdyż jechaliśmy tylko kilka godzin i  za-
trzymaliśmy się w małej miejscowości oznaczonej przez wojsko jako Hill 
69. Jak się okazało, był to nasz kolejny postój, więc znowu wypakowali-
śmy nasze namioty i zbudowaliśmy przejściowy obóz, bowiem w każdej 
chwili oczekiwaliśmy rozkazu dalszego wymarszu. Otrzymaliśmy go po 
kilku dniach. O świcie po raz kolejny musieliśmy załadować ekwipunek 
na wozy, a  sami ruszyliśmy pieszo w  stronę Kanału Sueskiego. Marsz 
nie był męczący, gdyż byliśmy wypoczęci i dobrze odżywieni. Pod wie-
czór dotarliśmy do portu nad kanałem, gdzie już czekał na nas okręt, 
na który załadowaliśmy nasze ładunki i  siebie samych. Na pokładzie 
dowiedzieliśmy się od naszego dowódcy, że miejscem docelowym jest 
port Basra w Iraku. Był 15 lipca 1942 roku. W tym to dniu opuściliśmy 
Palestynę i przy ryku syren portowych wyruszyliśmy znowu w niezna-
ne. Słuchaliśmy stacji radiowych informujących o  sytuacji na różnych 
frontach. Radio londyńskie miało audycje w wielu językach, natomiast 
stacja niemiecka nadawała informacje o sytuacji frontowej nawet w ję-
zyku polskim. 

Przyjemnie było słuchać naszych pięknych, przedwojennych szlagie-
rów. Największym jednak zaskoczeniem była dla nas informacja o nas 
samych, kiedy to Niemcy podali do wiadomości, że polscy „turyści” 
opuszczają właśnie w  tym momencie Palestynę i  płyną przez Morze 
Czerwone do Iraku. Przypomniał mi się przy tej okazji sąsiad z Klecka, 
który jeszcze za czasów carskich służył w marynarce i opowiadał, że to 
morze tworzy na powierzchni czerwoną plamę, stąd też wzięła się jego 
nazwa. Miałem teraz okazję przekonać się o  tym i  godzinami stałem 
przy burcie, wypatrując tego czerwonego koloru. I rzeczywiście się do-
czekałem. Z  wielkim zaskoczeniem w  pewnym momencie zobaczyłem 
na powierzchni wody czerwoną plamę o średnicy kilkuset metrów. Może 
to dno morza było czerwone i przebijało przez czystą tafl ę wody? Rejs 
przebiegał bez zakłóceń, byliśmy zrelaksowani i  myśleliśmy o  tym, co 
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jeszcze przed nami. W pewnym momencie przed nami ukazało się sta-
do dziwnych ptaków. Nie mogliśmy dojść, skąd się tu wzięły. Dopiero 
po chwili wyjaśniono nam, że są to latające ryby, które całymi stadami 
wylatywały na powierzchnię wody, wzbijając się w górę na kilka metrów. 

Płynąc, mijaliśmy po lewej stronie dwa święte miasta muzułmańskie: 
Medynę i Mekkę. Po prawej pozostał Egipt z jego świętą rzeką Nil, a da-
lej Sudan i  Etiopię (Abisynię). Kiedy dopłynęliśmy do portu w  Adenie, 
zatrzymaliśmy się w nim na cały dzień. Arabowie na swych małych łó-
deczkach przywieźli różne towary do sprzedania, ale najwięcej owoców. 
Był to przedziwny bazar, gdyż handlarze rzucili na pokład linę, którą 
chwyciliśmy, wciągając w ten sposób koszyki z towarem. Po obejrzeniu 
towaru i  wybraniu sobie tego, co potrzebowaliśmy, wrzucaliśmy w  nie 
nasze pieniądze i oddaliśmy koszyki właścicielom. Po uzupełnieniu za-
pasów ruszyliśmy w dalszą drogę. Jak się później okazało, nie była ona 
bezpieczna. Gdy wyruszyliśmy z Adenu do Morza Arabskiego, asekuro-
wał nas torpedowiec, płynąc wokół nas lub zygzakiem przed nami. Woda 
była spokojna, bez ani jednej fali, wyglądała jak lśniące lustro. Dostaliśmy 
rozkaz, aby niczego do niej nie wrzucać, żeby nie pozostawiać śladów na-
szej obecności. Mogliśmy się cieszyć widokiem pięknych ryb, delfi nów, 
a nawet wieloryba, który zanurzając się, wypuszczał fontannę wody.

Czuliśmy się jak na wczasach, o  smutnej wojennej rzeczywistości 
przypominały nam tylko kamizelki ratownicze, z  którymi się nie roz-
stawaliśmy, ponieważ sytuacja była niebezpieczna i w każdej chwili mo-
gliśmy znaleźć się pod ostrzałem nieprzyjacielskimi. W  pewnej chwili 
zauważyliśmy, że eskortujący nas torpedowiec zaczął raptownie opły-
wać nasze okręty. Oznaczało to, że zauważył zbliżający się nieprzyjaciel-
ski okręt podwodny. Nie zastanawiając się, torpedowiec zaczął zrzucać 
bomby głębinowe, że aż słupy wody wylatywały do góry. Czekaliśmy 
z niecierpliwością na dalszy przebieg wydarzeń, gotowi na każdą ewen-
tualność. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i nasz okręt po-
wrócił na właściwy tor, zbliżając się do celu. 

Po kilku dniach dopłynęliśmy do Zatoki Perskiej, przepływając po-
między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a  Persją. Był to teren 
bezpieczny, bo nie docierał tam żaden nieprzyjacielski okręt. W zatoce 
spotykaliśmy mnóstwo małych stateczków rybackich, które kursowa-
ły pomiędzy południową Arabią a Persją (Iranem). 25 lipca 1942 roku 
wpłynęliśmy w deltę Eufratu i Tygrysu, a dalej do docelowego portu Ba-
sra. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się cało dotrzeć do lądu. 
Pamiętam, jak stanąłem na ziemi, to stwierdziłem, że nie ma nic lepsze-
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go niż twardy grunt, kiedy nic pod nogami się nie kołysze i nic mną nie 
huśta. Na noc zostaliśmy w porcie i dopiero na drugi dzień przyjechał 
transport, którym ruszyliśmy w głąb lądu. Następnym miejscem posto-
ju był Kizir–Rebat, leżący pomiędzy Kenekinem, miastem położonym 
niedaleko perskiej granicy a Bagdadem. Było to szczere pole, ale opodal 
płynęła mała rzeczka, która umożliwiała nam normalne życie. Rozbili-
śmy tam swoje obozowisko, gdyż w pobliżu mieliśmy odbywać ćwiczenia 
wojskowe i zapoznawać się z nowoczesną bronią, żeby dobrze walczyć 
z nieprzyjacielem.

Anglicy bardzo przykładali się do naszych szkoleń i to nie tylko z bro-
nią, ale nauką jazdy różnego typu pojazdami. Bardzo lubiłem teoretyczną 
i praktyczną jazdę samochodem. Spełniło się moje największe marzenie 
kierowania samochodem, a nie jak przed wojną dojeżdżanie konia. Kurs 
kierowcy ukończyłem celująco. Zaraz po nim zaczęliśmy organizować 
załogi czołgowe. Znalazłem się wraz ze swoim pułkiem w brygadzie pan-
cernej, w której były trzy pułki: 4 pułk pancerny, 6 pułk pancerny i mój 
– 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Nasz pułkownik mówił, że zamieni-
liśmy żywe konie na mechaniczne. Nasza jednostka bojowa otrzymała 
nazwę: 2 Warszawska Dywizja Pancerna II Korpusu. Dowódcą został ge-
nerał Paszkiewicz, a później generał Rakowski. Oprócz trzech jednostek 
pancernych w skład brygady wchodziły inne jednostki zmotoryzowane. 

Każdy szwadron został podzielony na różne wyspecjalizowane pod-
oddziały. Do każdego czołgu przydzielono pięciu żołnierzy, potrzebni 
też byli kierowcy do wozów ciężarowych, w których mieściło się zaopa-
trzenie dla załóg bojowych podczas akcji na froncie: amunicja i paliwo. 

Na początku szkolenia dostaliśmy czołgi starego typu o nazwie „Va-
lentine”. Jeździliśmy nimi po pustyni, żeby nabrać wprawy nie tylko 
w  jeździe, ale też nauczyć się obsługiwać różnego typu broń: karabiny 
maszynowe oraz 75 i 105 mm działa czołgowe. Wszyscy byliśmy szkole-
ni tak, aby w razie potrzeby umieć zastąpić jeden drugiego podczas akcji 
bojowej. Każdy dawał z siebie wszystko, żeby jak najlepiej wykonywać 
swoje zadania. Ciekawiły nas nowinki techniczne i  nowy sprzęt bojo-
wy. Szkoleniu sprzyjały warunki geografi czne. Wokoło ogromne połacie 
pustyni, na których spokojnie mogliśmy ćwiczyć wszelkie manewry. Je-
dyną uciążliwością była wysoka temperatura i wiatry, które rozsiewały 
wszędzie piasek pustynny. Lekarz zalecił nam picie dużej ilości wody, 
żeby przepłukiwać wnętrzności. Kiedy uciszyły się już burze piaskowe, 
wtedy pojawiała się inna plaga, jeszcze gorsza: komary, które roznosiły 
malarię. Wtedy każdy zakładał długie spodnie i długie koszule zapięte 
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po szyję, żeby uchronić się od ukąszenia. W nocy spaliśmy pod moskitie-
rami, chroniącymi przed insektami.

I tak mijał dzień za dniem. Czasami udawaliśmy się na spacer po pu-
styni i odwiedzaliśmy inne jednostki wojskowe i szukaliśmy znajomych. 
Niedaleko nas stacjonowała 16 Kompania Transportowa, która składała 
się z samych kobiet, tzw. pestek, będących kierowcami wozów transpor-
towych. Odwiedziny u nich były dla nas dużym urozmaiceniem. W tym 
pustynnym miejscu spotkałem kolegę z mojego Klecka. Kiedy przyszedł 
do mnie w odwiedziny, kupiłem w arabskim sklepie butelkę spirytusu 
pod nazwą „Arak”. Wypiliśmy po kilka kieliszków, a resztę rozczęstowa-
łem wśród kolegów. Ta mała ilość wystarczyła, żebym nie pamiętał, jak 
odprowadziłem kolegę do jego obozowiska i jak z niego wróciłem. Wiem 
tylko, że po drodze kilka razy się przewróciłem. Dopiero na drugi dzień 
opowiedziano mi, co właściwie się zdarzyło. Okazało się, że upadłem 
nieprzytomny i zasnąłem na pustyni. Na szczęście przechodziła obok za-
kochana para i mnie zauważyła. Szybko powiadomili mój oddział i jeden 
z kolegów, silny chłop, wziął mnie na plecy i zaniósł do namiotu. Inaczej 
nie wiadomo, jak skończyłaby się dla mnie ta historia. Może zostałbym 
pożarty przez szakale, które w nocy szukają po pustyni pożywienia, a ży-
wią się przede wszystkim padliną. To zdarzenie nauczyło mnie jednego – 
picie alkoholu na pustyni równało się samobójstwu. Nigdy więcej w tych 
warunkach klimatycznych nie wziąłem alkoholu do ust. 

Niedaleko naszego miejsca postoju stacjonowała kompania zmoto-
ryzowanej piechoty, która opiekowała się malutkim niedźwiadkiem. Był 
przywiązany na długim łańcuchu do słupka. Wszyscy nazywaliśmy go 
Wojtek i stał się naszą maskotką. 

W wolnych chwilach lubiłem też jeździć do Bagdadu i zwiedzać różne 
egzotyczne dla mnie miejsca. Samo miasto było pięknie położone po-
między dwoma rzekami: Eufratem i Tygrysem, a na dodatek posiadało 
ogromną ilość przepięknych budowli, pałaców, fontann oraz górujących 
nad nim meczetów ze złocistymi gwiazdami i półksiężycami. Od czasu 
do czasu rozlegał się głos muezina nawołujący do modlitwy. Panował 
ogromny ruch, ulicami spacerowali głównie mężczyźni, tylko sporadycz-
nie pokazywały się kobiety. Miasto charakteryzowało się skrajnością: 
z jednej strony widać było przepych pięknych restauracji, z drugiej zaś 
widniały małe, nędzne knajpki w brudnych ulicach, gdzie szwendali się 
narkomani. Tam nie wolno nam było wchodzić. Dzielnice te dzieliła duża 
biała wstęga z napisem „Out of Control”. Wokoło pełno było straganów 
z najróżniejszymi towarami, ale niczego nie potrzebowaliśmy, więc nic 
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nie kupowaliśmy. Jedyne, na co wydawaliśmy pieniądze, to jedzenie 
w restauracjach. Do obiadu zamiast kieliszka wódki lub wina podawano 
nam schłodzoną maślankę. W tym gorącym klimacie była ona dla nas 
miodem na serce. Patrzyłem na to wszystko i podziwiałem, nie mogąc 
uwierzyć, że na własne oczy widzę krainy, o których uczyłem się w szko-
le, będące dotąd tylko w moich marzeniach. 

W  obozowisku zrobiliśmy dróżki, po których mogliśmy spokojnie 
chodzić i nie fruwał po nich piasek. Udało się to dlatego, że pojechaliśmy 
do pobliskiej rafi nerii Kanekin i stamtąd wzięliśmy beczki z nieoczysz-
czoną jeszcze ropą i polaliśmy nią piasek, który stał się wilgotny, a przez 
to mniej lotny. Dowódcy uprzedzili nas o dłuższym tutaj postoju, a co 
za tym idzie o przygotowaniu się przez nas na porę deszczową, w tych 
warunkach klimatycznych występującej późną jesienią. Wiedząc o tym, 
w wolnych chwilach chodziliśmy nad rzeczkę i lepiliśmy z mokrego pia-
chu cegły, które później suszyliśmy. Obwarowywaliśmy nimi namioty, 
żeby woda nie podchodziła nam do środka. 

Pewnego dnia przeżyliśmy szok. Nagle słońce przestało grzać, niebo 
bardzo się zachmurzyło, nad nami gęsto skłębiły się chmury. Mieliśmy 
wrażenie, że wiatr przywiał nasze europejskie chmury, aby odwiedziły 
nas na obcej ziemi. Zaskoczyły nas też szpaki, które obsiadły linki na-
miotowe, jakby czekając na coś do jedzenia. Żal nam było tych ptaków 
i  rzucaliśmy im okruchy chleba. Pomyśleliśmy, że uciekły od srogiej 
zimy, ratując swoje życie, podobnie jak my musieliśmy opuścić nasz kraj 
zagarnięty przez wrogów. Od tego zdarzenia rozpoczęła się pora desz-
czowa. Padało dzień i noc i wydawało się, że ziemia nie zdoła napić się 
do syta, tak była spragniona. Po tygodniowych deszczach zaczął zielenić 
się pustynny step. Trawa była już na tyle duża, że zaczęły na nią wycho-
dzić krowy, kozy, owce i wielbłądy. One również jadły żarłocznie, jakby 
wiedziały, że ten „zielony raj” niebawem znowu przemieni się w pusty-
nię. Pora deszczowa trwała około miesiąca i jak szybko się zaczęła, tak 
szybko się skończyła. Po prostu pewnego ranka, kiedy wyszliśmy z na-
miotów, słońce ponownie było w zenicie i wypalało wszystko, co zielone, 
a pomagał mu w tym wiatr, który niemiłosiernie łamał trawę i różnego 
rodzaju gałązki. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy wszystko znowu wróciło 
do poprzedniego stanu. 

Przez cały czas sumiennie przeprowadzaliśmy manewry wojskowe 
i  szkoliliśmy się w  obsłudze nowoczesnego sprzętu bojowego. Po sze-
ściu miesiącach kursu mechanicznego i pomyślnym zdaniu egzaminów 
powróciliśmy do naszych oddziałów. Zostałem przydzielony do szwa-
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dronowej czołówki naprawczej jako elektryk pojazdów mechanicznych. 
Praktykę rozpocząłem pod kierunkiem naszego majstra, wachmistrza 
Płowańca. Wreszcie przyszedł rozkaz, że opuszczamy Kizil–Rabat i  je-
dziemy do Kirkuku, wielkiego zagłębia naftowego, gdzie mieszkają Kur-
dowie, naród bardzo wojowniczy (obecnie mieszkają w  Iraku, Persji, 
Turcji i Rosji. Po dziś dzień Kurdowie walczą o swoją niepodległość i nie-
zależność). Na nowym miejscu szybko rozstawiliśmy namioty i zagospo-
darowaliśmy się. W dalszym ciągu prowadziliśmy ćwiczenia wojskowe, 
a  w  czasie wolnym dla urozmaicenia graliśmy w  piłkę nożną. Nawet 
utworzyliśmy drużyny narodowe: Polaków i Anglików. W czasie wolnym 
zwiedzaliśmy Kirkuk i  jego górzyste okolice. Obok miasta przepływała 
rzeka, której koryto było suche i  popękane tak bardzo, że było widać 
głębokie szczeliny, podczas pory deszczowej wypełniające się wodą, wy-
lewającą się następnie na pobliskie tereny. Natomiast niedaleko znajdo-
wała się maleńka rzeczka, która nigdy nie wysychała i to właśnie w niej 
zażywaliśmy codziennych kąpieli.

PobYt w egipcie 

Pewnego dnia ja i kilku kolegów dostaliśmy rozkaz wyjazdu do Egiptu, do 
wielkiej bazy angielskiej, gdzie mieliśmy dalej się kształcić i praktykować 
w angielskich warsztatach, do których dostarczano nowoczesne amery-
kańskie czołgi i inny sprzęt wojskowy. Jeszcze przed tym, w maju 1943 
roku przyjechał do nas Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorski na 
inspekcję II Korpusu. Czuliśmy się zaszczyceni wizytą tak znakomitej 
osoby. Przeprowadziliśmy różnego rodzaju pokazy, a przede wszystkim 
zrobiliśmy defi ladę przed naszym dowódcą. Jak się później okazało, było 
to nasze ostatnie spotkanie z generałem Sikorskim, gdyż 4 lipca 1943 
roku zginął w katastrofi e lotniczej nad Gibraltarem. Ta wiadomość była 
dla nas wielkim wstrząsem, nie mogliśmy w nią uwierzyć, nie byliśmy 
pewni co dalej z nami będzie i kto obejmie główne dowództwo.

W  sierpniu 1943 roku opuściłem Kirkuk wraz z  kilkoma kolegami 
i udaliśmy się do Egiptu. Tam zatrzymaliśmy się w Tel-El-Kiebir, ogrom-
nej angielskiej bazie przeładunkowej i naprawczej sprzętu wojskowego 
angielskiego i aliantów. Naszym zadaniem było uczyć się i pracować pod 
nadzorem angielskich instruktorów. Tradycyjnie mieszkaliśmy w bara-
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kach i  codziennie chodziliśmy do pracy, w  której mieliśmy możliwość 
zapoznania się z najnowszym sprzętem wojskowym. W czasie wolnym 
mogliśmy korzystać ze świetlicy, w której znajdowały się różnego rodza-
je gry, kawiarnia i kino. Dla bezpieczeństwa baza była ogrodzona wiel-
kim drutem kolczastym, wokół którego zawsze przechadzał się patrol 
żołnierzy.

Kiedy tylko pozwolił nam czas, udawaliśmy się na zwiedzanie okolicy. 
Pierwsze kroki skierowaliśmy do stolicy Egiptu – Kairu, położonego nad 
Nilem. Miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie, piękne nowoczesne bu-
dowle, szerokie ulice z dużą ilością doskonale zaopatrzonych sklepików, 
jakby nigdzie nie było wojny. Ludzie spacerowali sobie beztrosko, jak to 
był inny świat. Zadziwiła nas ilość sklepów jubilerskich, w których moż-
na było kupić złoto i to na wagę, a nie tylko w sztabkach czy w biżuterii. 
Niestety nie mogłem sobie na to pozwolić, gdyż nie miałem tylu pienię-
dzy i jako żołnierz nie wiedziałem, co może mnie jutro spotkać.

W starych dzielnicach Kairu uliczki były bardzo wąskie i przed wej-
ściem do nich widniał napis „Out of Control”, co oznaczało dla nas 
„Wstęp wzbroniony”. Czasem wtedy chodziliśmy do restauracji lub ka-
baretu, żeby uprzyjemnić sobie życie. Jednak największą atrakcją było 
zobaczenie piramid, które znajdują się niedaleko Kairu. Z centrum wy-
ruszyliśmy tramwajem i  jadąc nim, podziwialiśmy po drodze okolicę. 
W  piekącym słońcu zaczęły wyłaniać się wierzchołki piramid, a  kiedy 
tramwaj nie mógł dalej jechać i musieliśmy iść pieszo, wtedy dopiero te 
giganty starożytnej architektury stanęły przed nami w całej swej oka-
załości. Mieliśmy do nich jeszcze sporo drogi i wtedy zjawili się tubyl-
cy oferujący przejażdżkę wielbłądem. Bardzo się ucieszyłem, bo nigdy 
przedtem nie dosiadałem wielbłąda i byłem ciekawy, jak sobie poradzę. 
Nie wiedziałem, jak wsiąść na to duże zwierzę, ale Arab dał komendę 
wielbłądowi, który natychmiast przykląkł, żeby na nim usiąść. Na kolej-
ną komendę wielbłąd wstał i już z wysokości, niczym maharadża, spo-
glądałem na otaczający mnie świat. 

Ruszyliśmy za przewodnikiem w stronę piramid, kołysząc się na na-
szych „rumakach”, niby na statku kołysanym przez największe fale mor-
skie. Dobrze, że ta podróż nie trwało długo, bo stanowiła dość męczące 
przeżycie. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie i ruszyliśmy na zwiedzanie. Zanim weszliśmy do wnętrza pira-
midy, dokładnie obejrzeliśmy sobie słynnego Sfi nksa. Czegoś tak pięk-
nego i ogromnego jeszcze nie widziałem. Później poszliśmy po schodach 
umieszczonych we wnętrzu piramidy. Przewodnik pokazał nam, gdzie 
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znajdowało się zabalsamowane ciało faraona, które w  nienaruszonym 
stanie przetrwało do czasów współczesnych. Jak wysoko stała egipska 
cywilizacja może świadczyć fakt, że do dzisiaj nie odkryto metody tak 
dobrego balsamowania ludzkiego ciała, że przetrwało wiele tysięcy lat.

W pewnym momencie znaleźliśmy się w sali, której sufi t wyłożony 
był granitowymi głazami o wielkości osiem na dwa metry. Zastanawia-
liśmy się, jak Egipcjanie bez specjalistycznego sprzętu mogli wnieść te 
głazy na taką wysokość. Mało tego, konstrukcja dawała specjalne zja-
wisko echa. Kiedy wymawiało się głośno jakieś słowo, powtarzało je 
kilkakrotnie, odbijając od ścian, pokrytych różnego rodzaju malunkami 
i znakami, nad których znaczeniem badacze głowią się do dzisiaj. Dużą 
atrakcję stanowiły dla nas popisy młodych tubylców, którzy bez żadnego 
wysiłku potrafi li wspinać się po grubych głazach na sam szczyt piramidy. 
Dostawali nie tylko gromkie brawa, ale również drobne pieniądze za ich 
akrobatyczne pokazy.

Po tych emocjach powróciliśmy do Kairu, na obiad w europejskiej re-
stauracji i spokojny spacer po mieście. Wieczorem zmęczeni, ale szczę-
śliwi wróciliśmy do obozu na zasłużony odpoczynek. Kair podobał się 
nam jako miasto i  miejsce do spędzania wolnego czasu. Kiedyś udali-
śmy się z kolegą do restauracji i po drodze wstąpiliśmy do apteki, gdzie 
można było kupić setkę spirytusu, to jest jedna ósma litra spirytusu za 
pięćdziesiąt milców. Jeden funt egipski miał tysiąc milców, było to tak 
dla nas tanio, że kupiliśmy sobie kilka buteleczek. Szliśmy do restauracji 
z tymi buteleczkami i zamawialiśmy obiad z lemoniadą. Mieszaliśmy ją 
pół na pół ze spirytusem, tworząc w ten sposób wspaniały drink. Często 
też braliśmy taksówkę we czterech i jechaliśmy do kabaretu. Taksówka 
zawsze czekała na nas pod lokalem i po obejrzeniu przedstawienia ru-
szaliśmy w dalszą drogę, do innych lokali rozrywkowych. 

W tej taksówce moje myśli biegły w stronę pozostawionych w Klec-
ku najbliższych, do rodzinnego domu. Zostawiłem w  nim matkę, ojca, 
dwie siostry i trzech braci. Ostatnie widzenie się z matką i bratem miało 
miejsce, kiedy jeszcze byłem w obozie jenieckim u Sowietów koło Lwowa. 
Wiedziałem, że bardzo zamartwiają się o mnie, szczególnie matka pewnie 
codziennie zanosiła modlitwy do Boga, żeby uchronił mnie przed złem. 
I nawet na myśl jej nie przyjdzie, że jadę z kolegami taksówką po Kairze 
i nic złego mi się nie dzieje. Niestety, była wojna i nic nie mogłem zrobić, 
żeby powiadomić ją o swoim położeniu i uspokoić jej matczyne serce. Na 
przedmieściach Kairu znajdował się ogromny ogród zoologiczny, bogaty 
w  różnego rodzaju gatunki zwierząt, do którego również się udaliśmy. 
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Kiedy powoli zaczęliśmy już poznawać to miasto z  jego licznymi atrak-
cjami, otrzymaliśmy rozkaz wstrzymania się z wizytami w Kairze i w in-
nych miastach egipskich. Powód był dość istotny: oto nastąpiły rozruchy 
ludności arabskiej, ponieważ w wyniku zderzenia z wojskową ciężarówką 
został ranny król Egiptu, Faruk. Po kilku dniach sytuacja została rozłado-
wana i wszystko zaczęło wracać do normy, choć napięcie pozostało. 

Pewnego dnia wybraliśmy się z  kolegą do Aleksandrii, ogromnego 
miasta z  ogromnym ruchem. Słuchać było mowę w  różnych językach, 
nawet i polską, choć napotkani ludzie nie byli nigdy w Polsce. Trudno 
dokładnie zwiedzić tak wielkie miasto, więc z kolegą staraliśmy się, aby 
w krótkim czasie jak najwięcej zobaczyć.

Zawsze, kiedy miałem dzień wolny, starałem się gdzieś pojechać i coś 
nowego zwiedzić i poznać nową dla mnie kulturę i obyczaje, o których 
przed wojną tylko uczyłem się w szkole i to tylko bardzo krótko, gdyż 
rodziców nie stać było na moją edukację. Wielu kolegów nigdzie nie wy-
jeżdżało i niczego nie zwiedzało, gdyż takie wyjazdy pociągały za sobą 
wydatki, a oni woleli odkładać wszystko ze swoich żołdów. Trochę szko-
da, gdyż nigdy więcej nie powtórzyła się taka okazja. Wyznawałem zasa-
dę, że co teraz zobaczę i się nauczę, jest więcej warte niż zaoszczędzone 
pieniądze w mojej kieszeni.

Kolejnym miastem, do którego się wybrałem była Ismailia. Droga do 
niej prowadziła wzdłuż kanału wykopanego ludzkimi rękoma, a  który 
łączył Nil z Kanałem Sueskim i Wielkim Jeziorem Gorzkim. Było to nie-
duże, ale bardzo ruchliwe miast portowe. Ruch przeładunkowy statków 
i okrętów, aż roiło się od robotników pracujących przy załadunku i roz-
ładunku statków. Obserwowałem załadowywanie towarów na barki, cią-
gnięte w głąb lądu ku Nilowi przez wielbłąda, który do pomocy miała 
osła lub muła. 

W mieście ruch niesamowity, wszyscy kupują lub sprzedają, tylko my 
przyszliśmy tutaj pozwiedzać. Mężczyźni ubrani byli jednakowo w dłu-
gie, przewiewne szaty, przepasane długą chustą i każdy miał za pasem 
długi nóż, a  my w  ogóle nie byliśmy uzbrojeni. Na szczęście nie było 
konieczności samoobrony. Natomiast jeśli chodzi o  kobiety, to prawie 
wcale ich nie spotykaliśmy. Tylko gdzieniegdzie, gdzieś na uboczu prze-
mykały niczym cień, otulone w swoje szaty z czarną chustą i welonem na 
twarzy. Kiedy poszliśmy do restauracji, zamówiliśmy z kolegą, wskazując 
palcem, o jakie dokładnie danie nam chodzi, gdyż nie byliśmy w stanie 
odczytać nic z menu. Po posiłku udaliśmy się na dalsze zwiedzanie mia-
sta. Dotarliśmy do głównego placu, na którym była ustawiona fontanna. 
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Wspaniały widok wody tryskającej do góry w tym gorącym upale! Trady-
cyjnie zrobiliśmy sobie zdjęcia pamiątkowe. Po raz pierwszy też miałem 
okazję zobaczyć na własne oczy, a  nie tylko w  książce, czarnego czło-
wieka. Od razu zapytaliśmy się, czy możemy się z nim sfotografować. 
Murzyn zgodził się, więc wzięliśmy go do środka i zrobiliśmy sobie z nim 
zdjęcie, które do dziś mam w rodzinnym albumie. Po tej jednodniowej 
wycieczce wróciliśmy do obozu, do naszych codziennych obowiązków 
i do wieczornych rozrywek. 

Byliśmy w Tel-El-Kebir już ponad trzy miesiące i dostaliśmy rozkaz 
wymarszu do miejscowości El-Kasasin, a po tygodniu dołączyliśmy do 
naszych oddziałów. Wtedy już zaczęliśmy pracę w naszych szwadrono-
wych warsztatach. Wszyscy cieszyliśmy się, że polskie wojsko stoi teraz 
na takim wysokim poziomie i każdy z nas jest wykwalifi kowanym żołnie-
rzem. Współpraca z przełożonymi układała się bardzo dobrze, co jeszcze 
bardziej poprawiało nasze samopoczucie i budowało wzajemne zaufanie 
i szacunek. W tej atmosferze każdy jeszcze bardziej starał się podnosić 
swoje umiejętności, gdyż wiedzieliśmy, że będą potrzebne w przyszłości, 
kiedy przyjdzie nam zmierzyć się z wrogiem – Niemcami w prawdziwym 
boju. Byłem bardzo zadowolony ze swojej pracy. Miałem pełne ręce ro-
boty jako elektryk pojazdów mechanicznych. Pracowałem i jednocześnie 
uczyłem się w nadziei, że kiedy wojna się skończy, a ja przeżyję, wówczas 
będę mógł pracować w tym zawodzie jako cywil.

Po kilku tygodniach w El-Kasasin udaliśmy się do Aleksandrii. Do-
kuczał nam bardzo piasek pustynny rozsiewany przez wiatr, gdyż nie 
było przez nim żadnej ochrony. Trzeszczał nam nawet w zębach podczas 
każdego posiłku. 

PRZYJAZD Do italii 

Wreszcie nadszedł dzień, w  którym odczytano rozkaz opuszczenia 
Egiptu: niebawem mieliśmy udać się do Włoch. Cały II Korpus szyko-
wał się do opuszczenia tego upalnego klimatu. Ruch panował niemi-
łosierny, organizowaliśmy pakowanie naszych oddziałów, a  było tego 
dużo, gdyż w sumie korpus liczył około stu tysięcy żołnierzy. Wszyscy 
byliśmy podekscytowani wyjazdem, choć nie wiedzieliśmy, co nam los 
przyniesie.
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4 kwietnia 1944 roku załadowaliśmy się na okręty wraz z  naszym 
sprzętem bojowym. Dla bezpieczeństwa podzielono nas po kilku żołnie-
rzy z  różnych oddziałów, aby w razie ataku nieprzyjaciela i zatopienia 
jakiegoś okrętu, jedna jednostka nie poniosła zbyt dużych strat, bo wte-
dy mogłaby przestać istnieć. Nad ranem odbiliśmy od brzegów Egiptu 
i  dopiero kiedy znaleźliśmy się na pełnym morzu, mogliśmy zobaczyć 
naszą całą fl otę. Okrętów było w sumie ponad pięćdziesiąt i wszystkie 
płynęły w szachownicę. Bezpieczeństwo zapewniał torpedowiec, który 
krążył wokoło, a  w  dzień widać było nad nami samoloty zwiadowcze. 
Przy takiej eskorcie czuliśmy się bezpiecznie, ale niczego nie wolno było 
zlekceważyć. Najbardziej nieprzyjemne były noce, gdy trzymaliśmy war-
tę na pokładzie i  obserwując ruch okrętów, słuchaliśmy plusku wody 
spowodowanego potężną śrubą napędową. W czasie podróży mieliśmy 
okazję minąć Kretę – wyspę grecką, okupowaną przez Niemców. Wła-
śnie z niej kontrolowali tę część Morza Śródziemnego.

Nikt z  nas nie był wilkiem morskim i  nie najlepiej czuliśmy się na 
takiej dużej ilości wody. Stojąc na warcie i patrząc w tę głębinę morską, 
człowiekowi przychodziły różne makabryczne myśli. Choć miałem na 
sobie kamizelkę ratowniczą to i  tak nie byłem pewien, co może mnie 
spotkać w  tę czarną noc. Z  chwilą nastania poranka myśli odchodziły 
i człowiek stawał się weselszy i rozmowniejszy, znikał gdzieś strach.

Nie pamiętam dokładnie, jak długo płynęliśmy: może cztery, a może 
pięć dni. Wreszcie dotarliśmy szczęśliwie do brzegów Włoch. Przed nami 
ukazała się Sycylia i zacumowaliśmy okręty w porcie Tarent. Wyszliśmy 
na górny pokład, aby entuzjastycznie przywitać się z Europą. Byliśmy 
zachwyceni piękną pogodą, bo choć dopiero był kwiecień, to słońce grza-
ło mocno, ale nie tak niemiłosiernie, jak w Egipcie, a wszędzie zielono 
i  kwitły kwiaty. Zaczęliśmy wyładowywać nasze bagaże i  cały sprzęt 
bojowy. Zajęło nam to dużo czasu, bo zakończyliśmy dopiero na drugi 
dzień. Po tym wszystkim, zanim ruszyliśmy w głąb lądu, rozlokowaliśmy 
się wokoło Tarentu.

Była to dobra okazja, żeby nieprzyjaciel zaatakował nas z powietrza 
i zbombardował, ale nie baliśmy się, gdyż wiedzieliśmy, że nasze samo-
loty dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem i nie pozwolą na 
zbliżenie się niemieckich bombowców. Jaki to dla nas inny czas ten roku 
1944 w porównaniu z 1939, kiedy Niemcy atakowali nas z powietrza, 
a  my nic nie mogliśmy zrobić. Teraz jesteśmy dumni, że wszystko się 
odmieniło. Na naszą psychikę działa dobrze również włoski klimat. Nie 
ma piachu, gorączki pustynnej i wszędzie zielono. Kiedy tylko przyjdzie 
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ochota, możemy schronić się w cieniu drzew oliwnych, które rosną nie-
mal na każdym kroku. Mieszkańcy są nam życzliwi, Włochy to zupełnie 
inna kultura i obyczaje niż na Bliskim Wschodzie. Wokoło kręci się nie 
tylko pełno mężczyzn, ale też kobiet i dzieci.

Największym powodzeniem cieszyły się wśród nas młode seniority, co 
było zrozumiałe, gdyż wojsko to przecież głównie mężczyźni. Trzeba się 
jednak przyznać, że czuliśmy pewne skrępowanie wobec tych dziewcząt 
i to one pierwsze musiały podejmować inicjatywę w stosunku do nas.

Pamiętam, jakie silne wrażenie zrobił na nas rozwalony cmentarz. 
Pomyśleliśmy, że wojna dotyka nie tylko żywych, ale nie daje też spo-
koju umarłym. We Włoszech zwyczajowo chowano zwłoki w otworach 
w odpowiedniej grubości ścianie. Ten właściwie mur liczący około dwóch 
metrów grubości był zbombardowany, a porozwalane po ziemi ciałą wy-
dawały straszny, nie do zniesienia fetor. 

Następnego dnia wyjechaliśmy z Tarentu w kierunku Neapolu i za-
trzymaliśmy się w  małej górzystej miejscowości Pratella. Utkwiła mi 
bardzo w pamięci przez swoją smaczną wodę mineralną. Ludność wło-
ska przyjęła nas jako swoich wybawicieli, byli bardzo dobrze do nas na-
stawieni. Gdziekolwiek się pojawialiśmy, od razu przychodziły kobiety 
i dzieci, które częstowaliśmy czekoladą i różnym jedzeniem. W dowód 
wdzięczności prały naszą bieliznę i oddawały czystą oraz wyprasowaną. 
Bardzo nam to ułatwiało życie. Podobnie jak ludność arabska, tutaj też 
miejscowi prosili o rozmaite rzeczy, ciągle wołali „daj, daj, daj”. Najczę-
ściej częstowaliśmy ich papierosami i  choć nie palili, to tłumaczyli, że 
zapalą po jedzeniu i brali na zapas.

Pratella była wsią położoną na wzniesieniu. Z jego podnóża tryskało 
źródło wody tak pysznej, że wojskowy lekarza kazał nam pić jej jak naj-
więcej dla naszego zdrowia. Była naturalnie gazowana i po dwóch, trzech 
łykach musieliśmy robić przerwę w piciu, co absolutnie nie odstraszało 
nas od częstego spożycia, a wręcz odwrotnie, smakowała nam wybornie. 
Do Pratelli żaden wóz nie mógł dojechać. Dostać się tam można było je-
dynie osiołkiem lub mułem, ponieważ nie tylko było pod górę, ale i dro-
ga miała kształt serpentyny. Uliczki były bardzo wąskie i po jednej stro-
nie były normalne domy mieszkalne, z drugiej zaś tylko wnęki w murach 
świadczące o tym, że kiedyś stały tam zabudowania. Z podziwem patrzy-
my na te stare zabytki jednej z najstarszych cywilizacji Europy. 

Bardzo dużym zaskoczeniem stała się dla mnie kuchnia, a właściwie 
coś, co służyło do gotowania. Był to otwarty kominek, osadzony nisko 
przy ziemi, ogień spalał drewno, chrust lub zmieszany ze słomą nawóz. 
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Ogień ledwo się tlił, wydzielając przy tym dużo dymu i  przykrego za-
pachu. Nad tym paleniskiem umocowany był pręt żelazny, na którym 
zawieszano garnek z jedzeniem, obok stała gospodyni i mieszała w nim 
ogromną łyżką. Mało w którym domu była drewniana podłoga, a tylko 
ubita ziemia. We wsi znajdowała się winiarnia, do której codziennie cho-
dziliśmy, bo wina we Włoszech nie brakowało.

W sumie byliśmy bardzo zajęci, gdyż codziennie musieliśmy spraw-
dzać sprzęt bojowy i wyjeżdżaliśmy na krótkie ćwiczenia. Porządkowali-
śmy broń i wyposażenie, głównie nasze czołgi Shermany oraz ogromne 
karabiny maszynowe. II Korpus pod dowództwem generała Władysława 
Andersa wszedł w skład VIII Armii Brytyjskiej, którą dowodzi generał 
Oliver Leese. 

bitwa o monte cassino 

Doszły do nas słuchy, że już wkrótce mamy zmierzyć się z naszym wro-
giem w decydującej bitwie. Chodziło o zdobycie wzgórza Monte Cassino, 
będące dla aliantów bardzo ważnym punktem strategicznym. Niemcy 
mocno osadzili się w bunkrach na górze klasztoru ojców benedyktynów 
i żadne wojska nie były w stanie do tej pory zdobyć tego wzgórza, choć 
próbowano już dwukrotnie.

10 maja 1944 roku II Korpus pod dowództwem generała Władysława 
Andersa szykował się do natarcia na ten tak ważny dla dalszego przebie-
gu wojny punkt strategiczny. Nasz korpus był włączony do VIII Armii 
wojsk sprzymierzonych i od jej dowódcy generał Anders dostał rozkaz 
zdobycia Monte Cassino. W pełnym rynsztunku i gotowości bojowej cze-
kaliśmy na natarcie. Wiedzieliśmy, że jeśli zdobędziemy wzgórze, to na 
zawsze okryjemy polskiego żołnierza chwałą. Niczego bardziej nie pra-
gnęliśmy niż zwycięstwa i  zemsty za krzywdy wyrządzone nam przez 
Niemców. Nieprzyjaciel miał bardzo dobry punkt do stawiania oporu 
i bronienia się. My zaś musieliśmy wdrapywać się po stromej skale, aby 
do niego dojść. W tych warunkach nie mogliśmy użyć naszych dywizji 
pancernych, bo teren był zbyt górzysty; atakowało więc lotnictwo, ciąż-
ka artyleria i piechota. Dobę przed natarciem piechoty, bombowce nie-
ustannie szturmowały niemieckie pozycje obronne. Samoloty nadlaty-
wały szóstkami, zrzucały bomby i odlatywały, a następne sześć ruszało 
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do ataku. I tak w kółko. W tym czasie czekaliśmy u podnóża wzgórza na 
rozkaz do natarcia. Wybuchy bomb zagłuszały nawet nasze myśli. 

Po ataku powietrznym nastąpiło dalsze forsowanie niemieckiej obro-
ny. W nocy rozpoczął się atak naszej ciężkiej artylerii dalekosiężnej. Znaj-
dowaliśmy się pomiędzy artylerią a nieprzyjacielem. Całą noc nie spali-
śmy, tylko nasłuchiwaliśmy tych huków i czekaliśmy w gotowości bojo-
wej. O świcie nasza piechota wraz z innymi oddziałami ruszyła do ataku, 
aby zdobyć tę niemiecką fortecę i otworzyć drogę na Rzym. Natarcie na-
stąpiło z  różnych kierunków, każdy oddział miał wyznaczony odcinek. 
Brali w nim udział nie tylko Polacy, ale też Anglicy, Australijczycy, Kana-
dyjczycy, Hindusi i Amerykanie. Wszyscy tworzyliśmy VIII Armię pod an-
gielskim dowództwem. Walka rozgorzała na dobre, biliśmy się zajadle, ze 
świadomością, że ta bitwa będzie decydowała o dalszym przebiegu wojny 
i szybkim zwycięstwie aliantów. Na ustach i sercach mieliśmy hasło: „Za 
wolność waszą i naszą”. Polacy parli zacięcie do przodu, chcieliśmy ze-
mścić się na Niemcach za całą krzywdę wyrządzoną nam przez okupację. 
Ponosiliśmy duże straty, ale chcieliśmy jak najszybciej zmusić wroga do 
kapitulacji. Po decydującym ataku i męstwie wszystkich żołnierzy, Polacy 
18 maja 1944 roku zdobyli klasztor na Monte Cassino. Do dzisiaj pamię-
tam, z jaką dumą i szczęściem patrzyliśmy na naszą biało-czerwoną fl agę 
wbitą na samym szczycie. Wielu z nas płakało ze szczęścia, zdawaliśmy 
sobie sprawę, że na wieki zapisaliśmy się chlubnie w historii, a nasz do-
wódca generał Władysław Anders stał się bohaterem i jeszcze za życia był 
dla nas człowiekiem-legendą, o którym układano wiersze i piosenki.

Cieszyliśmy się ze zwycięstwa, choć odniesione zostało ogromnym 
kosztem wielu naszych żołnierzy. II Korpus poniósł duże straty w  lu-
dziach. Po bitwie przez kilka dni zbieraliśmy z pola walki swoich zabi-
tych. Potem udaliśmy się na bardzo krótki odpoczynek. W tym czasie 
nasze oddziały zostały przeorganizowane, a te, które w czasie bitwy po-
niosły największe straty w ludziach – uzupełnione.

kampania wloska 

Po zdobyciu Monte Cassino droga na Rzym stała dla nas otworem. Nikt 
nie chciał odpoczywać, tylko każdy rwał się do walki, aby jak najszybciej 
nastąpiło zwycięstwo. Bez większego trudu posuwaliśmy się naprzód 
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i spychaliśmy Niemców z ich pozycji. Dla nas, Polaków, wyznaczono od-
cinek frontu wzdłuż Adriatyku, obok szosy nr 16 i po tej linii szliśmy 
stale do przodu. Przez cały czas niczego nam nie brakowało, jeśli chodzi 
o sprzęt bojowy, paliwo do motorów, jedzenie, ubranie; bieliznę codzien-
nie zmienialiśmy i codziennie mieliśmy gorący posiłek. Bardzo podziwia-
liśmy angielską organizację. Nie wiem, jak im to się udawało pod ciągłym 
obstrzałem niemieckich karabinów maszynowych lub artylerii. Nawet 
dowozili żołd, choć nie potrzebowaliśmy tu pieniędzy. W razie potrzeby, 
Anglicy w każdym czasie byli do dyspozycji i szybko rozstrzygali zawiłe 
sprawy oraz podejmowali natychmiastowe decyzje.

Specjalny oddział policji wojskowej zajmował się oznaczaniem roz-
minowanych dróg białymi wstążkami, aby każdy mógł bezpiecznie się 
poruszać. Kierował też ruchem na skrzyżowaniach i organizował dowóz 
zaopatrzenia do poszczególnych oddziałów na wysuniętych liniach fron-
tu. Przed codzienną akcją bojową dostawaliśmy zawsze gorący posiłek 
i butelkę szkockiej whisky na pięciu żołnierzy załogi czołgowej. Oprócz 
żołdu co dziesięć dni dostawaliśmy tak zwane naafi . Był to osobisty przy-
dział dla każdego żołnierza w potrzebne drobiazgi, takie jak pięćdziesiąt 
papierosów, za niską cenę – piwo, mydło, żyletki do golenia, szczoteczki 
i pasty do zębów i wiele innych rzeczy, których nie sposób wymienić. An-
glicy bardzo dbali o żołnierzy, wiedzieli, że człowieka nie da się zastąpić, 
a sprzęt – tak. 

Podczas jednej z  akcji, kilka naszych czołgów jadących wąwozem 
ostrzelała niemiecka artyleria i jeden został uszkodzony. Rzuciliśmy się 
wtedy wszyscy, aby go naprawić, nie patrząc na nasze bezpieczeństwo. 
Wtedy przybiegł angielski podofi cer i  kazał załodze natychmiast opu-
ścić popsuty czołg, innemu zaś kierowcy rozkazał zepchnąć tę maszynę 
z drogi w przepaść. Na drugi dzień załoga otrzymała nowy czołg, którym 
ruszyli do akcji bojowej. Anglicy bardzo też dbali o  rannych, gdy ktoś 
został postrzelony, wtedy szybko ewakuowano go z pola walki, a jak za-
chodziła potrzeba, to rannego zabierał samolot do punktu szpitalnego.

Wolno, ale systematycznie posuwaliśmy się do przodu w tym trud-
nym, górzystym terenie, prawie codziennie zmieniając miejsce postoju. 
Na odpoczynek zatrzymywaliśmy się przeważnie wśród drzew oliwko-
wych, z  dala od budynków farmerskich. Po afrykańskich pustyniach 
i przestrzeniach, gdzie rzadko spotykało się mieszkańców, we Włoszech 
denerwowały nas takie skupiska ludzi i zapach trzody chlewnej, od któ-
rego staraliśmy się trzymać jak najdalej. Były też dobre strony tego, gdyż 
gdziekolwiek się pojawialiśmy, byliśmy entuzjastycznie witani i starano 
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się pomagać nam w różnych potrzebach, my zaś częstowaliśmy ich swo-
im jedzeniem. W taki sposób zacieśniały się serdeczne i czasami bardzo 
bliskie kontakty między żołnierzami a ludnością cywilną.

Po ciężkich walkach nasze wojsko udało się na zasłużony, krótki od-
poczynek. Oddziały polskie zostały zastąpione przez kanadyjskie i au-
stralijskie, z którymi najczęściej się wymienialiśmy. Dowództwo bar-
dzo dbało o to, żeby ci sami żołnierze nie przebywali wciąż na pierw-
szej linii frontu, stąd częste zmiany jednostek. W przerwie sprawdzali-
śmy dokładnie sprzęt i w czasie wolnym jeździliśmy zwiedzać włoskie 
miasta.

Któregoś dnia pojechaliśmy zwiedzać Neapol, miasto z  bardzo sta-
rymi budowlami i wąskimi uliczkami, na których idzie się po kamien-
nych schodkach. Kamienice dochodzą nawet do siedmiu, ośmiu pięter. 
Ulice były tak wąskie, że gospodynie mogły rozwieszać pomiędzy nimi 
sznury i wieszać na nich swoją bieliznę i ubranie. Ta powiewająca nad 
głowami odzież wyglądała jak fl agi w jakieś narodowe święto. Po drodze 
spotykaliśmy ludzi, krzyczących na nasz widok „Viva Polonia” i prawią-
cych nam komplementy. Po zwiedzaniu udaliśmy się na obiad do wojsko-
wej restauracji w Domu Żołnierza, który znajdował się w ekskluzywnej 
dzielnicy Neapolu. Mieścił się w dawnym pałacu królewskim nad samym 
morzem, a jego balkony i tarasy wysunięte były w głąb morza. Przy wej-
ściu stała warta; dwóch żołnierzy pilnowało bezpieczeństwa. Wnętrze 
urządzono bardzo bogato, marmurowe schody, pięknie rzeźbione po-
piersia królewskie i innych arystokratów. Nasza sala jadalna mieściła się 
na pierwszym piętrze. Kiedy usiedliśmy do stołu, orkiestra grała piękne 
sentymentalne melodie włoskie, a kelnerki – piękne, młode brunetki – 
uwijały się, aby podać nam pyszny obiad. Siedząc tak na tarasie i mając 
przed oczyma piękny widok na morze i przepływające statki myślałem 
o tym, że gdyby nie wojna nigdy w życiu bym tego wszystkiego nie wi-
dział. Byłem bardzo wdzięczny, że Pan Bóg pozwolił mi wyjść cało ze 
wszystkich przykrych dla mnie rzeczy. Miałem jednak świadomość, że 
wojna jeszcze trwa i wiele może się wydarzyć. 

We Włoszech naszym ulubionym trunkiem oprócz wody było stare 
wino. Gospodarze często takim właśnie nas częstowali. Był tam zwyczaj, 
że jak przychodziła na świat córka, to ojciec chował kilkaset butelek do-
brego wina, aż do jej wesela. Czym panna później wyjdzie za mąż, tym 
wino będzie słodsze i mocniejsze. Wielokrotnie kupowaliśmy wino od 
gospodarzy, prosząc tylko o stare. Wtedy Włosi żartowali, że my chcemy 
jedynie stare wino, ale młode panienki.
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Następnym miejscem, które zwiedziliśmy były starożytne Pompeje. 
Zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, a  szczególnie wielka arena, na 
której odbywały się różnego rodzaju widowiska. Było to coś na wzór am-
fi teatru wykutego w murze, z ogromnymi tunelami, żeby zwierzęta lub 
gladiatorzy mogli wejść na arenę. Najczęściej odbywały się tam krwawe 
widowiska z udziałem dzikich zwierząt bądź gladiatorów, którzy toczyli ze 
sobą walkę na śmierć i życie przy wielkim aplauzie widowni. Zwiedziłem 
tam muzeum z bardzo niemoralnymi eksponatami, co uzmysłowiło mi, 
jak bardzo rozwiązły tryb życia prowadziło Rzymskie Cesarstwo. Zorgani-
zowano je dla turystów, którzy specjalnie przyjeżdżali oglądać to miasto, 
zalane lawą wulkaniczną z położonego niedaleko wulkanu, Wezuwiusza 
i odkopane dopiero po kilkuset latach. Lawa zalała ludzi tak jak stali i ich 
ciała przechowały się do dzisiejszego dnia. Niektórzy mieli nawet na no-
gach łańcuchy, co świadczyło o  tym, że byli niewolnikami. Na ścianach 
muzeum przedstawiono sceny z życia codziennego, między innymi ucztę, 
na którą przyprowadzono młode dziewczęta dla uciechy bogatych, wpły-
wowych dygnitarzy. Było to przygnębiające malowidło, bo każdy wiedział, 
jaki okrutny los spotkał te biedne, niewinne dziewczęta. Po zwiedzeniu 
muzeum oglądaliśmy z kolegami miasto. Jakie było nasze zdziwienie, kie-
dy na niektórych domach zauważyliśmy specjalne oznaczenia, wskazujące 
na siedziby prostytutek. Spotkaliśmy ich tutaj bardzo dużo.

Po kilkutygodniowym odpoczynku musieliśmy wrócić na linię fron-
tu. Bez większych trudności i przy minimalnych stratach posuwaliśmy 
się dość sprawnie, wyzwalając kolejne włoskie miejscowości. Wszędzie 
byliśmy entuzjastycznie witani przez Włochów. Kolejnym polskim osią-
gnięciem było zdobycie Piedimonte, niemieckiej bazy obronnej. Znaj-
dowaliśmy się na terenie dość górzystym i wszędzie było pełno urwisk 
i  mostów, które Niemcy wycofując się, wysadzali w  powietrze. Żeby 
przejść musieliśmy najpierw zbudować choćby najbardziej prymitywny 
most, a to zajmowało trochę czasu. Niestety nie było innego wyjścia. 

Kiedy doszliśmy do miasta Peskawi, zorganizowano nam kilkugodzin-
ny odpoczynek. Doszły do nas radosne wiadomości, że 5 czerwca 1944 
roku Rzym został zdobyty przez Amerykanów. Radości nie było końca. 
Nasze oddziały zaczęły organizować wycieczki do włoskiej stolicy. Wy-
ruszaliśmy o  świcie, żeby około godziny dziesiątej być już w  mieście. 
Pierwsze kroki kierowaliśmy do Watykanu, w którym mieszkał papież, 
najwyższa władza Kościoła katolickiego. Na placu św. Piotra od razu zo-
baczyliśmy tłumy wiernych oczekujących na papieża i jego błogosławień-
stwo. Przypomniało mi się wtedy przysłowie: „Być w Rzymie i papieża nie 
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zobaczyć, to lepiej w ogóle nie jechać do Rzymu”. Po krótkim oczekiwaniu 
papież Pius XII ukazał się na balkonie. Potem udaliśmy się na zwiedza-
nie pałacu watykańskiego. Był przepiękny, aż oczy bolały od patrzenia. 
Widać było ogromne bogactwo architektoniczne i malarskie. Nie sposób 
wszystkiego spamiętać, ale wrażenie pozostało do końca życia. 

Dalszym celem zwiedzania był Rzym z jego fontannami i zabytkami 
z czasów Cesarstwa Rzymskiego i oczywiście Koloseum, największa are-
na świata. To właśnie na niej rozgrywały się najbardziej krwawe widowi-
ska, tu ginęli ludzie w paszczach dzikich zwierząt dla uciechy rzymskiej 
widowni. Było to miejsce, które pozostaje na zawsze w pamięci. Następ-
nie w planie mieliśmy zjedzenie obiadu i swobodne spacerowanie ulicz-
kami, przy wielkiej życzliwości tubylców. Późnym wieczorem zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni powróciliśmy do naszego miejsca postoju.

Po tym odpoczynku czekał nas powrót na front. Niemiecka propa-
ganda nadawała do nas głosem „Wandy”, to jest małej stacji nadawczej, 
która gorliwie zachęcała żołnierzy polskich, aby opuszczali swoje oddzia-
ły i poddawali się Niemcom, podając hasło „Do domu”. Tacy żołnierze 
mieli być natychmiast odstawiani do domów. Nikt w nas w to nie wie-
rzył, śmialiśmy się tylko z naiwności Niemców. Trudno było nam wziąć 
do niewoli jakiegokolwiek Niemca, gdyż woleli poddawać się innym woj-
skom sprzymierzonym. Wtedy nie było słychać głosu „Wandy”, gdyż po 
zdobyciu jakiejś miejscowości Niemcy musieli się na nowo organizować, 
ale już po krótkim czasie znowu było słuchać przez radio piękne, przed-
wojenne szlagiery. Maszerując, śpiewaliśmy sobie piosenkę: „Raz, dwa, 
lewa, raz, dwa, prawa, coraz bliżej jest Warszawa”. 

Jesienią 1944 roku byliśmy w ostrym natarciu na Niemcy. Nieprzy-
jaciel był bardzo dobrze uzbrojony i przygotowany do obrony w terenie 
górzystym. Miał nas jak na dłoni ze swoich pozycji, my zaś powolutku 
posuwaliśmy się do przodu, próbując zbliżyć się do niego bez większych 
strat. Było to trudne, gdyż nie sprzyjały nam warunki atmosferyczne, po-
jazdy grzęzły w błocie, a teren wokoło był zaminowany. Pomimo tego po 
ciężkiej walce udało nam się zdobyć Ankonę, położoną nad Morzem Ad-
riatyckim. Wtedy polskie oddziały zostały zastąpione kanadyjskimi, a my 
mieliśmy zasłużony odpoczynek. Udaliśmy się do pobliskich miasteczek 
o nazwie Osimo i Loretto. Tam zastała nas zima dość chłodna, z opada-
mi śniegu. Zakwaterowaliśmy się w większych budynkach i domach pry-
watnych. Osimo, jak większość miast włoskich, zbudowano na wzgórzu. 
Kiedy tam się pojawiliśmy, zapanował niesamowity gwar i ruch. Na wie-
czornych spacerach, bardzo popularnych we Włoszech, asymilowaliśmy 
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się z miejscową ludnością, a szczególnie z panienkami, które nie gardziły 
naszym towarzystwem, a wręcz przeciwnie. Stanowiło to jedną z przy-
jemniejszych form spędzania wolnego czasu, gdyż nie było tam zbyt dużo 
rozrywki, ale też nie mieliśmy za dużo czasu, gdyż trzeba było sprawdzać 
i  naprawiać sprzęt. Często chodziliśmy do restauracji, które podawały 
nam przepyszne jedzenie. Najbardziej smakowała mi specjalnie przyrzą-
dzana sałata z oliwą, winem i czymś jeszcze, tak więc zawsze do naszego 
wojskowego obiadu zamawiałem sobie u gospodyni całą jej miskę.

Ludność cywilna bardzo nam sprzyjała i miała do nas zaufanie. Dzia-
ło się to głównie dlatego, że żołnierze ich nie ograbiali i  nie niszczyli 
miejsc, które zdobyli. Po kilku tygodniach ponownie pojechaliśmy na 
front. Kiedy zdobywaliśmy jakiś punkt strategiczny, wtedy za naszymi 
czołgami wkraczała piechota, a my wycofywaliśmy się w celu uzupełnie-
nia paliwa i amunicji. Przez cały czas poruszaliśmy się wzdłuż Adriatyku, 
szosą nr 16, która była tak zniszczona i zorana przez czołgi, że aby w tę 
zimową porę móc jechać, musieliśmy zakładać gąsienice na koła naszych 
pojazdów. Następnym miastem, do którego dotarliśmy była Semigalia, 
gdzie znowu byliśmy entuzjastycznie witani. Kolejnym zdobytym po sil-
nej ofensywie i bombardowaniu miejscem były ruiny miasta Rimini.

Pobyt we Włoszech wspominam bardzo dobrze i  gdyby nie wojna 
i nieustanne walki czułbym się wyśmienicie. Klimat mi służył, był ciepły, 
ale nie gorący; zimy nie takie srogie jak u nas, więc można było odpoczy-
wać. Na dodatek wokoło było pełno zieleni i kwiatów. Cudowne zjawisko 
stanowiły rosnące winogrona, które mieliśmy w zasięgu ręki i mogliśmy 
jeść tyle, ile tylko nam się zapragnęło. Pod dostatkiem było też prze-
pysznego wina. A kiedy przychodziła nam ochota, wtedy zamawialiśmy 
u gospodyń pieczone kury, gęsi i inne różnego typu włoskie przysmaki.

Z zaciekawieniem patrzyliśmy też na rozwiązanie mieszkań na far-
mach. Dziwiliśmy się, jak można tak żyć, kiedy wszystkie zapachy zwie-
rząt domowych wchodzą wprost do mieszkania. Dom był tak skonstru-
owany, że na pierwszym piętrze mieszkali gospodarze, a  pod nimi na 
parterze umieszczone było całe bydło; krowy, konie, trzoda chlewna 
i ptactwo domowe. Gospodarze pewnie przyzwyczaili się do tych zapa-
chów, natomiast my nie mogliśmy wytrzymać w tej atmosferze.

Późną jesienią znowu przerzucono nas na odpoczynek niedaleko 
Florencji, do wioski Citiniano. I  tak jak wszędzie zakwaterowano nas 
w większych domach prywatnych. Od razu zacieśniły się przyjazne sto-
sunki między nami a  mieszkańcami. Tylko mężczyźni patrzyli na nas 
z nieufnością, bo fl irtowaliśmy z młodymi Włoszkami. W tej wiosce za-
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stała nas zima roku 1944–1945, wyjątkowo mroźna i  śnieżna. Spraw-
dzaliśmy wówczas i naprawialiśmy sprzęt wojskowy i w chwilach wol-
nych jeździliśmy zwiedzać pobliskie miasta, Florencję i  Arezzo. Duże 
wrażenia wywarła na mnie Florencja ze swoimi zabytkami. W centrum 
znajdowała się fontanna z ogromnym pomnikiem Neptuna. Zwiedzili-
śmy dom pierwszego włoskiego poety piszącego w ojczystym języku – 
Dantego Alighieri, pałac Pittich, dzwonnicę Giotta, kościół Santa Maria 
Novella, Bazylikę Świętego Krzyża. Dużo by trzeba pisać o tych zabyt-
kach, bo miasto jest jedną wielką historią i kolebką artystów. 

Był styczeń 1945 roku, mróz i śnieg, więc poszliśmy do restauracji, 
aby ogrzać się i pokosztować przepysznych włoskich potraw, a przede 
wszystkim dobrego wina. Późnym wieczorem szczęśliwi wróciliśmy do 
obozu. Po kilku dniach znowu udaliśmy się do innego miasta, tym razem 
do Arezzo. Podobnie jak Florencja jest bardzo stare i ma swoją bogatą 
architekturę i swoje zabytki, a więc było co zwiedzać i podziwiać.

Z Citiniano, wioski, w której stacjonowaliśmy, zostaliśmy odtranspor-
towani na stare miejsce postoju w Osimo. Dowódca pierwszego szwadro-
nu, rotmistrz Parcicki, pomimo dojrzałego wieku, postanowił ożenić się 
z młodą panną. Co prawda jeszcze trwała wojna, ale uczucia uczuciami. 
Dzień ślubu naszego dowódcy był dla nas szczególnie uroczysty. Zaraz po 
śniadaniu odświętnie ubrani ruszyliśmy naszymi wozami do miasteczka 
Loretto, znanego ze względu na objawienia Maryjne, oddalonego od Osi-
mo tylko o kilkanaście kilometrów. Po odprawieniu zaślubin przez kilku 
księży polskich i włoskich nasz oddział utworzył szpaler po obydwu stro-
nach wyjścia z kościoła. Wiwatowaliśmy na cześć dowódcy i jego młodej 
małżonki, życząc im długich lat szczęśliwego pożycia. Po uroczystościach 
wszyscy wzięliśmy się do celebrowania ślubu mocnym winem.

6 lutego 1945 roku znowu wyruszyliśmy na front w kierunku Rimi-
ni-Semigalia. Zima była w pełni, choć zaczęły się roztopy i nasz sprzęt 
bojowy ślizgał się po drogach. Ludność opuściła swoje mieszkania, wie-
dząc, że szykuje się decydujący atak w okolicach Bolonii. Nasze lekkie 
samoloty wywiadowcze przez cały dzień latały nad linią frontu, bacz-
nie obserwując wszystkie ruchu nieprzyjaciela. Kiedy dawały nam znak, 
wtedy nasza artyleria oraz czołgi zaczynały atak i  bombardowanie. 
W nocy niemieckie samoloty próbowały zrzucać bomby, ale nasza obro-
na przeciwlotnicza nie dawała im większych szans. Najbardziej uciążliwe 
były porozrzucane dosłownie wszędzie miny, na które musieliśmy bar-
dzo uważać. Co prawda mieliśmy specjalne oddziały przeszkolone w ich 
wyszukiwaniu i  rozbrajaniu. Tereny, które były już oczyszczone ozna-
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czali białymi wstążkami. Pamiętam bardzo przykre zdarzenie, którego 
byliśmy świadkami. Staliśmy przy naszych wozach i  zobaczyliśmy, jak 
gospodarz Włoch szedł w kierunku swojego domu i będąc już niedaleko, 
nadepnął na minę-pułapkę, która wybuchła i urwała mu stopę. Dobrze, 
że był to silny mężczyzna i na tyle przytomny, że odpiął pasek od spodni, 
zawiązał nim nogę i dał radę przyczołgać się do nas, a nasze pogotowie 
odwiozło go zaraz do szpitala. Byłem bardzo ostrożny, stale chodziłem 
z  długim kijem, na którego końcu był ostry, żelazny pręt. Po drodze 
sprawdzałem nim, czy nie została w ziemi jeszcze jakaś nierozbrojona 
pułapka, która mogłaby nas okaleczyć.

Codziennie przybliżaliśmy się do Bolonii, choć szło to powoli, gdyż 
Niemcy cofając się, wysadzali za sobą mosty. Tak zastała nas wiosna, 
która spowodowała silne roztopy. Nie mogliśmy już się doczekać, kie-
dy wreszcie damy Niemcom porządnego łupnia. Aż w  końcu kwietnia 
zaczęło się natarcie na przedpolach Bolonii. Brały w nim udział wszyst-
kie jednostki: lotnictwo, artyleria i czołgi. Kolejnym naszym zadaniem 
było zdobycie miasta. Samoloty i artyleria zasypały niemieckie pozycje 
ogniem. Czołgi parły do przodu, zdobywając kolejne punkty obrony nie-
przyjaciela. Niemcy niechętnie poddawali się Polakom, gdyż bali się z na-
szej strony zemsty za doznane krzywdy. Po ciężkich bojach ich obrona 
załamała się i w maju 1944 roku wkroczyliśmy do Bolonii. Triumfalnie 
wjechaliśmy do miasta witani przez ludność cywilną. Podziękowaniom 
za wyzwolenie nie było końca.

Kiedy miasto było już oswobodzone, z górskich kryjówek powychodzili 
włoscy partyzanci. Mieli fl agi, na których widniał sierp i młot. Pobledli-
śmy ze złości na ten widok, bo od razu przypomnieliśmy sobie, ile wy-
cierpieliśmy przez Sowietów. Zeskoczyliśmy z czołgów i wyrwaliśmy im te 
znienawidzone symbole, położyliśmy na drodze i kilkakrotnie przejecha-
liśmy po nich naszymi czołgami. Dopiero wtedy Włosi zrozumieli, co dla 
nas, Polaków, naprawdę oznacza sierp i młot. W mieście zapanował teraz 
ogromny chaos i bezprawie. Wielu partyzantów potrafi ło wyciągać z do-
mów mieszkańców i w bestialski sposób wykonywać samosądy strzałem 
w tył głowy. Próbowaliśmy ratować tych biednych mieszkańców, zabierali-
śmy partyzantom broń, a niedoszłe ofi ary puszczaliśmy wolno.

Po zdobyciu Bolonii II Korpus został odesłany na odpoczynek. Nie-
spodziewanie okazało się, że była to dla nas ostatnia bitwa we Włoszech. 
Wojna co prawda jeszcze się nie skończyła, ale nie pozwolono nam iść 
dalej na północ, abyśmy nie spotkali się z naszym drugim wrogiem – Ro-
sjanami, którzy dochodzili w tym czasie do granic Austrii.
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koniec wojny 

W maju 1945 roku II Korpus otrzymał rozkaz wycofania się poza linię 
frontu. Polskie oddziały zostały zastąpione innymi, zaś Anglicy zaczęli 
nas w szybkim tempie rozbrajać. Zabrali wszystek sprzęt bojowy, a nas 
zasłużonych żołnierzy wysłali na zieloną trawkę. W taki oto sposób na-
sze największe marzenie o zwycięskiej defi ladzie w zdobytym przez nas 
Berlinie spełzły na niczym. Nasza działania bojowe zostały zakończone. 

Pamiętam, jak słuchając radia londyńskiego, w  pewnym momencie 
usłyszeliśmy bicie Big Bena, londyńskiego zegara i zaraz potem rozległ 
się głos w języku polskim oznajmiający, że wojna właśnie się zakończy-
ła. Niemcy poddali się na wszystkich frontach. Radość nasza nie miała 
granic. Wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wracać do 
domu. Niestety, było to niemożliwe, gdyż nasze ziemie bezprawnie przy-
łączył sobie Związek Sowiecki. W takiej sytuacji nie mieliśmy po co wła-
ściwie wracać. Czekałaby nas pewnie kula w głowę i nic więcej. Nasi do-
wódcy byli bardzo rozgoryczeni takim zakończeniem wojny, gdyż prze-
lewaliśmy naszą krew na wszystkich frontach. Czuliśmy się zdradzeni 
przez sojuszników. W  takiej sytuacji Amerykanie i  Anglicy odsunęli 
nasze oddziały z pierwszych linii frontu, bo wiedzieli, że dla nas – Po-
laków – wojna jeszcze trwa. Musieliśmy oddać broń ciężką i czołgi, niby 
dla zamiany na nowe, ale nigdy już nam ich nie zwrócono. Alianci bali 
się, że sami wymierzymy sprawiedliwość historii. Czuliśmy się strasznie, 
wiedząc, że w ręce sowieckie oddano nasze ziemie polskie i my nie mamy 
dokąd wracać. Premier Wielkiej Brytanii i prezydent Stanów Zjednoczo-
nych w Teheranie i w Jałcie sprzedali nas Stalinowi. Nic nie mogliśmy 
zrobić, tylko czekać, aż zmieni się układ sił politycznych.

Tymczasem Anglicy proponowali nam powrót do Polski. Sugerowali, 
że przecież wojna się skończyła i powinniśmy wracać do swojego kraju 
i pomagać w jego odbudowie. Dla nas, którzy przeszliśmy piekło sowiec-
kich łagrów, nie było takiej możliwości, gdyż wiedzieliśmy, czym to się 
może skończyć. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w  najlepszym wypadku 
groziło nam więzienie, ale często wykonywano wyroki śmierci. Tym bar-
dziej, że w Polsce został utworzony przez Stalina marionetkowy Polski 
Rząd Tymczasowy, który był na całkowitych usługach Sowietów. Kraje 
zachodnie, w tym Anglia, uznały ten rząd, automatycznie cofając swo-
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je uznanie i poparcie naszemu praworządnemu rządowi, działającemu 
przez całą wojnę w Anglii.

Czuliśmy się moralnie oszukani, nie wiedzieliśmy co dalej zrobić z na-
szym życiem. Niektórzy mimo lęku wrócili do Polski, ale wielu nawet nie 
brało tego pod uwagę, gdyż wiedzieli, co ich czeka we własnej ojczyźnie. 
Anglikom też po tylu naszych zwycięstwach nie wypadało odsyłać nas 
siłą, a we Włoszech również nie mogliśmy zostać na stałe. Było nas oko-
ło dwustu tysięcy. Zdecydowano, że cały II Korpus zostanie przewiezio-
ny na Wyspy Brytyjskie. Pokochaliśmy już tę włoską ziemię, jej klimat, 
a przede wszystkim cywilną ludność z naciskiem na płeć piękną, która 
w sposób szczególny okazywała nam swoje względy i sympatię.

wyjazd z wloch do anglii 

W czerwcu 1946 roku wyjechaliśmy z Osimo do punktu zbornego po-
łożonego w Neapolu, gdzie czekał na nas okręt o nazwie „Mauretania”. 
Kiedy opuszczaliśmy miasteczko, żegnały nas tłumy mieszkańców. Po-
zostawialiśmy tam wiele miłych wspomnień, przeżyć, a  nierzadko za-
wiedzionych sympatii i miłości. Odbijaliśmy od włoskiego brzegu nie-
pewni swojej przyszłości. Czy rzeczywiście jedziemy do Anglii, czy może 
płyniemy do Gdańska, gdzie Anglicy po raz kolej nas zawiodą i podstęp-
nie oddadzą w ręce stalinowskiego NKWD lub KGB? Byliśmy bezradni, 
musieliśmy zdać się na ich słowo. 

nowa ojczyzna - anglia 

Po kilku dniach pływania po burzliwym morzu dotarliśmy wreszcie 21 
czerwca 1946 roku do angielskiego portu Liverpool. Odetchnęliśmy 
z ulgą, że choć czeka nas tułacze życie w obcym kraju, to jednak nie trafi -
liśmy w ręce sowieckich oprawców, a dobiliśmy do wolnej ziemi.

W porcie nikt z miejscowej ludności nas nie witał. Po tłumach ludności 
cywilnej we Włoszech ten spokój i pustki na ulicach były dla nas szokiem. 
Miało się wrażenie, że w ogóle nikt nas nie zauważa. Kiedy się wyłado-
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waliśmy, udaliśmy się na kolację i  zaraz po niej wsiedliśmy do pociągu, 
który zawiózł nas do małej miejscowości Helmsley w  hrabstwie North 
Yorkshire. Nasz obóz położony był w gęsto zalesionym, podmokłym tere-
nie. Zamieszkaliśmy w tak zwanych beczkach, w których zastała nas pora 
jesienna. Klimat w Anglii bardzo różnił się od włoskiego. Przyszły chłodne 
dni, brakowało opału, więc musieliśmy rąbać las i tym drewnem paliliśmy 
w żelaznych piecykach, o co później zostaliśmy oskarżeni przez właściciela 
lasu. Za wszystkie wycięte drzewa musieliśmy zapłacić z żołdu. 

Zima 1946/47 była bardzo mroźna, spadły wielkie ilości śniegu i nasz 
pułk codziennie chodził z łopatami odśnieżać drogi. Nastał trudny czas, 
w naszych „beczkach” było chłodno, również przydziałowe racje żywno-
ściowe nie były już tak dostatnie, jak podczas wojny. Wszystko było na 
kartki. Każdy dostawał swój przydział, czy to ubrania, czy jedzenia. My, 
wieczni tułacze, nie jedno przeszliśmy, więc nie baliśmy się niewygody 
i życiowych trudności. Anglicy ciągle jeszcze próbowali nakłonić nas do 
powrotu do Polski pod rządami komunistycznymi. Całe szczęście, że po-
zostawiają wolną decyzję każdemu z nas. Jedynymi, którzy zdecydowali 
się powrócić do ojczyzny, byli żołnierze pochodzący z jej zachodnich te-
renów, którzy nigdy nie zetknęli się z okrucieństwem Sowietów. Wielu 
z nas nie przejęło się tą deklaracją, gdyż nie zamierzaliśmy wracać. Teraz 
najważniejsze dla nas było poznanie obyczajów Anglii i języka. Uczęsz-
czaliśmy codziennie na lekcje, ponieważ zamierzaliśmy tutaj pozostać 
i zarabiać na życie. 

Żeby poznać jakiś kraj trzeba w nim trochę pożyć i poczuć jego men-
talność. Zamieszkaliśmy w okolicy Yorku, w małej miejscowości Helm-
sley. Miejscowa ludność nigdy przedtem nie widziała u siebie obcokra-
jowców. Na nasz widok chowali się za zasłonki i zamykali się w domach 
na wszystkie spusty. Tylko gdzieniegdzie widać było lekko uchylone fi -
ranki i oczy, które nas bacznie obserwowały. W takich chwilach czuliśmy 
się bardzo smutno, gdyż mieliśmy wrażenie, że nikt nas tu nie chce. Sta-
rano nam się również znajdywać różnego typu zajęcia, więc ciągle byli-
śmy zajęci. Pewnego razu posłano nas do zbierania ziemniaków w szkoc-
kiej miejscowości Stirling. Spędziłem tam sześć tygodni. Praca nie była 
za ciężka, ale bardzo uciążliwa. Kręgosłupy odmawiały posłuszeństwa, 
ale pracę trzeba było wykonać, gdyż wydano polecenie w formie wojsko-
wego rozkazu. Zimą mieliśmy zajęcie przy zbieraniu pozostawionej po 
zawierusze wojennej amunicji. Czyściliśmy ją i przewoziliśmy do wyzna-
czonego składu. Było to bardzo niebezpieczne zajęcie, ale jednocześnie 
odpowiedzialne i mogło je wykonać tylko wojsko. 
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Anglicy nadal namawiali nas do powrotu do Polski. Część kolegów 
zdecydowała się na emigrację w  USA, Kanadzie, Australii, Argentynie 
i  innych krajach. Jednak większość wybrała życie w  Anglii. Nadszedł 
wreszcie rozkaz, że przestajemy być wojskiem, a przechodzimy do cywi-
la. Władze angielskie utworzyły specjalny organ o nazwie Polish Reset-
tlement Corps, to znaczy Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia, który miał polskich żołnierzy przysposobić do życia w cywilu. Było 
to bardzo mądre posunięcie, ponieważ nie znaliśmy języka angielskiego 
i bardzo trudno funkcjonowało się w tym kraju, a najgorszą rzeczą było 
niedostosowanie się do warunków w  nowej rzeczywistości. Głównie 
chodziło o znalezienie pracy. Nie mieliśmy żadnego wyuczonego zawo-
du i trudno było znaleźć odpowiednie zajęcie, które dawałoby środki do 
utrzymania. Pomocą służyli nam przedstawiciele rozmaitych fabryk, 
którzy przyjeżdżali na nasze kwatery i proponowali nam zatrudnienie. 
W taki też sposób następowało nasze przejście do cywila. Nie mając in-
nego wyjścia, zgadzaliśmy się na najmniej płatną pracę, w bardzo trud-
nych warunkach. Pracowaliśmy tam, gdzie nie chcieli tubylcy. Niestety, 
nie mieliśmy innego wyjścia.

20 września 1947 roku podjąłem się mojej pierwszej pracy w Anglii, 
na budowie, w fi rmie MLF – Mobile Labour Force Ministry of Work. Jej 
główne biuro było w Londynie. Lubiłem to miasto, więc chciałem być bli-
sko niego. Po dziesięciu latach bycia żołnierzem teraz pracowałem jako 
zwykły robotnik na budowie. 

Równo dziesięć lat minęło od czasu, gdy 15 września 1937 roku wstą-
piłem do Wojska Polskiego, później dwa lata spędziłem w  niewoli so-
wieckiej, a przez następne sześć służyłem w II Korpusie Wojska Polskie-
go pod dowództwem generała Władysława Andersa. Dziesięć lat, które 
zmieniły świat, a mnie przeniosły z Polski do Anglii. Teraz pracowaliśmy 
razem z tubylcami i mieszkaliśmy razem z nimi w hostelu. Po zakończe-
niu pracy w jednym miejscu przenosiliśmy się na inne w okolicy Londy-
nu. Często tam bywałem, żeby odwiedzić znajomych i rozweselić swoje 
kawalerskie życie. 

Pomimo licznych znajomości z  wojska czułem się samotny z  dala 
od rodziny i swojego miejsca urodzenia. Teraz nie było tam już Polski, 
a  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Starałem się skon-
taktować z rodziną, głównie z moimi rodzicami, żeby ich powiadomić, 
że przeżyłem tę zawieruchę wojenną i  mieszkam w  Anglii. Bałem się 
jednak ofi cjalnie wysłać do nich list, gdyż mogło to im zaszkodzić, po-
nieważ władze sowieckie nie pozwalały na kontakty z „imperialistami” 
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i  bardzo utrudniały życie swoim mieszkańcom, mającym jakiekolwiek 
powiązania z Zachodem. Ostatnią wiadomość o moim losie wysłałem, 
gdy byłem w  niewoli, więc bardzo dawno. Zdawałem sobie sprawę, że 
niepokój o mój los spędzał im sen z powiek. Udało mi się jednak powia-
domić rodziców drogą przez Polskę. Jakież było ich zdziwienie, że żyję 
i to w dalekiej Anglii. Był to dla nich prawie koniec świata. 

Odpisała mi mama. Wyrażała troskę o mnie, przede wszystkim mar-
twiła się tym, że mimo trzydziestu trzech lat nadal jestem sam i nie za-
łożyłem rodziny. Jak to jednak zrobić, kiedy człowiek nagle znalazł się 
w obcym dla siebie świecie. Na razie pracuję i zarabiam na życie, w gronie 
kolegów czuję się dobrze, staram się prowadzić normalne, kawalerskie 
życie. Aktualnie pracuję w Londynie. Bardzo polubiłem to miasto, jego 
gwar i  różnorodność. Nikt na nas, obcokrajowców, nie zwracał uwagi, 
nasza obecność nie wzbudzała żadnej sensacji. 

zalozenie rodziny 

Wreszcie nadszedł dla mnie upragniony czas urlopu. Na odpoczynek 
pojechałem do Manchesteru w  północno-zachodniej Anglii, do kolegi, 
którego znałem jeszcze z rodzinnych stron. Wtedy poznałem swoją ro-
daczkę, piękną, szczuplutką pannę Milkamanowiczównę, mieszkającą 
tam ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Tyle krajów przejechałem i na-
reszcie z tysięcy napotkanych panien, ta jedna jedyna od razu wpadła mi 
w oko. Od pierwszego spotkania obydwoje przypadliśmy sobie do serca 
i postanowiliśmy nawiązać bliższą znajomość. Moja sympatia pracowała 
w Manchesterze, a ja w Aldershot. Obydwa miasta są od siebie położone 
w dużej odległości, więc częste spotkania nie były możliwe. Pozostawa-
ła tylko korespondencja. Nie mogłem długo wytrzymać tej rozłąki i po 
pewnym czasie pojechałem znowu do Manchesteru, ale tym razem z za-
miarem oświadczenia się mojej sympatii i proszenia rodziców o jej rękę. 
Zgodzili się, a i ona nie miała nic przeciwko i przyjęła moje oświadczyny. 
Widzieliśmy się tylko dwa razy po kilka godzin w celu ustalenia szczegó-
łów naszego ślubu, który odbył się w grudniu 1949 roku w Manchesterze.

Teraz kiedy już byłem żonaty, nie mogłem pozwolić, aby moja żona 
mieszkała sama daleko ode mnie. Wymówiłem więc pracę i po kilku ty-
godniach dostałem nową w  Manchesterze, w  fabryce osełek kamieni 
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do obróbki metali „Carborundum”, gdzie przepracowałem dwadzieścia 
dziewięć lat. Początek naszego wspólnego życia mieliśmy trudny, gdyż 
zaczynaliśmy wszystko od początku, znikąd nie mogliśmy się spodzie-
wać pomocy. Byliśmy w tym kraju zupełnie sami. Dzięki naszej ciężkiej 
pracy i silnej woli, powoli zaczęliśmy stawać na nogi. W krótkim czasie 
udało nam się kupić dom, oczywiście zaciągnęliśmy pożyczkę w banku, 
którą musieliśmy spłacać. Najważniejsze, że mieliśmy już własny dach 
nad głową. 

W rok po ślubie nasza rodzina powiększyła się o nowego członka. 
13 września 1950 roku o  godzinie jedenastej wieczorem przyszła na 
świat nasza pierwsza córka, Mary. Dom nie wyglądał jednak przytul-
nie. Brakowało w nim mebli i dywanów. Nie mieliśmy na tyle pieniędzy, 
żeby iść i kupić je w sklepie. Zarabiałem bardzo małe i starczało tylko 
na spłacanie rat za dom, a  to, co zostawało, przeznaczaliśmy na co-
dzienne życie. Co tydzień jednak starałem się jechać na licytację, żeby 
kupić jakieś używane meble. Niedostatek nie był aż tak istotny, gdyż 
najważniejsze dla mnie to, że po pracy czekała na mnie moja piękna 
żona z ukochaną córeczką. To było prawdziwe szczęście. Wprowadzili 
się do nas także rodzice żony. Teraz był to już prawdziwy, pokoleniowy 
dom rodzinny.

3 lipca 1955 roku urodziła się druga córka Janet (Faryda – imię niepi-
sane w metryce). Dom nasz tętnił życiem i szczęściem. Większość czasu 
spędzałem w pracy, a żona prowadziła całe gospodarstwo. Jako obcokra-
jowcowi oferowano mi tylko te zajęcia, których nie chcą Anglicy i w do-
datku mało płatne. Moi angielscy koledzy za tę samą pracę dostawali 
większe pieniądze, ale też więcej wydawali. Oboje z żoną nie oczekiwa-
liśmy pomocy angielskiego rządu, ale próbowaliśmy organizować sobie 
życie w nowej ojczyźnie. Powoli, własnymi rękoma, zaczęliśmy wspinać 
się po naszej drabinie życiowej. Cieszyliśmy się, że rodzice żony razem 
z nami mieszkają, choć nasz domek nie był obszerny, ale dla wszystkich 
było wystarczająco dużo miejsca. Teść podczas wojny stracił swoje zdro-
wie, a przez NKWD zmuszony był opuścić swój dom rodzinny wraz z ro-
dziną. Musiał zostawić dorobek na rabunek stalinowskich oprawców. Te 
tragiczne przeżycia spowodowały u niego chorobę serca i z jej powodu 
zmarł w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat, pozostawiając nas w żałobie. 
Był rok 1954.
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praca w "carborundum" 

Cały czas byłem zatrudniony w „Carborundum”. Lubiłem tę pracę, choć 
nieraz czułem się przemęczony, gdyż pracowałem ponad godziny. Mało 
miałem wolnego. Codzienne dojeżdżałem autobusem cztery km, co 
było bardzo kosztowne, więc starałem się znaleźć jakiś tańszy środek 
lokomocji. Przerzuciłem się na rower, ale przyjeżdżam do pracy bardzo 
zmęczony. To zmusiło mnie do zakupu motorka benzynowego na tylne 
koło. Nie było to najlepsze rozwiązanie, ale już się tak nie męczyłem. Po 
jakimś czasie zaoszczędziłem trochę gotówki i kupiłem normalny moto-
cykl, choć używany. Niestety, w sześćdziesiątym piątym roku życia mia-
łem wypadek, w którym złamałem lewą nogę. Było to wielkie nieszczę-
ście dla mojej rodziny, gdyż byłem jedynym jej żywicielem. 

Na szczęście żona nie załamała rąk, tylko zajęła się naszym domo-
wym budżetem. Ja przez rok leczyłem złamaną nogę, nim po rekonwa-
lescencji wróciłem do pracy. W tym też czasie zauważyłem, że od głośne-
go szumu maszyn tracę słuch. Zacząłem chodzić do lekarzy na różnego 
typu badania i prosić zwierzchników o przeniesienie do innego działu, 
ale bez skutku. Nie pozostało mi nic innego jak tylko pracować dalej 
w tym samym miejscu. Żona również cierpiała, odczuwała coraz większy 
ból w nodze i nie mogła wykonywać wielu prac domowych. Staraliśmy 
się pomagać sobie nawzajem.

We wrześniu 1978 roku w „Carborundum” ogłoszono, że kto chce, 
to może odejść na wcześniejszą emeryturę. Wielu robotników zgodziło 
się na to, między innymi i ja, choć nie miałem ukończonych sześćdzie-
sięciu pięciu lat. Brakowało mi jeszcze dwóch i pół roku, ale nie mogłem 
pracować dłużej w  takich warunkach. Pod koniec października 1978 
roku odszedłem i po zwolnieniu dostałem pewną odprawę fi nansową po 
dwudziestodziewięcioletniej pracy w  jednym zakładzie. Pozostawałem 
na bezrobociu, aż do ukończenia sześćdziesięciu pięciu lat. Po przejściu 
w stan spoczynku razem z żoną cieszyliśmy się ze wspólnie spędzanych 
chwil. Staraliśmy się podreperować nasze zdrowie. Lubiłem spędzać czas 
na drobnych pracach przy moim domu. Przy mojej cudownej żonie Ha-
lince, nigdy nie czułem pustki w sercu. Teraz dopiero mieliśmy czas dla 
siebie, tyle wspólnych tematów do omówienia, nigdy się ze sobą nie nu-
dziliśmy. 
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Dzięki radzie przyjaciół i  naciskowi żony zacząłem starać się o  od-
szkodowanie z fabryki za utratę słuchu. Przed nami była długa, żmud-
na droga sądowa. Na szczęście znaleźliśmy bardzo dobrego prawnika. 
Postanowiliśmy z żoną całkowicie mu zaufać. Zanim jednak uzyska się 
jakieś odszkodowanie, trzeba mnóstwo pieniędzy wydać na lekarzy, 
badania i prawników. Zaczęły się chodzenia po lekarzach specjalistach 
od słuchu i niekończąca się korespondencja. Szło to wszystko w miarę 
sprawnie dzięki mojej żonie, Halince, która z wielką inteligencją i zde-
cydowaniem potrafi ła poprowadzić rozmowy z adwokatem i lekarzami. 
Starania rozpoczęliśmy w roku 1979 roku i już po roku mieliśmy polu-
bowną ofertę ze strony fabryki. Adwokat podpowiedział, abyśmy nie go-
dzili się tak od razu na zaoferowane warunki i sprawa ciągnęła się jeszcze 
przez długi okres.

20 lutego 1980 roku przeszedłem na państwową emeryturę. 22 lipca 
1981 roku udałem się na rozprawę sądową, na której miał zapaść defi -
nitywny wyrok w sprawie mojego roszczenia o odszkodowanie za utratę 
słuchu, przez dwadzieścia dziewięć lat pracy w fabryce „Carborundum”. 
Pojechałem pełen obaw, a co gorsza, byłem sam, ponieważ żona została 
w domu. Wszystko poszło jednak dobrze, gdyż sprawę w sądzie wygra-
łem.

moje podroze

Pomimo naszego skromnego budżetu domowego, dzięki gospodarności 
żony staraliśmy się zawsze wyjechać na urlop, żeby choć na chwilę ode-
rwać się od codzienności, odpocząć i zobaczyć coś nowego. Żona nieraz 
wysyłała mnie samego nad morze, bo rozumiała, że po tak ciężkiej pra-
cy należy mi się regeneracja sił. Udało nam się też pojechać za granicę. 
Przede wszystkim wyjeżdżałem kilka razy do swojego rodzinnego mia-
sta – Klecka, które znalazło się na terenie ZSRR. Odwiedzałem pozosta-
łą tam rodzinę. 
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urlop w usa

12 maja 1962 roku wraz z  dwoma osobami z  fabryki pojechałem do 
Stanów Zjednoczonych. Była to moja pierwsza zagraniczna podróż i to 
do kraju dla mnie tak egzotycznego i niewyobrażalnego. W tym czasie 
pracowałem w  „Carborundum”, będącym fi lią amerykańskiej fabryki 
i akurat organizowano dwutygodniową wycieczkę do USA. Było jeszcze 
kilka wolnych miejsc, więc się zgłosiłem. W USA miałem kuzyna Adama 
Aleksandra, który od roku 1947 mieszkał w New Jersey. Kiedy wylądo-
waliśmy w Nowym Jorku, kuzyn wraz z żoną czekali na lotnisku. Od-
dzieliłem się od reszty grupy, która zamieszkała w hotelu i poszedłem 
z kuzynem. Dzięki niemu mogłem zwiedzić Nowy Jork i okolice. Bardzo 
byłem ciekawy gmachu Narodów Zjednoczonych, więc z uwagą ogląda-
łem wszystkie sale konferencyjne. Najbardziej utkwiła mi w pamięci ta, 
w której pokazano nam na ekranie telewizyjnym, jak Nikita Chruszczow 
walił swoim butem w biurko. Był to dla nas duży szok, gdyż telewizja 
dopiero się rozwijała, a tu mogliśmy podziwiać kolorowy obraz na moni-
torze. Z zaciekawieniem przyglądałem się wszystkim nowinkom, w tym 
samej produkcji, jak i całemu centrum telewizyjnemu. Pamiętam też, jak 
popłynęliśmy statkiem na niewielką wysepkę, żeby obejrzeć znajdującą 
się na niej bibliotekę. 

Dzięki temu pobytowi miałem możliwość spotkania się z krajanem 
z Klecka, którego nie widziałem od kilkudziesięciu lat. Wyjechał niegdyś 
za chlebem i obecnie dobrze mu się wiodło. Bardzo cieszyliśmy się z tego 
spotkania. Urlop upłynął mi szybko na zwiedzaniu i na wizytach. Mia-
łem możliwość zaobserwować codzienne życie mieszkańców tego najpo-
tężniejszego imperium. Można było tu bardzo szybko się dorobić, ale 
jednocześnie istniała ciągła niepewność utrzymania pracy. Ludzie bali 
się brać urlopy, żeby czasami na ich miejsce nie przyjęto kogoś za mniej-
szą stawkę lub bardziej wydajnego. Była to straszna wizja przyszłości, bo 
człowiek bez pracy był niczym. Po dwóch tygodniach szczęśliwie wróci-
łem do Anglii i po wyjściu z samolotu cała nasza wycieczka zrobiła sobie 
pamiątkowe zdjęcie.
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pierwsza wizyta w moim domu rodzinnym

Po raz pierwszy w roku 1971 pojechałem z piętnastoletnią córką na wa-
kacje do mojego domu rodzinnego, by zobaczyć się z mamą, gdyż ojciec, 
niestety, już nie żył. Dowiedziałem się tam, co spotkało dwóch kolegów, 
którzy na apel rządu brytyjskiego wrócili do rodzinnych domów. Rosja-
nie po trzech dniach przyszli do nich w nocy i dali im godzinę na spako-
wanie dobytku, a później całą rodzinę, a nie tylko tych kolegów, wywieźli 
na Sybir. Taki los spotykał tych, którzy wracali z Zachodu po trudach 
wojny. Jedynym przestępstwem ich było to, że walczyli nie po tej stro-
nie co Rosjanie. Nie miało znaczenia, że przecież walczyliśmy z naszym 
wspólnym wrogiem, z Niemcami. Liczyła się polityka, a nie drugi czło-
wiek. Jakże się cieszyłem, że nie dałem się namówić na powrót. Ścią-
gnąłbym tym swoim powrotem wielkie nieszczęście na całą rodzinę.

Aż do momentu śmierci Stalina wysyłałem listy albo anonimowo, 
albo przez osoby trzecie, żeby nie przysporzyć kłopotów najbliższym. 
W roku 1970 dostałem list od mamy, która pytała, kiedy mógłbym od-
wiedzić swój dom rodzinny i zobaczyć się z wszystkimi najbliższymi. Za-
cząłem załatwiać formalności wyjazdowe w ambasadzie rosyjskiej, co nie 
było takie łatwe. Trzeba było pozałatwiać całe mnóstwo spraw, przede 
wszystkim musiałem posiadać zaproszenie i wizę. Zajęło to około dzie-
sięciu miesięcy. 

Nadszedł wreszcie upragniony dzień wyjazdu. Późną jesienią w 1971 
roku wyruszyliśmy pociągiem z Manchesteru przez Londyn, Harwich 
i  Hagę do miejsca mojego urodzenia, do mojej ojczyzny, którą zmu-
szony byłem opuścić trzydzieści lat temu. Po trzech dniach podróży, 
zmęczeni, ale bardzo podekscytowani stanęliśmy z córką przed domem 
mojej matki, a  jej babci, którą miała zobaczyć pierwszy raz w  życiu. 
Rozglądałem się dookoła, obserwując, co zmieniło się przez lata mojej 
nieobecności. Kleck został doszczętnie spalony podczas działań wojen-
nych. Dorobek rodziców i ich wieloletnia praca przepadła. Myślałem, ile 
cierpienia i ludzkich łez przelało się podczas tej zawieruchy wojennej. 
Mimo tych smutnych myśli cieszyłem się, że mogę spotkać się ze swo-
imi najbliższymi. 

Biesiadowaniu i  rozmowom nie było końca. Nie mogliśmy się sobą 
nacieszyć i naopowiadać o swoich losach. Podziwiałem ich zaradność po-
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mimo trudnych warunków życiowych w Sowietach. Cały świat poszedł 
za postępem technicznym, a  w  moim miasteczku rodzinnym miałem 
wrażenie, że czas zatrzymał się w XIX wieku. Z radości wszystkim nam 
płynęły łzy, nie mogliśmy uwierzyć, że Pan Bóg pozwolił jeszcze raz spo-
tkać się po tak długiej rozłące. Ojciec nie żył już od dłuższego czasu. Ze 
strachu przed stalinowskim reżymem nigdy nawet nie próbował się ze 
mną skontaktować. 

Dwutygodniowy urlop bardzo szybko zleciał nam na spotkaniach i wi-
zytach kuzynów. Moja córka Janet poznawała swoich najbliższych, któ-
rych znała jedynie z opowiadań. Nie miała problemu z nawiązaniem kon-
taktów z dziećmi mojego rodzeństwa. Od razu nawzajem się polubili. Nie-
stety czas płynął nieubłaganie i trzeba było wracać do domu, do Londynu.

druga wizyta w klecku 

Następną wizytę do rodzinnego domu zaplanowałem 13 październi-
ka 1974 roku. Pojechałem, żeby zobaczyć się z  bardzo już schorowa-
ną mamą. Niestety nie zdążyłem, gdyż zmarła kilka dni przed moim 
przyjazdem, mając ukończone osiemdziesiąt trzy lata. Tak się złożyło, 
że przyjechałem w dniu pogrzebu, ale już po uroczystościach. Tak więc 
matka pozostała tylko w moim sercu i w mojej pamięci. 

trzecia wizyta w klecku 

Na kolejne odwiedziny rodzinnych stron zabrałem obie córki, Janet i Mary, 
która pojechała wraz ze swoim mężem, Jamesem. Nieoczekiwanie dostali-
śmy bardzo szybko sowieckie wizy wjazdowe i 12 sierpnia 1978 roku wy-
jechaliśmy do Klecka. Moja ukochana żona nie chciała jechać do Związku 
Radzieckiego, który w  przeszłości ograbił jej rodziców ze wszystkich po-
siadłości i życiowego dorobku. Zmuszeni byli opuścić swoje siedlisko, aby 
ratować życie przed najazdem komunistycznej hordy. Zabraliśmy ze sobą 
niezliczoną ilość podarków, gdyż zamierzaliśmy odwiedzić też dalszą rodzi-
nę. W tym czasie pogoda w Rosji była ładna i czas w rodzinnym gronie mijał 
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bardzo szybko. Codziennie biesiadowaliśmy u innej osoby. Wszystko bardzo 
podobało się moim córkom i zięciowi – Anglikowi, który nigdy przedtem nie 
widział tak prymitywnego kraju. Niestety, nie mogliśmy zwiedzić innych 
miejscowości, gdyż prawo rosyjskie nie pozwalało na swobodne porusza-
nie się z miejsca na miejsce bez specjalnego zezwolenia. Nie mogliśmy więc 
odwiedzić mojego rodzeństwa, które zamieszkiwało w różnych miejscowo-
ściach. Zięcia zaskoczyła rosyjska gościnność, ludzie potrafi li się podzielić 
ostatnim kawałkiem chleba. Wróciliśmy do Anglii zachwyceni i wypoczęci.

Jakie było to cudowne spotkanie. Po tylu latach część naszej najbliż-
szej rodziny już nie żyła, ale narodziło się wielu nowych członków. Trzeba 
było ponownie się zapoznawać. Mówili po polsku i po rosyjsku, my zaś po 
polsku i angielsku. Córki doskonale porozumiewały się w języku polskim. 
Nawet mąż Mary – James trochę rozumiał, o czym się rozmawiało, bo wy-
łapywał pojedyncze słówka. Dla niego było to niesamowite przeżycie, ze-
tknął się z zupełnie inną kulturą, mentalnością. Mówił, że nigdy nie miał 
tak dobrych wakacji, czuł się jak w jakimś egzotycznym kraju. Czas spędzał 
wyśmienicie, choć w prymitywnych warunkach. Te niewygody rekompen-
sowała nam rodzinna atmosfera i gościnność gospodarzy. Czas w Klecku 
minął bardzo szybko, nawet się nie spostrzegliśmy, a już trzeba było wy-
jeżdżać. Na koniec pobytu zrobiliśmy sobie zdjęcie całej naszej rosyjsko-
-angielskiej rodziny.

wizyta w polsce

2 marca 1987 roku wybrałem się na wycieczkę do Polski, której nigdy 
przedtem nie miałem okazji zobaczyć. Poleciałem samolotem do Krako-
wa, żeby zwiedzić południową część tego pięknego kraju. Przez tydzień 
zwiedzałem miasto z jego zabytkami, a przede wszystkim Wawel z gro-
bowcami królów polskich, Kopiec Kościuszki i wiele innych. Odwiedzili-
śmy również Zakopane – zimową stolicę Polski, Częstochowę, a konkret-
nie narodowe sanktuarium, do którego co roku idą piesze pielgrzymki ze 
wszystkich stron, oraz Warszawę z jej odbudowanym Zamkiem Królew-
skim i Pałacem Kultury i Nauki – wystawionym przez Sowietów jako dar 
dla narodu polskiego. 

Niestety, na takie wycieczki musiałem jechać sam, gdyż żona ze 
względu na męczącą ją astmę bała się wyruszać w tak daleką drogę.
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czwarta wizyta w klecku 

31 lipca 1988 roku po raz czwarty wybrałem się w odwiedziny do rodzi-
ny. Żona dobrze rozumie moją potrzebę spotykania się z najbliższymi, 
którzy pozostali pod reżimem sowieckim. Tym razem pojechałem po-
ciągiem przez Polskę. Kiedy dotarłem do Klecka, musiałem od razu za-
meldować swój przyjazd na milicji. Takie było ówczesne prawo w ZSRR. 
Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem informację, że mogę swobodnie 
poruszać się w obrębie obwodu bez wymaganego wcześniej specjalnego 
zezwolenia. Był to duży skok w polityce sowieckiej. Miałem teraz moż-
liwość odwiedzenia najmłodszej siostry, która mieszkała w sporej odle-
głości od pozostałej rodziny.

piata wizyta w klecku 

19 września 1991 roku po raz kolejny wyruszyłem do Klecka. Dla towa-
rzystwa zabrałem ze sobą dwie szwagierki. Tym razem ruszyliśmy au-
tobusem z Manchesteru do Warszawy. Jazda trwała dwa dni, a później 
pociągiem z Warszawy udaliśmy się do Klecka, a stamtąd do Słonima, do 
miejsc urodzeń moich i mojej żony, Halinki. Po przybyciu ogarnął nas 
smutek, rozpacz chwyciła za serce, gdyż cały pokoleniowy dorobek pra-
dziadków, dziadków i rodziców mojej żony został doszczętnie rozgrabio-
ny przez komunistów. Z  całego majątku ocalały tylko dwa zniszczone 
domki. Na ten widok trudno mi było powstrzymać łzy. 

szosta wizyta w klecku - z zona 

21 lipca 1993 roku po raz szósty wybrałem się do rodziny z wizytą. Tym 
razem udało mi się nakłonić żonę, która nie najlepiej się czuła i dlatego 
musieliśmy zabrać ze sobą bardzo dużo leków, które mogłyby okazać się 
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niezbędne. Wiedzieliśmy, że w Związku Radzieckim nie będzie możliwo-
ści kupienia potrzebnych lekarstw. Polecieliśmy do Warszawy samolo-
tem, a stamtąd pociągiem z przesiadkami dotarliśmy do Klecka. Przelot 
minął nam komfortowo, niestety, nie mogliśmy tego powiedzieć o jeź-
dzie pociągiem. Im bliżej byliśmy miejsca docelowego, tym bardziej wa-
runki jazdy stawały się prymitywniejsze i niewygodne. Już na pierwszy 
pociąg dotarliśmy spoceni i wyczerpani. Udało nam się usiąść i złapać 
trochę oddechu na dalszą drogę. Po północy dojechaliśmy wreszcie do 
ostatniej stacji – Baranowicz. Wszędzie panowała ciemność. Żeby dojść 
na peron i do budynku stacji musielibyśmy przejść po bardzo wysokim 
moście. Widząc, jak ten most trzeszczy i chwieje się na wietrze, posta-
nowiliśmy pójść do stacji na przełaj po torach kolejowych i przez dziury 
w płocie. 

Na szczęście złapaliśmy taksówkę, którą dostaliśmy się na następną 
stację, z  której odchodził pociąg do Klecka. Przywitał tam nas smród 
niemytych ludzi, stłoczonych na brudnej posadce, trzymających kurczo-
wo swoje tobołki. Czekali na kasjerkę, która miała przyjść i sprzedawać 
bilety. Był to smutny widok, gdyż wszyscy byli przemęczeni, dzieci pła-
kały i wykazywały zniecierpliwienie. Nie mogliśmy wytrzymać tej przy-
gnębiającej atmosfery i zaduchu. Dla obywateli sowieckich stanowiło to 
normalną sytuację, ale my nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Wyczer-
pała nas ta podróż, a do celu pozostało jeszcze pięćdziesiąt kilometrów. 
Wyszliśmy na zewnątrz, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i postano-
wiliśmy wynająć taksówkę i nią dotrzeć do Klecka. 

Żona mimo astmy czuła się w kraju dużo lepiej, gdyż powietrze tu-
taj nie było tak zanieczyszczone, jak w Anglii, nie musiała też brać aż 
takiej ilości tabletek. Lżej jej się oddychało, ale pojawił się problem od-
żywiania, gdyż wszędzie było brudno i panowała skandaliczna higiena 
przyrządzania potraw. Nasze żołądki zaczęły odmawiać posłuszeństwa 
i nie przyjmowały potraw. Prawie nic nie byliśmy w stanie zjeść, a jak zje-
dliśmy, to od razu biegaliśmy do ubikacji. I tu mieliśmy kolejny problem, 
gdyż ubikacja znajdowała się na zewnątrz budynku. Na szczęście wzię-
liśmy ze sobą latarkę, bo w Rosji nie kupilibyśmy ani latarki, ani baterii. 
Wszystkiego tutaj brakowało. W takiej sytuacji latarka była niezbędna, 
gdyż nocą można było wpaść w dziurę, która służyła za wychodek. 

Przy okazji postanowiliśmy odwiedzić moją siostrę, która mieszka-
ła pięćdziesiąt kilometrów od Klecka. Drogi były jednak w tak fatalnym 
stanie, że podróż, która powinna trwać godzinę, trwała aż trzy godzi-
ny. Sonia, moja siostra, po obiedzie przygotowała nam gorącą kąpiel, co 
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było dla nas miły zaskoczeniem. W swoim skromnym domku zainsta-
lowała bieżącą wodę ciepłą i  zimną i  zrobiła małą łazienkę. Wannę co 
prawda pomalowano olejną farbą, co czyniło ją trochę chropowatą, ale 
i tak czuliśmy się w luksusie. Niestety, kolejną niespodziankę sprawiła 
nam woda. Po odkręceniu kurka ku naszemu zdziwieniu popłynęła czer-
wona, a nie przezroczysta. Siostra tłumaczyła, że to z powodu żelaznych 
rur, które tak brudzą wodę. Nie było innego wyjścia, jak tylko wykąpać 
się w niej.

Sonia zgotowała nam bardzo wystawne przyjęcie, na które zaprosiła 
resztę rodziny. Żona pomimo dolegliwości żołądkowych czuła się szczę-
śliwa, gdyż mogła odwiedzić kraj lat dziecinnych i spotkać się z moimi 
bliskimi. Wizyta u siostry dobiegła końca i musieliśmy wracać do Klecka. 
Kończył się też nasz urlop i powoli zbieraliśmy się do powrotu. Jeszcze 
musiałem pojechać do Mińska oddalonego o sto kilometrów od Klecka. 
Żona została w  domu, gdyż ciągle męczyły ją dolegliwości żołądkowe. 
Autobus jadący do Mińska po drodze często się zatrzymywał, aby zabie-
rać jednych ludzi i zostawiać innych. Przystawaliśmy też, żeby załatwiać 
potrzeby fi zjologiczne. I tu przeżyłem pewnego rodzaju szok, gdyż jak 
się okazało, toalety w ZSRR nie przypominały naszych. Była tylko jedna 
ubikacja, a właściwie wycięta dziura, z której korzystają mężczyźni oraz 
kobiety. Nie ma żadnych drzwi, niezachowana jest intymność. Trzeba 
swoją potrzebę załatwiać prawie że publicznie. Jakie to było krępują-
ce. Nie mogłem uwierzyć, że w  tych czasach może być taki prymityw. 
Dotyczył on jednak nie tylko toalet, ale całego życia sowieckiej ludno-
ści. Celowa polityka rządu komunistycznego doprowadziła do tego, 
że wszystkiego brakowało. Nawet po chleb trzeba było stać w kolejce. 
W  ten sposób rząd trzymał pod kontrolą swoich obywateli, gdyż nie 
myśleli o wyższych potrzebach duchowych, ale jedynie o zaspokojeniu 
najprostszych potrzeb, a  głównie głodu. W  Klecku było kilka sklepów 
spożywczych, ale tylko jeden sprzedawał pieczywo. Każdego dnia pięt-
naście tysięcy mieszkańców stawało w kolejce przed tym sklepem, żeby 
zaopatrzyć się w ten podstawowy produkt. Dla nas było to niezrozumia-
łe i bardzo przykre, jak można tak gnębić własny naród. 

Nadszedł czas odjazdu. I  tu kolejna przykra niespodzianka, gdyż 
okazało się, że cały transport kołowy został zatrzymany, ponieważ za-
brakło benzyny, a my mieliśmy jechać pięćdziesiąt kilometrów do stacji 
kolejowej. Zaczęliśmy szukać jakiegoś prywatnego środka lokomocji. Na 
szczęście znaleźliśmy człowieka, który miał zdobytą na czarnym rynku 
benzynę i za angielskie funty zawiózł nas do Baranowicz. Stamtąd po-
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ciągiem, który jechał cały dzień, dotarliśmy do Grodna, położonego tuż 
przy granicy z Polską. Tam, na stacji kolejowej, ogromny tłum ludzi cze-
kał na bilety i swoje pociągi. Po dwóch godzinach stania w kolejce dosta-
łem bilety na pociąg do Polski. Zapłaciłem za nie częściowo w rublach, 
a częściowo w dolarach USA. Niestety, pociągu nie było od razu i spę-
dziliśmy całą noc w poczekalni, dusząc się w niewielkim pomieszczeniu, 
w którym stłoczyła nas przygraniczna kontrola. Nie było mowy o sie-
dzeniu, a  i  stać było trudno. Najbardziej żałowałem mojej żony, która 
dusiła się atakami astmy, na którą chorowała od wielu lat. Po męczącej 
podróży dotarliśmy wreszcie do Białegostoku, gdzie zatrzymaliśmy się 
u brata żony, Alego Milkamanowicza, którego nie widziała pięćdziesiąt 
lat. Spędzone u niego dwa dni minęły nam bardzo szybko i musieliśmy 
udać się w dalszą drogę powrotną do domu. Pojechaliśmy do Warszawy, 
gdzie mieliśmy samolot do Londynu. 

urlop w stambule

Miałem jeszcze z  dzieciństwa bardzo dobrego kolegę, z  którym przed 
wojną mieszkaliśmy po sąsiedzku. W roku 1940 przeniósł się na stałe 
do Turcji i osiadł w Stambule. Przez cały czas utrzymywaliśmy kontakt 
listowny. Nazywał się Murat Jakupoglu. Z  początkiem września 1982 
roku otrzymałem list, w którym pisał, że akurat jest u niego z wizytą 
siostra Ewa z Polski. Zapraszał przy okazji mnie z żoną w gości. Żona 
z powodu dokuczliwego bólu w nodze nie mogła jechać, więc zdecydo-
wałem się na podróż sam. Przygotowania zajęły dwa dni i 12 września 
1982 roku wyleciałem z Londynu do Stambułu. Po kilku godzinach lotu 
nastąpiło upragnione spotkanie z długo niewidzianym kolegą i jego sio-
strą, Ewą. Nie widzieliśmy się czterdzieści dwa lata, bo od roku 1935, ale 
nie było problemów z rozpoznaniem się, gdyż mieliśmy swoje aktualne 
zdjęcia. 

Stambuł, piękne miasto położone na trzech wzgórzach nad Morzem 
Marmara, wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Wschodnia część, od 
strony azjatyckiej, połączona jest długim, wiszącym mostem o długości 
tysiąca siedemdziesięciu czterech metrów z częścią europejską. Miasto 
ma bogatą historię i łączy ze sobą dwie religię: islam oraz chrześcijań-
stwo. Pełno w nim różnego rodzaju świątyń. Murat mieszkał w śródmie-
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ściu, jadąc do niego, można było zauważyć niesamowity ruch na ulicach, 
słońce grzało mocno, a  ciepłe powietrze leciutko owiewało nasze cia-
ła. Ulice były bardzo wąskie, a dodatkowo po obu stronach parkowały 
pojazdy. Wiele razy byłem świadkiem ostrych dyskusji prowadzonych 
przez kierowców, który może przejechać, a który musi się cofnąć. Wszę-
dzie mijaliśmy małe sklepiki i  stragany. Bardzo często mieszkańcy ze 
swoich okien opuszczają na sznurku kosze z listą potrzebnych zakupów 
w środku. Sprzedający na straganach brali koszyk, ładowali w niego to-
war i wysyłali swoich pomocników do adresata z zakupami i inkasowali 
pieniądze. Większość czasu spędzaliśmy na zwiedzaniu miasta. Komu-
nikacja miejska była dobrze rozwinięta, ale jeździliśmy samochodem, co 
oszczędzało nam czas i dawało możliwość zobaczenia różnorodnych cie-
kawych miejsc turystycznych.

Chodząc ulicami Stambułu, zauważyłem, że dziewczęta i  chłopcy 
byli ubrani po europejsku, nawet trzymali się za ręce, czego raczej się 
nie spodziewałem. Myślałem, że jest to kraj bardzo konserwatywny. Po 
drodze widziałem małych chłopców, którzy zarabiali na chleb, czyszcząc 
przechodniom buty. Tak jak wszędzie, nikt tu nikomu pieniędzy nie daje 
za darmo. Trzeba na nie zapracować. 

Pewnego dnia pojechaliśmy zwiedzić pochodzący z XV wieku Kapały 
Czarszy – Kryty Bazar19, zawierający cztery tysiące sklepów i warsztatów 
rzemieślniczych porozstawianych na ulicach. Można tam kupić wszyst-
ko, od najmniejszej ręcznie robionej drobnostki, po produkty z wielkich 
fabryk. Czułem się jak w baśniowej krainie. Kiedy dotarliśmy do sklepów 
ze złotem, nie mogłem się nadziwić, jak piękne mogą być wyroby z tego 
kruszcu. Wokół wystaw kłębiło się mnóstwo ludzi, głównie turystów. 
Kupiłem swojej żonie maleńki prezencik na pamiątkę z tego egzotycz-
nego kraju. 

Następnego dnia poszliśmy do pałacu-muzeum o nazwie Topkapy20, 
bardzo bogatego w  eksponaty, dzięki którym mogliśmy zapoznać się 
z historią narodu tureckiego. Wjechaliśmy do niego przez bramę o na-
zwie Babusselam, zbudowaną w roku 1525. Za niewielką opłatą zaczę-
liśmy zwiedzanie od podziwiania porcelany z  różnych krajów, głównie 
z Chin. Podziwiamy też biżuterię i broń białą. Wielkie wrażenia wywarł 
na mnie ogromny brylant oprawiony w złoto. 

Zwiedziliśmy także muzeum wojskowe, pełne różnego typu milita-
riów zdobytych na przestrzeni wieków. Zobaczyłem tam ogromne łańcu-

19 Tur. Kapalı Çarşı.
20 Tur. Topkapı Sarayı.
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chy, których jedno ogniwo miało około trzydziestu pięciu centymetrów. 
Były one użyte dla obrony Konstantynopola, obecnie Stambułu przed 
tureckim naporem. Najsilniejsza obrona była na Złotym Rogu. Wydawa-
łoby się, że jest to miejsce nie do zdobycia, gdyż łańcuchy przeciągnięto 
pod wodą do przeciwległego brzegu, uniemożliwiając Turkom podpły-
nięcie do Złotego Rogu. Przez długi czas nie mogli zdobyć Konstanty-
nopola, pomimo że ich wojska były już w Europie. Turcy przetranspor-
towali jednak swe okręty drogą lądową i  zdobyli zaciekle broniące się 
miasto.

Postanowiliśmy wybrać się na jedną z wysp na Morzu Marmara. Po-
płynęliśmy najpierw statkiem po Bosforze, mijając kilka małych wyse-
pek i  wreszcie dobiliśmy do naszej wyspy docelowej o  nazwie Heybell 
(Aad). To nieduża, spokojna wyspa, na której nie ma żadnych pojazdów. 
Była tylko szkoła dla marynarzy i plaża dla lubiących kąpiele słoneczne 
i morskie. Nasza trójka wybrała się na spacer dookoła wyspy, co zajęło 
nam około dwóch godzin. Po spędzonym tam cudownym dniu wrócili-
śmy do Stambułu do domu. Przebywaliśmy w  nim bardzo mało, gdyż 
tyle ciekawych miejsc było do zwiedzania.

Następną wycieczkę, jaką zaplanowaliśmy, odbyliśmy do nadmor-
skiej miejscowości Hilyos nad Morzem Czarnym. Był to po prostu raj 
na ziemi: słonecznie i ciepło, cudowna plaża. Odpoczywałem, pływając 
i opalając się. Miałem też czas obserwować przepływające statki, wśród 
nich zauważyłem nawet dwa sowieckie.

Dwutygodniowy pobyt w Stambule zleciał jak chwila. Zapadł na za-
wsze w moją pamięć, ale trzeba było wracać do Manchesteru. Wieczorem 
zadzwoniła moja ukochana żona – Halinka i słodkim głosem zapytała, 
jak tam spędzam czas i kiedy wracam do Anglii. Wtedy bardzo zatęskni-
łem do swojej rodziny. Odprowadzony na lotnisko przez dawnego szkol-
nego kolegę i  jego siostrę odleciałem ze Stambułu przez Frankfurt do 
Londynu. A stamtąd do Manchesteru, co zajęło mi więcej czasu niż ze 
Stambułu do Londynu.
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wyjazd zony i corki 
na urlop do australii

Przez całe życie, od czasów wojny i  trzydziestojednoletniej pracy, 
dużo się najeździłem za granicę i to większości sam, gdyż żona siedzia-
ła w domu z małymi dziećmi. Chciałem się jej odwdzięczyć i wysłać na 
wymarzone wakacje. W grudniu 1983 roku żona wyjechała wraz ze swo-
ją siostrą Farydą do Hiszpanii, a później w odwiedziny do przyjaciół ze 
szkolnej ławy, mieszkających w Australii. Chociaż dokuczał jej silny ból 
w nodze, postanowiliśmy, że wyjedzie do ciepłego klimatu. Czekała ją 
daleka podróż i dla opieki i towarzystwa pojechała z nią nasza młodsza 
córka – Janet. Od razu kupiłem też bilety powrotne i 8 kwietnia 1982 
roku wyleciały z Londynu do Perth w zachodniej Australii. Była to pierw-
sza zagraniczna podróż mojej żony i córki. Trwała czterdzieści osiem go-
dzin i miała dwa postoje w Bahrajnie i Singapurze. 

Po dwóch tygodniach otrzymałem list, w  którym poinformowały 
mnie, że wybierają się samolotem do Melbourne, we wschodniej Au-
stralii, na spotkanie z naszymi znajomymi. Miały do pokonania około 
trzech tysięcy kilometrów. Szybko odpisałem, żeby niczym się nie mar-
twiły i świetnie odpoczywały. Po czterech tygodniach wróciły do domu 
szczęśliwe, choć pokąsane przez różnego typu australijskie insekty, 
a których córka bardzo się bała. Przywiozły ogromny album ze zdję-
ciami, będącymi trwałą pamiątką dni przeżytych wspólnie z naszymi 
przyjaciółmi. 

Żona była bardzo zadowolona, że poznała ten daleki kraj z inną kul-
turą i mentalnością. Jedynym przykrym skojarzeniem były te nieszczę-
sne insekty i małe zaludnienie, a przez to brak różnego rodzaju klubów 
dla przyjemnego spędzania czasu. W Anglii tego nie brakuje i choć oby-
dwoje jesteśmy już w podeszłym wieku, to jednak czasami wybieramy się 
do rozmaitych klubów na szklaneczkę piwa lub małą przekąskę. Siedząc 
tak, wspominaliśmy nasze młode lata.
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przyjazd mojej siostry ewy 
do manchesteru

Już od wielu lat chciałem, żeby ktoś z moich najbliższych przyjechał do 
Anglii. W  Rosji zostawiłem trzech braci i  siostrę. Kiedy byłem u  nich 
z wizytą, to wszystkich ich zapraszałem do siebie, ale nikt nie wyrażał 
zbytniej chęci przyjazdu. Obawiali się wyruszyć w  wielki świat. Jeden 
z  braci zgodził się na przyjazd, ale tylko w  towarzystwie swojej córki. 
Wysłaliśmy zaproszenie do miejscowych władz policyjnych, ale jak zo-
baczyli, że zaproszenie jest do kraju zachodniego, to odmówili zgody na 
wyjazd. Bardzo tego żałowaliśmy, gdyż nawet telefonicznie nie mogli-
śmy swobodnie rozmawiać z bliskimi, gdyż telefony były rzadkością i na 
podsłuchu. Jedyna nadzieją na kontakt z rodziną było zaproszenie mojej 
siostry Ewy, która mieszkała w Polsce. Panowała tam większa swoboda 
i wolność osobista. Wysłaliśmy do niej zaproszenie i 23 marca 1983 roku 
Ewa przyleciała polskim samolotem do Londynu, skąd odebrała ją moja 
córka Mary z  mężem, Jamesem. Pojechali do swojego domu w  Derby, 
skąd zabraliśmy ją do naszego domu w Manchesterze. Z mojej rodziny 
siostra była pierwszą osobą, która odwiedziła mnie w Anglii. Wreszcie, 
po tak długiej rozłące i zawierusze wojennej oraz trzydziestu dwóch la-
tach pobytu w Anglii, gościłem u siebie kogoś z rodziny. 

Ewa była u nas około dwóch miesięcy, zapoznając się z bliższą i dalszą 
rodziną. Zwiedziła też Manchester i pobliskie nadmorskie miejscowości. 
17 maja 1983 roku wyjechała przez Londyn do Polski. Odwiozłem ją do 
Londynu, aby pokazać jej miasto i  jego zabytki świadczące o  ogromnej 
potędze kolonialnej byłego Imperium Brytyjskiego. Na Victoria Station 
wynająłem wóz, który obwoził turystów po najciekawszych, godnych zo-
baczenia miejscach. Po tej wycieczce pojechaliśmy na lotnisko Heathrow, 
skąd siostra po odprawie odleciała do Polski, do swojego domu. Moment 
pożegnania był dla nas bardzo smutny, ale docenialiśmy fakt, że mieliśmy 
możliwość spotkania się po tylu latach i nacieszenia się sobą i powspomi-
nania naszego domu rodzinnego. 
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pod szczesliwa gwiazda

Gdy myślą sięgam w przeszłość, to zastanawiam się, jak szybko prze-
leciały moje lata i moja młodość. Wraz z żoną jesteśmy już na emery-
turze. Traktujemy Anglię jako naszą drugą ojczyznę; to w  niej prze-
żyliśmy ponad pięćdziesiąt lat. Teraz mogę stwierdzić, że urodziłem 
się pod szczęśliwą gwiazdą, która prowadziła mnie przez całe burzliwe 
życie. 

Doczekaliśmy się dwóch córek: Mary i  Janet. Mary wyszła za mąż 
7 sierpnia 1970 roku. Natomiast młodsza, po wyjściu za mąż, 22 lip-
ca 1983 roku urodziła córkę, której dała na imię Lucy, a my zostaliśmy 
dziadkiem i babcią. Janet mieszkała blisko nas i pomagaliśmy w wycho-
wywaniu dziecka, co umożliwiło jej powrót do pracy. Czas przy dziecku 
szybko płynie i zanim się obejrzeliśmy, już na świecie pojawiła się dru-
ga wnuczka, która urodziła się 10 listopada 1985 roku. Dostała na imię 
Renata. Córka wróciła szybko do pracy, a my zajęliśmy się opieką nad 
naszymi wnuczkami.

Przeżyłem ponad sto lat i  mogę powiedzieć, że moje życie jest 
szczęśliwe. Zawsze się zastanawiałem, jakby potoczyły się moje losy, 
gdybym w roku 1939 uciekł z niewoli sowieckiej i tułał się po okupo-
wanej Polsce, a  rodzinę wywieźliby na Sybir. Jakaś niewidzialna siła 
powstrzymywała mnie od tego kroku. Po zakończeniu wojny rząd an-
gielski sugerował nam powrót do rodzinnych miejscowości. Nie chcia-
łem wracać, gdyż zdawałem sobie sprawę, że byłoby to szaleństwo, 
gdyż trafi łbym pod okupację Rosjan, bo Polski na moich rodzinnych 
terenach już nie było. Została zagrabiona przez sąsiednie mocarstwo. 
Teraz to był Związek Sowiecki. 

Moje dzieciństwo nie było słodkie. Wychowałem się w małym mia-
steczku, w bardzo licznej rodzinie i w prymitywnych warunkach. Było 
nas w domu czterech braci i dwie siostry, a rodzice starali się jak mogli, 
żebyśmy mieli co jeść i w co się ubrać. Luksusów żadnych nie było i na-
wet nie przyszło nam do głowy domagać się ich, gdyż nie wiedzieliśmy 
w ogóle, że gdzieś poza naszym miasteczkiem istnieje inne, lepsze życie. 
Wydawało się nam, że takie życie jest przeznaczona dla wszystkich, że 
nie można inaczej. Nikt się nie buntował ani nie oczekiwał czegoś in-
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nego. Większość mieszkańców mojego miasteczka żyła i umierała, nie 
zdając sobie sprawy, że za horyzontem jest inny świat. Najbliższą stację 
kolejową mieliśmy oddaloną o trzydzieści kilometrów i wielu ludzi ni-
gdy nawet nie widziało pociągu. Nie mieli potrzeby opuszczania swoich 
domów. Na co dzień wystarczał im chleb, kartofl e i coś do okrasy. Była 
to celowa polityka rządowa w stosunku do narodu, którym łatwiej było 
rządzić i nigdy się nie buntował. 

Pewnie żyłbym tak do dziś dnia, gdyby nie moje powołanie do woj-
ska i  wybuch wojny. W  dwudziestym pierwszym roku życia rozpoczą-
łem służbę w  13 Pułku Ułanów Wileńskich w  Nowej Wilejce. Od tego 
momentu wyruszyłem w nieznany wcześniej dla siebie świat. O swoim 
losie nadal nie decydowałem, robili to za mnie przełożeni. Kiedy już 
dwa lata służby dobiegało końca i  zostało mi tylko czternaście dni do 
cywila, 1 września 1939 roku wybuchła wojna. Trzeba było podjąć wal-
kę z najeźdźcą. Pod koniec września nasz oddział dostał się do sowiec-
kiej niewoli. I choć wiele razy się buntowałem, to jednak coś mi w duszy 
podpowiadało, żeby czekać, a  los sam wynagrodzi moje cierpienie. Pa-
miętam, jak trzy miesiące byliśmy w niewoli w Kozielsku, gdzie panował 
tylko brud i głód i nasz wielki strach przed tym, co nas czeka, gdyż wielu 
wyższych ofi cerów zabierano i ślad po nich zaginął. Później odkryto, że 
wszystkich ich w bestialski sposób wymordowano. Nas jednak zostawio-
no przy życiu i z Kozielska wywieziono do Krzywego Rogu na Ukrainie, 
do kopalni rudy żelaza, a stamtąd na tereny dawnej Rzeczypospolitej, 
żeby budować drogi i lotniska dla wojsk sowieckich. 

Przeszedłem wiele obozów niewoli: Kozielsk, Krzywy Róg, Ostrą 
Górę, Wiroczki, Czerlany, Jaworów, Lwów, Wołoczysko, Medykę, Staro-
bielsk, Tockoje nad Wołgą, Ottar koło Ałmaty, Taszkieszt, Samarkandę, 
Aszchabad, Krasnowodsk. Sowieci odseparowali nas, zwykłych żołnie-
rzy, od ofi cerów, których Stalin kazał zamordować w bestialski sposób 
w lasach katyńskich, a było ich około piętnastu tysięcy.

Nasza sytuacja bardzo się zmienia z  chwilą najazdu Niemców na 
Związek Radziecki. Ten atak stał się dla Sowietów dużym zaskocze-
niem, gdyż Niemcy do tej pory byli ich sprzymierzeńcami. Niemcy parli 
do przodu, a Armia Czerwona zmuszona cofała się ze swoich punktów 
obronnych. Ta sytuacja zmusiła Stalina do nawiązania z polskim rządem 
dyplomatycznych stosunków, a co za tym szło wszyscy polscy żołnierze 
i cywile dostępowali amnestii i byli wolni. Powstawało z nich wojsko pol-
skie, które miało walczyć u boku Armii Czerwonej. Pamiętam jak dziś, 
kiedy pewnego ranka została zarządzona zbiórka. Stanęliśmy czwór-
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kami w szeregach i nasz dowódca wydał rozkaz: „Baczność! Wyjście na 
wolność, krokiem marsz!” Po dwuletniej niewoli był to dla nas bardzo 
wzruszający moment. Już jako wolni ludzie i wojsko polskie ruszaliśmy 
do Łaskoje, miejscowości, w której znajdował się letni obóz wojskowy 
i tam zaczęliśmy organizować nasze wojsko. Niestety brakowało najważ-
niejszych rzeczy, nie tylko mundurów, ale przede wszystkim żywności. 
Groziła nam śmierć głodowa, więc nasz dowódca starał się o przeniesie-
nie z tej „nieludzkiej ziemi” na tereny Persji. 

W tym miejscu chcę wyrazić wdzięczność dla naszego dowódcy, ge-
nerała Władysława Andersa, który stworzył z nas Wojsko Polskie, które 
wyprowadził z Rosji do wolnego kraju, jakim była Persja (obecny Iran), 
pomimo sprzeciwu Stalina i polskiego rządu w Londynie. W ten sposób 
uratował kilkaset tysięcy Polaków od głodowej śmierci. Gdyby nie jego 
upór, to pewnie walczylibyśmy w przyszłości u boku Sowietów z Niem-
cami na wpół głodni i obdarci. Nikt nie przejmowałby się nami i byli-
byśmy traktowani jak mięso armatnie. Strategią bojową Rosji był atak, 
polegający na ruszeniu na nieprzyjaciela jak największej ilości żołnie-
rzy, a nie na użyciu dobrego sprzętu bojowego. Nie liczono się z życiem 
ludzkim, ważne było zwycięstwo za wszelką cenę. Pamiętam, jak jeden 
dowódca zameldował Stalinowi, że nie jest w stanie przerwać niemiec-
kiej linii frontu, gdyż zginie wtedy cała dywizja. Stalin rozwścieczony 
odrzekł: „Nic mnie to nie obchodzi, poślę ci jeszcze dwie dywizje, jedna 
zginie, ale dwie następne pójdą do przodu”. Taka była sowiecka strategia 
wojenna. Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu i naszemu dowódcy, genera-
łowi Andersowi, za to, że mogliśmy opuścić tę przeklętą dla nas ziemię 
Związku Radzieckiego. Od roku 1917 byliśmy pierwszymi ludźmi, któ-
rym pozwolono za zgodą Stalina opuścić granice Wielkiego Imperium 
Sowieckiego. W  ten sposób uniknęliśmy koszmaru życia w  piekle so-
wieckiej, komunistycznej dyktatury.

Po ponad trzydziestu latach wspólnej drogi życiowej mogę przyznać, 
że mimo tak krótkiej znajomości przed ślubem, nasz związek okazał się 
nad wyraz szczęśliwy. Dochowaliśmy się dwóch kochających córek, któ-
re szczęśliwe powychodziły za mąż. Są bardzo przywiązane do swoich 
mężów, jak i do nas – swoich rodziców. Doczekaliśmy się także dwóch 
wnuczek, które są dla nas wielką pociechą.



    145

the way of my life
summary 

Polish Tatar, Mustafa Abramowicz, was born more than hundred years 
ago on territory, that is no longer in Poland. During his youth, he 
worked hard on the family farm. He fi nished only fi ve classes of primary 
school, also attended Muslim religion school at mosque. In 1937 he was 
conscripted for military service, which was held at 1st Tatar Squadron 
of 13th Regiment of Wilno Uhlans. He was just up to demobilization 
when II WW begun. Got to captivity by Soviets, who insidiously invaded 
Polish east territories after 17 of September 1939. He passed slavery 
prisoners camps, such as: Kozelsk, Kryvyi Rih, Starobilsk. Saved his life 
drafting to Polish Army created in Soviet Union. Via places such as Iran, 
Iraq and Egypt he reached Italy. He was soldier again, this time in the 
composition of 1st Krechowce Uhlan Regiment of 2nd Warsaw Armoured 
Brigade of II Corps of Polish Armed Forces on the West. He took part 
in Italian Campaign and capturing of Monte Cassino. After war ended, 
he decided to stay abroad, as was afraid to return home, the territories 
already ruled by Soviets. He’s settled in Great Britain, where, in Decem-
ber of 1949, married Polish Tatar woman. Almost thirty years he spend 
in “Corborundum” factory in Manchester. He lived to see his daughters 
and granddaughters. In 1971, after so many years, he fi nally visited 
the place he was born. He’s still live in Manchester, recalling Poland, 
his family, time in army. He’s awarded, among others: the 1939–1945 
Star, Italy Star, Monte Cassino Commemorative Cross and thrice Army 
Medal for War 1939–45. In year of 2000, by order of the President of 
Polish Republic, he was appointed Second Lieutenant, and in 2016, ap-
pointed First Lieutenant by the Minister of National Defence. His writ-
ten memories it’s records of uneasy life of simple Polish Tatar, the last 
uhlan of Polish Republic.
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mano gyvenimo kelias
santrauka

Lenkijos totorius, Mustafa Abramovič, gimė prieš daugiau nei šimtą 
metų žemėje, kuri jau nebepriklauso Lenkijai. Būdamas dar vaiku, 
sunkiai dirbo namų ūkyje. Baigė tik penkias pagrindinės mokyklos kla-
ses, mečetės mokykloje mokėsi musulmonų religijos. 1937 metais pra-
dėjo karinę prievolę, tarnavo 13-ojo Vilniaus ulonų pulko1-ame toto-
rių eskadrone. Norėjo baigti tarnybą, bet prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas. Po Sovietų armijos įžengimo į rytų Lenkiją 1939 metų rugsėjo 
mėnesį jis pateko pas juos į nelaisvę. Buvo išvežtas į lagerius Kozelske, 
Kryvyj Ryhe, Starobelske. Liko gyvas, nes nuėjo tarnauti į Tarybų Są-
jungoje sukurtoje Lenkijos kariuomenę. Praėjęs tarp kitų Iraną, Iraką, 
Egiptą, pateko į Italiją. Ir vėl tapo kariu, šį kartą 2-ios Varšuvos tankų 
divizijos 2-ojo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Vakaruose korpuso 1-ojo 
Krichovecko ulonų pulko. Dalyvavo Italijos kampanijoje ir mūšyje prie 
Monte Kasino. Po karo pabaigos nusprendė gyventi užsienyje, nes bi-
jojo sovietų valdžios gimtoje šalyje. Apsigyveno Didžiojoje Britanijoje, 
kur 1949 metais vedė Lenkijos totorę, turi dukras ir anūkes. Beveik 
trisdešimt metų pradirbo „Carborundum“ fabrike Mančesteryje. Paga-
liau po ilgo laukimo 1971 metais aplankė savo gimimo vietą. Mustafa 
Abramovič vis dar gyvena Mančesteryje, dažnai galvoja apie Lenkiją, 
savo šeimą, tarnybos laikus. Apdovanotas 1939–1945 metų Žvaigžde, 
ordinu Italijos žvaigždė, Monte Kasino Kryžiumi, tris kartus Kariuo-
menės medaliu ir kt. 2000 metais LR Prezidento įsakymu jam davė 
paporučiko laipsnį, o 2016 metais nacionalinės gynybos ministro įsa-
kymu – poručiko. Jo prisiminimai – tai nelengvo paprasto Lenkijos 
totoriaus, paskutinio Antrosios Lenkijos Respublikos ulono, gyvenimo 
įrašas. 
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ПУТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
ИЗЛОЖЕНИЕ

Польский татарин Мустафа Абрамович родился более ста лет 
тому назад на земле, которая больше не принадлежит Польше. 
Будучи ребенком тяжело работал в домашнем хозяйстве. Окон-
чил лишь пять классов начальной школы, посещал занятия по 
мусульманской религии в школе при мечети. В 1937 году был 
призван в армию, служил в 1ом татарском эскадроне 13 полка 
вильнюсских уланов. Вторая мировая война помешала ему уйти 
из армии. После вторжения советских войск в сентябре 1939 
года на восточные земли Польши, Мустафа Абрамович попал в 
плен. Побывал в разных лагерях: Козельск, Кривой Рог, Старо-
бельск. Остался при жизни благодаря тому, что пошёл служить 
в основанные на территории Советского Союза польские войска. 
Пройдя через Иран, Ирак, Египет, попал в Италию. Снова был 
солдатом, на сей раз 1-го полка креховецких уланов 2-ой варшав-
ской танковой дивизии 2-го польского корпуса на Западе. При-
нимал участие в Итальянской кампании и взят ии Монте-Касси-
но. После окончания войны остался жить за границей, опасаясь 
возвращения на родную землю, находящуюся под советским 
правлением. Осел в Великобритании и в 1949 году женился на 
польской татарке, имеет дочерей и внучек. На протяжении по-
чти тридцати лет работал на фабрике «Carborundum» в Манчес-
тере. В 1971 году после десятилетий отсутствия посетил место 
своего рождения. Он до сих пор проживает в Манчестере, вспо-
минает Польшу, свою семью, времена службы. Награждён Зве-
здой «1939-1945», орденом Звезды Италии, памятным крестом 
«За Монте Кассино», троекратно Медалью Армии и др. В 2000 
году решением Президента РП получил звание подпоручика, а 
в 2016 году решением министра национальной обороны – пору-
чика. Его воспоминания – это запись нелёгкой жизни простого 
польского татарина, последнего улана Второй Речи Посполитой. 
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