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Wilno–Workuta–Kamarcziaga
–Olsztyn–Słupsk
Mama moja tyle lat się modliła
do Matki Boskiej Ostrobramskiej o moje ocalenie...
i to mnie uratowało...
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I. Rodzina
Ojciec mamy pracował w Petersburgu, w Kronsztadzie i w Zakładach Putiłowskich –
wielkim kombinacie wytwarzającym m.in. tabor kolejowy. Tam moi rodzice się poznali.
MamabyłarodowitąSzwedką,z domuLumbe.PrzyjechaładoPolski,doWilnaw 1921r.
W Leningradzienatomiastzostałaciocia,siostraojca–WiktoriaPietkiewicz.Późniejutrzymywałakontaktz mamą,częstowysyłałydosiebielisty,ciociapisałapiękniepopolsku.
Z czasów,kiedyjąpamiętam,byłajużstarsząpanią,miałanawychowaniujakiegośwnuczka. W 1962 r. mama dostała zaproszenie od cioci Wici do Leningradu. Pojechała wtedy
w kabiniepasażerskiejstatkuwęglowego,odwiedzającprzyokazjirodzinęw Sztokholmie
i w Finlandii.Ciocięnatomiastjeszczeprzed1980r.zaczęłoprześladowaćKGB.Zrobilijej
w domurewizjęi znaleźlizdjęciePiłsudskiego.Uznalijązawroganarodu,dostałanakaz
osiedlenia 101 kilometrów od centralnych miast ZSSR, w izolacji od społeczeństwa. Do
więzienianiechcielijejjużwsadzać,bobyłazastara.Mieszkaławięcw domustarościlub
jakiejśpodobnejinstytucjigdzieśmiędzyjezioremŁadogaa MorzemBiałymi tamumarła
zatenobrazekPiłsudskiego.Mamępoinformowanoo tymlistownie.
Ojciecz wujemsłużyliw wojskuod1918r.podrozkazamigen.Dowbora-Muśnickiego.
IchpułktechnicznystacjonowałpodPoznaniemw majątkupaństwaBaczyńskich.RozbrajaliNiemcóww czasach,kiedydoPoznaniaprzyjechałPaderewski.Niemcyczasamiwdawalisięw potyczki,alenajczęściejoddawali.W 1920r.przyszedłrozkazwymarszupod
Warszawę,ojcieci wujbraliudziałw bitwiepodRadzyminem. Ojciecbyłpierwszymnumerem ciężkiego karabinu maszynowego.Wuj z kolei opowiadał, że jak bolszewicy szli
niezliczonymifalami,jegokarabintaksięrozgrzał,żeprzestałstrzelać,więcw końcumusiałwalczyćwręcz.Wisłaszławtedyczerwona,pełnatrupówkacapów.
Zawalkęz bolszewikamiwujdostałKrzyżVirtutiMilitari.Otrzymywałpotemzaniego
400złdodatkudopensji.Ojciecteżmiałdużoodznaczeń,w tymrównieżVirtutiMilitari.
Niewidziałemichwprawdzie–w chwiliwybuchuwojnybyłemzamały,alesporoo nich
w domu opowiadano. Ojciec i wuj byli zagorzałymi piłsudczykami, a piłsudczycy mieli
w II Rzeczypospolitejsporeprzywileje.DostalimożliwośćosiedleniasięnaWileńszczyźnie,
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budowalitamswojeosiedlai kolonie.Wujekpozostałstarymkawaleremi mieszkałz nami,
częstoz ojcemjeździlinaryby,w okolicachbyłowieleładnychjezior.Byłmoimchrzestnym.PracowałjakozawiadowcastacjiNowowilejka.Zgodniez regulaminemnosiłbroń,
pistoletbelgijkę,kaliber7,65,któraodegraław dalszejjegoi mojejhistoriidużeznaczenie.
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II. Dzieciństwo
Urodziłemsię28lutego1928r.Wczesnedzieciństwoprzebiegałoszczęśliwiew niepodległejIIRzeczypospolitej.Mieszkałemw Wilnie,ulicaPopowska43(obecnieŚwiecikugatwe)naZarzeczu,w pobliżużydowskiegocmentarza.NiedalekostamtądpłynieWilejka,za
niąbiegnieulicaMickiewicza.Mamabyłalekarzem,pracowaławszpitalu,ojciecjakoreferentnakolei,w dyrekcjinarejonWileńszczyzny.SiostraskończyłagimnazjumMickiewicza.Pozatymmiałemdwóchbraci,obajsłużyliw wojsku.
Częstorobiliśmywycieczkizamiasto.W Podbrodziustacjonował23.pułkułanów.Jeździliśmytamczasemz mamąnapokazysprawnościkawaleryjskiej,popatrzećjakwojsko
łozętnie.Z koleiparękilometrówzaPodbrodziemznajdowałasięstacjaZułów,skądpochodziłPiłsudski.Natomiastw Parafianowie,położonymmiędzyjezioremNarocza Mołodecznem,ojciecz matkąufundowalitablicępamiątkowąw kościelefarnym.Kiedyjąodsłaniano w 1933 r., odbyła się całkiem spora uroczystość, w której uczestniczyli liczni
kombatanciwojenni.
MojaszkołapodstawowarównieżznajdowałasięnaZarzeczu.Pamiętamdobrzenauczycielkę,paniąWoronkiewicz,dawałamiczasamidwóje,a zdarzałosięteż,żeprzychodziłado
rodziców,bypoinformowaćicho moichkolejnychwybrykach.Niestetynaukęszkolnąskończyłemnapodstawówce.Bardzoszybkomusiałempodjąćnaukęw okrutnejszkoleżycia.
III. Nadchodziła wojna
Nadchodziławojna,wyczuwananaskórzejakonieprzyjemnemrowieniepodczasrozmówdorosłych,znanaz książeki opowiadań,niepojęta,romantyczna,nieunikniona.I wojnaprzyszła.
MójbratLucjanbyłkapralemw 19.pal(pułkuartyleriilekkiej)stacjonującymw Nowowilejce.Drugibrat(Zenon)poszedłdowojskaw 1938r.,skończyłpodchorążówkę i służył
potemjakożołnierzzawodowy,w stopniuporucznika,w 3.baoniesaperówstacjonującym
w obrębiemiastanadWilią.W niedzielępuszczanożołnierzydokościołai wtedymożna
byłosięz braćmispotkać.Pokościeleprzychodzilidonasczęstonaobiad.Mocnowyrył
misięw pamięcimoment,kiedyLucjanpodczasprzysięgiwojskowejz szacunkiemucałowałkarabin.
Ostatnikontaktz braćmimieliśmywewrześniu1939r.,kiedyposzlinawojnę,potemzaginęlibezwieści.Czasamimyślę,żemożnabysięczegośdowiedzieć,studiującdziejejednostekwojskowychwalczącychwewrześniu1939r.Możektoświe,gdzieten3.baonsaperówi 19.palbyłyrzucone.MożenaZaolzie,możenawschód?
Zaraz po swoim wkroczeniu Sowieci aresztowali mojego ojca i poddali go dokładnym
przesłuchaniom.Ruscyposiadalidokładnedanew swoicharchiwachi zemścilisięnanimod
razuzawojnęz 1920r.WywieźligodołagrupołożonegozaIrkuckiem,gdzieśkołoKańska.
Wtedy,zapierwszejokupacji,odrazupokazaliswojebezbrzeżneokrucieństwo.Więzienie
naŁukiszkachzapełniłosięodrazu.Nawschódszedłpociągzapociągiem.CałąRosjęPolakamizasiali...
Ojcawięcejniezobaczyłem.Pracowałw kopalniachzłotai każdegodniajakinniwięźniowie[był]prześwietlanypromieniamirentgena,bysprawdzić,czyniewynosicennego
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kruszcuzakopalnię.Kiedyu kogoścośwykryli,dawaliśrodkinarozwolnieniei kazalisamemuszukaćkruszecwewłasnymkale.Napisali,żeojciecumarłnawylewkrwidomózgu.Tylkoto,niemażadnychinnychszczegółów.Żadnychsłów,żadnychostatnichspojrzeń, mówionych z wysiłkiem słów, błogosławieństw. Jedynym szczegółem jest miejsce
śmierci–irkuckaja oblast,chociażtrudnonazwaćszczegółemtakiolbrzymiobszar.
Wojenny los oszczędził mi losu „Małego Żołnierza”, ale zabrał kilku z tych, których
kochałem.Dlamnienajgorszemiałodopieronadejść.

*

Wszystkieilustracjezamieszczonewtekściepochodzązezbiorówautorarelacji.

285

DOKUMENTY

IV. Ciekawe rzeczy człowiek pamięta...
Wczerwcu1941r.miałemokoło12lat.Frontprzemieszczałsięszybko.A międzywrogimi,miażdżącymisięarmiamiprzesuwałsięgdzieniegdzieobszarzieminiczyjej.NaWileńszczyźniepraktycznieprzezponad2 tygodnieniebyłożadnejwładzy.Niemcyprzepędzili ruskich, front był tam, gdzie
Wiaźma i Wielkie Łuki. Niemcy zostawializasobąmnóstwosprzętu.Całedrogibyłynimzasłane.Spychaczeodwalały
go na boki, a kolejne kolumny wojska
szłyi szły.Opuściliśmywtedyz rodziną
Wilnoi wałęsaliśmysiępowsiach. Trochęczasuspędziliśmyw MałejWilejce.
Tatyniebyło,braciniebyło–zostaliśmy
mamusia,siostrai ja.
Wtedy właśnie chłopaki powiedzieli
nam, że niedaleko Głębokiego jest duże
złomowisko, gdzie Niemcy zostawili
mnóstwosprzętu,w tymsporoniesprawnych samochodów. Dla nas, chłopców
czasuwojny,byłooczywiste,żemusimy
tamsięwybrać.Niedalekomniemieszkał
z rodziną równolatek – Adaś Zieliński.
Razem znaleźliśmy działającą drezynę
w zakładachremontowychw Wilniei pojechaliśmy do Głębokiego. Znalazłem
tam świetną niemiecką rakietnicę. Co
więcej, w schowku jednego z samochoZawiadomienie o śmierci ojca*
dówznalazłemrównieżpociskidoniej.
Jacyśstarsiludziepowiedzielinam,żebyśmypodeszlidoBerezwecza,któryleżałcałkiemniedaleko–około600–700metrówodmiasteczka.Znajdowałsiętamstary,zbudowanyjeszczezacaraklasztorz pięknymikopułami.Sowieci,jakmieliw zwyczajupostępować z tego typu obiektami, zrobili z niego więzienie. Otoczone było wysokim murem,
w którymznajdowałasięduża,metalowabrama.Stałaotwarta,więcgnaniciekawościąweszliśmydośrodka–nadziedziniec.Dotarliśmytambodajżeczterygodzinypoodjeździe
ostatnichsowieckichzisów.A tamwidokjakz najkoszmarniejszychsnów.Ogromnecztery
doły,pełnepostrzelanychtrupówpolanychżrącą,śmierdzącąsubstancją,chybakarbolem.
Nawłasneoczytowidziałem,nawetdzisiajpokazałbymmiejsce.
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Na dziedzińcu klasztoru zaczęło pojawiać się sporo ludzi szukających swoich. Wśród
ofiarsporobyło„kułaków”orazosadnikówprzybyłychw teokolicezaPiłsudskiego,weteranów wojny 1920 r. Mogli trzymać w tym więzieniu około 200–300 osób, zapewne nie
więcej.Wydajemisięteraz,żeniemiałotumiejscaspontanicznerozstrzeliwanie–mord
musieliprzygotować.Zaczęliśmyoglądaćklasztori znaleźliśmyjakieśkotły,a w nichzupę,
w którejpływałobiałemięso.Spytaliśmysięjakiejśkobiety,cotojest.Onanato,żebyśmy
szybkostąduciekali,boruscywrócąi naszastrzelą.Powiedziała,żetoludzkiemięsoi że
czekiścijegotowalii karmilinimwięźniów.Dzisiajwiem,żeistotnietakikolormamięso
ludzkie,jestnaprawdębiałe,takiejakindycze.Sampóźniejnierazwidziałem.
Zamiastruskichprzyjechaliw niedługimczasieNiemcynaharleyach,z bocznymiprzyczepamii karabinamimaszynowymi.Przywieźlizesobąreporterów,którzyodrazuzaczęli
robićfilmi rozpytywalisię,w którąstronęuciekliSowieci.Krzyczeli:Wo sind die Russen!?1
LudziepokazalikieruneknaKrólewszczyznę.Jesttomiejscowośćokoło15kilometrówod
Berezwecza,węzłowastacjakolejowa.Prowadziładoniejdrogabita,napoleońska.Rosjanieswoimitrzemazisaminiemogliszybkojechać,natomiastNiemcynaswoichuzbrojonychpozębymotorachszlijakburza,wszyscysięichbali.Pojechalizatemzanimii – jak
mówiliokolicznimieszkańcy–dogoniliSowietównamościenarzeceBladce.Szybkoustawilikarabinymaszynowei ścięliich,kiedytamciprzejeżdżalinadrugibrzeg.
Ja i Adaś wróciliśmy natomiast do Wilna, do domu. Dostałem oczywiście od mamy
w cielęcinęzatęeskapadę.Aleteżchłopakilubiąsobienabroićw młodymwieku,a jakie
czasy,takiebrojenie.
V. „Burza” 1944
Akcja „Burza”,Wileńszczyzna błyska i grzmi. Mobilizuje się partyzantka.W tamtych
regionach mieszkało dużo patriotycznie nastawionych Polaków, w tym sporo osadników.
KolumnyAKszły,chłopakisiędołączali,przyjmowaliwtedykażdego.Jednoz ważnych
miejsc,gdziezbierałysięoddziałyleśne,stanowiłbrzegjezioraNarocz,przedwojnąnajwiększego jeziora w Rzeczypospolitej. Stąd było już blisko do Puszczy Białowieskiej.
W konsekwencjipowstałanatymobszarzepokaźnasiłazbrojna,mogącaw raziepotrzeby
poważnie wesprzeć Warszawę. Wśród żołnierzy dominowały roczniki: 1923, [19]24,
[19]25.Samakrewz mlekiem,szczerzypatrioci.
Całemoje16latwiedziałojedno–trzebabyćtam,gdziewalczą.Wymknąłemsięw nocy,
uciekłemodmatkii razemz wujemposzedłemdolasu.Comojamama,kochanakobieta,musiaławtedyprzeżywać!Alechybazrozumiała.Koncentracjaoddziałuleśnego7,doktóregodołączyłemsięja,15-letniPanTadeusz,miałamiejscepodWilnem,kołolotniskawojskowego
Porubanek.Szliśmydzieńi noc.O brońbyłostosunkowotrudno.Anglicytrochęjejzrzucali,
a razemz niąw skrzynkachzegarkiszwajcarskie.SowiecimielinarękachtakiedużeKirowy,
więczajedenzgrabnyzegarekdostałamisiępepeszai dwamagazynki.Jakośsięz rosyjskimi
żołnierzamidogadywałem,mówiłemtakimmieszanymjęzykiemzabugowskim.Innikupowali sowieckie kbk, przeciwpancerne ppr-y oraz diektiary. Oddziały z Wileńszczyzny, w tym
„Łupaszki”i „Wilka”,brałyteżbrońodNiemców.W oddziałachpartyzanckichznalazłosięteż
kilkadużychi jakdlamnieprzepięknychsamochodówciężarowych–OplówBlitz.Akowcy
mielirównieżdziała,któreciągnęliprzypomocytychsamochodów,i płacilichłopomzapodwody.Transportowanowięcprowianti amunicję,a ktomiałsłabszenogi,toteżmógłjechać.
Nadnamikrążyłyradzieckiekukuruźniki–Sowieciśledzilinascałyczas,robilizdjęcia.
1

GdziesąRosjanie!?
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Pewnego dnia dowódca nasz objechał na kasztanie oddziały i powiedział: – Panowie!
Jesteśmywszyscyzdradzeni.Opórjestbezcelowy,brońzdawać,alebezzamków,żebynie
można było z tej broni już do nas strzelać. Byłem uzbrojony w pistolet, belgijkę kaliber
7,65, którą otrzymałem do wuja. Udałem, że chcę się załatwić, poszedłem kilka kroków
w lasi tamschowałembroń,dobrzewcześniejzapamiętawszy,gdzietobyło.A działosię
tookoło40kilometrówodWilna.
Naszecałkiemsporezgrupowanieznalazłosięniedalekoszosyoszmiańskiej,głównego traktu tamtego regionu, prowadzącego w kierunku Mołodeczna (dzisiaj przy granicy
z Białorusią).Rosjanieprzystąpiliw końcudonaszejlikwidacji.Otoczylinasczołgami,
rozbroili,uformowaliw kolumnyi popędzilinaMiedniki.Znajdowałysiętamdwaklasztory – zamienione na więzienie. Stamtąd wozili do Kaługi, gdzie robili dalszą selekcję.
Klasztoryniebyłyjakieśolbrzymie,a nasznalazłosiętamtysiące.Osobistejrewizjinie
robili,zabieralitylkodługąbroń.Więzieniaimprowizowane,nadzórniedokońca„profesjonalny”.Połowanaszychuciekłazarazpoaresztowaniu.Mielikrótkąbrońzesobą,zaczęlisięodstrzeliwaći dopierowtedydoszłodozaostrzeniasytuacji.Jakwpadłemtamdo
środka,toodrazuwiedziałem,żemuszęsięstamtądwydostać,bobędziezemnąkoniec.
Pamiętałemobrazyz Berezweczai doskonalewiedziałem,coSowieciw takichsytuacjach
robili.Uciekłemw nocyz zatłoczonegodziedzińca.Odrazurzuciłemsięw krzakii biegłempłaskoprzygiętydoziemi,cochwilazmieniająckierunek.Niestetyzauważylimnie.
Błysnęłyreflektory.Biliz pepeszi trafilimnieniecoprzypadkiem,alepostrzelilinieźle,
głównie w plecy. Poczułem ból i ciepło, ale nie przestałem biec. Gdyby wtedy mieli na
wyposażeniukałasznikowy,byłobypomnie,ścięlibynapół.Jednakocalałem.Późniejpo
latachspotkałeminnegochłopaka,któryteżbyłwtedyw Miednikach,poznałmnie,a ja
jego.Dziwnymidrogamiprzebiegalos.
Uciekałemlasami,omijającosady.Miałemszczęście,żemieszkałotamsporonaszych.
Wioskileżałyrzadko,wśródnichbyłowielekoloniiosadników.Wewsi,doktórejwszedłem,poprosiłemjakąśkobietęo konia.Byłemchybazasłaby,byjechaćsamemu,więcdo
domuprzywiózłmniefurmankąjedenz gospodarzy.Mamazabrałamnieodrazudoszpitala,nastółoperacyjny.Przetoczylimidużokrwi,wyjęlidwiekule.Okazałosię,żemamlekkouszkodzonekości.Długotamniezostałem,bomamasięobawiała(zresztąnajzupełniej
słusznie),żemnienamierzą.Potemleżałemmiesiącw domuz drenaminaplecach.Zakażenienaszczęściesięniewdało,aleranynieprzyjemnieropiały.Organizmmłodyi silny
w końcu wydobrzał, na kręgosłup nigdy potem nie narzekałem. Kiedy się wyleczyłem,
poszedłemdorobotytakiej,jakasięznalazła.W czasiewojnyi zarazponiejniebyłoszans,
bysięuczyć.Niebyłoszkoły,niebyłonauki,niebyłoPolski.Należałowesprzećmamę,bo
dotychczassamapracowała,byutrzymaćsiostryorazchoregowuja.
Odłączyłsięontrochęwcześniejododdziału,złapaligoi wysłalidoobozuselekcyjnego
w Kałudze,aleniemoglimunicudowodnići podwóchlubtrzechmiesiącachwypuścili do
domu.Byłjużwtedybardzochorowity.Mieszkałpodinnymnazwiskiem.Umarłw 1951
lub1952r.wewłasnymłóżkunaskutekchoroby.PochowanogonaRossie.
Pomniejwięcej4 miesiącach,gdyjużsięwyleczyłemz ranpostrzałowychi mogłem
w miaręnormalniesięporuszać,przygotowałemrower,wziąłemzesobąkanapkii wróciłemnamiejsce,gdzieschowałembroń.Odzyskałemją!Byławczesnawiosna1945r.Młodychłopaknarowerzenierzucałsięw oczy.Bolszewicymnieniezatrzymali.Aresztowania w ogóle się nie spodziewałem. Ktoś zakablował. Różni ludzie mieszkali w naszej
okolicy,jednidonosili,inniuprzedzalio aresztowaniach.DlaSowietówniebyłoprzyjaciela,dlanichkażdybyłwrogiem.O zadenuncjowaniemniepodejrzewamjednąosobę,sądzę,

Tadeusz Pietkiewicz

DOKUMENTY

żebyłtoJózefKuźmiński,takitrochęBiałorus,trochęniewiadomoco.Pracowałz moim
wujkiemnakolei,miałdwojedzieci–córkęi syna,byłkomunistą.Wujekczęstomówił,że
toczłowiekniebezpiecznyi żegow pracyszantażuje.Obajbyliposzkole,Kuźmińskibył
zazdrosnyo stopieńi o stanowisko,dowiedziałsięskądś,żebyłemw partyzantce...Podobnodoniósłteż,żewydałemjakichśruskich.
Czekiścizrobiliw domurewizję.Kiedymniezabierali,towzięlirównieżmojąbelgijkę.
Takiegoobrotusprawy[się]niespodziewałem,miałemniecałe16lat,skądmógłbymwiedzieć,żetoażtakieniebezpieczne?Byłotopóźnąjesienią1944r.
VI. W szponach śmierci
Siedziałemw WilnienaWielkiejPohulance.ByłtamośrodekNKWD,KPZ2.Przesłuchania,takjakkażdąchwilętamtegożycia,pamiętamdodzisiaj.ProwadziłjeKarabiejnikow:
dwiegwiazdki–młodszylejtnantwojskMWD.Miałyonew sobiecośiściedemonicznego.
Przedewszystkimzawszeodbywałysięw nocy.Budzilimniei sennegoprowadzilidopokoju
przesłuchań.Naganpołożonynastole,beznabojów,dlapostrachu,żew każdejchwilimogą
zastrzelić.Lejtnantzaczynapisać.Tystoiszw kącie.Mijajednagodzina,dwie,trzy,cztery,
pięć...Nicniepyta,usiąśćniekaże...Od23.00do4.00–5.00rano.W końcunaciskaguzik.
Poddrzwiamistoikonwóji odprowadzaznowudoceli.Takaprocedurajestpotworniewykańczającapsychicznie,wieluludzinerwowoniewytrzymywało...Perfekcyjnysystemruski
naszeUBrównieżstosowało.
Zemnąpopiątej,szóstejtakiejnocylejtnantzacząłrozmawiać.Wypytywałsięo moją
partyzantkę,o rodzinę.Z takimibiografiamijakmielimójojciec,wuji braciabyłemprzecieżmurowanymwrogiemSowietów.
Mamusiamojadowiedziałasięw końcu,gdziemnieposadzili.Przyniosłajeszczeprzed
wyrokiempaczkęzeskarpetami,w którejpozatymbyłaciepłakoszula,sweter,chusteczkido
nosa,rękawicei czapkaoraztrochęsucharków.Kwintesencjamatczynejodwagii miłości.
Przyprowadzilimniedoniegodopokoju.Patrzęnastolejakaśpaczka.
Karabiejnikowdomnie:
–Ty znajesz szto?
–Niewiem–mówię.
–Mamasza pieredaczu tobie pryniesła, no ty swołocz, ty wsiegda wrjosz i za to ty nicziewo nie pałuczisz3.
Bierzenóż,rozcinapaczkęi wszystkowyrzucanaziemię,napodłogę:sweter,czapkę,
rękawice.
–Starszyna bieri jewo!
Towszystkotamzostało,miniedałnic.
Miłośćmatkijestniewyczerpana–mamajeszczerazprzyniosłapaczkę,i niewyczerpanabyłanienawiśćczekistów–Karabiejnikowjeszczerazzrobiłtosamo.Podczasprzesłuchańpytaliteżo braci:
–Bracianiewróciliz wojny,ojcawzięliściew 1939r.,pocosiępytacie?
–A pocotyposzedłeśw lasprzeciwnamwalczyć?
–Bowszyscyposzli,w mieścieniedałosiężyć,mordowaliściewszystkich,nawetpies
siębroni,jakzłygospodarz.
2

KPZ należy zapewne odczytywać jako skrót rosyjskiego Kamiera Priedwaritielnogo Zakluczienija,
oznaczającegoaresztśledczy.
3 Matkaprzesyłkętobieprzyniosła,aletyjesteśswołocz,zawszekłamieszi zatotyniczegoniedostaniesz.
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4 Art.58ust.1adotyczyłprzestępstwcywilnych,natomiastust.1b–wojskowych.Jabądźcobądźbyłem

cywilem.
5 Karaśmierci.
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Po półtora tygodnia przesłuchań wojenny trybunał, tzw. trojka, wydał wyrok. Wyrok
śmierci.Z art.58[ust.]1azapamienienie rodiny (zdradęojczyzny)4.Dotegokonfiskata
mieniamojegoi rodziny.
–Jakaojczyzna,jajestemPolak!
–Tywrógnarodu,a zatorozstrzelanie.
Najwyższy wymiar kary się podpisuje, ja też podpisałem. Niedługo później wywieźli
mamusięi siostrę.
Powyrokuumieścilimniew celiśmierciw więzieniułukiskim.Okolicęznałem,niedalekoznajdowałsiędużyplac,gdzieprzedwojnąchodziliśmynakiermaszenaKaziuki.Łukiszkitoponuratwierdza,wysokanaczterypiętra,wyposażonaw potężneściany.DlaKS5
porobionebyłycelespecjalne–pojedyncze,wilgotnei ciemne.Mieściłysięonew piwnicach.Mojacelamiałanumer374lub378,znajdowałasięw drugimkorpusie.Byłatakciasna,żeniemożnasiębyłow niejwyciągnąć.Rurakanalizacyjnaszław kącienadolei na
niejopierałemgłowę.NiektórzywięźniowieporozumiewalisięalfabetemMorse’a,pukając
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w tęrurę.Informowalisię,kogobralinarozstrzał,pytali,któracela,wystukiwalistarepiosenkipolskie.Jaz tegoniewielekapowałem.Żywilidwarazydziennie–ranoi wieczorem.
W celistałaprzeciętanapółbeczka,służącajakoubikacja.Niemiałemnaniążadnegoprzykryciai takmusiałemw tychsmrodachsięmęczyć.
Dlaczegotyletamsiedziałem,niewiem,możewysyłalijakieśdokumenty,żebyzatwierdzićskazanie?Proszęsobietowyobrazić–trzymiesiącew celiśmierci,w mroku,z wymalowanątrupiączaszkąnaścianie.A jabyłemwtedytakbardzomłody.
W nocy słychać było jak maszyna zbrodni zaczyna pracować. Około 1.00 po północy
zaczynałsięszumnakorytarzu.Przychodzili,wywoływalipopierwszejliterzenazwiska.
Skazańcypytalisiępokolei,czytoo nichchodzi.Zakolejnedwiegodzinyprzychodziliponownie.–Sabieraj się z wieszcziami! Cienieskazanychnaśmierćgromadziłysięz tłumoczkamiw liniilicom k stienie6.Słychaćbyłodalszepospiesznekrokina korytarzu,przekleństwa strażników i krzyki więźniów. Nagich skazańców, trzymających pod pachą węzełki
odzieży,wpychanodosamochodówz napisemAwtoławka7.Rurywydechoweskierowane
dowewnątrzkabiny,w którejstłoczonoskazańców,w krótkimczasiedokonywałydzieła.
Trupyzakopywanow Ponarach,znanychjużwcześniejz masowychegzekucji.
Wceliniektórzywariowali,wylii krzyczeli.Jatowszystkonazimnoprzyjmowałem.
Dużobyopowiadać,w każdymrazieprzetrwałemi to.Terazteżwiem,żezaniedługoumrę
i wszystkomuszętuzostawić.W każdejchwilisercemaprawostanąć.Chociażsąi teraz
takiemomenty,kiedyczuję,żesięduszęi mrówkilecąpogłowie.Aletakąmamnaturę,że
sięnieprzejmuję.W końcudostałemszansę.ZaproponowanominapisanieprośbydoKalinina,przewodniczącegoRadyNajwyższejZSSR,o zamianękaryśmiercinawięzienie.
Wnocyzawszebralinarozstrzał.Domnieteżprzyszli.Zapukaliw drzwi.–Jestktośna
P?Mówię,jestPietkiewicz.Poszlii zadwiegodzinyprzyszliznowu.–Sabieraj się z wiesz cziami8.Wyprowadzilinakorytarz.–Licom k stienie!9 Podścianąleżało20ubrańskręconych.I nakażdymtłumoczkukartka.Niez nazwiskiem,alez numerem.W końcupowiedzieli: – Odwiernis’10 – Dieduszka Kalinin ciebie pomiłował, zamienił wyrok śmierci na
25 lat ciężkich robót w dalekich krajach Sowieckowo Sajuza. Do tego konfiskata mienia
twojego i twojej rodziny. Dwadzieścia lat jeszcze pożyjesz, a potem i tak zdechniesz jak
pies.I mówidalej:–Starszina zaprowadźgodopiwnicynaprawo.A tambyłyjużinne,etapowecele.Kiedystamtądwyszedłem,toprawienaoczyniewidziałem.
VII. Droga na Workutę
Wcelietapowejsiedziałcałyinternacjonał.Rządziłniątakijedenataman.Spytałsię,czy
wyszedłemz „wyszaka”11.Powiedziałem,żetak.–Nu i kak? Ubił kawo?12.–Janikogonie
zabiłem–mówię.–Złapali,przywieźli,tuposadzilii wyrokdali.–Aaa, my wsie taki.Zabraniałpoteminnymwięźniommidokuczać.Alewłaściwymdowódcącelibyłstrach,każdybałsiętaknaprawdękażdego.Spędziłemtamtydzień,możedwa.Szykowalietap.Przed
samymBożymNarodzeniem,w nocy,żebyludzieniewidzieli,popędzilinasz więzieniana
stację.Szliśmyósemkami,bocznymi,wąskimiulicami.Kolumnaciągnęłasięnaniemniej
6

Twarządościany.
Sklepobjazdowy.
8 Zabierajsięz rzeczami.
9 Twarządościany!
10 Odwróćsię.
11 Karaśmierci,nazwabierzesięod„najwyższywymiarkary”.
12 Noi jak?Zabiłeśkogoś?
7
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niż800metrów.Z przodujechałzis,nanimstałmaxim,ciężkikarabinmaszynowyz dwuosobowąobsługą.Z przodui pobokach,konno,enkawudziści,jeszczewtedyw szpiczastychczapkach,dokładnienaciągniętychnauszy.Jechaliciasno,przysamychkolumnach.
Poprowadzilikustacjitowarowej.Kołoniejrozpościerałsiędużyplac.Zebralinastamze
2500chłopa.Śniegpadał.Pociągstałjużgotowy.
Rozbłysłyreflektory.
Krótka,syczącakomenda–Łożyssss.
Wszyscynosemdolekkoośnieżonej,zabłoconejziemi.
Podjeżdżazis,w nimgenerałmajor.Widziałemz dalekatelampasy,takieczerwone,jak
dziśpamiętam.
–Gady,wastrzebabyłorozstrzelać.Alenaszepaństwowyszłoz tegozałożenia,żewy
jeszczepożyjecie.Będzieciepracować,daciekorzyśćpaństwu.A stamtąd,gdziewaswysyłamy,powrotudlawasniema,i takwszystkichwastrzebaunicztożyć.
Mówiłkrótko,poczymwsiadłdosamochodu.
Zaczął się załadunek. Wagony towarowe – po 100 osób do każdego. Zaganiając nas
do wagonów,bilikolbami.Wydawałosię,żeczekistówjestwięcejniżwięźniów.Wnętrza
zostały ciasno załadowane. Może nawet lepiej, że byliśmy tam tak bardzo ściśnięci,
bo ogrzewaliśmysięwzajemniew tychnieocieplonychdrewnianychścianach.
Transport ruszył. Za Podbrodziem skierował się na Smoleńsk,Wiaźmę,Wielkie Łuki,
Jarosław i dalej na Workutę. Nie musieli nas przeładowywać, bo Sowieci błyskawicznie
po wypędzeniuNiemcówposzerzylitorynaswojąszerokość.
Raz na dobę dawali jedzenie. Pociąg stawał w otwartym polu, z dala od zamieszkanych
miejsc.Pogodzinielubdwóchpojawialisięludzieprowadzącykoniezaładowanechlebemi rybami.Jakaponuradrwinaz biblijnegocudurozmnożenia!Towszystkobylienkawudziści.Dostawaliśmy50takichforemkowychchlebówna100osóbi porybienadwóch–flądralubdorsz
z beczki,mocnosolone.Pićsięponichchciałostrasznie,wodynamniedostarczano.Robilito
oczywiście celowo, żeby nas szybciej wykończyć. Ludzie lizali oblodzone, słone od potu
ściany.Czasaminapostojachwrzucaliłopatamiśniegdośrodkai jadłosięgozamiastwody.
Na każdym postoju czekiści sprawdzali, czy nie łamiemy podłogi, wchodzili pod pociąg
w specjalnychkombinezonach.Przepędzalinasrównieżz miejscanamiejscew wagoniei liczyli, bijąc drewnianymi młotkami, a trzeba przyznać, że bili mocno. Wagony dla tych
wszystkichczekistówprzeznaczonychdoochronytransportupodczepionebyłyz tyłupociągu.
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VIII. Moje życie w łagrze
DoWorkutyprzyjechałemw marcu1945r.Zakwaterowalinastamw nieogrzanych,zadaszonychbarakach.Napoczątkuniepracowaliśmyw kopalni.Całązimęryliśmyrowypod
fundamentyinnychbudynków.Mrózdochodziłdo40–50stopni.Dalinamfufajkę,czapkę
i rękawice.Rosjanieprzywozilikońmiwęgielz kopalni,czasamizamiastkoniużywanodo
ciągnięciasańludzi.Węgielwysypywałosięw równelinie,takjakmiałybyćwykopane
rowy,i podpalanogo.Gdzieśpo2–3godzinachziemiaodmarzałanapółstykówki.To,co
odmarzło,usuwałosięłopatą,resztętrzebabyłokuć.Następniesypałosiękolejnąwarstwę
węglai takpowoliposuwałasięrobota.Potembudowaliśmybaraki,wtedynauczyłemsię
wstawiaći uszczelniaćokna.
Potrzechmiesiącachwzięlimnienakopalnięnr6.Mojazonabyłajakieś40kilometrów
w stronęMorzaKarskiegoodwłaściwejWorkuty.Namiejsceprzeznaczeniapopędzilinasna
piechotępozmarzniętymśniegu.Noginiegrzęzły,bojegopowierzchniabyłaporowatapo
purdze.Miałemwtedyjeszczemłode,silnekończynyi niestanowiłotodlamnieproblemu.
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Tamzaczęlinasszykowaćdopodziemnejroboty.Byłemtamjednymz najmniejszych
i najchudszych.Zainteresowałsięmnąkierownikucziastka, kierownikbrygady gazomiersz czików.ByłtoNiemiec,nanazwiskomiałŁobis,przynajmniejtaknaniegomówiono.Powiedziałdomnie:
–Tyzamłodyjesteśi zasłaby,żebypodziemiąkopaćwęgiel.Przedtobącałeżycie,
możestądwyjdziesz?Wezmęciebiedomojegoucziastka i nauczęzawodu.Niebędziesz
węglaprzewracałłopatą,tomożeprzeżyjesz.
Jeszczesłabomówiłemwtedyporuskui onźlegadałw tymjęzyku,używałraczejniemieckichsłów.Byłtostarszy,niskiczłowiek,teżpowyrokupolitycznym.Możesłużyłjako
żołnierz?Takw każdymraziewyglądał.Nierozstrzelaligo,bopewnienieszkodliwybył,
możegdzieśnakuchnipracował.Zacząłmnieszkolićw obsłudzeLampyWolfa.Pokazał
jak mierzy się gaz, żeby uniknąć wybuchu. W lampie płonął malutki płomień, na szkle
wyrysowanabyłaskala.Jakpojawiasięmetan,płomieńrobisięniebieskii mierzysięjego
wysokość oznaczającą stężenie gazu. Kiedy płomień przekroczy 18–20 jednostek, trzeba
natychmiastuciekać.Naukazajęłamitydzień,poczymNiemieczabrałmnie,takjakzapowiedział,naswójucziastek.Miałtamtrzydziestugazomierów,jazostałemprzyjętydobrygadyjakotrzydziestypierwszy.Zjeżdżałemdokopalnii pozamierzeniemgazumusiałem
pilnować górników, by nie palili papierosów. Skądś je mieli, przed wejściem do kopalni
rewizjijużniktnierobił.W kopalnijakjużktośzapali,toodrazuwszyscyczują,bodym
roznosisięrazemz powietrzem.Stwarzatoteżogromneniebezpieczeństwo–kiedyjużnastąpizapłongazu,topłomieńrównieżpotrafisięprzenieśćpodziemiąnakilkakilometrów.
Wybuchmetanumożepowstaćnawetodzimnejiskry.
Łobismnieostrzegł:
–Jakktośpali,toniezwracajmuuwagi.Niemówtegonikomupozamną.Uważajna
siebie,bojakzobaczą,żedonosisz,tocięzabiją.Niechjużlepiejpalą.Jakbędziezadużo
gazu,topoprostuwyprowadzajludzi.Totakaraczejpolicyjna,dyskretnarobota.
Szachtanr6 jakojednaz niewielupołożonaw obrębiemiasta,chociażnajegoobrzeżach,byłastara,miaławindę,aletakądowożeniawęgla.Piechotątrzebabyłopokonać180
schodów,a jeszczenaplecachnależałonieśćnarzędzia.Starsizostawalipodziemią.Liczyłemw pamięci–przeszedłem50,czylijeszcze130.Razem180schodkówi topodnachyleniemokoło45stopni!Byłytamzamontowanedwieporęczez drzewa,którepełniływażnąrolę.Naschodachciemnoi stromo,jaksiępoślizgnienoga,leciszłbemw dół,ażsię
zatrzymasznainnymrobotniku.Jakjużznalazłemsięnadole,musiałemw ciągu8 godzin
przejśćze30kilometrów.Z lampąprzedsobątrzebabyłostalebadaćtenpoziomgazu.Na
góręwyjeżdżałosięwindąciężarową,a nazjazdi wyjazdbyłaściśleodliczonailośćczasu.
Jak w ciągu godziny nie wyjdziesz, to zostaniesz pod ziemią. Mnie się to nie zdarzyło,
punktualnybyłembardzoi zostałomitododzisiaj.
Nakopalninr6 przepracowałemłącznie4 lata.Pracowałemw niejjeszczejakszczury
wychodziłyz Workuty.Potemw dokumentachmitegonieodnotowali.Latapracysięzgadzają,aleniemanapisanenico tejkopalni.W roku1949przeszedłemdokopalninowocześniejszej–nr27.Brakowałotamludzi,więczabranonasokoło200i przepędzonona
piechotędonowejzony.Przepracowałemw niejlat5.Początkowojeszczezetrzymiesiące
chodziłemz lampą.Potemwysłalimnienapodziemiedotransportuwęgla.Powiedzielimi:
–Niemusiszbyćszkolony,bomierzyłeśgazi widziałeśjakludziepracują.A jakzginiesz,topiescimordęlizał,niebędziemyciężałować.
Faktycznieprzez4 latamiałemokazję,bysiępoprzyglądać.Krótkopracowałemteżjako
adbojszczik.Z czasemzacząłempracęjakosortirowszczik węglapodziemiąi napowierzchni
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i takzostałoprzezostatnieczterylata.W każdymraziedokońcamojegopobytuw Workuciebyłemjużcałyczasna27.
IX. Zona
Zonaskładałasięz 20baraków,kuchnii dużejstołówki.Znajdowałsięteżbudynekzapleczakuchennego,służącyteżjakomagazyn.Byłotomiejsceważne–towarprzywozili
nasaniachcojakiśczasi musieligoprzechowywaćw bezpiecznymmiejscu.Inaczejwięźniowie,nieoglądającsięnanic,poprostuporozbijalibybeczkii wzięliwszystko,conadawałosiędojedzenia.
Barakibudowanoz drewna.Celowobyłyniskie,żebypurganiezniosła.Wichurazanosiłabarakiśniegiemcałkowicie,ażpodach.Terennaobózniezostałwybranyprzypadkowo–łagierznajdowałsięw dolince,formującejpewnegorodzajuwnękę,którazasypana
śniegiemczyniłaobózpraktycznieniewidocznym.Budynkikopalnianestałynatomiastna
otwartympolu,zapagórkiem.Chałupa,w którejmieszkalistrażnicy,znajdowałasięoczywiściepozazoną.
Zonaotoczonabyłapodwójnympierścieniemz drutukolczastego,poprzetykanegolicznymiambonamiuzbrojonymiw karabinymaszynowe.Uzbrojonychambonbyłosporo.Na
każdymodcinkuod3 do6.Łącznieconajmniej12.Dokażdejz nichpodciągniętybyłprąd.
Międzydrutamibiegałyspecjalnietresowane,wypasionepsy.

13

Liogkij Fiziczieskij Trud –Lekkapracafizyczna.
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Odtrzeciejw nocyciz LFT13 zabieralisiędowykopywaniakorytarzy,bymożnabyło
wyjśćz barakui dojśćdokopalni.Dostawalionipo600gchlebadziennie.Władzeliczyły,
oczywiściedużonawyrost,żebędąccałydzieńw obozie,mogąotrzymywaćdodatkowy
talerzzupyzapomocw kuchni.Aleprawdabyłataka,żenieżylionidługo...LFTbyłyróżnerodzaje–aleśniegodgarnialiprzeważniecibezjakiejśkończynylubtacy,comielipo
wypadkachkończynębezwładnąalboźlezrośniętą.
Wbarakachznajdowałysiępiecyki–kozynatrzechnóżkach,bańkanawodęi pryzma
węgla.Pozatymuciętabeczka,służącajakoubikacja.W budynkuprzebywałonasokoło
200–250 osób. Wewnątrz stały dwupiętrowe prycze i zbity z deski ukośny podgłownik.
W nocyw barakachpanowałopotwornezimno.Spaliśmyszczelnieprzytulenijedendodrugiego,ogrzewającsięwzajemnie.Zdarzałosięjednakrównieżtak,żeprzytulałeśsiędokogoś,bysięogrzać,a tojużzimnytrup.
Dosnuniemieliśmyżadnegoprześcieradłaanikoca.Spaliśmyoczywiściew tymubraniu,w którymchodziliśmyw dzień.Pobudka–podjom o piątejrano.Potem,[po]wstaniu,
nacieraliśmysięśniegiemi zakładaliśmyfufajkę.Potakimzabieguciałorobiłosięczerwonei mrózpotemniebrał.Owafufajka–inaczejbuszłat–stanowiłanaszpodstawowystrój.
Byłtorodzajkurtkipodbitejbrudnymfilcem,najpewniejz odpadów,zszytympodwójnym
ściegiem.Miałakrótkikołnierzi w sumienicwięcej.Byładosyćgruba,ciepłai nieprzewiewna.Spodnieszytepodobnątechniką,watowe.Nalewymkolanieznajdowałosięwycięcie,15na30cm,podobnenaplecachi naczapce.Natewycięcianaszywanołaty,naktórychbiałąfarbąrysowaliśmynumery.Codziennietrzebabyłopilnować,żebybyłyz daleka
widoczne,zaniewyraźnylubniewidocznynumermógłgrozićnawetkarcer.Prześladował
mniezatoszczególnieniejakiLizowski.MimopolskobrzmiącegonazwiskaniebyłtoPolak,aleUkrainiecz bandyUPA.Przyczepiałsię,żemójnumerjestniewidoczny,i groził.
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Coonmiżycienaumilał! Jużz dalekawołał:– Ю-651 ka mnie! – W cziom dielo naczial nik? –Nomiera niet, nomier niewidimyj,napisat’. Drug drugu napiszet, a ty stoj. Biez nomiera nie pojdjosz otsjuda14. Aleodkarcerujakośsięwywinąłem.
Fufajkęwięzieńdostawałtylkoraz,niebyłopraktykiregularnegojejwymieniania.Jak
zatemktośstraciłswójubiór,tozabierałsłabszemu,kradłkomuślubpoprostubrał,kiedy
ktośzapomniałi zostawił.Byłototrochętakjakw sowieckimwojsku,gdziejedendrugiemupasukradnie,mundurpodmienilubbuty.Nicdziwnego,żew takichwarunkachcinajsłabsiumieralibardzoszybko,nawetpokilkudniach.
Goliliśmysięnajczęściejkawałkamiszkła,gdysięjedobrzeułamało,świetniespełniałyswojąfunkcję.Niebyłow obozowymstyluparadowaćpozonienieogolonymalboz brodą.Czekiścizwracalinatakizarostuwagę,a jaku kogośznaleźliułamekostregoszkła,to
przymykalinatooko.Włosygolonocomiesiącmaszynkądosamejskóry.
Poporannychzabiegachhigienicznychogłaszanoprzygotowaniedowyjścianastołówkę.Przedtemrobionojeszczekrótkiapel,gdzienasliczono.Naśniadanieotrzymywałosię
zupę(bałandę)i chleb–wedługkotłaz poprzedniegodnia.Obiadnatomiastjużz tegodnia,
cosięwypracowało.
Bezpośredniozestołówkiszliśmydokontrolną.Naszewychodzeniedopracybyłoregulowanetzw.kartocznoj sistemoj – każdegodniadrobiazgowosprawdzalistanbrygadprzy
wejściui przywyjściuz zony.Gromadziliśmysięw jednymkońcusali,oddzielniekażda
brygada,ustawionajednazadrugą.Naposzczególnebrygadyprzyszykowanebyływodoodpornetorebki.W nichznajdowałysię24sztywnekartki.Z kartekwyczytywanonasze
numery: – Nomier dzieła Ю-651 prachadzi, Ю-24 prachadzi, Ю-16 prachadzi... Ludzie,
których numery wyczytano, ustawiali się w określonym porządku po drugiej stronie pomieszczeniai formowanoichponowniew stojącew równychszeregachbrygady.Kiedyjuż
danabrygadabyłapoliczona,czekistaprzekazywałkartykolejnemu,stojącemupodrugiej
stroniekonwojui mówił:–Prinimaj brigadu 24 czieławieka. Gdygdzieśktośsiępodział,
toodrazuszukali,a jakjużraznabralipodejrzeńcodojakiejśosoby,topóźniejmielijąna
bacznejobserwacji.
Drogaz zonydokopalnimiałaokołotrzechkilometrówdługości,przejściejejzajmowałonamokołopółgodziny.Doszachtyszliśmykorytarzemw śniegu,wiatrwiał,ambonyobsadzoneprzezczekistówstałypobokach,poobustronachdrutkolczasty,żebyzminimalizowaćryzykoucieczki.Wartopamiętać,żew Workuciesątylkodwamiesiącebezśniegu.
Wokół kopalni również wydzielono ogromną zonę i tam też wszędzie stały ambony. Naprawdęniebyłoszansuciec,nochybażektośchciałbyzginąć...Samobójstwasięzdarzały.
Ci,którzysięnatozdecydowali,najczęściejrzucalisiędoszybukopalnianego.Nadolepo
człowiekuzostawałatylkoplama,bootchłańgłębokabyłanaokołokilometr.
Podojściudokopalnitrafialiśmynanastępnąkontrolną. Tamczekistakwitowałprzyjęcieponownieprzeliczanychbrygad.Całeteprocedurytrwałybardzokrótko.Czekiścidoszliw nichdodużejbiegłości.Pozatymdysponowalitamtelefonamii równieżtądrogą
kontaktowalisięw raziepotrzeby.
Osiódmejudawaliśmysiępodziemię.W kopalninr6,w którejpracowałemnapoczątku,schodziłosiępiechotą,pochylniąpodkątem40stopni;w nowej,[nr]27,zjeżdżałosię
już windą. Do jednej wchodziło 50 osób.W około godzinę na dół zjeżdżało 2500 ludzi.
Pierwszazmianakończyłapracęprzed18.00.
14

JU-651domnie!O cochodzinaczelniku?Niemanumeru,numerniewidoczny,namalowaćgo!Jeden
drugiemuniechnamaluje,a tymaszstać.Beznumerunigdziestądniepójdziesz.
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Umyćmożnasiębyłow kopalni–tamznajdowałysięprysznice.Byłytoodcinkirury
długienaokoło50metrów,naktórychznajdowałosięokoło35natryskówzamontowanych
nastałe.Narazmyłosięokoło100osób.I takz kopalniwychodziliśmybrudnijakdiabły.
W umywalnisiedziałinwalidaz LFT–kalekabeznogialbobezręki,trzymałczerpakpięciogramowy i wydawał mydło w płynie. Włosów myć nie musieliśmy, były regularnie
strzyżone.Twarzsięmyło,alepodoczamizostawałczarnywęglowykurz.Podobnieuszy
pozostawałyniedomyte.Wodaciepłabyłatylkoodczasudoczasu.Zdarzałosię,żecelowo
jązakręcalii puszczalisamązimną.Myliśmysięwtedytrochę,tocosiędało,i szybkouciekaliśmy.Podkreślam,żekomuniścirobilitocelowo.Skarżylisięwięźniowienatonaapelach,aleniechcianoichsłuchać.–Cocisięniepodoba,odpowiadali–Czytowczasy?To
łagier,więzienie!Nadworzemróz50stopni;jeżeliwodępuścisięgdzieśw granicach10
stopniciepła,a potemw dodatkuzupełniezimną,wręczlodowatą,tojakwyjdziesznamróz
mokry,wodazmienisięnatobiew lódi zamarznieszjakpies.Aleczęstomusieliśmysobie
i z tymradzić.Ubranienależałowywiać,boteżprzeważniebyłomokre.
Powyjściuz kopalniszliśmynastołówkęw zonieobozowej.Byładośćduża,turyliczyłypo500–600osób.Wracaliśmydoniejw tensamsposób.W obozieczekałnanasobiad,
wedługkotła,którysięwypracowałotegodnia.Poobiedzieodrazuzamykanonasw barakach.Niedługopotemszliśmyspać.Przeważniepopracyniemieliśmynawetsiły,bychodzić.Jednymsłowemsenbyłnajrozsądniejsząalternatywą.Zimno,niezimno,alekładliśmysię,zakręcaliśmyw buszłat,przytulaliśmydosiebiei takspaliśmy.Alew tymkrótkim
okresiewieczorawięźniowierozmawialimiędzysobą,każdyzawszecośtamgadał.Generalnie rozmowy były o niczym. Wśród więźniów politycznych jeden drugiego się bał.
Szczególnieniebezpiecznabyłakrytykanaszych„przełożonych”.Wszyscywiedzieli,żeza
każdenegatywnesłowoo nadzieracielu sprzątnąodrazu.
Czasemwięźniowienawetpożartowali.Zresztąbyłatopewnegorodzajukonieczność,
boinaczejnaszeżycienieróżniłobysięjużniczymodpowolnegokonania. Trzebapamiętać,żebyłemtamdziewięćlat,toniemiesiąci niedwa,tonaprawdękawałczasu.W łagrze
mieliśmyteżksiążki.BiografieMarksa,Engelsai Leninaorazichdzieła.Księżytamnie
było,przynajmniejnico tymniewiem.Jedenbałsiędrugiego,nawetjakbybyli,tobysię
nieprzyznali.Gdybyruskiewiedzielio ichtożsamości,tobyichpoprostuzakrakali.
Niebyłotamw sumieżadnychrozrywek.Nochybażedominoz chlebalubkartyz kartonikówpomateriałachwybuchowych.Kobietyprzebywaływ oddzielnejzonie. Wolnych
dninigdytamniemieliśmy.Niedzielioczywiścieżadnychteżnie.Dnibyłyidentyczniepodobnejednedodrugich.

15

Ciężkapracafizyczna.
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XI. Moje choroby
Mało tlenu, suche jedzenie, mordercza praca, mróz.To potrafi człowieka dość szybko
wykończyć.Nicdziwnego,żeśmiertelnośćbyłatamniezwyklewysoka.Byjednakwprowadzićw toumieraniejakiśporządeki zachowaćsprawnośćludzi-narzędzinadłuższyczas,
zbierała się co dwa miesiące komisja przydzielająca odpowiednią grupę roboczą. W jej
składwchodziliczekiścii ludzieprzeznichwytypowani.Cidrudzymusielisiętrochęznać
namedycynie,możenawetbyłwśródnichlekarzlubfelczer,chociażnikogow fartuchutam
niewidziałem.Rozbierałsięczłowiekdonagai odwracałdokomisjityłem.Komisjadokonywałaoglądupośladków.Jeżelibyłyjędrnei zaokrąglone,jeżelibyłow nichmięso,przyznawanokategorięTFT (tjażołyj fizyczieskij trud)15.Jeżelinatomiastpośladkiwisiałyzmarniałe
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i sflaczałe, a ludzie ledwo się na nogach trzymali, odstawiano ich do baraku, by nabrali
wagi.Trupówz kopalniteżniechcieliwyciągać.Kategoriebyłytakie:TFT,LFT,grupaIII
–kasacja,nieżyje.Comiesiącuzupełnialistanliczebnyzałogi,bow kopalninieustannie
ginęli ludzie. Codziennie średnio dwie, trzy osoby. Na to nikt uwagi nie zwracał, tylko
dawajbystriej, bystriej,abywęglawięcejwydobyć.
Pociężkiejrobociew kopalni,marnymjedzeniuwagaczłowiekaszybkospada(umnie
o ponad5 kilo,a nigdyniebyłemprzykości)i bardzosięsłabnie.Jadłemtamśnieg,dopasa
sięnimnamrozienacierałemi w zasadzieniechorowałem.Zdarzyłosięjednakpookoło5–6
latachodprzyjazdu,żepracowałemnaścianiewęglaprawienależącoi nieustannieciekłana
mniewoda.Mokrybyłemjakszczur.W końcupoczułem,żejestzemnąbardzoźle–poprosiłem,żebymniewynieślinanoszach.Czekistasięzgodził.Okazałosię,żetozapaleniepłuc.
Przezczterydniniebyłemw staniesięw ogóleruszać.Z miesiącczasusiękurowałem,ledwowyszedłemz tegożywy.Szpitalaniebyłożadnego,LFTwrzucaliśniegdokotłai z kuchni przynosili mi w puszkach gorącą wodę. Młody byłem, to wytrzymałem. Bardzo ważna
byłateżpsychika–jaksięzałamiesz,toniepomożetobieżadenlekarzaniniktinny.
Pozatymmiałemodmrożoneuszy,operowalimniejeszczew Rosji(nażywca),orazpalcenalewejnodze.Znakiem,żesięjakaśczęśćciałaodmraża,jestszczypaniejakpiekło,to
znaczy,żezamarza.Problemembyłteżgęsty,węglowypyłstaleunoszącysięw kopalni.Długiczaspowyjściunapowierzchniętymwęglemsiępluło.Z jegopowoducierpiałyteżoczy.
Kiedyśmiałemjeabsolutniezdrowejaku wilka,zaprószonetymkurzemszczypałycorazbardzieji kłuły.W końcurównieżskóranamojejtwarzystałasięcałanapiegowanawęglem,prawieczarna.Dodzisiajpozostałypotymnaniejdziury.Kurzwęglowywpijałsięw ciałotak,
żepóźniejjakjużprzyjechałemnaSyberię,tosiostramigogodzinamiwyciskała.Dopieropo
tychzabiegachtwarzzrobiłasięczystsza.Podobnieręcepozostawałystalebrudnei czarne.
Odciężkiej,fizycznejpracyskórastałasięnanichtwardajakpodeszwai dodzisiajtakapozostała.Nawetjakbyjąpróbowaćprzeciąćnożem,tokrewnieodrazupójdzie.Odtamtego
czasuniemiałemteżnigdyodcisków.Taksięteręcepoprostuprzystosowały,krótkiei szerokiedobrzesłużyłymipodziemią.W tymwiekuwszystkowytrzymywałem,człowiekbył
obojętnyi pewiensiebie,alelataswojerobiąi mojezdrowiezaczynasięterazpowolipsuć.
Dlamojegoprzetrwaniapodstawoweznaczeniemiałymojawolażyciaorazwarunkifizyczne–wytrzymałośći zdolnośćorganizmudoregeneracji,a takżeszczęście–to,żetrafiłemdomierzeniagazuzamiastodrazudowęglai pewnieszereginnychkorzystnychprzypadków.Nienaostatnimmiejscupozostajefakt,żejestemniskiegowzrostui nierzucałem
sięw oczy,niewtrącałemsię,w ogólebyłemmałozauważalny.Takichchłopówmocnozbudowanychi zdrowychruskiesiębali.Czekiściniemogliwchodzićdozonyz bronią.Na
wartownijejteżniemieli.Znajdowałasięjedynienaambonach,którychbroniłykarabiny
maszynowe.Miałotoswojeuzasadnienie.Czekista,którybymiałw zoniebroń,narażałsię,
żektóryśz tychwysokich,potężniezbudowanychchłopów,wśródktórychwielubyłozwykłymikryminalistami,zabierzemują,w dupęnakopiei poprostuzastrzeli.
XII. Organizacja pracy w kopalni
Zakażdypokładwęglaodpowiadałyposzczególnebrygady.Ścianybywałyprzeważnie
długościokoło100metrów.Brałosiętyle,ilemaszynasięgnęła.Kopalniapracowałanatrzy
zmiany,bezżadnejprzerwy.Jakbrygadajestdobrai zgrana,a dotegotrafinadobrąścianę,tomożewyrąbaćcałkiemsporowęgla.Normęustalonona450tonwydobytychprzez
24ludziw czasie8 godzin.Parametrytenieobowiązywaływszystkich–pierwszazmiana
byłabowiempodgotawljajuszczaja,a dopierodwienastępnedobycznyje.
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Nocnazmianatrwałaod22.00do6.00rano.Teuważaliśmyzanajgorsze.Małoktóra
z nichwydobywaławęgiel.Przeważniebyłyprzygotowawcze.Jaw takichzmianachbrałemudziałjakogazomierszczik.Brygadyzatrudnionenapodgotowawczychbyłyliczniejsze
niż wydobywcze. Pełniły one niezwykle ważną rolę, na koniec ośmiu godzin ich pracy
wszystkopowinnobyćzapiętenaostatniguzik.Jaksiędobrzesprawiły,toteżmogłyuzyskać120[proc.]normy.Bywyrobićnormę,zmianydobycznyje niemogłysobiepozwolić
nastratęnawet5 minut.Kolejnebrygadyzapuszczałyodrazumaszynyi czarnastrugamiałapłynąćwartkimstrumieniem.Pierwszabrygadadobycznawstawałao 5.00ranoi wracaładozonypopołudniu.Drogadokopalni,zajścienadół,formalności,myciepowodowały,
żedlajednejzmianyschodziłow sumiegdzieśokoło12godzin.
Przypracyczłowiekteżmusiałprzytymdaćz siebiewszystko.Tyłfufajkirobiłsiębardzoszybkobiałyodsłonegopotu.Tworzyłcośnakształtceratynaplecach,któraw końcu
pękała.Oczywiściepojakimśczasiedawalinową,aletymczasowozszywałosięjądrutem
tak,bynieszorowałakarkui pleców.
Powyliczeniu,iledanabrygadawyrobiłanormy,ogłaszano,dojakiegokotłajątegodnia
przydzielają.Kociołtopoprostuilośćjedzenia,jakieotrzymasięprzeznajbliższe24godziny.Systemkotłówbyłjednymz kamieniwęgielnychsystemu.Kotłybyłyprzydzielane
całym brygadom: Brygada nomier takoj, sdiełała takuju normu, brygada 24 norma 120
sdziełana, ucziastok nomier siem stolko procientow16. Wszystko pisanekredąnatablicy,jak
wyjeżdżałosięnagórę,wyrokwidziałosięodrazu.
Pozakończeniupracylampęnależałozdaćdoakumulatorni,zaniąotrzymywałosięswój
numereki najegopodstawiemożnasiębyłodopieroiśćkąpać.Nadrugidzieńpodtymsamymnumerkiemnależałopobraćjąponownieorazróżnemetalowebateriei kask.W owym
kaskuznajdowałasięmałazapadka,w którąwkładałosiębaterię.Gdybyładobrzenaładowana,starczałanasiedemlubosiemgodzin.Łączniespędzałosiępodziemiąokołodziewięciugodzin.Poskończonejrobocienależałotakuporządkowaćwarsztat,żebynastępni
mogliodrazuzaczynać.

16

Brygadanumertakia takiwyrobiłatakąnormę,brygada24wyrobionanorma120proc.,odcineknrsiedemtyleprocent.
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XIII. Ludzie – narodowości
Sądzę,żełagiermógłbymporównaćdotramwajudonieba.Wieluludziwchodziłodo
niegonakrótkiczasi dośćszybkowysiadałonaprzystankuwieczność.Zimno,głód,chłód,
nieszczelna instalacja, windy, kolejki, wszelkiego rodzaju maszyny górnicze. I pylica,
śmiertelnytowarzyszgórników.
Aletentramwajzwanykopalniąniejechałtylkow tymkierunku–ludziprzerzucaliz kopalninakopalnię,z jednejkategoriidodrugiej(przypominam:LFT,TFT,IIIgrupa–kasacja,nieżyje),z łagrudołagru.Dolatpięćdziesiątychrzadkonawolność.Faktfaktem,żeludziepracującyoboknakopalnitakczęstosięzmieniali,żeczasamitydzieńkogoświdziałeś,
a potemtenktośznikałi niewiedziałeś,gdziesiępodziałanicosięz nimstało.Byłytam
masy,nieprzebranetysiąceludzi.I cojedentoinny,różnerysytwarzy,różnerasy,innywygląd.Niemcynadwołżańscy,Ukraińcy,Białorusini,sporoLitwinów,Łotyszyi Estończyków,
Finówi Uzbeków,niecoMongołów,sporoCzeczeńców.Ruskichi Polakówz koleinieażtak
dużo.Naszychwoziliraczejnajeszczeniższykrągpiekła–naMagadan.Finowiebylipo
wojniekarelo-fińskiej,z liniiMannerheima.Czeczeńcówbyłorównieżbardzodużo.Przeważnie pracowalioninapierwszymhoryzonciewentylacyjnymprzykoniach.W zasadzie
onizajmowalisięwyłączniekońmi,a Rosjanieniezabardzomoglisobiez nimidaćradę.

Tadeusz Pietkiewicz

Było tam również sporo młodych rosyjskich żołnierzy z formacji kolaborujących
z Niemcamii z niemieckiejniewoli.Kiedywojnasięskończyła,Żukowwygłosiłprzemówienie:„Towarzysze!Wracajcie,bonawasczekająmatkii żony,naszrządwamwszystko
daruje!”.WewschodniejczęściBerlinaRosjanieprzygotowalikilkaokratowanychpociągów,i zaczęliichładowaćdowagonów.Skazanoichzazdradęojczyzny,dalipo25latkażdemui wywieźli,wywozilinaWorkutę.Właściwiezatakieprzestępstwowładzasowiecka
dawałaczapę,alepotrzebowałaniewolnikówdopracy.Dokopalniwysyłaliteżwojskowe
sztrafbaty17,alew latachpięćdziesiątychzaczęlijestamtądściągać.Żołnierzez takichoddziałówmieszkaliw innychobozachi stamtąddoprowadzanoichdokopalni.Zdeklarowani przestępcy i kryminaliści, aż strasznie było z nimi rozmawiać. Jakby coś im się nie
spodobało,dostanieszw głowę,w taśmociągwrzucąi niemaciebie.
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XIV. Kobiety
Kobiecośćbyłatampoczątkowoobecna,alejakaśwykoślawiona,zredukowanadozwierzęcych instynktów, skażona męskością, skażona nieszczęściem... Nie towarzyszyła ona
namzresztązawsze.W pierwszychlatachmojejniewoli,zarazpowojnie,częstojewidywałem.Pracowaływ kopalnirazemz nami;onepokutowałyzaswojewiny,myzanasze.
Takieładne,którezaNiemcabyłykelnerkamii dolmeczerami,u sowieckichzwycięzców
nieznalazłylitości.Aleprzedziwnie,nawetwtedy,wśródkarnejzimyw jakiśsposóbtych
Niemcówpopierały.Tamtejszekobiety,szczególniedużoUkrainek,byłyniejakopodwójnie
zgwałcone–przezwojnęi przezpokój.Przezobcych,przezwrogówi przezswoich,przez
wyzwolicieli.Zresztątam,w tymogromnymprzemieszaniuwini narodów,podziałytego
typuniemiałysensu.Wyzwolicielei ciemięzcypospoługinęliw mroziei śniegu,z głodu
i wypadków. Kobiety ginęły chyba nawet częściej niż ci ciemięzcy i wyzwoliciele, więc
w niedługiczaspomoimprzybyciuzaczęłoichnakopalniachbrakować.
Kobietypotrzebowałymężczyzn,a nadolew kopalniachbyłociemnoi bylimężczyźni.Kobietymiałynadzieję,żejakbędąmiałydziecko,tosięstamtądoswobodzą.I popewnymczasie
dlanaszychwyzwolicieli-strażnikówtychdzieciw Workuciezaczęłorobićsięzadużo.Pobudowalizatemtakibarak,dziet’sad18,alecosiępóźniejstałoz jegomieszkańcami–niewiem.W końcukobietyz kopalń,z czerni,zostaływyrzuconew biel,doczyszczeniaśniegunatorach.Po1946 r.
zostaliśmytamsami,gdzieśw głąbRosjiwywieźlitęcałązgwałconąkobiecość.W głąb,czylina
południe.Niewiem,czyzrobilitoz ludzkiegoodruchu,czyz powodutychdzieci,czyjakiegokolwiekinnego,możenawetcałkiemzłego.W każdymraziewywieźli.I zostaliśmytamsami...
XV. Czekiści
Czekiści,którychspotykałem,tonajczęściejzimni,wysokokształcenizawodowcy,bystrzyludzie.Szkolonoichw specjalnychczekistowskichszkołach,o znanymnamskądinąd
skrócieFSO(wZSRRznaczyłotoSzkołaWychowaniaFizycznego).Braliich–nierzadko
z biednychrodzin–dowojskapotym,jakskończylisiedemklaspodstawówki.A tamjuż
skuteczniekuliichnaswojekopyto.Potakiejobróbcenictakiemuczłowiekowinieprzetłumaczysz,jakbędzietrzebaojcai matkęzdradzi.Tojużjestzwierz.Takiegosięnieprzekupi,z takimniemacodyskutować,poprostuzarazbędziestrzelał.
Ale i ci rzemieślnicy workucińskiej przemocy, a często jej wirtuozi, też przecież byli
ludźmi. I w nich uderzało tamtejsze piekło. Też podlegali rygorom, również ich, choć
w mniejszymstopniuniżnas,paliłozimnonieugaszone.
17
18

Batalionykarne.
Przedszkole.
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Woboziebyłatakakomórkaspecjalna–porosyjskuspieccziast –i siedziałtamjeden
pułkownik,czasamizmieniałgoktośinny.Nawyrywkibraligórników,żebydowiedzieć
się,coludziemyśląi typowalikapusiów,żebywszędziemiećswoichludzi.Średniorazna
dwamiesiącekażdywięzieństawiałsięnarozmowę,w zasadziewywiad,a jeszczelepiej
kontrwywiad.Pytalisięi mnie,naprzykład:–Kak kuszanie?19 Mówię:–Kuszanie choro szyje20.Zresztącojamiałemgadać?
Czekiścimieliosobnąkuchniępozazoną,alei dlanich,uprzywilejowanych,brakowało
warzyw, jeżeli już były, to przeważnie suszone, chorowali więc na szkorbut. Poza tym
zawszeistniałoniebezpieczeństwo,żeprzekroczątęniewidzialnągranicęi zacznąz więźniaminawiązywaćróżnorodnetowarzyskiebądź„gospodarcze”kontakty.Wymienianoich
zatemcopięćlat,przysyłającnowezastępynieobrobionychprzezpółnocrobotów.

19

Jakjedzenie?
Jedzeniedobre.
21 Prawdziwizłodzieje.
22 Wesołechłopaki.
23 Prikołka tododatkowykawałekchlebadowagi,dowydzielonejporcji.
20
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XVI. Błatnyje i suki
Społecznośćobozowaskładałasięz grubszaz trzechgrup:czekistów,zeków,czyliwięźniówpolitycznych,i urków,czylikryminalnych.Kryminalniczęstotrafialitamzakradzież.
Złodziejtoporosyjskuwor.Byłydwarodzajeworów.Jedenichrodzajokreślanybyłjako
suki.Byłtotakigorszyrodzajwora –jakbytonajlepiejwytłumaczyć–zdradliwioszuści.
Tacy, co górnikowi ostatnią kromkę chleba ukradną lub zupę wypiją. Drugim rodzajem
worów bylibłatnyje,zwaniinaczejczestne wory21 lubwiesiołyje rjebiata22.Kierowalisię
specyficznymkodeksem,naswójsposóbbylisprawiedliwi.Błatnyje kradliodpaństw,ale
odgórnikanie.Międzytymidwiemagrupamipanowałapotężnawrogość.
Urkowie byli niejako wyższą kastą w naszej łagrowej społeczności. Najwięcej było
wśród nich Rosjan i Czeczeńców. Moim łagpodrozdzieleniem rządził Sańka Emirow, pół
Gruzin,półRosjanin.Z wyglądutypowymieszkaniecokolicKaukazu–czarneoczy,czarnewłosy.Chodziłjakkról,nikogosięniebał,nawetczekiścimudzieńdobrymówili,jego
słowobyłoświęte.Alenaniegoteżczyhali.Potymjakjasięoswobodziłem,ontamzostał,
więcjegodalszelosyniesąmiznane.Takjakinniludzietegopokrojuw kopalniniepracował.Posiadałszereginnychatrybutówswojejpozycji–spałw osobnymbaraku,niezamykaligonanoc,chodziłubranyelegancko.Należałdowesołych,niebyłsuką.Jakinni
błatni kierowałsięnaogółpewnymrodzajemsprawiedliwości.Zdarzałomusięzwracać
uwagęnapotrzebyinnych.Takjakprzyrozdzielaniuchleba.Pieczywoważyłosięnawadze
i przygotowywanostandardoweporcje.Jeżeliwagaporcjilekkonieodpowiadałanormie,
np. brakowało pięciu gram, to dokładano takie prikołki23 i przypinano zapałeczką, żeby
wagasięzgadzała.Zdarzałosię,żeurkowiewydzielającychleboszukiwali,owąprikołkę
zagarniającdlasiebie.W takichsytuacjachwystarczyłozwrócićsiędoSańki,któryinterweniowałi kazałprikołkę zwracać.Pozatymbyłdlagórnikówbezpośredni,jegoczekiści
nieruszali,widoczniemusiał...zresztąnieinteresowałemsiętym,bogdybymzabardzosię
interesował,tobymniesprzątnęli.Zasadabyłatamtylerozsądna,cowszechobowiązująca:
Cisze jediesz, dalsze budiesz...
Jakjużmówiłem,suki nakopalniniepracowali,mielisponsorów.Rosjaniewidzieliten
proceder,aleniemoglilubteżniechcieliniczrobić.Mimowszystkowoleliniebrudzićrąk
rozstrzeliwaniemzazonąniepoprawnychurków.Sposóbznaleźlinastępujący:

Tadeusz Pietkiewicz

Dogadywalisięnaczialnicy łagpodrozdieleni i wymienialisięinformacjami:–U nasjest
tylui tylu,a wyilemacie?–Takąi takąliczbę.–Charoszo,normaodpowiada.
Powiedzmy na podrozdzieleniu jest od 20 do 50 suk. Pewnego dnia przychodzi nowy
etap.Szeregmężczyzn.Słychać:–Smatri drug, błatnyje idut24.Rosjaniewpuszczająichdo
środka–tychbłatnych dotychsuk.Okołopółtoradodwóchdnirozmawiająjedniz drugimi,taki„wywiad”robią.Zapoznająsię,sprawdządokładnieczytoten,czynieten.A potem
nistąd,nizowądwybijagodzinataka,następujewybuch,walkatoczysięodrazunanoże.
Rozgrywałysięonew zonieobozowej.Kiedyurkowiezaczynalisięmiędzysobąrżnąć,wtedyi strażnicyniemusielistrzelać.Rozumiecieteraz?Tobyłsystemtaki!Razjednibyligórą,razdrudzy.Zależyilubyłopoobustronachi jaksilnych.Czekiścimielirozeznanie,tonie
w ciemnobyłorobione,o nie!Górnicywtedyoczywiścieuciekalijaknajdalej,boczasami
i niewinnimogązginąć.Polityczninawetsiętemunieprzyglądali,oniwiedzielio cochodzi.
Jakjużurkowiesięmiędzysobąwycięli,wywoziliichzazonę.Tamichciałaroznosiłygawrony.Podośćszybkimczasieznikałyjakkamieńw wodę.I ręcemieliczekiściumyte.
Paręsłówwyjaśnienia,skądtenarzędziawalki.Nakażdejkopalnisązakładymechaniczne.Naprawialitammaszynyi wszelakisprzętprzemysłowy.Byłyteżkuźnie.Otóżtekuźniepełniłyrolępodziemnychzbrojownidlatejwalkiciemnychsił.Z gorącegożelazamożnacudazrobić.W tychwłaśniemiejscachzestalikutopiki.Niektóreokręcanotaśmąjak
miecz,żebypociosierękanieprzeszładalej.Otóżpraktyczniewszyscyurkowiemielitego
typu broń, trzymali je w butach z wysokimi cholewami. Oczywiście strażnicy wiedzieli
o tymprocederze,alenierewidowaliurkówzbytstarannie.
Wtymświeciezłaswójzeswoimzawszepotrafiliznaleźćpłaszczyznęporozumienia.
I niebyłoróżnicy,czychodziłoo złopaństwowe,czykryminalne.Alejaktozawszezezłem
bywa, prowadzi ono do zatracenia. Urkowie mimo swojej lepszej pozycji w stosunku do
więźniówpolitycznychbylipraktyczniedokońcażyciaskazaninałagier.Onibylinastracenie,ichniewypuszczano.Żylijakkrólowie,alepieskiebyłotoichżycie.
XVII. Pamiętam ich po imieniu...

DOKUMENTY

a) Ryszkin z Dniepropietrowska
Ryszkinbyłtobystrychłopakz rodzinyinteligenckiej,przystojny,o ładnych,czarnych
włosach. Jego ojciec był stomatologiem i wstawiał zęby Niemcom. Pracowaliśmy razem
w składzie drzewnym i spaliśmy w jednym baraku. On również wstawiał zęby – złote,
srebrne,robiłkoronkizestaliłożyskowej,świecąjepodgrzewałi polerował.
Tamtegodniamieliśmyprzewieźćdrewnodokopalni–10wagonówjedenzadrugim.
Wagonyprzywiązanebyłydolebiodki –silnego,elektrycznegowalca,naktórynakręcała
sięgrubastalowalina.Maszynazostaławprawionaw ruch,stalnaprężyłasię,zadźwięczała,szarpnęła,wagonikilekkodrgnęły...tymrazemlinaniewytrzymała.
Błyskawicznie,ostrajakbrzytwaodskoczyła,ucinającRyszkinowiobienogiponiżejkolan.
Rany dłuższy czas ropiały, więzienny konował lekarstw nie zapisywał, dawał tylko jodynę,
bandażi kawałszmaty.KiedynogisięszczęśliwiezagoiłyprzydzieliligodoLFT.Jeździłpotemnawózku,któryspecjalniedlaniegozrobiono,pracowałw archiwum,gdziewstawionodla
niegołóżko.Świetniekaligrafował.Dziękiniemuuzyskałemzaświadczenieo dobrymsprawowaniu,podpisaneprzezkomendantówwojskowychSusłowai Funtowa–ważnyjaknatamte
czasydokument.KopalnietamtejszenależałybowiemdoNKWD.MajorFuntowbardzoRysz24

Popatrzprzyjacielu,idąbłatni.
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Opinia napisana przez Ryszkina

kinachwalił–Zamiecziatielnyj parien25,powtarzał.Chłopaktowykorzystał–napisałnamaszynieodpowiedniteksti poszedłdomajora,a onpodpisałi postawiłoryginalnąpieczątkę.
b) Paweł Prudnikow
Pochodziłz Homla–zaNiemcówbyłtamw Schutzpolizei26.Pewnejnocydojegodomu
wpadlipartyzancisowieccy.Wytłuklimucałąrodzinęi spalilidom.Onnaswojeszczęście
czy nieszczęście przeżył. Po wkroczeniu Sowietów dostał wyrok – Workuta 12 lat. Był
dobrymkolegą,razempracowaliśmynaucziastku.
Pewnegodniadonaszegoobozuprzyszedłetap.WśródnowoprzybyłychPawełzobaczyłjednegoz partyzantów–oprawcówswojejrodziny.Nerwowoniewytrzymał,a żei tak
byłomuwszystkojednozaszlachtowałpartyzanta,zadającmu5 ciosównożem.Działosię
towszystkonamoichoczach.Wtedybyłotodlamnienormalnezjawisko,krwiniebojęsię
dodzisiaj.Prudnikoww pokazowymprocesiedostałpięćdodatkowychlat.Napewnonie
wyszedł,jużwtedybyłwykończony.

25
26

Wspaniałychłopak.
Kolaborującez Niemcamiformacjepolicyjne.

301

DOKUMENTY

c) Zachar Sawielewicz Klewcow
Wkopalni[nr]27nanaszymucziastku brygadzistąbyłstarszygość(koło60)ZacharSawielewiczKlewcow.Pochodziłz Donbasu,teżjakRyszkinz Dniepropietrowska,niezwykle
inteligentnyczłowiek.Całeżycieprzepracowałjakoinżyniergórnictwa,umysłowo,pracowałemw jegobrygadzie.Teżmiałzacośwyrok.Byłtowymagającyszef,aleludzki.Krzywdy
nigdynikomuniezrobił.Miałtakiepowiedzenie:„Złemutancerzowii jajkaprzeszkadzają”.

Tadeusz Pietkiewicz
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d) żołnierz z Nowej Ziemi
WtamtychlatachAmerykaniezrzucilibombynaHiroszimęi Nagasaki.Rosjaniewtedy
takiejbronijeszczeniemieli.PospiesznienaNowejZiemizaczęlibudowęurządzeńsłużącychdojejprodukcji.Tapolarnawyspatoogromnyobszar.Terentennajlepiejodpowiadał
założeniomtajnegoprojektu.ObszarpołożonyjestdalekoodNorwegiii Szwecji,i odwielkichmiastrosyjskiejpółnocy–odMurmańskai Archangielska.A odWorkuty...toimnie
zależało.
Jaksięspojrzynamapę,odstronyMorzaBarentsajesttamZatokaNiedźwiedzia.Utworzylinaniejprowizorycznyport.UżywaliteżprzerobionychDouglasów,zamiastkółmającychpłozy,któreniepotrzebowałyspecjalnegolotniska.Pobudowalitamogromneinstalacjei rozszczepialiatomorazprowadzilipróbnewybuchy.Jakjużudoskonalilitęstraszną
broń, to część ludzi tam pracujących zlikwidowali, a część wywieźli. Wszystko to było
oczywiściepodnadzoremNKWD.Natymdoświadczalnympoligoniebyłorównieżsporo
regularnegowojskadoobsługizainstalowanychtamwyrzutnii innychwojskowychurządzeń.Siedziałzemnąjedentakifacet,Rusek,którypracowałtamw czynnejsłużbie.
Pochodził z Leningradu, tam początkowo służył w wojsku.W końcu przerzucili go na
NowąZiemię.Pozwolnieniudocywilazamieszkałw rodzinnymmieście.Pracyw Leningradzieniebyło,pojakimśczasiezabrakłomuśrodkówdożycia.Poszedłwięcdowojenkamatu,czylibiurawojskowego,żebymudaliemeryturę,bobyłnaNowejZiemi,w wojsku,
w czynnejsłużbie,w takimtoa takimroku.Pokazałksiążeczkęwojskową,gdziebyłonapisanewyraźnie–Nowaja Ziemlja i jejkodpocztowy.Emeryturyniedostał,zajęlisięnimza
toczekiści.Wzięligoi posadzilizato,żezdradziłtajemnicę.Wróciłzatemnadalekąpółnoc,
tyle,żetymrazemdowęgla.Jużw obozieopowiadał:„Faktyczniepodpisałem,żemiejsce
mojejsłużbytotajemnicai niemożnanikomuo tymmówić”.Pamiętamgodobrze...
XVIII. Przemoc w łagrze
Enkawudziściw zasadzieniebili–balisiębićwięźniów.Jakktośsięimsprzeciwiał,to
wykańczaligo„dyplomatycznie”.Tych„dyplomatycznych”metodbyłcaływachlarz–a to
jedzenia[nie]dali,w zimnejcelikarceruzostawili,wodyniepozwolilisięnapići...stopniowoczłowiekjakśniegw czerwcutajał.
Najgorszybyłkarcer–prostybudynekz metalowymidrzwiami,zanimicelabezłóżka,
zresztąbezniczegoinnego.Gołeściany,nieogrzewane,a nazewnątrzmrózdominus50!!!
Jakbyłosiętamsamemui niemiałktogrzać,nocoznaczałapewnąśmierć.I szybkipogrzeb.Jakkogośtamszlagtrafił,byłranozabierany,wrzucanynataczkęlubsaniei wiezionyniąkuwolnościwiecznejzazonę.Ziemiabyłaprzezwiększączęśćrokuzupełniezmrożona,ludziniktw niejniechował.Ciz LFTkonwojowaniprzezNKWDwozilitrupyna
odległość100–150metrówodzonyi tamjezostawiali.Teleżącei zmarzniętezwłokiwidać
byłodoskonalez obozu.Wkrótcezlatywałysięodstronymorzaogromne,czarneptaszyska
– pięć do dziesięciu wystarczyło, by w ciągu dwóch godzin z człowieka nic nie zostało.
Jedynieczasamiludzizakopywałosięw tundrzei stawiałosiętabliczkęz numerem.
Przemocniebyłaślepai niebyłaspontaniczna,nawetw Rosji.Wszystkierepresjeodbywałysięw łagpodrozdzielieniu.Równieżkarceryznajdowałysięwłaśnietam–w naszym
mieszkaniu – w obozie. Na szachcie ich oczywiście nie było, kopalnia jest bowiem pro izwodstwem –fabryką,gdzieniewolnorobićwszystkichtychrzeczy,jakierobisięz więźniami,gdysąu siebie.
Tamw kopalniinni,wolniludzieniemieliprawawiedziećwszystkiego.Szachtatojest
naprawdędużykombinati musibyćprofesjonalniezarządzana.Ciężkiprzemysłrządzisię
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swoimitwardymiprawami–trzebaobliczyćwydajność,z jakąsąw staniepracowaćrobotnicy, trzeba wiedzieć, dlaczego jedni pracują lepiej, a inni gorzej, co i kiedy się zepsuje
i dlaczego.Dobrekadryzarządczewysokowykwalifikowanychwolnonajomnych,dorobotybiuroweji techników–rapalszcików,zajmującychsięwysadzaniemskałamonitem,trzebabyłorekrutowaćwśródpracownikównawolności.
XIX. Workucińskie polowanie
Dużochłopakóww zoniechorowałonatubierkulioz –gruźlicę,a jakwiadomo,dobrym
lekarstwemnatojesttłuszcz.Aleskądwziąćw łagrzetłuszcz?Byłytamtakiechłopaki–
cwaniaki,którzyi natoznaleźlisposób.Jakjużmówiłem,międzyjednązonąa drugą,znajdowałsiępustyobszar,a ponimbiegałypsy-strażnicy,bardziejpodobnedowilków.Psy
byływypasionei tłuste.Przywozilijez jakiejśhodowliaerosaniami.Miałyosobnybarak
pozazoną,napewnoogrzewany.
Jakzaczynasiępurga,towidocznośćspadanamaksymalniemetr.Wtedyniektórechłopaki,przeważnieruskie,przecinalidrutyi wyłazilizanaszązonęnatenobszarpomiędzy
ogrodzeniami,byłapaćtepsy.Odbywałosiętow następującysposób–takiwilkpodchodzi i atakuje, skacząc oraz rozdziawiając paszczę. I wtedy wsadza mu się rękę w pysk,
chwytazajęzyki wyrywasięgomocnym,szybkimszarpnięciem.Razemz językiemwyrywasiętakiemupsui więcej.Wtedybestiapadaz głośnymwyciemi jużw zasadzienie
jestw stanieniczrobić.Potemz tychpsówwytapialitłuszczi piliłyżeczkamitakjaktran.
Lekarstwotobyłonajlepszei niezastąpione.Mięsoteżgotowałosięi jadło.Czekiścistarali
sięznajdywaćsprawców,aleniewielemogli.Więźniowiepolowaliw purgę,którazaciera
wszystkieślady.Czekiścirobilialarm,wszystkiereflektorysiępaliły,aleznajdowaliskórę
i trochęmięsa,aleniesprawców.Szukali,badali,robiliśledztwo,niktsięnieprzyznawał.
Łagiernicy,gdysięo kimśdowiedzieli,żekapuje,obcinalibrzytwąjęzyk,szybkoi nażywca.Paręosób,którew tensposóbutraciłymowę,widziałem.Takikryminalista,którytozrobił,napewnonicniepowie,a samaofiaraniebyłapotemw staniesprawcówrozpoznać.
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XX. Ucieczki
Wydobytywęgielgromadziłosięw ogromnychmetalowychbunkrach.Późniejw celu
transportuprzesypywanogodospecjalnychskrzynek.W nichpodwęglempróbowalisię
czasamichowaćskazani,byw tensposóbwydostaćsiępozamiasto.Aleenkawudziściwynaleźlinatosposób.Mieligładkie,stalowepręty,którecopółmetrawbijaliw węgiel.Znalezionychzbiegówzabijanoi wystawianonawidokpublicznykuprzestrodze.Nadechach
przedportierniąleżałopowiedzmydziesięćtrupów.
–Kto budie udirat, tak eto s niom budziet.
Zwłokileżaływ mroziejakzabalsamowanei dobrzepełniłyswojąfunkcję.W kiciuczłowiekdowszystkiegosięprzyzwyczaja.
Natych,copróbowaliucieczkiw sposóbbardziej„tradycyjny”,enkawudziścimieliinny
wynalazek–aerosanie.Pojazdtenmiałzabudowanąkabinęz desekjakruskiezisy,a z tyłu
silnikM-20(takijakiznajdowałsięw samochodachtypuPobiedaorazpolskichWarszawach)
orazśmigło–teżlekkozabudowane.Jakśniegleżałrówno,zmrożonyi bezzasp,tosanieszły
jakbłyskawica,potrafiłyosiągnąćnawetdo100kilometrównagodzinę.W składzałogitakiegopojazduwchodziłodwóchsnajperówsiedzącychpobokach,wyposażonychw długiekbk.
Mieli też lornetki. Na takiej białej płaskiej przestrzeni widać było wszystko po horyzont,
każdynajmniejszyczarnypunkcikw oddalibyłdlanichłatwymcelem. Doniewoliniebrali.
Pojazdstałniedalekozony.Wyjeżdżałdosyćczęsto,oznajmiająctogłośnymhałasem.
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XXI. Bunt więźniów
Starczyło siły na bunt. Oddzieleni od „gdzie indziej” murem bezbrzeżnej przestrzeni
mieliśmy za swoje oczy i uszy, a także za naszych rzeczników wobec świata, jedynie
NKWD.A onijużdoskonalewiedzieli,comówić.Aletutaj,wewnątrznaszejszklanejkuli,
możliwościporozumiewaniasięwięźniówz różnychobozówi kopalńjaknajbardziejistniały.Więźniowieprzemieszczalisięstosunkowoczęstomiędzywysepkaminaszegoarchipelagu,staleprzychodziłyteżuzupełnienia.Toteżinformowalisięwszyscy,żetegoi tego
dniabędziestrajk.W pewnymmomenciewiadomośćtazaczęłasięrozprzestrzeniaćnapodobieństwopożaru.Ktowie,czyniepomagaliw tymnawetludziezesłużbywięziennej,
możenawetktóryśczekista?Toteżróżniludziebyli...
Postulatystreszczałycałynaszstanświadomości:
–Ulepszyćjedzenie.
–Zezwolićnalistyi napaczkiz domu.
–Odemknąćbaraki.
Bunti jegostłumieniewyglądaływręczmodelowo:ludzieodmawialipracy,zaczęlisię
gromadzićnawolnychprzestrzeniach,a częśćpodjęłastrajkokupacyjnyw kopalniach.Przyjechał„negocjator”–generałwojskMWD–spojrzałnakołyszącesięludzkiebłoto,natysiącenumerów,nawiaręnieprzebranązebranąnatakzwanympłodźbiszczu – rozwodjaszczim placu.Uprzejmiesięzapytał:–W cziom dzieło? Cziewo chatitie?27,a numeryw gwizd.
Jestmówca,sąambony.Leczo ilełagierróżniłsięodkościoła,o tyletamtejszeambony
różniłysięodambonkościelnych.Zamiastsłówo miłościi przebaczeniu,łagroweambony
uzbrojonew karabinymaszynowemogłysiaćtylkozło.A międzyambonamiludzkiebłoto.
Naambonachkarabinymaszynowestały...„Generał-negocjator”widzi,żeniemaz kim
rozmawiać,podszedłzatemdodowódcyi powiedział:–Odkryć agoń po izmiennikach rodiny!28 Stalinowskieambonyspełniłyswojezadanie.Krzyżowymogniemwzięlii wytłukli.
A tareszta,costrajkowaław kopalniachnadole,nadoleteżzostała.Kopalniezatopili,zaryli,zasypali...koniec.
„Ibyłazgrozanagłychcisz.I byłapróżniaw całymniebie!”,i niktniewiedział,i nikt
nicniewie.Przeszło,przeminęło.Byłytokopalnie–jakmisięzdaje–6,19i 26.Aledokładnienumeracjiterazjużniepamiętam,bowiadomo–człowiekzamkniętyw chudołku
możei czasamibzduryjakieśopowiadać.A janiechcęwambzduropowiadać–mówięto,
czegobyłemnaocznymświadkiem.Sampracowałemnakopalni[nr]27,przemianowanej
latapóźniejna„Zapolaraną”i w końcu„Sierwerną”.Obecnie27.niemaoczywiściew spisie–określałosięjąjakobywszaja 27, a szcias siewiernaja.Zmianynazwniebyłyprzypadkowe – w logice systemu leżała częsta zmiana dekoracji. Tak jak sam kat też często
zmieniałskórę–CzeKa,OGPU,GPU,NKWD,KGB...
Tymczasemzekiszumielitrochę,aledopracychodzili.A potychstrajkachniektóresprawyczęściowozałatwili–większośćdopierojakzmarłStalin.
XXII. Szczury
Cosięwtedywydarzyło,trudnopowiedzieć.Byłdzieńjakinne,z palącymmrozemi korytarzamiw śniegu.A jednakpociągi,którewtedywyjechałyzeskamieniałymciepłemna
ciepłepołudnie,stawałystopniowow środkutundry.Ichkołaślizgałysięnamiażdżonym
mięsie.Szczurzymmięsie.Dlaczegojednegodniawszystkieworkucińskieszczuryposta27
28

O cochodzi?Czegochcecie?
Otworzyćogieńdozdrajcówojczyzny!
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nowiły stąd wywędrować? Czy dlatego, bo są tak podobne do nas, że testuje się na nich
noweludzkielekarstwai prowadzieksperymentymająceodwzorowywaćsocjologicznezachowanialudzi?Możedlategoudzieliłaimsięnaszaszarpiącaludzkatęsknotazawolnością,ciepłem,zielenią,słońcem?Możedlatego.A możegoniłaichjakaśinnaszczurzatęsknota,a możetakjaknasw Workuciepodstawowezwierzęceinstynkty?I jakmy,taki one
miałyjednądrogę,bytomarzeniezrealizować–drogężelazną.Zbudowanąw latachtrzydziestychnazasadzie„jedenpodkład–jedenzmarłyz zimnai przepracowaniaczłowiek”.
Wszystkoinnepokrywałkilkumetrowyśnieg,tylkowyrytyw białejśmiercikorytarzprowadziłdoinnego,piękniejszegoświata.I tenkorytarzwybrałyszczury.Całymitysiącami
uciekałynimz mokrychkopalnii gnijącychbaraków.Byledalejodtegostrasznegomiejsca.Podobracającesięw jałowymwysiłkukołaopasłycholbrzymówz czerwonymigwiazdamisypałosiępiaseki takkrokpokroku,miażdżąckolejneszczurzemarzenia,węgielposuwał się do przodu. Ile dni to trwało, nie wiem. Pamiętam tylko, że później do końca
mojegopobytuzakołempolarnymniewidziałemw kopalnianijednegoszczura.

29

Uwaga!Bierzcieprzesyłkiodrodziców!
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XXIII. Oswobodzenie
PośmierciStalinastrażnicyzrobilisięjacyśinni,przestalinastakścigać,wytworzyłasię
niecoinnaatmosfera.Nieodrazui stopniowo–Stalinzmarłbodajw marcu,a większyluz
w łagrzepowstałdopieropodkoniec1953r.W rokpośmierciStalinazezwoliliraznarok
napisaćlistdodomu,jeśliktośmiałrodzinę.Pozatymzaczęłaprzychodzićkorespondencja
–po9 latachdostałempierwsząpocztęodbliskich!!!Pocztylionz torbą(teżjakiświęzień)
wszedłnadużyplacprzykopalnii krzyknął:–Wnimanie! Ot raditiljej pieriedaczu imiejtie!29.Poczymzacząłwyczytywaćnazwiska.A potemtojużregularniedostawalilistyCi,
którychrodzinysiędowiedziały,żepocztadołagrówdochodzi.Jakoglądałemmojelisty,to
każdybyłotwartyi przeczytanyprzezcenzurę.Mniejwięcejw tymczasiezdjęlinamrównieżnumeryi zniknęłypuszkiz farbą.Byłatonaprawdędużaulga,bonietrzebabyłoich
stalepoprawiaći malować.Kolejnązmianąnalepszebyłoto,żeprzestalizamykaćbarakipo
naszymprzyjściuz pracy.Nabierałotoszczególnegoznaczenia,kiedyrobiłosięciepło.Lato
trwałotamjakiśmiesiąc,możepółtora.Trawapokazywałasięnatrochęi mogliśmywtedy
spacerowaćodbarakudobaraku.W roku1954niektórzywięźniowiezrobiliboisko.Byłto
poprostuuporządkowanyteren,gdziekopanopiłkę,żebyznowutrochęsięuczłowieczyć.
Wlipcu1954r.wyszłozarządzeniez Kremla,którew konsekwencjidałomiwolność.
Odwydaniategozarządzeniaminąłjeszczelipiec,sierpień,wrzesień,październik,a w listopadziewyszedłemz łagru.
Wyzwoleniebyłoniespodziewane.W zasadziejakprzejściedoinnego,chybatrochęobcegoświata.Jajużbyłemstamtąd,z Workuty,z łagrów,z zamarzniętegosmrodu.Takjak
podczasprzesłuchanialedwomówiłemporosyjsku,tak10latponimprawiew ogólenie
mówiłempopolsku.W chwiligdymniezaaresztowaliporosyjskuniepotrafiłempowiedziećanisłowa.Podwóchmiesiącachjazdydołagrujużtrochęporosyjskumówiłem,a po
rokulubpopółtoratojużdosłownieśpiewałemw tymjęzyku.I udarjenije,czyliakcentbył
nienaganny i wymowa, a te wszystkie miękkie i twarde głoski umiałem wymawiać jak
rdzennyRosjanin.Byłemwtedyprzecieżmłodymchłopakiemi takszybkotenjęzykopanowałem,żeażsamsiędziwiłem.W oboziebardzoszybkoprzeszedłemz polskiegonarosyjski.Początkowojakszedłemspać,tojeszczesięmodliłem,potemjużtylkoprzedsnemsię
przeżegnałem, a z czasem człowiek jakoś odzwyczaił się i od tego, bo czas jednak robi
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Strony z książki pracy z Workuty
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swoje. Gdybymupierałsięprzyjęzykupolskim,tobymniezatłukli.Mówili:„Polaktotaka
jewrjejska30 morda”.Nawetniewiem,czywśródwięźniówbyłjakiśPolak,możei tak,ale
jeżeli był,tosięnieprzyznawał–i jakz ranawstaniesz,towciążtylkoruski,ruskii ruski.
WdekrecieMalenkowaz 1954r.chodziłomniejwięcejo to,żejeżeliktośpopełniłprzestępstwopolityczne,będącnieletnim,mazostać„pomiłowany”.PrzychodzizatemNariad czik i mówi:–Dzisiajdopracynieidziecie.Potemzabieramniekonwój,wyprowadzaza
zonę,gdzieotrzymujękrótkieinstrukcje.–Wnimanie, za szag w prawo lub szag w lewo bu diem strielat’31.Potemmarsz,15kilometrówtundrąw śniegu,w konwojudosądu.Wyglądamniecojakbłazenw mojejfufajcei w spodniachwatowych.Chudystrasznie.

Zaświadczenie z archiwum Republiki Komi o pracy w Workucie

30

Żydowska.
Uwaga,krokw prawo,krokw lewo,a będziemystrzelać.
32 Ławników.
33 Sprawyosobowe.
34 Sprawę.
35 Sprawdzajcie,tenczynieten.Patrzciedokładnie.
31
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Razemzemnąprzybyłotam12osób.Strażniktrzymałnasw pogotowiui wywoływał
kolejnopoliterze.Wprowadzonomniedopokoju,siedziałotam10osób–ruskiebaby,pełniącefunkcjęzasiedatieli32, grubekaczki,żonyoficerówNKWDi jedensędzia,oczywiście
czekista,alew sądziebyłpocywilnemu.Poprosiło dokumenty.Przynieśliniedużąteczkę
–licznyje dieła33,z wyciśniętymherbemnaczerwonymlaku.
–Uwagatowarzysze!Będęrozpatrywaćdieło34 PietkiewiczaTadeuszaŁawrientiewicza.
Otwierateczkę.Nasamejgórzew dokumentachbyłyzdjęcia.15zdjęćkryminalnych,na
którychjestemrozebranydonagai stojęw rozmaitychpozach,tyłem,przodem,z profilu.
Wszystkopokazanedosłownie,słowoupokorzeniemiałotutajtyleróżnychznaczeń...Nie
jaku Amerykanówzbierającychodciskipalców.Pokazujemojenagieaktywszystkimtym
kaczkomi pytasięich:
–Prawierajtie, tot ili nie tot. Smatritie toczno!35 Babygapiąsięnaniei gapią,poczym
odpowiadająchórem:
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–Każetsa tot36.Powtarza:–Tot ili niet? Onekrótko:–Tot.Odkładazdjęciai pyta:–Za
cokarany?Odpowiadasobie:–Za izmienienie rodziny!37.
– Jakiej ojczyzny?! – odpowiadam. Sędzia na to: – Ja się nie zgadzam z tym, że wy
jesteściePolakiem,wylepiejrozmawiacieporuskuniżja,udarienie38 jaku ruskiego.Co
zrobiłeśpodczaswojny?
Jamówię:–Nic,cojamogłemrobić?Tosprawaprzeszła.
–WyszłozarządzenieodRadyMinistrów,żebędzieszoswobodzony.
Zwróciłsiędokaczek-ławników:–Kak wy towariszczi – protiw ili niet?
Onechórem:–U nas protiw nicziewo nietu.
–Nu choroszo, tak was oswobadim. Starszina, bieri jewo!39
Krótkitemat,sprawawłaściwiedlaformalności,dokumentyzostaływidocznieprzesłanez Moskwybądźz MWD.Zarządzenia,któremniestamtądwybawiło,niewidziałem,dopieropóźniejdowiedziałemsięo nimszczegółowo.
Cociekawe–w tymmomencie,kiedypowiedzianomi,żebędężył,żebędęwolny,żeto
wszystkokiedyśsięskończy,niezrobiłomisięanizimno,anigorąco.Jakjużmówiłem,wrosłemw towszystko,dowszystkiegosięprzyzwyczaiłem,boi dowszystkiegomożnasięprzyzwyczaić.Byłemgórnikiem-łagiernikiem,przeszłośćbyłazupełnieinna,dawnai niepewna.
Przyszłościpoprostuniebyło.Alboinaczej,przyszłośćbyłajedynienajbliższa–byłniąkonwój,czylitrzechżołnierzy,dwóchz karabinami,jedenz krótkąbronią.Poleceniesędziego-czekisty:–Starszina, bieri jewo.Więcmniewzięli,kolejne15kilometróww drugąstronę.
Jeszczetrzymiesiącepracowałemnakopalni.Potymczasietaknaprawdęzapomniałemo całejtejsytuacjiw sądzie.Jaimpoprostuniewierzyłemi dodzisiajniewierzę.I niebyłem
w tymodosobniony–jakwychodziłemz kicia,chłopakimówili:„Jaknaprawdębędzieszna
swobodzie,touwierzymy”.Naprawdęnikt,aletoniktniedawałwiary,żejawychodzę.
Potychtrzechmiesiącachprzyszłowidoczniepotwierdzeniewyrokumojegooswobodzenia.I wypuścilimnie.No,takpoprawdzietoniedokońcawypuścili.Wyprowadziliza
obóz,wzięlipodkonwóji poprowadzilinapieresilnyj punkt.Toteżbyłłagier,tylkoprzejściowy,takasortirowka,czyściec,gdzietrafiająludzie,którzyprzychodząlubwychodzą.
Spędziłemtamjeszcze5 dni.
Wzasadziez nikimsięspecjalnienieżegnałem.Miałemtamjednegokolegę,tomurękę
podałem.Powiedziałem:–Ujezżaju sam, nie znaju kuda40.Niktmiwtedyjeszczenicnie
powiedział,gdziemamjechać.
Byłrok1954.CzasoswobodzeniaprzyszedłzagenerałaMalenkowa,mniejwięcejwtedy, kiedy postrzelali się te drakony na Kremlu. Siedziałem w Workucie na pieriesylnom.
W końcumówidomnienaczelnik:–Tyoddzisiajbędzieszwolny,dawajzemną.
–Kuda budu jechat’ grażdanin naczialnik? W Polszu?41
–Ty durak!42,tam,gdziewamkażemy.Tutajmaszswójadres.
Niewiedziałem,żemamabyławywiezionanaSyberię. Wydalitakimałyświstek,druk
dającymiprawodobezpłatnegoprzejazduz KomidoKrasnojarskiegoKraju.Takwięcwy36

Wydajesię,żeten.
Zazdradęojczyzny!
38 Akcent.
39 Jakwaszezdanietowarzysze–przeciwkoczynie?Myprzeciwkoniczegoniemamy.Nodobrze,zatem
wasoswobodzimy.Straż,zabraćgo!
40 Wyjeżdżam,niewiemgdzie.
41 Dokądbędęjechaćobywatelunaczelniku?DoPolski?
42 Tygłupku!
37
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zwolenieoznaczałoSyberię.Workutabyłapoprostugłębszymkręgiempiekieł,byłaczymś
jeszczestraszniejszymodtego,cotworzyłocarskiesamodzierżawie.Byładalejnapółnoc,
bardziejśmiercionośna,bardziejnieludzkaniżktokolwiekw XIXw.odważyłsięmyśleć.
Nawetjużterazniewiem,czyimrzeczywiściechodziłoo tenwęgiel.Czysiłystojąceza
powstaniemWorkutyniebyłyznacznieodniegociemniejsze...
Zchwiląmojegooswobodzenianajbardziejwłaśniezapamiętałemtenwzrokczekistów,kiedywydawalimizezwolenienaprzejazd.Patrzylisięnamniei patrzyli,alenicniemówili.
Nawyjazddalimiz 5 kgsucharów,kilogramsłoninyjełkiej,żółteji półgłowycukru,
trzygazetyoraz10paczektytoniu–łodygciętychnadrobno.Dostałemteżworekbrezentowy,takijaknosząmarynarze,i doniegowszystkoposkładali.
Przyprowadzilimnienawartownię–tzw.prochadanaja i zaczęlimnietamsprawdzać.
Zrobilimizdjęcie,ważyłemnanimpewnieze40kg,niewięcej.WyglądałemjakJudasz,
skórai kości,w fufajce,watowychspodniachi kierzowychbutach.Miałem25lat,alebyłembystry,konkretnyi doświadczonyorazumysłowosprawny,jakbymmiałlat50.Jednym
słowembyłemwtedyażtaki,żepieczątkiniebyłogdzienamniepostawić.
Strażnikmówizamną:–Idźprostonadworzec.Patrzędookoła,nikogoniema.–Znajdę,powiedziałem.Rozejrzałemsięjeszczerazi zarazudałemsięw stronędworca.Szedłem
kawałczasu,oglądającsięcochwilazasiebie.Wiedziałem,żejestemwolny,alesamsobie
niewierzyłem.W istocienadalniezdawałemsobiez tegosprawy.Doszłotodomniedopierojakz MoskwyjechałemnaWładywostoki wtedystanęłyprzedemnąwszystkiezwiązanez tymproblemy.Nakażdymkrokuniebezpieczeństwo,wszędziewrogowie.Uratowałamnietawolażycia,dużoteżzależyodsilnegocharakteru.Dlategojai dzisiajtakijestem.
Nastacjipytamsiężeleznodorożnika,kiedybędziepociągdoJarosławia.Dowiedziałem
się, że raz na dobę. Było na stacji też dwóch młodych chłopaków, z tej samej amnestii
i razempojechaliśmydoJarosławia.Jarosławtocentralnywęzełkolejowy,znajdujesiętam
dużotorówbiegnącychw różnestronyświata,węgielidziedzieńi noc.Jednaz tychdróg
prowadzidoBraniewa,doktóregoteżdocierałwęgielz Workuty.
Wtedyprzykażdympociąguosobowymdopiętybyłwięziennywagon,któregonazywano „Stołypin”. W wagonie tym wydzielono cele i toczyło się normalne życie więzienne.
Zapakowalinasdotegowagonui pojechaliśmyprzezIntę,Uchtę,Peczorę,Kotłasi duży
węzełkolejowyJarosław–doMoskwy.
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XXIV. Syberia
WstolicyimperiumwysiadłemnaBiałoruskim Wakzale.Powiedziałemtam,żepotrzebujęnaWładywostoki spytałem,gdziemamsięzgłosić.–Idźdometrai metremdojedziesz
doPawieleckoje i tampójdziesznaCentralnyj-Wostocznyj,stamtądpojedziesznaWładywostok.Dotarłemw końcunaCentralnyj-Wostocznyj.Czekam4 doby.W końcusłyszęod
milicjanta:
–Szto ty diełajesz?Pokazujęmukartkę.
–Aaa,z obozu.
–Jadędorodziny,dostacjiKamarcziaga,ponad4000kilometrówodMoskwy.Czekam
już4 doby.
–A dlaczegowcześniejsięniezgłosiłeś?Macieprzecieżpierwszeństwoodjazdu,żebyścienierozrabiali.
Janiebyłemłobuzemi dodzisiajnimniejestem,żebyrozrabiać,alefaktyczniezałatwili
mipociąg.Dalinumerwagonui przedział.Całyczaspodróżowałemw jednymwagonie–
dalnoświedowani.Odczepialigoi podłączali–jajechałem.Tamw każdymwagoniejest
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prawadnik bądź prawadnica43, który ma własny przedział z samowarami. Stacje były co
100–200kilometrów.Podwóchtygodniachdojechaliśmydomojej.Prawadnica poinformowałamnie,żeakuratnaniejpociągsięniezatrzymuje,alezadzwoniładomaszynisty,po
czympojakimśczasieprzyszłai mówi:–Wstawaj,tojużstacja.Z WorkutydoKamarcziagi,mojegocelupodróży,jechałemtrzytygodnie.
Pociągzatrąbił,stanął.–Wyskakujbystro.Dalimijeszczezaświadczeniez informacją,
dojakiejmiejscowościmamsięzgłosić.Pociągpojechał,jazostałem.Rozglądamsię–dookołażadnegodworca,tylkoodkrytaprzestrzeń.Niemażywegoducha.W poluwidzenia
jedyniewagonbezkółi mnóstwowęgladlapociągów.Obszedłemdookołatenwagoni znalazłemnanimnapisWakzał44.Czylijestemw Kamarcziadze.Słyszę–ktośsięruszaw środku,drzwisięodmykają.Czapkaruska,twarzledwowidać.Z wygląduczełdon45.Wypowiadanajrozsądniejszew tejsytuacjisłowa:
–Czegochcesz?I zarazpotem:–A maszcozapalić?
Jataknato:–Tak,mam.Drogiszukam,domiejscowościSzałoile?
–30kilometrów.Mnogo,niedojdziesz.Zajdźdomniedowagonu.
Byłojużpopołudniu.
Wśrodkubrudi smród.Siedzi,maobokpiecyk–kozę.
–Dokądidziesz?
Mówięnazwęmiejscowości–Murtuk.
–Toze300kilometrówścieżkamiprzeztajgę.Skądtywracasz?
–Trzylataw marynarcesłużyłem–kłamięgładko.Prawdypowiedziećniebyłomożna.
Koledzyw Workucieuprzedzalimnie,żebymnikomusięnieprzyznawał,żebyłemw łagrze,bomniezniszczą.Miałemkrótkostrzyżonewłosy,mówiłemwięc,żez wojskajadę.
–Gdziesłużyłeś?
–naBałtijskom Morie?
–A czemututajjedziesz?
–Naurlop.Zapalimy?
Wyjmujęmachorkę.I takrozmawiamy.Pomałuzaczynamnierozszyfrowywać.W końcuposzliśmyspać.Ogieńdośćszybkozgasł,zimnobyłocałąnoc.Aleczłowiekprzyzwyczajony,toi spałbezproblemu.Nadranemwyruszyłem,poszedłemszybkoi dowieczora
doszedłemdotejpierwszejmiejscowości.Tamfunkcjonowałocośnakształtoberży,stały
samowary,gotowalikipiatok.Możnabyłousiąśćw kąciei podrzemać.
Przenocowałem i ruszyłem w dalszą drogę. Wędrowałem do kolejnych miejscowości
i wychodzącz nich,pytałemsię,dokądmamiśćdalej.Należałopodążaćgłównątrapinką46,
niebezpieczniegdziekolwiekskręcać,w tajdzełatwosięzgubići zamarznąć.Z KamarcziagiposzedłemdoNarwy–20kilometrówpiechotą.Jednąnocprzespałempoddrzewem,ja
naprawdęwtedyniczegosięniebałem.PrzedPimiąwycinalilasi w celuwywozudrewna
zbudowali na długości 7–8 kilometrów kolejkę wąskotorową. Podjechałem nią kawałek,
dość ryzykownie zresztą, bo drewno się strasznie kolebało i mogło mi zmiażdżyć nogi.
Z Narwy do Pimii było tajgą łącznie 47 kilometrów, prawie 50.W Pimii była stołówka,
dostałemw niejkapuśniakuz dokładkąi instrukcjenadalsządrogę.W stołówcetejdzięki
uprzejmościpracującejtamdziewczynyspędziłemnoc.
43

Konduktor,konduktorka.
Dworzeckolejowy.
45 RdzennySybirak.
46 Ścieżką.
44
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Z Pimii było kolejnych 50 kilometrów do Pragonnej, a z niej do Murtuka jeszcze 30.
Murtukznajdowałsięzawartką,szybkopłynącąw wąwoziesyberyjskąrzeką–Kołbą.Doszedłemdoniejjakjużbyłopóźno,zacząłpadaćdeszcz.Przezrzekęzostałazawieszonana
rolkachstalowalina,a doniejpodpiętatratwa.Byłapodrugiejstronie,więcprzeciągnąłem
jąnaswoją.Podjechałemnaśrodekrzeki,prądbyłsilny.Podługichzmaganiachprzejechałemw końcunadrugibrzeg.Tamwykręciłemciuchyi poszedłemdalej.
Popewnymczasieusłyszałemszczekaniepsówi w końcuwszedłemdowioski–byłto
Murtuk.Przyjechałemtamwczesnązimą–2 grudnia1954r.
Wosadziespotkałemmałądziewczynkę,wieku7–8lat.Okazałosię,żetoPolka.Spytałemsięo moichbliskich.

Msza święta

47

Mamusiu,witaj!
Mamusiu,niemogęinaczejjakporosyjsku.
49 Mamo,niebądźsmutna,jajeszczebędęmówiłpopolsku.
48
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–W środkuposiołka polewejstronie,długibarak,jakpanwejdziedośrodka,todrugie
drzwipolewejstronie–wyszczebiotała.
Drugiedrzwi.Wchodzę,patrzę–Mamusia.Bezproblemupoznała,rozpłakałasię,siostra jak przyszła nieco później, też cała zalała się łzami. Pamiętajmy, że byłem jedynym
synem,któryprzeżył.Braciazaginęlibezwieści...
–Mamasza! –mówię–zdrastwujtie!47
–CotyTadek,zapomniałeśpopolskurozmawiać?
–Mamasza –jejmówię–Ja nie magu inacze kak pa russki48.
Itakmamasiębardzomartwiła.Podwóchtygodniachmówi:–Tadek,tybędzieszsięwygłupiaćczynie?Jajejmówię:–Mama nie skucziaj, ja budu jeszczie goworit’ po polski49.
I rzeczywiście,pojakimśczasiezacząłemsylabizować,a potemtojuższłomicorazlepiej.

Tadeusz Pietkiewicz

Wposiołku byłakomórkaNKWD,a w niejśledczyenkawudzista.Musiałemsięu niego
zameldowaći zarejestrować.Zaświadczeniemizabrał.
–W każdąsobotęproszęsiędomniezgłosićnauczot,żepanjestobecny.Bojaknie,to
będziemyszukać.
Poszedłem do nadleśnictwa i pracowałem rok czasu w lesie. Pracowałem tam już nie
jakoniewolnik,alepracownik,którydostajewynagrodzenie.

DOKUMENTY

XXV. Osada
NaszaosadaznajdowałasięnadKołbą,dopływemMany.Mieszkaliśmyw barakach,niecopodobnychdotychz łagru.W jednymbudynkumieszkałood15do20rodzin.Barak
przedzielonybyłdługimkorytarzem,w którympopraweji lewejstronieznajdowały[się]
„mieszkania”.Przeciętnemieszkanieskładałosięz pokojui kuchni,dwóchokieni pieca
opalanego drewnem. Opał nie stanowił problemu, wystarczyło pójść w las. Z pnia rąbać
drewna pod żadnym pozorem nie mogliśmy, ale były gałęzie, które zostały po wyrębie
drzew.Latem,jakrobiłosięciepło,przygotowywaliśmywiększezapasydrewnanazimę
i składowaliśmyjew szopieprzybarakach.Nadrzekąurządzonoteżmałąelektrownię,tak
żemieliśmydodyspozycjirównieżprąd.
XXVI. „Tajga prawo, niedźwiedź prokurator”
Tedziewczynynatymzdjęciutakieładne!Aletakiesądlatego,bodopierocoprzyjechały.Niestetypóźniej,jakjużwyjeżdżałem,towręczszmatysięz nichzrobiły.Onepoprostu„wypracowałysię”w tejtajdze.Dziewczynamusiałatampracowaćw lesiesiekierąna
równiz mężczyzną,około10godzin,a rąbałosiędrzewai po50metrówwysokości.Żeby
dostaćwynagrodzenie,normętrzebabyłowyrobić.TedziewczynyzezdjęciatoLitwinki,
wzięteprostoodrodziców–kułaków.Rosjaniewywoziliwszystkichpokolei,ładowaliich
dotransportówi wysyłalinaprzymusoweprace.Zresztąktopojedzietam–w tajgę–z własnej wolipracowaći tow takichwarunkach!Ruskiew każdymrazieniechcielitamjechać.
W tajdzepoprostuniemażycia,komaryi meszkigryządzieńi noc.Dochodządotegodzikie zwierzęta, mówi się: „Tajga prawo, niedźwiedź prokurator”. Władzy państwowej nie
byłotamwiele–stacjonowałotampoprostutrochęczekistówi onitrzymalinadzórnadzesłanymi.Nadzórówwyglądałtak,żew każdąsobotętrzebabyłomeldowaćswojąobecność.Niemieliśmyprawaopuszczaćterenu.Zresztąjakpójdziesiętakpoprostuw tajgę,
toi taksięzginie.IlutamPolakówzesłanoi ilustamtądniewróciło,niktniewiei wiedzieć
niebędzie.Dowielumiejscpołożonychw głębiSyberiiniebyłoprzecieżłatwegodostępu,
żadnegodojazdu,koleianinawetporządnejdrogi.Alejatambyłemi widziałemtesprawy
–przecieżgdybymniebyłi niewidział,tobymterazo tymnieopowiadał.
Obszar,gdzieprzebywaliśmy,znajdowałsięniedalekomongolskiejgranicy.Jakwspominałem, mieszkali tam przeważnie sami skazańcy. Jedyną ludnością, którą można było
uznaćzamiejscową,byliczełdoni,rdzenniSybiracy,Rosjanie.Koczowalinapodobieństwo
Eskimosów,mieszkaliw jednejmiejscowościroklubdwa,dopókitajgabyłablisko.Jakją
w pobliżuwycięto,przenosilisiędalej.
Codziennietrzebabyłowyrąbaćokreślonąilośćdrzewa.Krzakinależałodorazuskładać
najednomiejscei spalać,a ściętedrzewazwoziłosiępotemnapłodźbiszcze,toznaczyna
duży, wykarczowanyplac.Ciągnikiprzywoziłytamtakienaokotrzydziestometrowechłysty
i cięłosięjenapięciometrowe,standardowekawałki.Następnieprzyjeżdżałysamochody
i ładowanonanieręczniedrewno–dźwigówtamniebyło.Kładliśmywięctebelenasamochody,poczymsiadałonanichodośmiudodziesięciuludzi.
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Ciągnik KT12

Kobiety nad Kołbą
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Syberia,
spław drewna
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ZnaszegorejonudrewnowoziłosięnastosunkowoszerokąrzekęManę,doktórejwpadałylicznegórskiepotoki.Składanojeprzezcałązimę,takżenapoczątkuwiosny,naprzestrzeni20–30kilometrówcałarzekazasłanabyłatymdrewnem.Wiosnaprzychodziłapóźno, w czerwcu gdzieś dopiero i wtedy las zaczynał swoją wagą płynąć Maną i innymi
dopływamidoJeniseja.Nimdrewnoszłojeszczejakieś800kilometrówdoKrasnojarska.
A w Krasnojarskustałymaszynyi wyłapywałytenlas,którypotemładowanybyłnawagony.
Zaopatrzeniedoosaddostarczałosięnatomiastzimą.Lódnarzekachsyberyjskichjest
takgruby,żecałązimębyływ staniejeździćponimciągnikiS-80.Woziłyonezaopatrzenie z Krasnojarska i innych miejscowości. Do tego zaopatrzenia należały rozmaite oleje,
smary,jakrównieżmargaryny,zapałkii rozmaiteproduktypierwszejpotrzeby,takiejaknici
i guziki,słowemwszystkocopotrzebnejestdoprzeżycianaSyberii.Niebyłotammłynów,
więctrzebabyłodowieźćrównieżmąkęnachleb.To,cociągnikiprzywiozłyzimą,musiałostarczyćnacałysezonwiosenno-letni.Samolotemdotejnaszejgłuszyniedałosiędotrzeć,o lotniskachoczywiścieniebyłocomarzyć.
LatonaSyberiibyłodłuższe,nietakiejakwWorkucie.W okolicachKamarcziagijużod
majarobiłosięcieplej.Zimnorobiłosiędopieroodpaździernika.Możliwościzdobyciajedzeniabyłytamnieporównywalniewiększeniżnajałoweji więziennejpółnocy.W pewnym
miejscunadrzekąnaskarpieznaleźliśmykawałekdobrejziemi.Niektórzyz mieszkańców
osadychodzilitamwyposażeniw łopatkii sadziliwarzywaorazziemniaki.Natomiastw tajdzezbieraliśmydzikiczosnek,takiz grubąłodygą.Nacieraliśmynimchlebi jedliśmyz wędliną.Tajgastanowiłatamprawo,alejednocześniespichlerz.Przyrodasyberyjskamimoże
surowabyłajednakbogatai dzieliłasięz namiswoimizasobami.Zresztądużychoczekiwańniemieliśmy.
PodkoniecmojegopobytunaSyberiidorobiłemsiędubeltówki.Poszedłemdoenkawudzistyz prośbąo zezwolenienabroń.Początkowoniechciałsięzgodzić.Konieckońcówkosztowałomnietokilkaflaszekwódki.Strzelbęładowałosięalbokulami(tonaniedźwiedzia),
albokartaczami(naptaki).Chodziłemnapolowaniadotajgi.Polowałemprzeważnienariab cziki,będącerodzajemkuropatwy.Byłylekkowiększeodgołębi.Mięsosyte,doskonaleuzupełniało tamtejszą dietę. Polowania początkowo nie za bardzo mi wychodziły. Pomogli mi
tamtejsimyśliwi,ciczełdoni,którzydośćszybkonauczylimniewłaściwychtechnik.
Naszdiesiatnik50 miałczteryżonyi żadnaz nimsięniekłóciła.Szedłnanoc,doktórej
chciał.
Pewnegodniamówidomnie:
–Tadek,dlaczegotyniejedzieszdoPolski?
Mówię:–Janiczegonie znaju!51
–Kak niczego nie znajecie?52 Jatobiedamurlop,trzebasięspieszyć,borepatriacjasię
skończy.
Byłgrudzień.Pojechałem,częściowokonno,doKrasnojarskanapolskipunktrepatriacyjny.Mamai siostramiałydokumentyświadczące,żejesteśmyPolakami.Naichpodstawiezacząłemzałatwiaćformalności.
Wpunkcierepatriacyjnymzapytalisięmnie:
–Dlaczegopanporuskurozmawia?
–Diesiat’ liet był w Komi w łagierie53.
50

Brygadzista.
Janicniewiem!
52 Jaktonicniewiecie?
53 Dziesięćlatbyłemw Komiw obozie.
51
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Lespromchoz
w Murtuku

–Tosięzdarza,możepandalejmówićporosyjsku.
W ciągu dwóch godzin wydali dokumenty całej rodzinie, w tym kuzynowi. Dali nam
zezwolenienawyjazdz KrasnojarskiegoKrajudoPolskoj Narodonoj Respubliki.Z nimi
pojechałem,nietracącczasu,z powrotemdomojejmiejscowości.Rozliczyłemsięszybko
z moimpromchozem,poczymposzedłemdospieccziasti, czyli priedsiedatiela54 NKWD
w mojejmiejscowości.Onirozliczylinasw ciągudwóchdni.
RzekizamieniająsięzimąnaSyberiiw całkiemdobrejjakościdrogi.SzczególniedotyczytopotężnejrzekiJenisej.Jedziesięponiejjakpoautostradzie,szerokajestczasamina
3 kilometry,takżeniewidaćdrugiegobrzegu.Jakściśniemróz,ciągnikiidądzieńi noc.
Jedenz nichjadącypotowarwziąłnaszesobą.Rzeczyżadnychzesobąniebraliśmy,bo
takmiędzyBogiema prawdąniezabardzobyłocowziąć. DotarliśmydoKrasnojarska.Tam
stałnabocznicypociągrepatriacyjnyi nimw 1956r.wróciliśmydoPolski.Ostatnietapwędrówkidokrajuliczyłpięćtysięcykilometrów.Przyjechaliśmyostatnimtakimtransportem.
ZawdzięczamytotemuPietraczience,brygadziściesyberyjskiemu,cotomiałczteryżony.

54
55

Przedstawiciela.
Ktomówiporosyjsku?Jestnamktośpotrzebnynakomendantauchodźców.
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XXVII. Piękny powrót
DokrajudotarliśmyprzezKijówi Lwów.Punktrepatriacyjnywyznaczononamw Nowym
Sączu.Transportbyłstosunkowoduży,jechałonimokołodwatysiąceosób.Pociągskładałsię
z wagonówosobowych.Dopociągudołączonybyłteżwagonspecjalny,w którympodróżowałacałaśmietankawojskaNKWD–kapitanowie,podpułkownicyi pułkownicy,którzyprowadzilinasztransport.Pewnegodniajedenz nichprzyszedłdonaszegowagonui pyta:
– Kto pa ruski goworit? Nam nużny kto to na komiendanta ubieżuszczich55.
Nazywali nas, jadących z nieludzkiej ziemi, ubieżuszczimi. Hmm, może mieli rację.
Zgłosiłemsię.
–Dawaj s nami!
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Enkawudziścizaprowadzilimniedoswojegowagonu.Pilitamwódkę,poczęstowalinią
i mianowalinaczelnikiemeszelonu.Zaczęlimnienastępnieuświadamiać,żejakbędziemy
podjeżdżaćpodgranicę,zacznąrozdawaćubraniatym,którzypotrzebują.
–Mywasprzeprowadzamynadrugieżycie,trzebawasbędzieprzemundurować.Będziemy–mówią–dawaćubranialepsze,żebyścieniejechalidoPolskiw takichłachmanach.
Razdziennienawiększychstacjachpowiadomimywas,gdziebędzieciepobieraćposiłki.
Proszętotakzorganizować,żebywszyscybylinakarmieni,żebyludzieniebyliprzytym
oszukanii żebykażdydostałswojąporcję.
Itaksięrzeczywiściedziało,pociągzatrzymywałsięnawiększychstacjach,czasamina
zapasowymtorze,przepuszczałinnepociągi,nabierałwodylubwęgla.Dawalizupę,kotlety i kaszę.Rzeczywiściestarałemsiętakwszystkichnakarmić,żebyniktniebyłgłodny.
Musiałemteżtrzymaćporządek.InniPolacyzarzucalimiczęsto,żejestemkapuś.
Czas wolno płynął. Kiedy zostawiali nas dłuższy czas na bocznicy, ludzie wychodzili
z pociągui jakmielijakieśruble,kupowalidrobnejedzenie.Takprzemierzyliśmyogromny szmat terenu i w końcu podjechaliśmy pod granicę. Za Lwowem zatrzymaliśmy się
w szczerympolu.
PrzyszłodomnieNKWD:
–Słuszaj, szcias prijdut masziny56,maszlistygotowe?
–Kanieszna!57 Mówiądalej:
–Smatri,ktoźleubrany,tobędzieszwydawaćmuubranie.
Przyjechałoz pięćzisow.Dawałemubraniapokoleiwszystkim,beztejlisty,którąkazali
mi przygotować. Były to takie ubrania ruskie z pokrzywy, materiał raczej słabej jakości.
Sobiewybrałemgarnitur,nałożyłemspodniei marynarkę,dobrałemczapkę.Dlamamusi
wziąłempłaszcz,ubrałempozatymsiostręi kuzyna,któryjechałz nami.Generalniewszyscy,którzychcieli,bralicobyłow dyspozycji.W końcuwszyscyzaczęlijakośwyglądać.
Stareciuchystarannienampozabierano.Całaoperacjatrwałazedwiedoby.
Jakjużsięzakończyła–zameldowałem:
–Naczialnik, wsio w pariadkie, wsie priodiety i dawolny!
–Nu choroszo. Maładiec! No „maladiec” eto pa ruski, a po polski kak by eto było, ja nie
znaju?58
Mówięnato:–Zasraniec,gospodin Naczalnik.
Bystrybyłemchłopakjakcholera.Nieryzykowałemniczym.Jakjużdojechaliśmyprawiedosamejgranicy,togdybynawetoniniepuścili,tosambymimstamtąduciekł.
Wkońcupociągzatrąbił,ruszyłi poszedłnapolskąstronę.Pojakimśczasiewjechaliśmy na stację, której nazwy sobie nie przypominam. Na niej skończyły się szerokie tory
i przeładowaliśmysięwszyscynawąskąkolej.Potrwałotookołopółdnia.Przesiedliśmy
siędopolskichwagonówpulmanowskichi ruszyliśmyw dalsząpodróż.DoNowegoSącza
przyjechaliśmyw nocy.
XXVIII. Po powrocie
Wnocyz Polskiwyjechałem,w nocydoniejprzyjechałem.W NowymSączudorana
jeszczeprzedrzemaliśmyw wagonach.Ranopatrzę,przychodząnaszewładze.Podjechały
56

Posłuchaj,terazprzyjadąsamochody.
Oczywiście!
58 –Naczelniku,wszystkow porządku,wszyscysąubranii zadowoleni.
–Dobrze,zuchchłopak(czylitrudnoprzetłumaczalnesłowomaładiec)!Alemaładiec toporosyjsku,a nie
wiem,jakbytobyłopopolsku?
57
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samochody,doktórychzaczęlinasładowaći wozićdokoszarwojskowych.Ach,tekoszary!Trzeba przyznać, że o nas zadbano. Mieliśmy wspaniale – stoły zastawione, jedzenie
wyśmienite,nawetorkiestragrała.Spędziliśmytamokołotygodnia.PotemdalinaszejrodzinieskierowanienaZiemieOdzyskane.Wysyłanotamwszystkich,bow takimszczecińskimczyolsztyńskimstalebrakowałoludzi.Naszeziemierodzinnebyłyzaludnionei każdybyłtamzakorzenionyoddziada,pradziadai ludziesięznali,a tamwtedynadalpanował
dużybałagan.
Jasobiezałatwiłemjeszczewczasyw SzklarskiejPorębie.Zatrzymałemsięw „Krokusie”, dawnej rezydencji Göringa i stosownie do tego wyposażonej. Piękny budynek,
a w środkudęboweboazerie,wszędzielustra,apartamentyniez tejziemi.Dotegodoskonałakuchniai coś,codzisiajnazwalibyśmyodnowąbiologiczną.Z tychrozmaitychsaun
i łaźnikorzystałemnatyleczęsto,żepodwóchtygodniachzacząłemwreszcieprzyzwoicie
wyglądać.
PojechałemdoKatowic,dokopalni,zarobićpieniądze–z pustymikieszeniamipojechać
doOlsztynaniechciałem.Wybrałemsiętamnaślepo,mówilimi,żew górnictwiezawsze
robotęznajdę.I mielirację.Mówiłemwtedyjeszczebardziejporosyjskuniżpopolsku.PoszedłemdokadrkopalniJadwiga i powiedziałem,żez zawodujestemgórnikiem.–Niema
sprawy,zarazprzyjdziekierownik.Przyszedłdyrektor,wziąłmniedobiura.
–Gdziepanpracował?Copanrobił?
Jatakporuskujeszczegawariłem,odpowiadałemmunapytaniałamanymjęzykiem.
–Noi niemasprawy.Odjutramożepanprzychodzićdopracy.Niechpantylkopójdzie
dokadrz dokumentamii załatwiwszystkieformalności.
–Janiemampaszportu.
–A copanma?
– Jedynie kartę repatriacyjną, a dowódodebraćmogętylkow miejscunaznaczeniaw Olsztynie.
Wkońcuzezwolilimipracowaćna
kartęrepatriacyjną.Kiedydostałemjakieśdwalubtrzydniurlopu,pojechałemdoOlsztynai wyrobiłemw końcu
dowódosobisty.
Hanysymniestalenawódkęwołali,
ale „idź się utop” im mówiłem. Ja po
prostu nie chciałem tyle alkoholu pić,
aledlanichbyłempoprostukacapem.
Zupełnienieszłoz nimipracować.Pozatymzłodziejstwobyłotampotężne.
Zarobiłem trochę grosza, ale w końcu
sobiepomyślałem:–Cóżto,czyjaojcalubmatkęzamordowałem,żebycałe
życie na kopalni pracować? Po co mi
właściwietepieniądze?Tamniezginąłem,toi tuniezginę.Poośmiumiesiącach pracy rozliczyłemsięz kopalnią.
Wsiadłem w pociąg i pojechałem do
Olsztyna.
Tadeusz Pietkiewicz

Tadeusz Pietkiewicz
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WOlsztyniemojekobiety(mama
z siostrą) mieszkałysame,niebyło
im łatwo. Ja pieniędzy trochę miałem,częśćwłożyłemnaksiążeczkę
oszczędnościową,a zaresztękupiłem to wszystko, co potrzebne jest
w domu:stół,taborety,widelce,noże,
łyżkii garnki.Pozatymsprawiłem
im ubrania. W Olsztynie pracowałemdwalata.
BędącjeszczenaSyberii,poznałemHelenę,równieżz Wileńszczyzny, z regionu solecznickiego. Ojciec Heleny pracował przed wojną
w Ameryce, zarobił pieniądze i po
powrociedoPolskikupiłsporozieTadeusz Pietkiewicz z siostrą Marią
mi. Sowieci wzięli go za kułaka
i wywieźlicałąrodzinęnaSyberię.
Większośćnaszczęściewróciła.Dodzisiaj(2009r.)żyjejeszczejednajejsiostra–materaz88lat.W Murtukuprzyrzekliśmysobie,żejaksięw Polsceodnajdziemy,toweźmiemy
ślub.HelenawróciładoPolskidwalatapóźnieji skierowanojądoSłupska.Spotkałatam
kogoś,ktobyłz namiw NowymSączui poinformowałją,dokądpojechaliśmy.Helenazdobyłanaszadresi przesłałamilist.Mówięzatemmamie:
–Mamusiu,będęmusiałwyjeżdżać,botaHelenamojaprzyjechała.A daneprzezemnie
słowodroższe[od]pieniędzy.Pozatymniebędędalejszukać,jajestemjużniemłody,muszęsięożenić.Możejakieśdziecibędęmieć?
–Tak–odpowiada–alemniezostawiaszsamą,nie?
–Mamusiu–mówię–takieżycie,tyleprzeszliśmy,góry,rzeki,srebrnetrąby,a podkoniectrzebasięustatkować.Będziemysięodwiedzać,będęczęstoprzyjeżdżać.I rzeczywiścieprzyjeżdżałemdomatki,doOlsztynastale.Potemw 1978r.rodzinaprzeprowadziłasię
doOtwocka.W Słupskunatomiastposzedłemdopracy,tamsięurządziłem,zacząłemzarabiać,popewnymczasiebyłomnienawetstaćnasamochód.
XXIX. PRL i RP
NaUBszantażowalimnieniezliczonąliczbęrazy.Dożadnychzwiązkównienależałem,
do„Solidarności”równieżnie.Niemiałotosensu,bobyłemu nichnaindeksie.Milicjanci
mieliwszystkiemojedane,bylijakpsy.W 1980r.przywieźlidonaszomowcówz Tczewa
i gdyludziewychodziliz kościoła,łapaliichpokoleii robiliimścieżkęzdrowia.Pędzili
i lalipałami,ludziepadalinaschodach.Terazjużcistarzyzomowcy,tewrednecholery,
pozdychaliwszyscy.
TrzykilometryodSłupska,w Kobylnicy,byłwarsztat,gdziereperowałemswójsamochód.Taksięzdarzyło,żew czasiestanuwojennegomusiałemwymienićsilnik.Żebytam
pojechać,wymaganebyłozezwoleniei tegozezwoleniaminiedano.Poszedłempóźniejdo
urzędumiastapozgodę,żebypojechaćdomatki,staruszkaniemiaławtedycojeść.Zgodę
midali,alew pociągukontrolowalimnie15razy.Pozatympociągjechałdużodłużej,bo
w Gdańskuprzepuszczałwojskowetransportysunącebezkońcajedenzadrugim.Nieprzychodząmidogłowyinneokreśleniajakpsy,banda,barbarzyńcy,szmaty!
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Żebytejkomunyniebyło,tomiałbymterazze2000złemerytury.W ZUSoświadczyłem,żepracowałemw kopalniachjakogórnik.Urzędniczkaodpowiedziała,żetolatanieskładkowei niepłatne.Dostałemwięctylkozato,cowypracowałemw Polsce.Wiedzieli,
żejestempostrzelanyi niemamprawasiędenerwować,a mimotostwierdzili:
–Mapangłowęi ręce,mieszkaniepanudali,czegopanszukai copanjeszczechce?
Procesowałem się o to, lecz sędzina mnie do głosu nie dopuszczała. Zamówiła teczkę
z dokumentamii trzymałająu siebietrzylata,a konieckońcówniechciałanawetichprzeglądać.W pewnymmomenciezagroziłamiwręczaresztem,bonieprzebierałemw słowach.
Sprawęzamkniętow 2003r.,trwałotowszystkotrzylataz hakiem.Niemao czymi z kim
w tejsprawierozmawiać.Konieckońcówdalimitylkoto,coprzepracowałemw Polsce.
PisałemdoWilna,żebymniezrehabilitowali,bobyłemniesprawiedliwiesądzony.Oni
powiedzieli, że nie mogą tego zrobić, ale z archiwum Republiki Litewskiej przysłali mi
wyrok. Pietkiewicz, syn Wawrzyńca i Marii Lumbe – kara śmierci z protokołu takiego
a takiego.
NapisałemrównieżdoKonsulatuRosyjskiegow Gdańsku,zapłaciłem150złi przysłali
mizaświadczenie.
KontaktowałsięzemnąOśrodekKarta.Pisalidomnie,bomiałemkaręśmierci.Nawet
cośimodpowiedziałem,alenakolejnepismojużnie.Korespondowałemteżz IPNw Gdańskui Warszawie,alejakośniktniebyłw staniealboniechciałmipomócw znalezieniumoichdokumentów.
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XXX. Epilog
Żejastamtądwyszedłem,żedzisiajjeszczechodzę,tojestcudodMatkiBoskiejOstrobramskiej.Przecieżpozamałymiwyjątkaminikogoz łagrówniezwalniali.Wyrokiogromneludziemieli,po25lat.Szczerzepowiedziawszy,wątpię,żebywieluwróciłoz tejWorkuty.Jaosobiścieniespotkałemw przeciągutychczterdziestuparulatnikogo,a miałem
stycznośćz wielomaludźmi.NależędoZwiązkuSybiraków,regularniepłacęskładkę,co
rokuchodzęnaspotkania.Pytałemw różnychmiejscach,i u Sybiraków,i tych,którzybyli
w Pieczorze.Mówilimi,żekogośznali,aleonjużnieżyje.
Mamusięi siostrępochowałemw Otwocku,gdziemieszkałyprzezostatnielatażycia,
postawiłem tam pomniki. Sprawdziłem też w IPN, gdzie był ojciec i dałem 200 zł, żeby
wmurowalinacmentarzutabliczkę:„WawrzyniecPietkiewicz,straconyw Irkucku”.Taklos
pokierował,żenaSyberiibyliśmycałkiemniedalekojegoobozu.Alewtedyo tymniewiedzieliśmy...
Przeszłowszystkojakweśnie,czasamitylkosiadam,wspomnieniaprzychodząi myślę
o tym wszystkim. Staram się te myśli odganiać. Wychodzę wtedy na świeże powietrze,
przejść się, przejechać samochodem, żeby za dużo o tym nie rozważać. Nie ma żony –
umarłakilkalattemu,niemakolegów.
Jaw gruncierzeczyjestemspokojny.Terazwystarczy,żebyjakiśpożarwybuchł,tood
razutrzebawzywaćdoposzkodowanychpsychologa.Proszęsobiewyobrazić,żejapotym
wszystkim,po3 miesiącachw podziemnejceliśmiercii 9 latachw zimnym,podziemnym,
czarnymjakantracytpiekle,żadnegopsychologaniemiałem.Widziałemjakumierająi ulegająwypadkommoiwspółtowarzysze.Pozakończeniutegowszystkiegowiedziałem,żejestemniedożycia,aleprzełamałemtow sobie.Jestemczłowiekiemszczęśliwym,jestem
człowiekiem.Zwyciężyłem!
Opracował Mateusz Stąsiek

