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Mama moja tyle lat się modliła 

do Matki Boskiej Ostrobramskiej o moje ocalenie...

i to mnie uratowało... 

I. Ro dzi na

Oj�ciec�ma�my�pra�co�wał�w Pe�ters�bur�gu,�w Kronsz�ta�dzie� i w Za�kła�dach�Pu�ti�łow�skich�–
wiel�kim�kom�bi�na�cie�wy�twa�rza�ją�cym�m.in.� ta�bor� ko�le�jo�wy.�Tam�moi� ro�dzi�ce� się� po�zna�li.
Ma�ma�by�ła�ro�do�wi�tą�Szwed�ką,�z do�mu�Lum�be.�Przy�je�cha�ła�do�Pol�ski,�do�Wil�na�w 1921�r.
W Le�nin�gra�dzie�na�to�miast�zo�sta�ła�cio�cia,�sio�stra�oj�ca�–�Wik�to�ria�Piet�kie�wicz.�Póź�niej�utrzy�-
my�wa�ła�kon�takt�z ma�mą,�czę�sto�wy�sy�ła�ły�do�sie�bie�li�sty,�cio�cia�pi�sa�ła�pięk�nie�po�pol�sku.
Z cza�sów,�kie�dy�ją�pa�mię�tam,�by�ła�już�star�szą�pa�nią,�mia�ła�na�wy�cho�wa�niu�ja�kie�goś�wnucz�-
ka.�W 1962� r.�ma�ma� do�sta�ła� za�pro�sze�nie� od� cio�ci�Wi�ci� do�Le�nin�gra�du.� Po�je�cha�ła�wte�dy
w ka�bi�nie�pa�sa�żer�skiej�stat�ku�wę�glo�we�go,�od�wie�dza�jąc�przy�oka�zji�ro�dzi�nę�w Sztok�hol�mie
i w Fin�lan�dii.�Cio�cię�na�to�miast�jesz�cze�przed�1980�r.�za�czę�ło�prze�śla�do�wać�KGB.�Zro�bi�li�jej
w do�mu�re�wi�zję�i zna�leź�li�zdję�cie�Pił�sud�skie�go.�Uzna�li�ją�za�wro�ga�na�ro�du,�do�sta�ła�na�kaz
osie�dle�nia�101�ki�lo�me�trów�od�cen�tral�nych�miast�ZSSR,�w izo�la�cji� od� spo�łe�czeń�stwa.�Do
wię�zie�nia�nie�chcie�li�jej�już�wsa�dzać,�bo�by�ła�za�sta�ra.�Miesz�ka�ła�więc�w do�mu�sta�ro�ści�lub
ja�kiejś�po�dob�nej�in�sty�tu�cji�gdzieś�mię�dzy�je�zio�rem�Ła�do�ga�a Mo�rzem�Bia�łym�i tam�umar�ła
za�ten�ob�ra�zek�Pił�sud�skie�go.�Ma�mę�po�in�for�mo�wa�no�o tym�li�stow�nie.
Oj�ciec�z wu�jem�słu�ży�li�w woj�sku�od�1918�r.�pod�roz�ka�za�mi�gen.�Do�wbo�ra�-M�uśni�cki�ego.

Ich�pułk�tech�nicz�ny�sta�cjo�no�wał�pod�Po�zna�niem�w ma�jąt�ku�pań�stwa�Ba�czyń�skich.�Roz�bra�-
ja�li�Niem�ców�w cza�sach,�kie�dy�do�Po�zna�nia�przy�je�chał�Pa�de�rew�ski.�Niem�cy�cza�sa�mi�wda�-
wa�li�się�w po�tycz�ki,�ale�naj�czę�ściej�od�da�wa�li.�W 1920�r.�przy�szedł�roz�kaz�wy�mar�szu�pod
War�sza�wę,�oj�ciec�i wuj�bra�li�udział�w bi�twie�pod�Ra�dzy�mi�nem. Oj�ciec�był�pierw�szym�nu�-
me�rem�cięż�kie�go�ka�ra�bi�nu�ma�szy�no�we�go.�Wuj�z ko�lei�opo�wia�dał,� że� jak�bol�sze�wi�cy� szli
nie�zli�czo�ny�mi�fa�la�mi,�je�go�ka�ra�bin�tak�się�roz�grzał,�że�prze�stał�strze�lać,�więc�w koń�cu�mu�-
siał�wal�czyć�wręcz.�Wi�sła�szła�wte�dy�czer�wo�na,�peł�na�tru�pów�ka�ca�pów.�
Za�wal�kę�z bol�sze�wi�ka�mi�wuj�do�stał�Krzyż�Vir�tu�ti�Mi�li�ta�ri.�Otrzy�my�wał�po�tem�za�nie�go

400�zł�do�dat�ku�do�pen�sji.�Oj�ciec�też�miał�du�żo�od�zna�czeń,�w tym�rów�nież�Vir�tu�ti�Mi�li�ta�ri.
Nie�wi�dzia�łem�ich�wpraw�dzie�–�w chwi�li�wy�bu�chu�woj�ny�by�łem�za�ma�ły,�ale�spo�ro�o nich
w do�mu� opo�wia�da�no.�Oj�ciec� i wuj� by�li� za�go�rza�ły�mi� pił�sud�czy�ka�mi,� a pił�sud�czy�cy�mie�li
w II Rze�czy�po�spo�li�tej�spo�re�przy�wi�le�je.�Do�sta�li�moż�li�wość�osie�dle�nia�się�na�Wi�leńsz�czyź�nie,
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bu�do�wa�li�tam�swo�je�osie�dla�i ko�lo�nie.�Wu�jek�po�zo�stał�sta�rym�ka�wa�le�rem�i miesz�kał�z na�mi,
czę�sto�z oj�cem�jeź�dzi�li�na�ry�by,�w oko�li�cach�by�ło�wie�le�ład�nych�je�zior.�Był�mo�im�chrzest�-
nym.�Pra�co�wał�ja�ko�za�wia�dow�ca�sta�cji�No�wo�wi�lej�ka.�Zgod�nie�z re�gu�la�mi�nem�no�sił�broń,
pi�sto�let�bel�gij�kę,�ka�li�ber�7,65,�któ�ra�ode�gra�ła�w dal�szej�je�go�i mo�jej�hi�sto�rii�du�że�zna�cze�nie.

II. Dzie ciń stwo

Uro�dzi�łem�się�28�lu�te�go�1928�r.�Wcze�sne�dzie�ciń�stwo�prze�bie�ga�ło�szczę�śli�wie�w nie�pod�-
le�głej�II�Rze�czy�po�spo�li�tej.�Miesz�ka�łem�w Wil�nie,�uli�ca�Po�po�wska�43�(obec�nie�Świe�ci�ku�ga�-
twe)�na�Za�rze�czu,�w po�bli�żu�ży�dow�skie�go�cmen�ta�rza.�Nie�da�le�ko�stam�tąd�pły�nie�Wi�lej�ka,�za
nią�bie�gnie�uli�ca�Mic�kie�wi�cza.�Ma�ma�by�ła�le�ka�rzem,�pra�co�wa�ła�w�szpi�ta�lu,�oj�ciec�ja�ko�re�-
fe�rent�na�ko�lei,�w dy�rek�cji�na�re�jon�Wi�leńsz�czy�zny.�Sio�stra�skoń�czy�ła�gim�na�zjum�Mic�kie�-
wi�cza.�Po�za�tym�mia�łem�dwóch�bra�ci,�obaj�słu�ży�li�w woj�sku.
Czę�sto�ro�bi�li�śmy�wy�ciecz�ki�za�mia�sto.�W Pod�bro�dziu�sta�cjo�no�wał�23.�pułk�uła�nów.�Jeź�-

dzi�li�śmy�tam�cza�sem�z ma�mą�na�po�ka�zy�spraw�no�ści�ka�wa�le�ryj�skiej,�po�pa�trzeć�jak�woj�sko
ło�zę�tnie.�Z ko�lei�pa�rę�ki�lo�me�trów�za�Pod�bro�dziem�znaj�do�wa�ła�się�sta�cja�Zu�łów,�skąd�po�-
cho�dził�Pił�sud�ski.�Na�to�miast�w Pa�ra�fia�no�wie,�po�ło�żo�nym�mię�dzy�je�zio�rem�Na�rocz�a Mo�ło�-
decz�nem,�oj�ciec�z mat�ką�ufun�do�wa�li�ta�bli�cę�pa�miąt�ko�wą�w ko�ście�le�far�nym.�Kie�dy�ją�od�-
sła�nia�no� w 1933� r.,� od�by�ła� się� cał�kiem� spo�ra� uro�czy�stość,� w któ�rej� uczest�ni�czy�li� licz�ni
kom�ba�tan�ci�wo�jen�ni.
Mo�ja�szko�ła�pod�sta�wo�wa�rów�nież�znaj�do�wa�ła�się�na�Za�rze�czu.�Pa�mię�tam�do�brze�na�uczy�-

ciel�kę,�pa�nią�Wo�ron�kie�wicz,�da�wa�ła�mi�cza�sa�mi�dwó�je,�a zda�rza�ło�się�też,�że�przy�cho�dzi�ła�do
ro�dzi�ców,�by�po�in�for�mo�wać�ich�o mo�ich�ko�lej�nych�wy�bry�kach.�Nie�ste�ty�na�ukę�szkol�ną�skoń�-
czy�łem�na�pod�sta�wów�ce.�Bar�dzo�szyb�ko�mu�sia�łem�pod�jąć�na�ukę�w okrut�nej�szko�le�ży�cia.

III. Nad cho dzi ła woj na

Nad�cho�dzi�ła�woj�na,�wy�czu�wa�na�na�skó�rze� ja�ko�nie�przy�jem�ne�mro�wie�nie�pod�czas�roz�-
mów�do�ro�słych,�zna�na�z ksią�żek�i opo�wia�dań,�nie�po�ję�ta,�ro�man�tycz�na,�nie�unik�nio�na.�I woj�-
na�przy�szła.
Mój�brat�Lu�cjan�był�ka�pra�lem�w 19.�pal�(puł�ku�ar�ty�le�rii�lek�kiej)�sta�cjo�nu�ją�cym�w Nowo�-

wi�lej�ce.�Dru�gi�brat�(Ze�non)�po�szedł�do�woj�ska�w 1938�r.,�skoń�czył�pod�cho�rą�żów�kę i słu�żył
po�tem�ja�ko�żoł�nierz�za�wo�do�wy,�w stop�niu�po�rucz�ni�ka,�w 3.�ba�onie�sa�pe�rów�sta�cjo�nu�ją�cym
w ob�rę�bie�mia�sta�nad�Wi�lią.�W nie�dzie�lę�pusz�cza�no�żoł�nie�rzy�do�ko�ścio�ła�i wte�dy�moż�na
by�ło�się�z brać�mi�spo�tkać.�Po�ko�ście�le�przy�cho�dzi�li�do�nas�czę�sto�na�obiad.�Moc�no�wy�rył
mi�się�w pa�mię�ci�mo�ment,�kie�dy�Lu�cjan�pod�czas�przy�się�gi�woj�sko�wej�z sza�cun�kiem�uca�ło�-
wał�ka�ra�bin.�
Ostat�ni�kon�takt�z brać�mi�mie�li�śmy�we�wrze�śniu�1939�r.,�kie�dy�po�szli�na�woj�nę,�po�tem�za�-

gi�nę�li�bez�wie�ści.�Cza�sa�mi�my�ślę,�że�moż�na�by�się�cze�goś�do�wie�dzieć,�stu�diu�jąc�dzie�je�jed�-
no�stek�woj�sko�wych�wal�czą�cych�we�wrze�śniu�1939�r.�Mo�że�ktoś�wie,�gdzie�ten�3.�ba�on�sa�-
pe�rów�i 19.�pal�by�ły�rzu�co�ne.�Mo�że�na�Za�ol�zie,�mo�że�na�wschód?�
Za�raz�po�swo�im�wkro�cze�niu�So�wie�ci�aresz�to�wa�li�mo�je�go�oj�ca� i pod�da�li�go�do�kład�nym

prze�słu�cha�niom.�Ru�scy�po�sia�da�li�do�kład�ne�da�ne�w swo�ich�ar�chi�wach�i ze�mści�li�się�na�nim�od
ra�zu�za�woj�nę�z 1920�r.�Wy�wieź�li�go�do�ła�gru�po�ło�żo�ne�go�za�Ir�kuc�kiem,�gdzieś�ko�ło�Kań�ska.
Wte�dy,�za�pierw�szej�oku�pa�cji,�od�ra�zu�po�ka�za�li�swo�je�bez�brzeż�ne�okru�cień�stwo.�Wię�zie�nie
na�Łu�kisz�kach�za�peł�ni�ło�się�od�ra�zu.�Na�wschód�szedł�po�ciąg�za�po�cią�giem.�Ca�łą�Ro�sję�Po�-
la�ka�mi�za�sia�li...
Oj�ca�wię�cej�nie�zo�ba�czy�łem.�Pra�co�wał�w ko�pal�niach�zło�ta�i każ�de�go�dnia�jak�in�ni�więź�-

nio�wie�[był]�prze�świe�tla�ny�pro�mie�nia�mi�rent�ge�na,�by�spraw�dzić,�czy�nie�wy�no�si�cen�ne�go
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krusz�cu�za�ko�pal�nię.�Kie�dy�u ko�goś�coś�wy�kry�li,�da�wa�li�środ�ki�na�roz�wol�nie�nie�i ka�za�li�sa�-
me�mu�szu�kać�kru�szec�we�wła�snym�ka�le.�Na�pi�sa�li,�że�oj�ciec�umarł�na�wy�lew�krwi�do�mó�z�-
gu.�Tyl�ko� to,�nie�ma�żad�nych� in�nych�szcze�gó�łów.�Żad�nych�słów,�żad�nych�ostat�nich�spoj�-
rzeń,�mó�wio�nych� z wy�sił�kiem� słów,� bło�go�sła�wieństw.� Je�dy�nym� szcze�gó�łem� jest�miej�sce
śmier�ci�–�ir kuc ka ja ob last,�cho�ciaż�trud�no�na�zwać�szcze�gó�łem�ta�ki�ol�brzy�mi�ob�szar.
Wo�jen�ny� los� oszczę�dził�mi� lo�su� „Ma�łe�go�Żoł�nie�rza”,� ale� za�brał� kil�ku� z tych,� któ�rych

kocha�łem.�Dla�mnie�naj�gor�sze�mia�ło�do�pie�ro�na�dejść.

IV. Cie ka we rze czy czło wiek pa mię ta...

W�czerw�cu�1941�r.�mia�łem�oko�ło�12�lat.�Front�prze�miesz�czał�się�szyb�ko.�A mię�dzy�wro�-
gi�mi,�miaż�dżą�cy�mi�się�ar�mia�mi�prze�su�wał�się�gdzie�nie�gdzie�ob�szar�zie�mi�ni�czy�jej.�Na�Wi�-
leńsz�czyź�nie�prak�tycz�nie�przez�po�nad�2 ty�go�dnie�nie�by�ło�żad�nej�wła�dzy.�Niem�cy�prze�pę�-
dzi�li� ru�skich,� front� był� tam,� gdzie
Wiaź�ma� i Wiel�kie� Łu�ki.� Niem�cy� zo�sta�-
wia�li�za�so�bą�mnó�stwo�sprzę�tu.�Ca�łe�dro�-
gi�by�ły�nim�za�sła�ne.�Spy�cha�cze�od�wa�la�ły
go� na� bo�ki,� a ko�lej�ne� ko�lum�ny� woj�ska
szły�i szły.�Opu�ści�li�śmy�wte�dy�z ro�dzi�ną
Wil�no�i wa�łę�sa�li�śmy�się�po�wsiach. Tro�-
chę�cza�su�spę�dzi�li�śmy�w Ma�łej�Wi�lej�ce.
Ta�ty�nie�by�ło,�bra�ci�nie�by�ło�–�zo�sta�li�śmy
ma�mu�sia,�sio�stra�i ja.
Wte�dy� wła�śnie� chło�pa�ki� po�wie�dzie�li

nam,� że� nie�da�le�ko�Głę�bo�kie�go� jest� du�że
zło�mo�wi�sko,� gdzie� Niem�cy� zo�sta�wi�li
mnó�stwo�sprzę�tu,�w tym�spo�ro�nie�spraw�-
nych� sa�mo�cho�dów.� Dla� nas,� chłop�ców
cza�su�woj�ny,�by�ło�oczy�wi�ste,�że�mu�si�my
tam�się�wy�brać.�Nie�da�le�ko�mnie�miesz�kał
z ro�dzi�ną� rów�no�la�tek� –� Adaś� Zie�liń�ski.
Ra�zem� zna�leź�li�śmy� dzia�ła�ją�cą� dre�zy�nę
w za�kła�dach�re�mon�to�wych�wWil�nie�i po�-
je�cha�li�śmy� do� Głę�bo�kie�go.� Zna�la�złem
tam� świet�ną� nie�miec�ką� ra�kiet�ni�cę.� Co
wię�cej,�w schow�ku� jed�ne�go� z sa�mo�cho�-
dów�zna�la�złem�rów�nież�po�ci�ski�do�niej.�
Ja�cyś�star�si�lu�dzie�po�wie�dzie�li�nam,�że�by�śmy�po�de�szli�do�Be�re�zwe�cza,�któ�ry�le�żał�cał�-

kiem�nie�da�le�ko�–�oko�ło�600–700�me�trów�od�mia�stecz�ka.�Znaj�do�wał�się�tam�sta�ry,�zbu�do�wa�-
ny�jesz�cze�za�ca�ra�klasz�tor�z pięk�ny�mi�ko�pu�ła�mi.�So�wie�ci,�jak�mie�li�w zwy�cza�ju�po�stę�po�-
wać� z te�go� ty�pu� obiek�ta�mi,� zro�bi�li� z nie�go� wię�zie�nie.� Oto�czo�ne� by�ło� wy�so�kim�mu�rem,
w któ�rym�znaj�do�wa�ła�się�du�ża,�me�ta�lo�wa�bra�ma.�Sta�ła�otwar�ta,�więc�gna�ni�cie�ka�wo�ścią�we�-
szli�śmy�do�środ�ka�–�na�dzie�dzi�niec.�Do�tar�li�śmy�tam�bo�daj�że�czte�ry�go�dzi�ny�po�od�jeź�dzie
ostat�nich�so�wiec�kich�zi�sów.�A tam�wi�dok�jak�z naj�kosz�mar�niej�szych�snów.�Ogrom�ne�czte�ry
do�ły,�peł�ne�po�strze�la�nych�tru�pów�po�la�nych�żrą�cą,�śmier�dzą�cą�sub�stan�cją,�chy�ba�kar�bo�lem.
Na�wła�sne�oczy�to�wi�dzia�łem,�na�wet�dzi�siaj�po�ka�zał�bym�miej�sce.�
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Na�dzie�dziń�cu�klasz�to�ru� za�czę�ło�po�ja�wiać� się� spo�ro� lu�dzi� szu�ka�ją�cych� swo�ich.�Wśród
ofiar�spo�ro�by�ło�„ku�ła�ków”�oraz�osad�ni�ków�przy�by�łych�w te�oko�li�ce�za�Pił�sud�skie�go,�we�te�-
ra�nów�woj�ny�1920�r.�Mo�gli� trzy�mać�w tym�wię�zie�niu�oko�ło�200–300�osób,�za�pew�ne�nie
wię�cej.�Wy�da�je�mi�się�te�raz,�że�nie�mia�ło�tu�miej�sca�spon�ta�nicz�ne�roz�strze�li�wa�nie�–�mord
mu�sie�li�przy�go�to�wać.�Za�czę�li�śmy�oglą�dać�klasz�tor�i zna�leź�li�śmy�ja�kieś�ko�tły,�a w nich�zupę,
w któ�rej�pły�wa�ło�bia�łe�mię�so.�Spy�ta�li�śmy�się�ja�kiejś�ko�bie�ty,�co�to�jest.�Ona�na�to,�że�byśmy
szyb�ko�stąd�ucie�ka�li,�bo�ru�scy�wró�cą�i nas�za�strze�lą.�Po�wie�dzia�ła,�że�to�ludz�kie�mię�so�i że
cze�ki�ści�je�go�to�wa�li�i kar�mi�li�nim�więź�niów.�Dzi�siaj�wiem,�że�istot�nie�ta�ki�ko�lor�ma�mię�so
ludz�kie,�jest�napraw�dę�bia�łe,�ta�kie�jak�in�dy�cze.�Sam�póź�niej�nie�raz�wi�dzia�łem.�
Za�miast�ru�skich�przy�je�cha�li�w nie�dłu�gim�cza�sie�Niem�cy�na�har�ley�ach,�z bocz�ny�mi�przy�-

cze�pa�mi�i ka�ra�bi�na�mi�ma�szy�no�wy�mi.�Przy�wieź�li�ze�so�bą�re�por�te�rów,�któ�rzy�od�ra�zu�za�częli
ro�bić�film�i roz�py�ty�wa�li�się,�w któ�rą�stro�nę�ucie�k�li�So�wie�ci.�Krzy�cze�li:�Wo sind die Rus sen!?1

Lu�dzie�po�ka�za�li�kie�ru�nek�na�Kró�lewsz�czy�znę.�Jest�to�miej�sco�wość�oko�ło�15�ki�lo�me�trów�od
Be�re�zwe�cza,�wę�zło�wa�sta�cja�ko�le�jo�wa.�Pro�wa�dzi�ła�do�niej�dro�ga�bi�ta,�na�po�le�oń�ska.�Ro�sja�-
nie�swo�imi�trze�ma�zi�sa�mi�nie�mo�gli�szyb�ko�je�chać,�na�to�miast�Niem�cy�na�swo�ich�uzbro�jo�-
nych�po�zę�by�mo�to�rach�szli�jak�bu�rza,�wszy�scy�się�ich�ba�li.�Po�je�cha�li�za�tem�za�ni�mi�i – jak
mó�wi�li�oko�licz�ni�miesz�kań�cy�–�do�go�ni�li�So�wie�tów�na�mo�ście�na�rze�ce�Blad�ce.�Szyb�ko�usta�-
wi�li�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we�i ścię�li�ich,�kie�dy�tam�ci�prze�jeż�dża�li�na�dru�gi�brzeg.
Ja� i Adaś� wró�ci�li�śmy� na�to�miast� do�Wil�na,� do� do�mu.� Do�sta�łem� oczy�wi�ście� od�ma�my

w cie�lę�ci�nę�za�tę�eska�pa�dę.�Ale�też�chło�pa�ki�lu�bią�so�bie�na�bro�ić�w mło�dym�wie�ku,�a ja�kie
cza�sy,�ta�kie�bro�je�nie.�

V. „Bu rza” 1944

Ak�cja�„Bu�rza”,�Wi�leńsz�czy�zna�bły�ska� i grzmi.�Mo�bi�li�zu�je�się�par�ty�zant�ka.�W tam�tych
regio�nach�miesz�ka�ło�du�żo�pa�trio�tycz�nie�na�sta�wio�nych�Po�la�ków,�w tym�spo�ro�osad�ni�ków.
Ko�lum�ny�AK�szły,�chło�pa�ki�się�do�łą�cza�li,�przyj�mo�wa�li�wte�dy�każ�de�go.�Jed�no�z waż�nych
miejsc,�gdzie�zbie�ra�ły�się�od�dzia�ły�le�śne,�sta�no�wił�brzeg�je�zio�ra�Na�rocz,�przed�woj�ną�naj�-
więk�sze�go� je�zio�ra� w Rze�czy�po�spo�li�tej.� Stąd� by�ło� już� bli�sko� do� Pusz�czy� Bia�ło�wie�skiej.
W kon�se�kwen�cji�po�wsta�ła�na�tym�ob�sza�rze�po�kaź�na�si�ła�zbroj�na,�mo�gą�ca�w ra�zie�po�trze�by
po�waż�nie� wes�przeć� War�sza�wę.� Wśród� żoł�nie�rzy� do�mi�no�wa�ły� rocz�ni�ki:� 1923,� [19]24,
[19]25.�Sa�ma�krew�z mle�kiem,�szcze�rzy�pa�trio�ci.
Ca�łe�mo�je�16�lat�wie�dzia�ło�jed�no�–�trze�ba�być�tam,�gdzie�wal�czą.�Wy�mkną�łem�się�w nocy,

ucie�kłem�od�mat�ki�i ra�zem�z wu�jem�po�sze�dłem�do�la�su.�Co�mo�ja�ma�ma,�ko�cha�na�ko�bie�ta,�mu�-
sia�ła�wte�dy�prze�ży�wać!�Ale�chy�ba�zro�zu�mia�ła.�Kon�cen�tra�cja�od�dzia�łu�le�śne�go�7,�do�któ�re�go�do�-
łą�czy�łem�się�ja,�15-let�ni�Pan�Ta�de�usz,�mia�ła�miej�sce�pod�Wil�nem,�ko�ło�lot�ni�ska�woj�sko�we�go
Po�ru�ba�nek.�Szli�śmy�dzień�i noc.�O broń�by�ło�sto�sun�ko�wo�trud�no.�An�gli�cy�tro�chę�jej�zrzu�ca�li,
a ra�zem�z nią�w skrzyn�kach�ze�gar�ki�szwaj�car�skie.�So�wie�ci�mie�li�na�rę�kach�ta�kie�du�że�Ki�ro�wy,
więc�za�je�den�zgrab�ny�ze�ga�rek�do�sta�ła�mi�się�pe�pe�sza�i dwa�ma�ga�zyn�ki.�Ja�koś�się�z ro�syj�ski�mi
żoł�nie�rza�mi�do�ga�dy�wa�łem,�mó�wi�łem�ta�kim�mie�sza�nym�ję�zy�kiem�za�bu�gow�skim.�In�ni�ku�po�wa�-
li� so�wiec�kie� kbk,� prze�ciw�pan�cer�ne� ppr-y� oraz� diek�tia�ry.� Od�dzia�ły� z Wi�leńsz�czy�zny,�w tym
„Łupasz�ki”�i „Wil�ka”,�bra�ły�też�broń�od�Niem�ców.�W od�dzia�łach�par�ty�zanc�kich�zna�la�zło�się�też
kil�ka�du�żych�i jak�dla�mnie�prze�pięk�nych�sa�mo�chodów�cię�ża�ro�wych�–�Oplów�Blitz.�Akow�cy
mie�li�rów�nież�dzia�ła,�któ�re�cią�gnę�li�przy�pomo�cy�tych�sa�mo�cho�dów,�i pła�ci�li�chło�pom�za�pod�-
wo�dy.�Trans�por�to�wa�no�więc�pro�wiant�i amu�ni�cję,�a kto�miał�słab�sze�no�gi,�to�też�mógł�je�chać.
Nad�na�mi�krą�ży�ły�ra�dziec�kie�ku�ku�ruź�ni�ki�–�So�wie�ci�śle�dzi�li�nas�ca�ły�czas,�ro�bi�li�zdję�cia.

1 Gdzie�są�Rosjanie!?
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Pew�ne�go�dnia�do�wód�ca�nasz�ob�je�chał�na�kasz�ta�nie�od�dzia�ły� i po�wie�dział:�–�Pa�no�wie!
Jeste�śmy�wszy�scy�zdra�dze�ni.�Opór�jest�bez�ce�lo�wy,�broń�zda�wać,�ale�bez�zam�ków,�że�by�nie
moż�na�by�ło� z tej�bro�ni� już�do�nas� strze�lać.�By�łem�uzbro�jo�ny�w pi�sto�let,� bel�gij�kę�ka�li�ber
7,65,�któ�rą�otrzy�ma�łem�do�wu�ja.�Uda�łem,� że� chcę� się� za�ła�twić,� po�sze�dłem�kil�ka�kro�ków
w las�i tam�scho�wa�łem�broń,�do�brze�wcze�śniej�za�pa�mię�taw�szy,�gdzie�to�by�ło.�A dzia�ło�się
to�oko�ło�40�ki�lo�me�trów�od�Wil�na.
Na�sze�cał�kiem�spo�re�zgru�po�wa�nie�zna�la�zło�się�nie�da�le�ko�szo�sy�oszmiań�skiej,�głów�ne�-

go� trak�tu� tam�te�go� re�gio�nu,�pro�wa�dzą�ce�go�w kie�run�ku�Mo�ło�decz�na� (dzi�siaj�przy�gra�ni�cy
z Bia�ło�ru�sią).�Ro�sja�nie�przy�stą�pi�li�w koń�cu�do�na�szej� li�kwi�da�cji.�Oto�czy�li�nas�czoł�ga�mi,
roz�bro�ili,�ufor�mo�wa�li�w ko�lum�ny�i po�pę�dzi�li�na�Mied�ni�ki.�Znaj�do�wa�ły�się�tam�dwa�klasz�-
to�ry�–� za�mie�nio�ne�na�wię�zie�nie.�Stam�tąd�wo�zi�li� do�Ka�łu�gi,� gdzie� ro�bi�li� dal�szą� se�lek�cję.
Klasz�to�ry�nie�były�ja�kieś�ol�brzy�mie,�a nas�zna�la�zło�się�tam�ty�sią�ce.�Oso�bi�stej�re�wi�zji�nie
ro�bi�li,�za�bie�ra�li�tyl�ko�dłu�gą�broń.�Wię�zie�nia�im�pro�wi�zo�wa�ne,�nad�zór�nie�do�koń�ca�„pro�fe�-
sjo�nal�ny”.�Po�ło�wa�naszych�ucie�kła�za�raz�po�aresz�to�wa�niu.�Mie�li�krót�ką�broń�ze�so�bą,�za�-
czę�li�się�od�strze�li�wać�i do�pie�ro�wte�dy�do�szło�do�za�ostrze�nia�sy�tu�acji.�Jak�wpa�dłem�tam�do
środ�ka,�to�od�ra�zu�wie�dzia�łem,�że�mu�szę�się�stam�tąd�wy�do�stać,�bo�bę�dzie�ze�mną�ko�niec.
Pa�mię�ta�łem�ob�ra�zy�z Be�re�zwe�cza�i do�sko�na�le�wie�dzia�łem,�co�So�wie�ci�w ta�kich�sy�tu�acjach
ro�bi�li.�Ucie�kłem�w no�cy�z za�tło�czo�ne�go�dzie�dziń�ca.�Od�ra�zu�rzu�ci�łem�się�w krza�ki�i bieg�-
łem�pła�sko�przy�gię�ty�do�zie�mi,�co�chwi�la�zmie�nia�jąc�kie�ru�nek.�Nie�ste�ty�za�uwa�ży�li�mnie.
Bły�snę�ły�re�flek�to�ry.�Bi�li�z pe�pesz�i tra�fi�li�mnie�nie�co�przy�pad�kiem,�ale�po�strze�li�li�nie�źle,
głów�nie�w ple�cy.�Po�czu�łem�ból� i cie�pło,�ale�nie�prze�sta�łem�biec.�Gdy�by�wte�dy�mie�li�na
wypo�sa�że�niu�ka�łasz�ni�ko�wy,�by�ło�by�po�mnie,�ścię�li�by�na�pół.�Jed�nak�oca�la�łem.�Póź�niej�po
la�tach�spo�tka�łem�in�ne�go�chło�pa�ka,�któ�ry�też�był�wte�dy�w Mied�ni�kach,�po�znał�mnie,�a ja
jego.�Dziw�ny�mi�dro�ga�mi�prze�bie�ga�los.
Ucie�ka�łem�la�sa�mi,�omi�ja�jąc�osa�dy.�Mia�łem�szczę�ście,�że�miesz�ka�ło�tam�spo�ro�na�szych.

Wio�ski�le�ża�ły�rzad�ko,�wśród�nich�by�ło�wie�le�ko�lo�nii�osad�ni�ków.�We�wsi,�do�któ�rej�wsze�-
dłem,�po�pro�si�łem�ja�kąś�ko�bie�tę�o ko�nia.�By�łem�chy�ba�za�sła�by,�by�je�chać�sa�me�mu,�więc�do
do�mu�przy�wiózł�mnie�fur�man�ką�je�den�z go�spo�da�rzy.�Ma�ma�za�bra�ła�mnie�od�ra�zu�do�szpi�ta�-
la,�na�stół�ope�ra�cyj�ny.�Prze�to�czy�li�mi�du�żo�krwi,�wy�ję�li�dwie�ku�le.�Oka�za�ło�się,�że�mam�lek�-
ko�uszko�dzo�ne�ko�ści.�Dłu�go�tam�nie�zo�sta�łem,�bo�ma�ma�się�oba�wia�ła�(zresz�tą�naj�zu�peł�niej
słusz�nie),�że�mnie�na�mie�rzą.�Po�tem�le�ża�łem�mie�siąc�w do�mu�z dre�na�mi�na�ple�cach.�Za�ka�-
że�nie�na�szczę�ście�się�nie�wda�ło,�ale�ra�ny�nie�przy�jem�nie�ro�pia�ły.�Or�ga�nizm�mło�dy�i sil�ny
w koń�cu� wy�do�brzał,� na� krę�go�słup� ni�gdy� po�tem� nie� na�rze�ka�łem.� Kie�dy� się� wy�le�czy�łem,
posze�dłem�do�ro�bo�ty�ta�kiej,�ja�ka�się�zna�la�zła.�W cza�sie�woj�ny�i za�raz�po�niej�nie�by�ło�szans,
by�się�uczyć.�Nie�by�ło�szko�ły,�nie�by�ło�na�uki,�nie�by�ło�Pol�ski.�Na�le�ża�ło�wes�przeć�ma�mę,�bo
do�tych�czas�sa�ma�pra�co�wa�ła,�by�utrzy�mać�sio�stry�oraz�cho�re�go�wu�ja.�
Odłą�czył�się�on�tro�chę�wcze�śniej�od�od�dzia�łu,�zła�pa�li�go�i wy�sła�li�do�obo�zu�se�lek�cyj�ne�go

w Ka�łu�dze,�ale�nie�mo�gli�mu�nic�udo�wod�nić�i po�dwóch�lub�trzech�mie�sią�cach�wy�pu�ści�li do
do�mu.�Był�już�wte�dy�bar�dzo�cho�ro�wi�ty.�Miesz�kał�pod�in�nym�na�zwi�skiem.�Umarł�w 1951
lub�1952�r.�we�wła�snym�łóż�ku�na�sku�tek�cho�ro�by.�Po�cho�wa�no�go�na�Ros�sie.
Po�mniej�wię�cej�4 mie�sią�cach,�gdy� już�się�wy�le�czy�łem�z ran�po�strza�ło�wych� i mo�głem

w mia�rę�nor�mal�nie�się�po�ru�szać,�przy�go�to�wa�łem�ro�wer,�wzią�łem�ze�so�bą�ka�nap�ki�i wró�ci�-
łem�na�miej�sce,�gdzie�scho�wa�łem�broń.�Od�zy�ska�łem�ją!�By�ła�wcze�sna�wio�sna�1945�r.�Mło�-
dy�chło�pak�na�ro�we�rze�nie�rzu�cał�się�w oczy.�Bol�sze�wi�cy�mnie�nie�za�trzy�ma�li.�Aresz�to�wa�-
nia� w ogó�le� się� nie� spo�dzie�wa�łem.� Ktoś� za�ka�blo�wał.� Róż�ni� lu�dzie� miesz�ka�li� w na�szej
oko�li�cy,�jed�ni�do�no�si�li,�in�ni�uprze�dza�li�o aresz�to�wa�niach.�Dla�So�wie�tów�nie�by�ło�przy�ja�cie�-
la,�dla�nich�każ�dy�był�wro�giem.�O za�de�nun�cjo�wa�nie�mnie�po�dej�rze�wam�jed�ną�oso�bę,�są�dzę,
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że�był�to�Jó�zef�Kuź�miń�ski,�ta�ki�tro�chę�Bia�ło�rus,�tro�chę�nie�wia�do�mo�co.�Pra�co�wał�z mo�im
wuj�kiem�na�ko�lei,�miał�dwo�je�dzie�ci�–�cór�kę�i sy�na,�był�ko�mu�ni�stą.�Wu�jek�czę�sto�mó�wił,�że
to�czło�wiek�nie�bez�piecz�ny�i że�go�w pra�cy�szan�ta�żu�je.�Obaj�by�li�po�szko�le,�Kuź�miń�ski�był
za�zdro�sny�o sto�pień�i o sta�no�wi�sko,�do�wie�dział�się�skądś,�że�by�łem�w par�ty�zant�ce...�Po�dob�-
no�do�niósł�też,�że�wy�da�łem�ja�kichś�ru�skich.
Cze�ki�ści�zro�bi�li�w do�mu�re�wi�zję.�Kie�dy�mnie�za�bie�ra�li,�to�wzię�li�rów�nież�mo�ją�bel�gij�kę.

Ta�kie�go�ob�ro�tu�spra�wy�[się]�nie�spo�dzie�wa�łem,�mia�łem�nie�ca�łe�16�lat,�skąd�mógł�bym�wie�-
dzieć,�że�to�aż�ta�kie�nie�bez�piecz�ne?�By�ło�to�póź�ną�je�sie�nią�1944�r.�

VI. W szpo nach śmier ci

Sie�dzia�łem�wWil�nie�na�Wiel�kiej�Po�hu�lan�ce.�Był�tam�ośro�dek�NKWD,�KPZ2.�Prze�słu�cha�-
nia,�tak�jak�każ�dą�chwi�lę�tam�te�go�ży�cia,�pa�mię�tam�do�dzi�siaj.�Pro�wa�dził�je�Ka�ra�biej�ni�kow:
dwie�gwiazd�ki�–�młod�szy�lejt�nant�wojsk�MWD.�Mia�ły�one�w so�bie�coś�iście�de�mo�nicz�ne�go.
Przede�wszyst�kim�za�wsze�od�by�wa�ły�się�w no�cy.�Bu�dzi�li�mnie�i sen�ne�go�pro�wa�dzi�li�do�po�ko�ju
prze�słu�chań.�Na�gan�po�ło�żo�ny�na�sto�le,�bez�na�bo�jów,�dla�po�stra�chu,�że�w każ�dej�chwi�li�mogą
za�strze�lić.�Lejt�nant�za�czy�na�pi�sać.�Ty�sto�isz�w ką�cie.�Mi�ja�jed�na�go�dzi�na,�dwie,�trzy,�czte�ry,
pięć...�Nic�nie�py�ta,�usiąść�nie�ka�że...�Od�23.00�do�4.00–5.00�ra�no.�W koń�cu�na�ci�ska�gu�zik.
Pod�drzwia�mi�stoi�kon�wój�i od�pro�wa�dza�zno�wu�do�ce�li.�Ta�ka�pro�ce�du�ra�jest�po�twor�nie�wy�-
kań�cza�ją�ca�psy�chicz�nie,�wie�lu�lu�dzi�ner�wo�wo�nie�wy�trzy�my�wa�ło...�Per�fek�cyj�ny�sys�tem�ru�ski
na�sze�UB�rów�nież�sto�so�wa�ło.
Ze�mną�po�pią�tej,�szó�stej�ta�kiej�no�cy�lejt�nant�za�czął�roz�ma�wiać.�Wy�py�ty�wał�się�o mo�ją

par�ty�zant�kę,�o ro�dzi�nę.�Z ta�ki�mi�bio�gra�fia�mi�jak�mie�li�mój�oj�ciec,�wuj�i bra�cia�by�łem�prze�-
cież�mu�ro�wa�nym�wro�giem�So�wie�tów.�
Ma�mu�sia�mo�ja�do�wie�dzia�ła�się�w koń�cu,�gdzie�mnie�po�sa�dzi�li.�Przy�nio�sła�jesz�cze�przed

wy�ro�kiem�pacz�kę�ze�skar�pe�ta�mi,�w któ�rej�po�za�tym�by�ła�cie�pła�ko�szu�la,�swe�ter,�chu�s�tecz�ki�do
no�sa,�rę�ka�wi�ce�i czap�ka�oraz�tro�chę�su�char�ków.�Kwin�te�sen�cja�mat�czy�nej�od�wa�gi�i mi�ło�ści.
Przy�pro�wa�dzi�li�mnie�do�nie�go�do�po�ko�ju.�Pa�trzę�na�sto�le�ja�kaś�pacz�ka.�
Ka�ra�biej�ni�kow�do�mnie:
–�Ty zna jesz szto?

–�Nie�wiem�–�mó�wię.�
–�Ma ma sza pie re da czu to bie pry nie sła, no ty swo łocz, ty wsieg da wrjosz i za to ty ni czie -

wo nie pa łu czi sz3.
Bie�rze�nóż,�roz�ci�na�pacz�kę�i wszyst�ko�wy�rzu�ca�na�zie�mię,�na�pod�ło�gę:�swe�ter,�czap�kę,

rę�ka�wi�ce.
–�Star szy na bie ri je wo!

To�wszyst�ko�tam�zo�sta�ło,�mi�nie�dał�nic.�
Mi�łość�mat�ki�jest�nie�wy�czer�pa�na�–�ma�ma�jesz�cze�raz�przy�nio�sła�pacz�kę,�i nie�wy�czer�pa�-

na�by�ła�nie�na�wiść�cze�ki�stów�–�Ka�ra�biej�ni�kow�jesz�cze�raz�zro�bił�to�sa�mo.�Pod�czas�prze�słu�-
chań�py�ta�li�też�o bra�ci:

–�Bra�cia�nie�wró�ci�li�z woj�ny,�oj�ca�wzię�li�ście�w 1939�r.,�po�co�się�py�ta�cie?
–�A po�co�ty�po�sze�dłeś�w las�prze�ciw�nam�wal�czyć?
–�Bo�wszy�scy�po�szli,�w mie�ście�nie�da�ło�się�żyć,�mor�do�wa�li�ście�wszyst�kich,�na�wet�pies

się�bro�ni,�jak�zły�go�spo�darz.�

2 KPZ� należy� zapewne� odczytywać� jako� skrót� rosyjskiego� Kamiera� Priedwaritielnogo� Zakluczienija,
oznaczającego�areszt�śledczy.

3 Matka�przesyłkę�tobie�przyniosła,�ale�ty�jesteś�swołocz,�zawsze�kłamiesz�i za�to�ty�niczego�nie�dostaniesz.
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Po� pół�to�ra� ty�go�dnia� prze�słu�chań�wo�jen�ny� try�bu�nał,� tzw.� troj ka,� wy�dał� wy�rok.�Wy�rok
śmier�ci.�Z art.�58�[ust.]�1a�za�pa mie nie nie ro di ny (zdra�dę�oj�czy�zny)4.�Do�te�go�kon�fi�ska�ta
mie�nia�mo�je�go�i ro�dzi�ny.�
–�Ja�ka�oj�czy�zna,�ja�je�stem�Po�lak!�
–�Ty�wróg�na�ro�du,�a za�to�roz�strze�la�nie.�
Naj�wyż�szy�wy�miar� ka�ry� się� pod�pi�su�je,� ja� też� pod�pi�sa�łem.�Nie�dłu�go� póź�niej�wy�wieź�li

ma�mu�się�i sio�strę.�
Po�wy�ro�ku�umie�ści�li�mnie�w ce�li�śmier�ci�w wię�zie�niu�łu�ki�skim.�Oko�li�cę�zna�łem,�nie�da�-

le�ko�znaj�do�wał�się�du�ży�plac,�gdzie�przed�woj�ną�cho�dzi�li�śmy�na�kier�ma�sze�na�Ka�ziu�ki.�Łu�-
kisz�ki�to�po�nu�ra�twier�dza,�wy�so�ka�na�czte�ry�pię�tra,�wypo�sa�żo�na�w po�tęż�ne�ścia�ny.�Dla�KS5

po�ro�bio�ne�by�ły�ce�le�spe�cjal�ne�–�po�je�dyn�cze,�wil�got�ne�i ciem�ne.�Mie�ści�ły�się�one�w piw�ni�-
cach.�Mo�ja�ce�la�mia�ła�nu�mer�374�lub�378,�znaj�do�wa�ła�się�w dru�gim�kor�pu�sie.�By�ła�tak�cia�-
sna,�że�nie�moż�na�się�było�w niej�wy�cią�gnąć.�Ru�ra�ka�na�li�za�cyj�na�szła�w ką�cie�na�do�le�i na
niej�opie�ra�łem�gło�wę.�Nie�któ�rzy�więź�nio�wie�po�ro�zu�mie�wa�li�się�al�fa�be�tem�Mor�se’a,�pu�ka�jąc

4 Art.�58�ust.�1a�dotyczył�przestępstw�cywilnych,�natomiast�ust.�1b�–�wojskowych.�Ja�bądź�co�bądź�byłem
cywilem.

5 Kara�śmierci.
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w tę�ru�rę.�In�for�mo�wa�li�się,�ko�go�bra�li�na�roz�strzał,�py�ta�li,�któ�ra�ce�la,�wy�stu�ki�wa�li�sta�re�pio�-
sen�ki�pol�skie.�Ja�z te�go�nie�wie�le�ka�po�wa�łem.�Ży�wi�li�dwa�ra�zy�dzien�nie�–�ra�no�i wie�czo�rem.
W ce�li�sta�ła�prze�cię�ta�na�pół�becz�ka,�słu�żą�ca�ja�ko�ubi�ka�cja.�Nie�mia�łem�na�nią�żad�ne�go�przy�-
kry�cia�i tak�mu�sia�łem�w tych�smro�dach�się�mę�czyć.
Dla�cze�go�ty�le�tam�sie�dzia�łem,�nie�wiem,�mo�że�wy�sy�ła�li�ja�kieś�do�ku�men�ty,�że�by�za�twier�-

dzić�ska�za�nie?�Pro�szę�so�bie�to�wy�obra�zić�–�trzy�mie�sią�ce�w ce�li�śmier�ci,�w mro�ku,�z wy�ma�-
lo�wa�ną�tru�pią�czasz�ką�na�ścia�nie.�A ja�by�łem�wte�dy�tak�bar�dzo�mło�dy.�
W�no�cy�sły�chać�by�ło� jak�ma�szy�na�zbrod�ni�za�czy�na�pra�co�wać.�Oko�ło�1.00�po�pół�no�cy

zaczy�nał�się�szum�na�ko�ry�ta�rzu.�Przy�cho�dzi�li,�wy�wo�ły�wa�li�po�pierw�szej�li�te�rze�na�zwi�ska.
Ska�zań�cy�py�ta�li�się�po�ko�lei,�czy�to�o nich�cho�dzi.�Za�ko�lej�ne�dwie�go�dzi�ny�przy�cho�dzi�li�po�-
now�nie.�–�Sa bie raj się z wiesz czia mi! Cie�nie�ska�za�nych�na�śmierć�gro�ma�dzi�ły�się�z tłu�mocz�-
ka�mi�w li�nii�li com k stie nie6.�Sły�chać�by�ło�dal�sze�po�spiesz�ne�kro�ki�na ko�ry�ta�rzu,�prze�kleń�-
stwa� straż�ni�ków� i krzy�ki�więź�niów.�Na�gich� ska�zań�ców,� trzy�ma�ją�cych�pod�pa�chą�wę�zeł�ki
odzie�ży,�wpy�cha�no�do�sa�mo�cho�dów�z na�pi�sem�Aw to ław ka7.�Ru�ry�wy�de�cho�we�skie�ro�wa�ne
do�we�wnątrz�ka�bi�ny,�w któ�rej�stło�czo�no�ska�zań�ców,�w krót�kim�cza�sie�do�ko�ny�wa�ły�dzie�ła.
Tru�py�za�ko�py�wa�no�w Po�na�rach,�zna�nych�już�wcze�śniej�z ma�so�wych�eg�ze�ku�cji.�
W�ce�li�nie�któ�rzy�wa�rio�wa�li,�wy�li� i krzy�cze�li.�Ja�to�wszyst�ko�na�zim�no�przyj�mo�wa�łem.

Du�żo�by�opo�wia�dać,�w każ�dym�ra�zie�prze�trwa�łem�i to.�Te�raz�też�wiem,�że�za�nie�dłu�go�umrę
i wszyst�ko�mu�szę�tu�zo�sta�wić.�W każ�dej�chwi�li�ser�ce�ma�pra�wo�sta�nąć.�Cho�ciaż�są�i te�raz
ta�kie�mo�men�ty,�kie�dy�czu�ję,�że�się�du�szę�i mrów�ki�le�cą�po�gło�wie.�Ale�ta�ką�mam�na�tu�rę,�że
się�nie�przej�mu�ję.�W koń�cu�do�sta�łem�szan�sę.�Za�pro�po�no�wa�no�mi�na�pi�sa�nie�proś�by�do�Ka�li�-
ni�na,�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�Naj�wyż�szej�ZSSR,�o za�mia�nę�ka�ry�śmier�ci�na�wię�zie�nie.�
W�no�cy�za�wsze�bra�li�na�roz�strzał.�Do�mnie�też�przy�szli.�Za�pu�ka�li�w drzwi.�–�Jest�ktoś�na

P?�Mó�wię,�jest�Piet�kie�wicz.�Po�szli�i za�dwie�go�dzi�ny�przy�szli�zno�wu.�–�Sa bie raj się z wiesz -

czia mi8.�Wy�pro�wa�dzi�li�na�ko�ry�tarz.�–�Li com k stie nie!9 Pod�ścia�ną�le�ża�ło�20�ubrań�skrę�co�-
nych.�I na�każ�dym�tłu�mocz�ku�kart�ka.�Nie�z na�zwi�skiem,�ale�z nu�me�rem.�W koń�cu�po�wie�-
dzie�li:�–�Od wier nis’10 –�Die dusz ka Ka�li�nin�cie�bie�po�mi�ło�wał,�za�mie�nił�wy�rok�śmier�ci�na
25 lat� cięż�kich� ro�bót�w da�le�kich�kra�jach�So wiec ko wo Sa ju za.�Do� te�go�kon�fi�ska�ta�mie�nia
two�je�go� i two�jej� ro�dzi�ny.�Dwa�dzie�ścia� lat� jesz�cze�po�ży�jesz,�a po�tem�i tak�zdech�niesz� jak
pies.�I mó�wi�da�lej:�–�Star szi na za�pro�wadź�go�do�piw�ni�cy�na�pra�wo.�A tam�by�ły�już�in�ne,�eta�-
po�we�ce�le.�Kie�dy�stam�tąd�wy�sze�dłem,�to�pra�wie�na�oczy�nie�wi�dzia�łem.

VII. Dro ga na Wor ku tę

W�ce�li�eta�po�wej�sie�dział�ca�ły�in�ter�na�cjo�nał.�Rzą�dził�nią�ta�ki�je�den�ata�man.�Spy�tał�się,�czy
wy�sze�dłem�z „wy�sza�ka”11.�Po�wie�dzia�łem,�że�tak.�–�Nu i kak? Ubił ka wo?12.�–�Ja�ni�ko�go�nie
za�bi�łem�–�mó�wię.�–�Zła�pa�li,�przy�wieź�li,�tu�po�sa�dzi�li�i wy�rok�da�li.�–�Aaa, my wsie ta ki.�Za�-
bra�niał�po�tem�in�nym�więź�niom�mi�do�ku�czać.�Ale�wła�ści�wym�do�wód�cą�ce�li�był�strach,�każ�-
dy�bał�się�tak�napraw�dę�każ�de�go.�Spę�dzi�łem�tam�ty�dzień,�mo�że�dwa.�Szy�ko�wa�li�etap.�Przed
sa�mym�Bo�żym�Na�ro�dze�niem,�w no�cy,�że�by�lu�dzie�nie�wi�dzie�li,�po�pę�dzi�li�nas�z wię�zie�nia�na
sta�cję.�Szli�śmy�ósem�ka�mi,�bocz�ny�mi,�wą�ski�mi�uli�ca�mi.�Ko�lum�na�cią�gnę�ła�się�na�nie�mniej

6 Twarzą�do�ściany.
7 Sklep�objazdowy.
8 Zabieraj�się�z rzeczami.
9 Twarzą�do�ściany!
10 Odwróć�się.
11 Kara�śmierci,�nazwa�bierze�się�od�„najwyższy�wymiar�kary”.
12 No�i jak?�Zabiłeś�kogoś?
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niż�800�me�trów.�Z przo�du�je�chał�zis,�na�nim�stał�ma�xim,�cięż�ki�ka�ra�bin�ma�szy�no�wy�z dwu�-
oso�bo�wą�ob�słu�gą.�Z przo�du�i po�bo�kach,�kon�no,�en�ka�wu�dzi�ści,� jesz�cze�wte�dy�w szpi�cza�-
stych�czap�kach,�do�kład�nie�na�cią�gnię�tych�na�uszy.�Je�cha�li�cia�sno,�przy�sa�mych�ko�lum�nach.
Po�pro�wa�dzi�li�ku�sta�cji�to�wa�ro�wej.�Ko�ło�niej�roz�po�ście�rał�się�du�ży�plac.�Ze�bra�li�nas�tam�ze
2500�chło�pa.�Śnieg�pa�dał.�Po�ciąg�stał�już�go�to�wy.
Roz�bły�sły�re�flek�to�ry.
Krót�ka,�sy�czą�ca�ko�men�da�–�Ło żyssss.�
Wszy�scy�no�sem�do�lek�ko�ośnie�żo�nej,�za�bło�co�nej�zie�mi.
Pod�jeż�dża�zis,�w nim�ge�ne�rał�ma�jor.�Wi�dzia�łem�z da�le�ka�te�lam�pa�sy,�ta�kie�czer�wo�ne,�jak

dziś�pa�mię�tam.
–�Ga�dy,�was�trze�ba�by�ło�roz�strze�lać.�Ale�na�sze�pań�stwo�wy�szło�z te�go�za�ło�że�nia,�że�wy

jesz�cze�po�ży�je�cie.�Bę�dzie�cie�pra�co�wać,�da�cie�ko�rzyść�pań�stwu.�A stam�tąd,�gdzie�was�wy�sy�-
ła�my,�po�wro�tu�dla�was�nie�ma,�i tak�wszyst�kich�was�trze�ba�unicz to żyć.�
Mó�wił�krót�ko,�po�czym�wsiadł�do�sa�mo�cho�du.�
Za�czął� się� za�ła�du�nek.�Wa�go�ny� to�wa�ro�we� –� po� 100� osób� do� każ�de�go.� Za�ga�nia�jąc� nas

do wa�go�nów,�bi�li�kol�ba�mi.�Wy�da�wa�ło�się,�że�cze�ki�stów�jest�wię�cej�niż�więź�niów.�Wnę�trza
zosta�ły� cia�sno� za�ła�do�wa�ne.� Mo�że� na�wet� le�piej,� że� by�li�śmy� tam� tak� bar�dzo� ści�śnię�ci,
bo ogrze�wa�li�śmy�się�wza�jem�nie�w tych�nie�ocie�plo�nych�drew�nia�nych�ścia�nach.
Trans�port� ru�szył.�Za�Pod�bro�dziem�skie�ro�wał� się�na�Smo�leńsk,�Wiaź�mę,�Wiel�kie�Łu�ki,

Jaro�sław� i da�lej� na�Wor�ku�tę.�Nie�mu�sie�li� nas� prze�ła�do�wy�wać,� bo�So�wie�ci� bły�ska�wicz�nie
po wy�pę�dze�niu�Niem�ców�po�sze�rzy�li�to�ry�na�swo�ją�sze�ro�kość.
Raz�na�do�bę�da�wa�li� je�dze�nie.�Po�ciąg� sta�wał�w otwar�tym�po�lu,� z da�la�od�za�miesz�ka�nych

miejsc.�Po�go�dzi�nie�lub�dwóch�po�ja�wia�li�się�lu�dzie�pro�wa�dzą�cy�ko�nie�za�ła�do�wa�ne�chle�bem�i ry�-
ba�mi.�Ja�ka�po�nu�ra�drwi�na�z bi�blij�ne�go�cu�du�roz�mno�że�nia!�To�wszyst�ko�by�li�en�ka�wu�dzi�ści.�Do�-
sta�wa�li�śmy�50�ta�kich�fo�rem�ko�wych�chle�bów�na�100�osób�i po�ry�bie�na�dwóch�–�flą�dra�lub�dorsz
z becz�ki,�moc�no�so�lo�ne.�Pić�się�po�nich�chcia�ło�strasz�nie,�wo�dy�nam�nie�do�star�cza�no.�Ro�bi�li�to
oczy�wi�ście� ce�lo�wo,� że�by�nas� szyb�ciej�wy�koń�czyć.�Lu�dzie� li�za�li� ob�lo�dzo�ne,� sło�ne�od�po�tu
ścia�ny.�Cza�sa�mi�na�po�sto�jach�wrzu�ca�li�ło�pa�ta�mi�śnieg�do�środ�ka�i ja�dło�się�go�za�miast�wody.
Na�każ�dym�po�sto�ju�cze�ki�ści� spraw�dza�li,� czy�nie� ła�mie�my�pod�ło�gi,�wcho�dzi�li�pod�po�ciąg
w spe�cjal�nych�kom�bi�ne�zo�nach.�Prze�pę�dza�li�nas�rów�nież�z miej�sca�na�miej�sce�w wa�go�nie�i li�-
czy�li,� bi�jąc� drew�nia�ny�mi� młot�ka�mi,� a trze�ba� przy�znać,� że� bi�li� moc�no.�Wa�go�ny� dla� tych
wszyst�kich�cze�ki�stów�prze�zna�czo�nych�do�ochro�ny�trans�por�tu�pod�cze�pio�ne�by�ły�z ty�łu�po�cią�gu.

VIII. Mo je ży cie w ła grze

Do�Wor�ku�ty�przy�je�cha�łem�w mar�cu�1945�r.�Za�kwa�te�ro�wa�li�nas�tam�w nie�ogrza�nych,�za�-
da�szo�nych�ba�ra�kach.�Na�po�cząt�ku�nie�pra�co�wa�li�śmy�w ko�pal�ni.�Ca�łą�zi�mę�ry�li�śmy�ro�wy�pod
fun�da�men�ty�in�nych�bu�dyn�ków.�Mróz�do�cho�dził�do�40–50�stop�ni.�Da�li�nam�fu�faj�kę,�czap�kę
i rę�ka�wi�ce.�Ro�sja�nie�przy�wo�zi�li�koń�mi�wę�giel�z ko�pal�ni,�cza�sa�mi�za�miast�ko�ni�uży�wa�no�do
cią�gnię�cia�sań�lu�dzi.�Wę�giel�wy�sy�py�wa�ło�się�w rów�ne�li�nie,� tak�jak�mia�ły�być�wy�ko�pa�ne
rowy,�i pod�pa�la�no�go.�Gdzieś�po�2–3�go�dzi�nach�zie�mia�od�ma�rza�ła�na�pół�sty�ków�ki.�To,�co
od�mar�z�ło,�usu�wa�ło�się�ło�pa�tą,�resz�tę�trze�ba�by�ło�kuć.�Na�stęp�nie�sy�pa�ło�się�ko�lej�ną�war�stwę
wę�gla�i tak�po�wo�li�po�su�wa�ła�się�ro�bo�ta.�Po�tem�bu�do�wa�li�śmy�ba�ra�ki,�wte�dy�na�uczy�łem�się
wsta�wiać�i uszczel�niać�okna.
Po�trzech�mie�sią�cach�wzię�li�mnie�na�ko�pal�nię�nr�6.�Mo�ja�zo�na�by�ła�ja�kieś�40�ki�lo�me�trów

w stro�nę�Mo�rza�Kar�skie�go�od�wła�ści�wej�Wor�ku�ty.�Na�miej�sce�prze�zna�cze�nia�po�pę�dzi�li�nas�na
pie�cho�tę�po�zmar�z�nię�tym�śnie�gu.�No�gi�nie�grzę�zły,�bo�je�go�po�wierzch�nia�by�ła�po�ro�wa�ta�po
pur�dze.�Mia�łem�wte�dy�jesz�cze�mło�de,�sil�ne�koń�czy�ny�i nie�sta�no�wi�ło�to�dla�mnie�pro�ble�mu.

Numer Ю-651. Wilno–Workuta–Kamarcziaga–Olsztyn–Słupsk
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Tam�za�czę�li�nas�szy�ko�wać�do�pod�ziem�nej�ro�bo�ty.�By�łem�tam�jed�nym�z naj�mniej�szych
i naj�chud�szych.�Za�in�te�re�so�wał�się�mną�kie�row�nik�ucziast ka, kie�row�nik�bry�ga�dy ga zo miersz -

czi ków.�Był�to�Nie�miec,�na�na�zwi�sko�miał�Ło�bis,�przy�naj�mniej�tak�na�nie�go�mó�wio�no.�Po�-
wie�dział�do�mnie:
–�Ty�za�mło�dy�je�steś� i za�sła�by,�że�by�pod�zie�mią�ko�pać�wę�giel.�Przed�to�bą�ca�łe�ży�cie,

może�stąd�wyj�dziesz?�We�zmę�cie�bie�do�mo�je�go�ucziast ka i na�uczę�za�wo�du.�Nie�bę�dziesz
węgla�prze�wra�cał�ło�pa�tą,�to�mo�że�prze�ży�jesz.
Jesz�cze�sła�bo�mó�wi�łem�wte�dy�po�ru�sku�i on�źle�ga�dał�w tym�ję�zy�ku,�uży�wał�ra�czej�nie�-

miec�kich�słów.�Był�to�star�szy,�ni�ski�czło�wiek,�też�po�wy�ro�ku�po�li�tycz�nym.�Mo�że�słu�żył�jako
żoł�nierz?�Tak�w każ�dym�ra�zie�wy�glą�dał.�Nie�roz�strze�la�li�go,�bo�pew�nie�nie�szko�dli�wy�był,
mo�że�gdzieś�na�kuch�ni�pra�co�wał.�Za�czął�mnie�szko�lić�w ob�słu�dze�Lam�py�Wol�fa.�Po�ka�zał
jak�mie�rzy� się� gaz,� że�by� unik�nąć�wy�bu�chu.�W lam�pie� pło�nął�ma�lut�ki� pło�mień,� na� szkle
wyry�so�wa�na�by�ła�ska�la.�Jak�po�ja�wia�się�me�tan,�pło�mień�ro�bi�się�nie�bie�ski�i mie�rzy�się�je�go
wyso�kość�ozna�cza�ją�cą� stę�że�nie�ga�zu.�Kie�dy�pło�mień�prze�kro�czy�18–20� jed�no�stek,� trze�ba
na�tych�miast�ucie�kać.�Na�uka�za�ję�ła�mi�ty�dzień,�po�czym�Nie�miec�za�brał�mnie,�tak�jak�za�po�-
wie�dział,�na�swój�uczia stek.�Miał�tam�trzy�dzie�stu�ga zo mie rów,�ja�zo�sta�łem�przy�ję�ty�do�bry�-
ga�dy�ja�ko�trzy�dzie�sty�pierw�szy.�Zjeż�dża�łem�do�ko�pal�ni�i po�za�mie�rze�niem�ga�zu�mu�sia�łem
pil�no�wać�gór�ni�ków,�by�nie�pa�li�li� pa�pie�ro�sów.�Skądś� je�mie�li,� przed�wej�ściem�do�ko�pal�ni
rewi�zji�już�nikt�nie�ro�bił.�W ko�pal�ni�jak�już�ktoś�za�pa�li,�to�od�ra�zu�wszy�scy�czu�ją,�bo�dym
roz�no�si�się�ra�zem�z po�wie�trzem.�Stwa�rza�to�też�ogrom�ne�nie�bez�pie�czeń�stwo�–�kie�dy�już�na�-
stą�pi�za�płon�ga�zu,�to�pło�mień�rów�nież�po�tra�fi�się�prze�nieść�pod�zie�mią�na�kil�ka�ki�lo�me�trów.
Wy�buch�me�ta�nu�mo�że�po�wstać�na�wet�od�zim�nej�iskry.�
Ło�bis�mnie�ostrzegł:
–�Jak�ktoś�pa�li,�to�nie�zwra�caj�mu�uwa�gi.�Nie�mów�te�go�ni�ko�mu�po�za�mną.�Uwa�żaj�na

sie�bie,�bo�jak�zo�ba�czą,�że�do�no�sisz,�to�cię�za�bi�ją.�Niech�już�le�piej�pa�lą.�Jak�bę�dzie�za�du�żo
ga�zu,�to�po�pro�stu�wy�pro�wa�dzaj�lu�dzi.�To�ta�ka�ra�czej�po�li�cyj�na,�dys�kret�na�ro�bo�ta.
Szach�ta�nr�6 ja�ko�jed�na�z nie�wie�lu�po�ło�żo�na�w ob�rę�bie�mia�sta,�cho�ciaż�na�je�go�obrze�-

żach,�by�ła�sta�ra,�mia�ła�win�dę,�ale�ta�ką�do�wo�że�nia�wę�gla.�Pie�cho�tą�trze�ba�by�ło�po�ko�nać�180
scho�dów,�a jesz�cze�na�ple�cach�na�le�ża�ło�nieść�na�rzę�dzia.�Star�si�zo�sta�wa�li�pod�zie�mią.�Li�czy�-
łem�w pa�mię�ci�–�prze�sze�dłem�50,�czy�li�jesz�cze�130.�Ra�zem�180�schod�ków�i to�pod�na�chy�-
le�niem�oko�ło�45�stop�ni!�By�ły�tam�za�mon�to�wa�ne�dwie�po�rę�cze�z drze�wa,�któ�re�peł�ni�ły�waż�-
ną�ro�lę.�Na�scho�dach�ciem�no� i stro�mo,� jak�się�po�śli�zgnie�no�ga,� le�cisz� łbem�w dół,�aż�się
za�trzy�masz�na�in�nym�ro�bot�ni�ku.�Jak�już�zna�la�złem�się�na�do�le,�mu�sia�łem�w cią�gu�8 go�dzin
przejść�ze�30�ki�lo�me�trów.�Z lam�pą�przed�so�bą�trze�ba�by�ło�sta�le�ba�dać�ten�po�ziom�ga�zu.�Na
gó�rę�wy�jeż�dża�ło�się�win�dą�cię�ża�ro�wą,�a na�zjazd�i wy�jazd�by�ła�ści�śle�od�li�czo�na�ilość�cza�su.
Jak�w cią�gu� go�dzi�ny� nie�wyj�dziesz,� to� zo�sta�niesz� pod� zie�mią.�Mnie� się� to� nie� zda�rzy�ło,
punk�tu�al�ny�by�łem�bar�dzo�i zo�sta�ło�mi�to�do�dzi�siaj.�
Na�ko�pal�ni�nr�6 prze�pra�co�wa�łem�łącz�nie�4 la�ta.�Pra�co�wa�łem�w niej�jesz�cze�jak�szczu�ry

wy�cho�dzi�ły�z Wor�ku�ty.�Po�tem�w do�ku�men�tach�mi�te�go�nie�od�no�to�wa�li.�La�ta�pra�cy�się�zga�-
dza�ją,�ale�nie�ma�na�pi�sa�ne�nic�o tej�ko�pal�ni.�W ro�ku�1949�prze�sze�dłem�do�ko�pal�ni�no�wo�-
cześ�niej�szej�–�nr�27.�Bra�ko�wa�ło�tam�lu�dzi,�więc�za�bra�no�nas�oko�ło�200�i prze�pę�dzo�no�na
pie�cho�tę�do�no�wej�zo�ny.�Prze�pra�co�wa�łem�w niej�lat�5.�Po�cząt�ko�wo�jesz�cze�ze�trzy�mie�sią�ce
cho�dzi�łem�z lam�pą.�Po�tem�wy�sła�li�mnie�na�pod�zie�mie�do�trans�por�tu�wę�gla.�Po�wie�dzie�li�mi:
–�Nie�mu�sisz�być�szko�lo�ny,�bo�mie�rzy�łeś�gaz�i wi�dzia�łeś�jak�lu�dzie�pra�cu�ją.�A jak�zgi�-

niesz,�to�pies�ci�mor�dę�li�zał,�nie�bę�dzie�my�cię�ża�ło�wać.�
Fak�tycz�nie�przez�4 la�ta�mia�łem�oka�zję,�by�się�po�przy�glą�dać.�Krót�ko�pra�co�wa�łem�też�jako

ad bojsz czik.�Z cza�sem�za�czą�łem�pra�cę�ja�ko�sor ti rowsz czik wę�gla�pod�zie�mią�i na�po�wierzch�ni
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i tak�zo�sta�ło�przez�ostat�nie�czte�ry�la�ta.�W każ�dym�ra�zie�do�koń�ca�mo�je�go�po�by�tu�w Wor�ku�-
cie�by�łem�już�ca�ły�czas�na�27.

IX. Zo na

Zo�na�skła�da�ła�się�z 20�ba�ra�ków,�kuch�ni�i du�żej�sto�łów�ki.�Znaj�do�wał�się�też�bu�dy�nek�za�-
ple�cza�ku�chen�ne�go,�słu�żą�cy�też�ja�ko�ma�ga�zyn.�By�ło�to�miej�sce�waż�ne�–�to�war�przy�wo�zi�li
na�sa�niach�co�ja�kiś�czas�i mu�sie�li�go�prze�cho�wy�wać�w bez�piecz�nym�miej�scu.�Ina�czej�więź�-
nio�wie,�nie�oglą�da�jąc�się�na�nic,�po�pro�stu�po�roz�bi�ja�li�by�becz�ki�i wzię�li�wszyst�ko,�co�nada�-
wa�ło�się�do�je�dze�nia.�
Ba�ra�ki�bu�do�wa�no�z drew�na.�Ce�lo�wo�by�ły�ni�skie,�że�by�pur�ga�nie�znio�sła.�Wi�chu�ra�za�no�-

si�ła�ba�ra�ki�śnie�giem�cał�ko�wi�cie,�aż�po�dach.�Te�ren�na�obóz�nie�zo�stał�wy�bra�ny�przy�pad�ko�-
wo�–�ła�gier�znaj�do�wał�się�w do�lin�ce,�for�mu�ją�cej�pew�ne�go�ro�dza�ju�wnę�kę,�któ�ra�za�sy�pa�na
śnie�giem�czy�ni�ła�obóz�prak�tycz�nie�nie�wi�docz�nym.�Bu�dyn�ki�ko�pal�nia�ne�sta�ły�na�to�miast�na
otwar�tym�po�lu,�za�pa�gór�kiem.�Cha�łu�pa,�w któ�rej�miesz�ka�li�straż�ni�cy,�znaj�do�wa�ła�się�oczy�-
wi�ście�po�za�zo�ną.�
Zo�na�oto�czo�na�by�ła�po�dwój�nym�pier�ście�niem�z dru�tu�kol�cza�ste�go,�po�prze�ty�ka�ne�go�licz�-

ny�mi�am�bo�na�mi�uzbro�jo�ny�mi�w ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we.�Uzbro�jo�nych�am�bon�by�ło�spo�ro.�Na
każ�dym�od�cin�ku�od�3 do�6.�Łącz�nie�co�naj�mniej�12.�Do�każ�dej�z nich�pod�cią�gnię�ty�był�prąd.
Mię�dzy�dru�ta�mi�bie�ga�ły�spe�cjal�nie�tre�so�wa�ne,�wy�pa�sio�ne�psy.

X. Je den dzień Ta de usza Piet kie wi cza

Od�trze�ciej�w no�cy�ci�z LFT13 za�bie�ra�li�się�do�wy�ko�py�wa�nia�ko�ry�ta�rzy,�by�moż�na�by�ło
wyjść�z ba�ra�ku�i dojść�do�ko�pal�ni.�Do�sta�wa�li�oni�po�600�g�chle�ba�dzien�nie.�Wła�dze�li�czy�ły,
oczy�wi�ście�du�żo�na�wy�rost,�że�bę�dąc�ca�ły�dzień�w obo�zie,�mo�gą�otrzy�my�wać�do�dat�ko�wy
talerz�zu�py�za�po�moc�w kuch�ni.�Ale�praw�da�by�ła�ta�ka,�że�nie�ży�li�oni�dłu�go...�LFT�by�ły�róż�-
ne�ro�dza�je�–�ale�śnieg�od�gar�nia�li�prze�waż�nie�ci�bez�ja�kiejś�koń�czy�ny�lub�ta�cy,�co�mie�li�po
wy�pad�kach�koń�czy�nę�bez�wład�ną�al�bo�źle�zro�śnię�tą.
W�ba�ra�kach�znaj�do�wa�ły�się�pie�cy�ki�–�ko�zy�na�trzech�nóż�kach,�bań�ka�na�wo�dę�i pry�zma

wę�gla.�Po�za�tym�ucię�ta�becz�ka,�słu�żą�ca�ja�ko�ubi�ka�cja.�W bu�dyn�ku�prze�by�wa�ło�nas�oko�ło
200–250� osób.�We�wnątrz� sta�ły� dwu�pię�tro�we� pry�cze� i zbi�ty� z de�ski� uko�śny� pod�głow�nik.
W no�cy�w ba�ra�kach�pa�no�wa�ło�po�twor�ne�zim�no.�Spa�li�śmy�szczel�nie�przy�tu�le�ni�je�den�do�dru�-
gie�go,�ogrze�wa�jąc�się�wza�jem�nie.�Zda�rza�ło�się�jed�nak�rów�nież�tak,�że�przy�tu�la�łeś�się�do�ko�-
goś,�by�się�ogrzać,�a to�już�zim�ny�trup.
Do�snu�nie�mie�li�śmy�żad�ne�go�prze�ście�ra�dła�ani�ko�ca.�Spa�li�śmy�oczy�wi�ście�w tym�ubra�-

niu,�w któ�rym�cho�dzi�li�śmy�w dzień.�Po�bud�ka�–�pod jom o pią�tej�ra�no.�Po�tem,�[po]�wsta�niu,
na�cie�ra�li�śmy�się�śnie�giem�i za�kła�da�li�śmy�fu�faj�kę.�Po�ta�kim�za�bie�gu�cia�ło�ro�bi�ło�się�czer�wo�-
ne�i mróz�po�tem�nie�brał.�Owa�fu�faj�ka�–�ina�czej�bu�szłat�–�sta�no�wi�ła�nasz�pod�sta�wo�wy�strój.
Był�to�ro�dzaj�kurt�ki�pod�bi�tej�brud�nym�fil�cem,�naj�pew�niej�z od�pa�dów,�zszy�tym�po�dwój�nym
ście�giem.�Mia�ła�krót�ki�koł�nierz�i w su�mie�nic�wię�cej.�By�ła�do�syć�gru�ba,�cie�pła�i nie�prze�-
wiew�na.�Spodnie�szy�te�po�dob�ną�tech�ni�ką,�wa�to�we.�Na�le�wym�ko�la�nie�znaj�do�wa�ło�się�wy�-
cię�cie,�15�na�30�cm,�po�dob�ne�na�ple�cach�i na�czap�ce.�Na�te�wy�cię�cia�na�szy�wa�no�ła�ty,�na�któ�-
rych�bia�łą�far�bą�ry�so�wa�li�śmy�nu�me�ry.�Co�dzien�nie�trze�ba�by�ło�pil�no�wać,�że�by�by�ły�z da�le�ka
wi�docz�ne,�za�nie�wy�raź�ny�lub�nie�wi�docz�ny�nu�mer�mógł�gro�zić�na�wet�kar�cer.�Prze�śla�do�wał
mnie�za�to�szcze�gól�nie�nie�ja�ki�Li�zow�ski.�Mi�mo�pol�sko�brzmią�ce�go�na�zwi�ska�nie�był�to�Po�-
lak,�ale�Ukra�iniec�z ban�dy�UPA.�Przy�cze�piał�się,�że�mój�nu�mer�jest�nie�wi�docz�ny,�i gro�ził.

13 Liogkij Fiziczieskij Trud –�Lekka�praca�fizyczna.
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Co�on�mi�ży�cie�na�umi�lał! Już�z da�le�ka�wo�łał:�– Ю-651 ka mnie! – W cziom die lo na czial -

nik? –�No mie ra niet, no mier nie wi di myj,�na pi sat’. Drug dru gu na pi szet, a ty stoj. Biez no -

mie ra nie poj djosz otsju da 14. Ale�od�kar�ce�ru�ja�koś�się�wy�wi�ną�łem.
Fu�faj�kę�wię�zień�do�sta�wał�tyl�ko�raz,�nie�by�ło�prak�ty�ki�re�gu�lar�ne�go�jej�wy�mie�nia�nia.�Jak

za�tem�ktoś�stra�cił�swój�ubiór,�to�za�bie�rał�słab�sze�mu,�kradł�ko�muś�lub�po�pro�stu�brał,�kie�dy
ktoś�za�po�mniał�i zo�sta�wił.�By�ło�to�tro�chę�tak�jak�w so�wiec�kim�woj�sku,�gdzie�je�den�dru�gie�-
mu�pas�ukrad�nie,�mun�dur�pod�mie�ni�lub�bu�ty.�Nic�dziw�ne�go,�że�w ta�kich�wa�run�kach�ci�naj�-
słab�si�umie�ra�li�bar�dzo�szyb�ko,�na�wet�po�kil�ku�dniach.
Go�li�li�śmy�się�naj�czę�ściej�ka�wał�ka�mi�szkła,�gdy�się�je�do�brze�uła�ma�ło,�świet�nie�speł�nia�-

ły�swo�ją�funk�cję.�Nie�by�ło�w obo�zo�wym�sty�lu�pa�ra�do�wać�po�zo�nie�nie�ogo�lo�nym�al�bo�z bro�-
dą.�Cze�ki�ści�zwra�ca�li�na�ta�ki�za�rost�uwa�gę,�a jak�u ko�goś�zna�leź�li�uła�mek�ostre�go�szkła,�to
przy�my�ka�li�na�to�oko.�Wło�sy�go�lo�no�co�mie�siąc�ma�szyn�ką�do�sa�mej�skó�ry.�
Po�po�ran�nych�za�bie�gach�hi�gie�nicz�nych�ogła�sza�no�przy�go�to�wa�nie�do�wyj�ścia�na�sto�łów�-

kę.�Przed�tem�ro�bio�no�jesz�cze�krót�ki�apel,�gdzie�nas�li�czo�no.�Na�śnia�da�nie�otrzy�my�wa�ło�się
zu�pę�(ba łan dę)�i chleb�–�we�dług�ko�tła�z po�przed�nie�go�dnia.�Obiad�na�to�miast�już�z te�go�dnia,
co�się�wy�pra�co�wa�ło.�
Bez�po�śred�nio�ze�sto�łów�ki�szli�śmy�do�kon tro l ną.�Na�sze�wy�cho�dze�nie�do�pra�cy�by�ło�re�gu�-

lo�wa�ne�tzw.�kar tocz noj si ste moj – każ�de�go�dnia�dro�bia�zgo�wo�spraw�dza�li�stan�bry�gad�przy
wej�ściu�i przy�wyj�ściu�z zo�ny.�Gro�ma�dzi�li�śmy�się�w jed�nym�koń�cu�sa�li,�od�dziel�nie�każ�da
bry�ga�da,�usta�wio�na�jed�na�za�dru�gą.�Na�po�szcze�gól�ne�bry�ga�dy�przy�szy�ko�wa�ne�by�ły�wo�do�-
od�por�ne� to�reb�ki.�W nich�znaj�do�wa�ły�się�24�sztyw�ne�kart�ki.�Z kar�tek�wy�czy�ty�wa�no�na�sze
nume�ry:�–�No mier dzie ła Ю-651 pra cha dzi, Ю-24 pra cha dzi, Ю-16 pra cha dzi... Lu�dzie,
któ�rych�nu�me�ry�wy�czy�ta�no,� usta�wia�li� się�w okre�ślo�nym�po�rząd�ku�po�dru�giej� stro�nie� po�-
miesz�cze�nia�i for�mo�wa�no�ich�po�now�nie�w sto�ją�ce�w rów�nych�sze�re�gach�bry�ga�dy.�Kie�dy�już
da�na�bry�ga�da�by�ła�po�li�czo�na,�cze�ki�sta�prze�ka�zy�wał�kar�ty�ko�lej�ne�mu,�sto�ją�ce�mu�po�dru�giej
stro�nie�kon�wo�ju�i mó�wił:�–�Pri ni maj bri ga du 24 czie ła wie ka. Gdy�gdzieś�ktoś�się�po�dział,
to�od�ra�zu�szu�ka�li,�a jak�już�raz�na�bra�li�po�dej�rzeń�co�do�ja�kiejś�oso�by,�to�póź�niej�mie�li�ją�na
bacz�nej�ob�ser�wa�cji.
Dro�ga�z zo�ny�do�ko�pal�ni�mia�ła�oko�ło�trzech�ki�lo�me�trów�dłu�go�ści,�przej�ście�jej�zaj�mo�wa�-

ło�nam�oko�ło�pół�go�dzi�ny.�Do�szach�ty�szli�śmy�ko�ry�ta�rzem�w śnie�gu,�wiatr�wiał,�am�bo�ny�ob�-
sa�dzo�ne�przez�cze�ki�stów�sta�ły�po�bo�kach,�po�obu�stro�nach�drut�kol�cza�sty,�że�by�zmi�ni�ma�li�-
zo�wać�ry�zy�ko�uciecz�ki.�War�to�pa�mię�tać,�że�w Wor�ku�cie�są�tyl�ko�dwa�mie�sią�ce�bez�śnie�gu.
Wo�kół�ko�pal�ni� rów�nież�wy�dzie�lo�no�ogrom�ną�zo�nę� i tam� też�wszę�dzie�sta�ły�am�bo�ny.�Na�-
praw�dę�nie�by�ło�szans�uciec,�no�chy�ba�że�ktoś�chciał�by�zgi�nąć...�Sa�mo�bój�stwa�się�zda�rza�ły.
Ci,�któ�rzy�się�na�to�zde�cy�do�wa�li,�naj�czę�ściej�rzu�ca�li�się�do�szy�bu�ko�pal�nia�ne�go.�Na�do�le�po
czło�wie�ku�zo�sta�wa�ła�tyl�ko�pla�ma,�bo�ot�chłań�głę�bo�ka�by�ła�na�oko�ło�ki�lo�metr.
Po�doj�ściu�do�ko�pal�ni�tra�fia�li�śmy�na�na�stęp�ną�kon tro l ną. Tam�cze�ki�sta�kwi�to�wał�przy�ję�-

cie�po�now�nie�prze�li�cza�nych�bry�gad.�Ca�łe�te�pro�ce�du�ry�trwa�ły�bar�dzo�krót�ko.�Cze�ki�ści�do�-
szli�w nich�do�du�żej�bie�gło�ści.�Po�za� tym�dys�po�no�wa�li� tam�te�le�fo�na�mi� i rów�nież� tą�dro�gą
kon�tak�to�wa�li�się�w ra�zie�po�trze�by.
O�siód�mej�uda�wa�li�śmy�się�pod�zie�mię.�W ko�pal�ni�nr�6,�w któ�rej�pra�co�wa�łem�na�po�cząt�-

ku,�scho�dzi�ło�się�pie�cho�tą,�po�chyl�nią�pod�ką�tem�40�stop�ni;�w no�wej,�[nr]�27,�zjeż�dża�ło�się
już�win�dą.�Do� jed�nej�wcho�dzi�ło�50�osób.�W oko�ło�go�dzi�nę�na�dół� zjeż�dża�ło�2500� lu�dzi.
Pierw�sza�zmia�na�koń�czy�ła�pra�cę�przed�18.00.
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14 JU-651�do�mnie!�O co�chodzi�naczelniku?�Nie�ma�numeru,�numer�niewidoczny,�namalować�go!�Jeden
drugiemu�niech�namaluje,�a ty�masz�stać.�Bez�numeru�nigdzie�stąd�nie�pójdziesz.



Umyć�moż�na�się�by�ło�w ko�pal�ni�–�tam�znaj�do�wa�ły�się�prysz�ni�ce.�By�ły�to�od�cin�ki�ru�ry
dłu�gie�na�oko�ło�50�me�trów,�na�któ�rych�znaj�do�wa�ło�się�oko�ło�35�na�try�sków�za�mon�to�wa�nych
na�sta�łe.�Na�raz�my�ło�się�oko�ło�100�osób.�I tak�z ko�pal�ni�wy�cho�dzi�li�śmy�brud�ni�jak�dia�bły.
W umy�wal�ni�sie�dział�in�wa�li�da�z LFT�–�ka�le�ka�bez�no�gi�al�bo�bez�rę�ki,�trzy�mał�czer�pak�pię�-
cio�gra�mo�wy� i wy�da�wał� my�dło� w pły�nie.�Wło�sów� myć� nie� mu�sie�li�śmy,� by�ły� re�gu�lar�nie
strzy�żo�ne.�Twarz�się�my�ło,�ale�pod�ocza�mi�zo�sta�wał�czar�ny�wę�glo�wy�kurz.�Po�dob�nie�uszy
po�zo�sta�wa�ły�nie�do�my�te.�Wo�da�cie�pła�by�ła�tyl�ko�od�cza�su�do�cza�su.�Zda�rza�ło�się,�że�ce�lo�wo
ją�za�krę�ca�li�i pusz�cza�li�sa�mą�zim�ną.�My�li�śmy�się�wte�dy�tro�chę,�to�co�się�da�ło,�i szyb�ko�ucie�-
ka�li�śmy.�Pod�kre�ślam,�że�ko�mu�ni�ści�ro�bi�li�to�ce�lo�wo.�Skar�ży�li�się�więź�nio�wie�na�to�na�ape�-
lach,�ale�nie�chcia�no�ich�słu�chać.�–�Co�ci�się�nie�po�do�ba,�od�po�wia�da�li�–�Czy�to�wcza�sy?�To
ła�gier,�wię�zie�nie!�Na�dwo�rze�mróz�50�stop�ni;�je�że�li�wo�dę�pu�ści�się�gdzieś�w gra�ni�cach�10
stop�ni�cie�pła,�a po�tem�w do�dat�ku�zu�peł�nie�zim�ną,�wręcz�lo�do�wa�tą,�to�jak�wyj�dziesz�na�mróz
mo�kry,�wo�da�zmie�ni�się�na�to�bie�w lód�i za�mar�z�niesz�jak�pies.�Ale�czę�sto�mu�sie�li�śmy�so�bie
i z tym�ra�dzić.�Ubra�nie�na�le�ża�ło�wy�wiać,�bo�też�prze�waż�nie�by�ło�mo�kre.�
Po�wyj�ściu�z ko�pal�ni�szli�śmy�na�sto�łów�kę�w zo�nie�obo�zo�wej.�By�ła�dość�du�ża,�tu�ry�li�czy�-

ły�po�500–600�osób.�Wra�ca�li�śmy�do�niej�w ten�sam�spo�sób.�W obo�zie�cze�kał�na�nas�obiad,
we�dług�ko�tła,�któ�ry�się�wy�pra�co�wa�ło�te�go�dnia.�Po�obie�dzie�od�ra�zu�za�my�ka�no�nas�w ba�ra�-
kach.�Nie�dłu�go�po�tem�szli�śmy�spać.�Prze�waż�nie�po�pra�cy�nie�mie�li�śmy�na�wet�si�ły,�by�cho�-
dzić.�Jed�nym�sło�wem�sen�był�naj�roz�sąd�niej�szą�al�ter�na�ty�wą.�Zim�no,�nie�zim�no,�ale�kła�dli�-
śmy�się,�za�krę�ca�li�śmy�w bu�szłat,�przy�tu�la�li�śmy�do�sie�bie�i tak�spa�li�śmy.�Ale�w tym�krót�kim
okre�sie�wie�czo�ra�więź�nio�wie�roz�ma�wia�li�mię�dzy�so�bą,�każ�dy�za�wsze�coś�tam�ga�dał.�Ge�ne�-
ral�nie� roz�mo�wy� by�ły� o ni�czym.� Wśród� więź�niów� po�li�tycz�nych� je�den� dru�gie�go� się� bał.
Szcze�gól�nie�nie�bez�piecz�na�by�ła�kry�ty�ka�na�szych�„prze�ło�żo�nych”.�Wszy�scy�wie�dzie�li,�że�za
każ�de�ne�ga�tyw�ne�sło�wo�o na dzie ra cie lu sprząt�ną�od�ra�zu.�
Cza�sem�więź�nio�wie�na�wet�po�żar�to�wa�li.�Zresz�tą�by�ła� to�pew�ne�go�ro�dza�ju�ko�niecz�ność,

bo�ina�czej�na�sze�ży�cie�nie�róż�ni�ło�by�się�już�ni�czym�od�po�wol�ne�go�ko�na�nia. Trze�ba�pa�mię�-
tać,�że�by�łem�tam�dzie�więć�lat,�to�nie�mie�siąc�i nie�dwa,�to�na�praw�dę�ka�wał�cza�su.�W ła�grze
mie�li�śmy�też�książ�ki.�Bio�gra�fie�Mark�sa,�En�gel�sa�i Le�ni�na�oraz�ich�dzie�ła.�Księ�ży�tam�nie
by�ło,�przy�naj�mniej�nic�o tym�nie�wiem.�Je�den�bał�się�dru�gie�go,�na�wet�jak�by�by�li,�toby�się
nie�przy�zna�li.�Gdy�by�ru�skie�wie�dzie�li�o ich�toż�sa�mo�ści,�toby�ich�po�pro�stu�za�kra�ka�li.�
Nie�by�ło�tam�w su�mie�żad�nych�roz�ry�wek.�No�chy�ba�że�do�mi�no�z chle�ba�lub�kar�ty�z kar�-

to�ni�ków�po�ma�te�ria�łach�wy�bu�cho�wych.�Ko�bie�ty�prze�by�wa�ły�w od�dziel�nej�zo�nie. Wol�nych
dni�ni�gdy�tam�nie�mie�li�śmy.�Nie�dzie�li�oczy�wi�ście�żad�nych�też�nie.�Dni�by�ły�iden�tycz�nie�po�-
dob�ne�jed�ne�do�dru�gich.

XI. Mo je cho ro by

Ma�ło� tle�nu,�su�che� je�dze�nie,�mor�der�cza�pra�ca,�mróz.�To�po�tra�fi�czło�wie�ka�dość�szyb�ko
wy�koń�czyć.�Nic�dziw�ne�go,�że�śmier�tel�ność�by�ła�tam�nie�zwy�kle�wy�so�ka.�By�jed�nak�wpro�-
wa�dzić�w to�umie�ra�nie�ja�kiś�po�rzą�dek�i za�cho�wać�spraw�ność�lu�dzi�-n�arz�ędzi�na�dłuż�szy�czas,
zbie�ra�ła� się� co� dwa�mie�sią�ce� ko�mi�sja� przy�dzie�la�ją�ca� od�po�wied�nią� gru�pę� ro�bo�czą.�W jej
skład�wcho�dzi�li�cze�ki�ści�i lu�dzie�przez�nich�wy�ty�po�wa�ni.�Ci�dru�dzy�mu�sie�li�się�tro�chę�znać
na�me�dy�cy�nie,�mo�że�na�wet�był�wśród�nich�le�karz�lub�fel�czer,�cho�ciaż�ni�ko�go�w far�tu�chu�tam
nie�wi�dzia�łem.�Roz�bie�rał�się�czło�wiek�do�na�ga�i od�wra�cał�do�ko�mi�sji�ty�łem.�Ko�mi�sja�do�ko�-
ny�wa�ła�oglą�du�po�ślad�ków.�Je�że�li�by�ły�jędr�ne�i za�okrą�glo�ne,�je�że�li�by�ło�w nich�mię�so,�przy�zna�-
wa�no�ka�te�go�rię�TFT (tja żo łyj fi zy czie skij trud)15.�Je�że�li�na�to�miast�po�ślad�ki�wi�sia�ły�zmar�nia�łe
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i sfla�cza�łe,� a lu�dzie� le�d�wo� się�na�no�gach� trzy�ma�li,� od�sta�wia�no� ich�do�ba�ra�ku,� by�na�bra�li
wagi.�Tru�pów�z ko�pal�ni�też�nie�chcie�li�wy�cią�gać.�Ka�te�go�rie�by�ły�ta�kie:�TFT,�LFT,�gru�pa�III
–�ka�sa�cja,�nie�ży�je.�Co�mie�siąc�uzu�peł�nia�li�stan�li�czeb�ny�za�ło�gi,�bo�w ko�pal�ni�nie�ustan�nie
gi�nę�li� lu�dzie.� Co�dzien�nie� śred�nio� dwie,� trzy� oso�by.�Na� to� nikt� uwa�gi� nie� zwra�cał,� tyl�ko
dawaj�by striej, by striej,�aby�wę�gla�wię�cej�wy�do�być.
Po�cięż�kiej�ro�bo�cie�w ko�pal�ni,�mar�nym�je�dze�niu�wa�ga�czło�wie�ka�szyb�ko�spa�da�(u�mnie

o po�nad�5 ki�lo,�a ni�gdy�nie�by�łem�przy�ko�ści)�i bar�dzo�się�słab�nie.�Ja�dłem�tam�śnieg,�do�pasa
się�nim�na�mro�zie�na�cie�ra�łem�i w za�sa�dzie�nie�cho�ro�wa�łem.�Zda�rzy�ło�się�jed�nak�po�oko�ło�5–6
la�tach�od�przy�jaz�du,�że�pra�co�wa�łem�na�ścia�nie�wę�gla�pra�wie�na�le�żą�co�i nie�ustan�nie�cie�kła�na
mnie�wo�da.�Mo�kry�by�łem�jak�szczur.�W koń�cu�po�czu�łem,�że�jest�ze�mną�bar�dzo�źle�–�po�pro�-
si�łem,�że�by�mnie�wy�nie�śli�na�no�szach.�Cze�ki�sta�się�zgo�dził.�Oka�za�ło�się,�że�to�za�pa�le�nie�płuc.
Przez�czte�ry�dni�nie�by�łem�w sta�nie�się�w ogó�le�ru�szać.�Z mie�siąc�cza�su�się�ku�ro�wa�łem,�le�d�-
wo�wy�sze�dłem�z te�go�ży�wy.�Szpi�ta�la�nie�by�ło�żad�ne�go,�LFT�wrzu�ca�li�śnieg�do�ko�tła�i z kuch�-
ni�przy�no�si�li�mi�w pusz�kach�go�rą�cą�wo�dę.�Mło�dy�by�łem,� to�wy�trzy�ma�łem.�Bar�dzo�waż�na
była�też�psy�chi�ka�–�jak�się�za�ła�miesz,�to�nie�po�mo�że�to�bie�ża�den�le�karz�ani�nikt�in�ny.
Po�za�tym�mia�łem�od�mro�żo�ne�uszy,�ope�ro�wa�li�mnie�jesz�cze�w Ro�sji�(na�żyw�ca),�oraz�pal�-

ce�na�le�wej�no�dze.�Zna�kiem,�że�się�ja�kaś�część�cia�ła�od�mra�ża,�jest�szczy�pa�nie�jak�pie�kło,�to
zna�czy,�że�za�ma�rza.�Pro�ble�mem�był�też�gę�sty,�wę�glo�wy�pył�sta�le�uno�szą�cy�się�w ko�pal�ni.�Dłu�-
gi�czas�po�wyj�ściu�na�po�wierzch�nię�tym�wę�glem�się�plu�ło.�Z je�go�po�wo�du�cier�pia�ły�też�oczy.
Kie�dyś�mia�łem�je�ab�so�lut�nie�zdro�we�jak�u wil�ka,�za�pró�szo�ne�tym�ku�rzem�szczy�pa�ły�co�raz�bar�-
dziej�i kłu�ły.�W koń�cu�rów�nież�skó�ra�na�mo�jej�twa�rzy�sta�ła�się�ca�ła�na�pie�go�wa�na�wę�glem,�pra�-
wie�czar�na.�Do�dzi�siaj�po�zo�sta�ły�po�tym�na�niej�dziu�ry.�Kurz�wę�glo�wy�wpi�jał�się�w cia�ło�tak,
że�póź�niej�jak�już�przy�je�cha�łem�na�Sy�be�rię,�to�sio�stra�mi�go�go�dzi�na�mi�wy�ci�ska�ła.�Do�pie�ro�po
tych�za�bie�gach�twarz�zro�bi�ła�się�czyst�sza.�Po�dob�nie�rę�ce�po�zo�sta�wa�ły�sta�le�brud�ne�i czar�ne.
Od�cięż�kiej,�fi�zycz�nej�pra�cy�skó�ra�sta�ła�się�na�nich�twar�da�jak�po�de�szwa�i do�dzi�siaj�ta�ka�po�-
zo�sta�ła.�Na�wet�jak�by�ją�pró�bo�wać�prze�ciąć�no�żem,�to�krew�nie�od�ra�zu�pój�dzie.�Od�tam�te�go
cza�su�nie�mia�łem�też�ni�gdy�od�ci�sków.�Tak�się�te�rę�ce�po�pro�stu�przy�sto�so�wa�ły,�krót�kie�i sze�-
ro�kie�do�brze�słu�ży�ły�mi�pod�zie�mią.�W tym�wie�ku�wszyst�ko�wy�trzy�my�wa�łem,�czło�wiek�był
obo�jęt�ny�i pe�wien�sie�bie,�ale�la�ta�swo�je�ro�bią�i mo�je�zdro�wie�za�czy�na�się�te�raz�po�wo�li�psuć.
Dla�mo�je�go�prze�trwa�nia�pod�sta�wo�we�zna�cze�nie�mia�ły�mo�ja�wo�la�ży�cia�oraz�wa�run�ki�fi�-

zycz�ne�–�wy�trzy�ma�łość�i zdol�ność�or�ga�ni�zmu�do�re�ge�ne�ra�cji,�a tak�że�szczę�ście�–�to,�że�tra�-
fi�łem�do�mie�rze�nia�ga�zu�za�miast�od�ra�zu�do�wę�gla�i pew�nie�sze�reg�in�nych�ko�rzyst�nych�przy�-
pad�ków.�Nie�na�ostat�nim�miej�scu�po�zo�sta�je�fakt,�że�je�stem�ni�skie�go�wzro�stu�i nie�rzu�ca�łem
się�w oczy,�nie�wtrą�ca�łem�się,�w ogó�le�by�łem�ma�ło�za�uwa�żal�ny.�Ta�kich�chło�pów�moc�no�zbu�-
do�wa�nych�i zdro�wych�ru�skie�się�ba�li.�Cze�ki�ści�nie�mo�gli�wcho�dzić�do�zo�ny�z bro�nią.�Na
war�tow�ni�jej�też�nie�mie�li.�Znaj�do�wa�ła�się�je�dy�nie�na�am�bo�nach,�któ�rych�bro�ni�ły�ka�ra�bi�ny
ma�szy�no�we.�Mia�ło�to�swo�je�uza�sad�nie�nie.�Cze�ki�sta,�któ�ry�by�miał�w zo�nie�broń,�na�ra�żał�się,
że�któ�ryś�z tych�wy�so�kich,�po�tęż�nie�zbu�do�wa�nych�chło�pów,�wśród�któ�rych�wie�lu�by�ło�zwy�-
kły�mi�kry�mi�na�li�sta�mi,�za�bie�rze�mu�ją,�w du�pę�na�ko�pie�i po�pro�stu�za�strze�li.

XII. Or ga ni za cja pra cy w ko pal ni

Za�każ�dy�po�kład�wę�gla�od�po�wia�da�ły�po�szcze�gól�ne�bry�ga�dy.�Ścia�ny�by�wa�ły�prze�waż�nie
dłu�go�ści�oko�ło�100�me�trów.�Bra�ło�się�ty�le,�ile�ma�szy�na�się�gnę�ła.�Ko�pal�nia�pra�co�wa�ła�na�trzy
zmia�ny,�bez�żad�nej�prze�rwy.�Jak�bry�ga�da�jest�do�bra�i zgra�na,�a do�te�go�tra�fi�na�do�brą�ścia�-
nę,�to�mo�że�wy�rą�bać�cał�kiem�spo�ro�wę�gla.�Nor�mę�usta�lo�no�na�450�ton�wy�do�by�tych�przez
24�lu�dzi�w cza�sie�8 go�dzin.�Pa�ra�me�try�te�nie�obo�wią�zy�wa�ły�wszyst�kich�–�pierw�sza�zmia�na
by�ła�bo�wiem�pod go tawl ja jusz cza ja,�a do�pie�ro�dwie�na�stęp�ne�do bycz ny je.

Tadeusz Pietkiewicz
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Noc�na�zmia�na� trwa�ła�od�22.00�do�6.00�ra�no.�Te�uwa�ża�li�śmy�za�naj�gor�sze.�Ma�ło�któ�ra
z nich�wy�do�by�wa�ła�wę�giel.�Prze�waż�nie�by�ły�przy�go�to�waw�cze.�Ja�w ta�kich�zmia�nach�bra�-
łem�udział�ja�ko�ga zo miersz czik.�Bry�ga�dy�za�trud�nio�ne�na�pod�go�to�waw�czych�by�ły�licz�niej�sze
niż� wy�do�byw�cze.� Peł�ni�ły� one� nie�zwy�kle� waż�ną� ro�lę,� na� ko�niec� ośmiu� go�dzin� ich� pra�cy
wszyst�ko�po�win�no�być�za�pię�te�na�ostat�ni�gu�zik.�Jak�się�do�brze�spra�wi�ły,�to�też�mo�gły�uzy�-
skać�120�[proc.]�nor�my.�By�wy�ro�bić�nor�mę,�zmia�ny�do bycz ny je nie�mo�gły�so�bie�po�zwo�lić
na�stra�tę�na�wet�5 mi�nut.�Ko�lej�ne�bry�ga�dy�za�pusz�cza�ły�od�ra�zu�ma�szy�ny�i czar�na�stru�ga�mia�-
ła�pły�nąć�wart�kim�stru�mie�niem.�Pierw�sza�bry�ga�da�do�bycz�na�wsta�wa�ła�o 5.00�ra�no�i wra�ca�-
ła�do�zo�ny�po�po�łu�dniu.�Dro�ga�do�ko�pal�ni,�zaj�ście�na�dół,�for�mal�no�ści,�my�cie�po�wo�do�wa�ły,
że�dla�jed�nej�zmia�ny�scho�dzi�ło�w su�mie�gdzieś�oko�ło�12�go�dzin.
Przy�pra�cy�czło�wiek�też�mu�siał�przy�tym�dać�z sie�bie�wszyst�ko.�Tył�fu�faj�ki�ro�bił�się�bar�-

dzo�szyb�ko�bia�ły�od�sło�ne�go�po�tu.�Two�rzył�coś�na�kształt�ce�ra�ty�na�ple�cach,�któ�ra�w koń�cu
pę�ka�ła.�Oczy�wi�ście�po�ja�kimś�cza�sie�da�wa�li�no�wą,�ale�tym�cza�so�wo�zszy�wa�ło�się�ją�dru�tem
tak,�by�nie�szo�ro�wa�ła�kar�ku�i ple�ców.�
Po�wy�li�cze�niu,�ile�da�na�bry�ga�da�wy�ro�bi�ła�nor�my,�ogła�sza�no,�do�ja�kie�go�ko�tła�ją�te�go�dnia

przy�dzie�la�ją.�Ko�cioł�to�po�pro�stu�ilość�je�dze�nia,�ja�kie�otrzy�ma�się�przez�naj�bliż�sze�24�go�-
dzi�ny.�Sys�tem�ko�tłów�był�jed�nym�z ka�mie�ni�wę�giel�nych�sys�te�mu.�Ko�tły�by�ły�przy�dzie�la�ne
ca�łym� bry�ga�dom:�Bry ga da no mier ta koj, sdie ła ła ta ku ju nor mu, bry ga da 24 nor ma 120

sdzie ła na, uczia stok no mier siem stol ko pro cien to w16. Wszyst�ko pi�sa�ne�kre�dą�na�ta�bli�cy,�jak
wy�jeż�dża�ło�się�na�gó�rę,�wy�rok�wi�dzia�ło�się�od�ra�zu.
Po�za�koń�cze�niu�pra�cy�lam�pę�na�le�ża�ło�zdać�do�aku�mu�la�tor�ni,�za�nią�otrzy�my�wa�ło�się�swój

nu�me�rek�i na�je�go�pod�sta�wie�moż�na�się�by�ło�do�pie�ro�iść�ką�pać.�Na�dru�gi�dzień�pod�tym�sa�-
mym�nu�mer�kiem�na�le�ża�ło�po�brać�ją�po�now�nie�oraz�róż�ne�me�ta�lo�we�ba�te�rie�i kask.�W owym
ka�sku�znaj�do�wa�ła�się�ma�ła�za�pad�ka,�w któ�rą�wkła�da�ło�się�ba�te�rię.�Gdy�by�ła�do�brze�na�ła�do�-
wa�na,�star�cza�ła�na�sie�dem�lub�osiem�go�dzin.�Łącz�nie�spę�dza�ło�się�pod�zie�mią�oko�ło�dzie�-
wię�ciu�go�dzin.�Po�skoń�czo�nej�ro�bo�cie�na�le�ża�ło�tak�upo�rząd�ko�wać�warsz�tat,�że�by�na�stęp�ni
mo�gli�od�ra�zu�za�czy�nać.

XIII. Lu dzie – na ro do wo ści

Są�dzę,�że� ła�gier�mógł�bym�po�rów�nać�do�tram�wa�ju�do�nie�ba.�Wie�lu� lu�dzi�wcho�dzi�ło�do
nie�go�na�krót�ki�czas�i dość�szyb�ko�wy�sia�da�ło�na�przy�stan�ku�wiecz�ność.�Zim�no,�głód,�chłód,
nie�szczel�na� in�sta�la�cja,� win�dy,� ko�lej�ki,� wszel�kie�go� ro�dza�ju� ma�szy�ny� gór�ni�cze.� I py�li�ca,
śmier�tel�ny�to�wa�rzysz�gór�ni�ków.
Ale�ten�tram�waj�zwa�ny�ko�pal�nią�nie�je�chał�tyl�ko�w tym�kie�run�ku�–�lu�dzi�prze�rzu�ca�li�z ko�-

pal�ni�na�ko�pal�nię,�z jed�nej�ka�te�go�rii�do�dru�giej�(przy�po�mi�nam:�LFT,�TFT,�III�gru�pa�–�ka�sa�-
cja,�nie�ży�je),�z ła�gru�do�ła�gru.�Do�lat�pięć�dzie�sią�tych�rzad�ko�na�wol�ność.�Fakt�fak�tem,�że�lu�-
dzie�pra�cu�ją�cy�obok�na�ko�pal�ni�tak�czę�sto�się�zmie�nia�li,�że�cza�sa�mi�ty�dzień�ko�goś�wi�dzia�łeś,
a po�tem�ten�ktoś�zni�kał�i nie�wie�dzia�łeś,�gdzie�się�po�dział�ani�co�się�z nim�sta�ło.�By�ły�tam
ma�sy,�nie�prze�bra�ne�ty�sią�ce�lu�dzi.�I co�je�den�to�in�ny,�róż�ne�ry�sy�twa�rzy,�róż�ne�ra�sy,�in�ny�wy�-
gląd.�Niem�cy�nad�woł�żań�scy,�Ukra�iń�cy,�Bia�ło�ru�si�ni,�spo�ro�Li�twi�nów,�Ło�ty�szy�i Es�toń�czy�ków,
Fi�nów�i Uz�be�ków,�nie�co�Mon�go�łów,�spo�ro�Cze�czeń�ców.�Ru�skich�i Po�la�ków�z ko�lei�nie�aż�tak
du�żo.�Na�szych�wo�zi�li�ra�czej�na�jesz�cze�niż�szy�krąg�pie�kła�–�na�Ma�ga�dan.�Fi�no�wie�by�li�po
woj�nie�ka�re�lo�-fi�ńskiej,�z li�nii�Man�ner�he�ima.�Cze�czeń�ców�by�ło�rów�nież�bar�dzo�du�żo.�Prze�-
waż�nie�pra�co�wa�li�oni�na�pierw�szym�ho�ry�zon�cie�wen�ty�la�cyj�nym�przy�ko�niach.�W za�sa�dzie
oni�zaj�mo�wa�li�się�wy�łącz�nie�koń�mi,�a Ro�sja�nie�nie�za�bar�dzo�mo�gli�so�bie�z ni�mi�dać�ra�dę.

16 Brygada�numer�taki�a taki�wyrobiła�taką�normę,�brygada�24�wyrobiona�norma�120�proc.,�odcinek�nr�sie-
dem�tyle�procent.
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By�ło� tam� rów�nież� spo�ro� mło�dych� ro�syj�skich� żoł�nie�rzy� z for�ma�cji� ko�la�bo�ru�ją�cych
z Niem�ca�mi�i z nie�miec�kiej�nie�wo�li.�Kie�dy�woj�na�się�skoń�czy�ła,�Żu�kow�wy�gło�sił�prze�mó�-
wie�nie:�„To�wa�rzy�sze!�Wra�caj�cie,�bo�na�was�cze�ka�ją�mat�ki�i żo�ny,�nasz�rząd�wam�wszyst�ko
da�ru�je!”.�We�wschod�niej�czę�ści�Ber�li�na�Ro�sja�nie�przy�go�to�wa�li�kil�ka�okra�to�wa�nych�po�cią�-
gów,�i za�czę�li�ich�ła�do�wać�do�wa�go�nów.�Ska�za�no�ich�za�zdra�dę�oj�czy�zny,�da�li�po�25�lat�każ�-
de�mu�i wy�wieź�li,�wy�wo�zi�li�na�Wor�ku�tę.�Wła�ści�wie�za�ta�kie�prze�stęp�stwo�wła�dza�so�wiec�ka
da�wa�ła�cza�pę,�ale�po�trze�bo�wa�ła�nie�wol�ni�ków�do�pra�cy.�Do�ko�pal�ni�wy�sy�ła�li�też�woj�sko�we
sztrafba ty 17,�ale�w la�tach�pięć�dzie�sią�tych�za�czę�li�je�stam�tąd�ścią�gać.�Żoł�nie�rze�z ta�kich�od�-
dzia�łów�miesz�ka�li�w in�nych�obo�zach�i stam�tąd�do�pro�wa�dza�no�ich�do�ko�pal�ni.�Zde�kla�ro�wa�-
ni� prze�stęp�cy� i kry�mi�na�li�ści,� aż� strasz�nie� by�ło� z ni�mi� roz�ma�wiać.� Jak�by� coś� im� się� nie
spodo�ba�ło,�do�sta�niesz�w gło�wę,�w ta�śmo�ciąg�wrzu�cą�i nie�ma�cie�bie.

XIV. Ko bie ty

Ko�bie�cość�by�ła�tam�po�cząt�ko�wo�obec�na,�ale�ja�kaś�wy�ko�śla�wio�na,�zre�du�ko�wa�na�do�zwie�-
rzę�cych� in�stynk�tów,� ska�żo�na� mę�sko�ścią,� ska�żo�na� nie�szczę�ściem...� Nie� to�wa�rzy�szy�ła� ona
nam�zresz�tą�za�wsze.�W pierw�szych�la�tach�mo�jej�nie�wo�li,�za�raz�po�woj�nie,�czę�sto�je�wi�dy�-
wa�łem.�Pra�co�wa�ły�w ko�pal�ni�ra�zem�z na�mi;�one�po�ku�to�wa�ły�za�swo�je�wi�ny,�my�za�na�sze.
Ta�kie�ład�ne,�któ�re�za�Niem�ca�by�ły�kel�ner�ka�mi�i do�lme�cze�ra�mi,�u so�wiec�kich�zwy�cięz�ców
nie�zna�la�zły�li�to�ści.�Ale�prze�dziw�nie,�na�wet�wte�dy,�wśród�kar�nej�zi�my�w ja�kiś�spo�sób�tych
Niem�ców�po�pie�ra�ły.�Tam�tej�sze�ko�bie�ty,�szcze�gól�nie�du�żo�Ukra�inek,�by�ły�nie�ja�ko�po�dwój�nie
zgwał�co�ne�–�przez�woj�nę�i przez�po�kój.�Przez�ob�cych,�przez�wro�gów�i przez�swo�ich,�przez
wy�zwo�li�cie�li.�Zresz�tą�tam,�w tym�ogrom�nym�prze�mie�sza�niu�win�i na�ro�dów,�po�dzia�ły�te�go
ty�pu�nie�mia�ły�sen�su.�Wy�zwo�li�cie�le�i cie�mięz�cy�po�spo�łu�gi�nę�li�w mro�zie�i śnie�gu,�z gło�du
i wy�pad�ków.�Ko�bie�ty�gi�nę�ły�chy�ba�na�wet�czę�ściej�niż�ci� cie�mięz�cy� i wy�zwo�li�cie�le,�więc
w nie�dłu�gi�czas�po�mo�im�przy�by�ciu�za�czę�ło�ich�na�ko�pal�niach�bra�ko�wać.�
Ko�bie�ty�po�trze�bo�wa�ły�męż�czyzn,�a na�do�le�w ko�pal�niach�by�ło�ciem�no�i by�li�męż�czyź�ni.�Ko�-

bie�ty�mia�ły�na�dzie�ję,�że�jak�bę�dą�mia�ły�dziec�ko,�to�się�stam�tąd�oswo�bo�dzą.�I po�pew�nym�cza�sie
dla�na�szych�wy�zwo�li�cie�li�-stra�żn�ików�tych�dzie�ci�wWor�ku�cie�za�czę�ło�ro�bić�się�za�dużo.�Po�bu�do�-
wa�li�za�tem�ta�ki�ba�rak,�dziet’sa d18,�ale�co�się�póź�niej�sta�ło�z je�go�miesz�kań�ca�mi�–�nie�wiem.�Wkoń�-
cu�ko�bie�ty�z ko�palń,�z czer�ni,�zo�sta�ły�wy�rzu�co�ne�w biel,�do�czysz�cze�nia�śnie�gu�na�to�rach.�Po�1946 r.
zo�sta�li�śmy�tam�sa�mi,�gdzieś�w głąb�Ro�sji�wy�wieź�li�tę�ca�łą�zgwał�co�ną�ko�bie�cość.�W głąb,�czy�li�na
po�łu�dnie.�Nie�wiem,�czy�zro�bi�li�to�z ludz�kie�go�od�ru�chu,�czy�z po�wo�du�tych�dzie�ci,�czy�ja�kie�go�-
kol�wiek�in�ne�go,�mo�że�na�wet�cał�kiem�złe�go.�W każ�dym�ra�zie�wy�wieź�li.�I zo�sta�li�śmy�tam�sa�mi...

XV. Cze ki ści

Cze�ki�ści,�któ�rych�spo�ty�ka�łem,�to�naj�czę�ściej�zim�ni,�wy�so�ko�kształ�ce�ni�za�wo�dow�cy,�by�-
strzy�lu�dzie.�Szko�lo�no�ich�w spe�cjal�nych�cze�ki�stow�skich�szko�łach,�o zna�nym�nam�skąd�inąd
skró�cie�FSO�(w�ZSRR�zna�czy�ło�to�Szko�ła�Wy�cho�wa�nia�Fi�zycz�ne�go).�Bra�li�ich�–�nie�rzad�ko
z bied�nych�ro�dzin�–�do�woj�ska�po�tym,�jak�skoń�czy�li�sie�dem�klas�pod�sta�wów�ki.�A tam�już
sku�tecz�nie�ku�li�ich�na�swo�je�ko�py�to.�Po�ta�kiej�ob�rób�ce�nic�ta�kie�mu�czło�wie�ko�wi�nie�prze�-
tłu�ma�czysz,�jak�bę�dzie�trze�ba�oj�ca�i mat�kę�zdra�dzi.�To�już�jest�zwierz.�Ta�kie�go�się�nie�prze�-
ku�pi,�z ta�kim�nie�ma�co�dys�ku�to�wać,�po�pro�stu�za�raz�bę�dzie�strze�lał.
Ale� i ci� rze�mieśl�ni�cy�wor�ku�ciń�skiej� prze�mo�cy,� a czę�sto� jej�wir�tu�ozi,� też� prze�cież� by�li

ludź�mi.� I w nich� ude�rza�ło� tam�tej�sze� pie�kło.� Też� pod�le�ga�li� ry�go�rom,� rów�nież� ich,� choć
w mniej�szym�stop�niu�niż�nas,�pa�li�ło�zi�mno�nie�uga�szo�ne.�

17 Bataliony�karne.
18 Przedszkole.
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W�obo�zie�by�ła�ta�ka�ko�mór�ka�spe�cjal�na�–�po�ro�syj�sku�spiec cziast –�i sie�dział�tam�je�den
puł�kow�nik,�cza�sa�mi�zmie�niał�go�ktoś� in�ny.�Na�wy�ryw�ki�bra�li�gór�ni�ków,�że�by�do�wie�dzieć
się,�co�lu�dzie�my�ślą�i ty�po�wa�li�ka�pu�siów,�że�by�wszę�dzie�mieć�swo�ich�lu�dzi.�Śred�nio�raz�na
dwa�mie�sią�ce�każ�dy�wię�zień�sta�wiał�się�na�roz�mo�wę,�w za�sa�dzie�wy�wiad,�a jesz�cze�le�piej
kontr�wy�wiad.�Py�ta�li�się�i mnie,�na�przy�kład:�–�Kak ku sza nie?19 Mó�wię:�–�Ku sza nie cho ro -

szy je 20.�Zresz�tą�co�ja�mia�łem�ga�dać?�
Cze�ki�ści�mie�li�osob�ną�kuch�nię�po�za�zo�ną,�ale�i dla�nich,�uprzy�wi�le�jo�wa�nych,�bra�ko�wa�ło

wa�rzyw,� je�że�li� już� by�ły,� to� prze�waż�nie� su�szo�ne,� cho�ro�wa�li� więc� na� szkor�but.� Po�za� tym
zawsze�ist�nia�ło�nie�bez�pie�czeń�stwo,�że�prze�kro�czą�tę�nie�wi�dzial�ną�gra�ni�cę�i za�czną�z więź�-
nia�mi�na�wią�zy�wać�róż�no�rod�ne�to�wa�rzy�skie�bądź�„go�spo�dar�cze”�kon�tak�ty.�Wy�mie�nia�no�ich
za�tem�co�pięć�lat,�przy�sy�ła�jąc�no�we�za�stę�py�nie�obro�bio�nych�przez�pół�noc�ro�bo�tów.

XVI. Błat�ny�je i su�ki

Spo�łecz�ność�obo�zo�wa�skła�da�ła�się�z grub�sza�z trzech�grup:�cze�ki�stów,�ze�ków,�czy�li�więź�-
niów�po�li�tycz�nych,�i urków,�czy�li�kry�mi�nal�nych.�Kry�mi�nal�ni�czę�sto�tra�fia�li�tam�za�kra�dzież.
Zło�dziej�to�po�ro�syj�sku�wor.�By�ły�dwa�ro�dza�je�wo rów.�Je�den�ich�ro�dzaj�okre�śla�ny�był�ja�ko
su ki.�Był�to�ta�ki�gor�szy�ro�dzaj�wo ra –�jakby�to�naj�le�piej�wy�tłu�ma�czyć�–�zdra�dli�wi�oszu�ści.
Ta�cy,� co� gór�ni�ko�wi� ostat�nią� krom�kę� chle�ba� ukrad�ną� lub� zu�pę�wy�pi�ją.� Dru�gim� ro�dza�jem
worów by�li�błat ny je,�zwa�ni�ina�czej�czest ne wo ry 21 lub�wie sio ły je rje bia ta 22.�Kie�ro�wa�li�się
spe�cy�ficz�nym�ko�dek�sem,�na�swój�spo�sób�by�li�spra�wie�dli�wi.�Błat ny je kra�dli�od�państw,�ale
od�gór�ni�ka�nie.�Mię�dzy�ty�mi�dwie�ma�gru�pa�mi�pa�no�wa�ła�po�tęż�na�wro�gość.
Urko�wie� by�li� nie�ja�ko� wyż�szą� ka�stą� w na�szej� ła�gro�wej� spo�łecz�no�ści.� Naj�wię�cej� by�ło

wśród�nich�Ro�sjan� i Cze�czeń�ców.�Mo�im� łag po droz dzie le niem rzą�dził�Sań�ka�Emi�row,�pół
Gru�zin,�pół�Ro�sja�nin.�Z wy�glą�du�ty�po�wy�miesz�ka�niec�oko�lic�Kau�ka�zu�–�czar�ne�oczy,�czar�-
ne�wło�sy.�Cho�dził�jak�król,�ni�ko�go�się�nie�bał,�na�wet�cze�ki�ści�mu�dzień�do�bry�mó�wi�li,�je�go
sło�wo�by�ło�świę�te.�Ale�na�nie�go�też�czy�ha�li.�Po�tym�jak�ja�się�oswo�bo�dzi�łem,�on�tam�zo�stał,
więc�je�go�dal�sze�lo�sy�nie�są�mi�zna�ne.�Tak�jak�in�ni�lu�dzie�te�go�po�kro�ju�w ko�pal�ni�nie�pra�-
co�wał.�Po�sia�dał�sze�reg�in�nych�atry�bu�tów�swo�jej�po�zy�cji�–�spał�w osob�nym�ba�ra�ku,�nie�za�-
my�ka�li�go�na�noc,�cho�dził�ubra�ny�ele�ganc�ko.�Na�le�żał�do�we�so�łych,�nie�był�su ką.�Jak�in�ni
błat ni kie�ro�wał�się�na�ogół�pew�nym�ro�dza�jem�spra�wie�dli�wo�ści.�Zda�rza�ło�mu�się�zwra�cać
uwa�gę�na�po�trze�by�in�nych.�Tak�jak�przy�roz�dzie�la�niu�chle�ba.�Pie�czy�wo�wa�ży�ło�się�na�wadze
i przy�go�to�wy�wa�no�stan�dar�do�we�por�cje.�Je�że�li�wa�ga�por�cji�lek�ko�nie�od�po�wia�da�ła�nor�mie,
np.� bra�ko�wa�ło� pię�ciu� gram,� to� do�kła�da�no� ta�kie�pri koł ki 23 i przy�pi�na�no� za�pa�łecz�ką,� żeby
waga�się�zga�dza�ła.�Zda�rza�ło�się,�że�urko�wie�wy�dzie�la�ją�cy�chleb�oszu�ki�wa�li,�ową�pri koł kę

za�gar�nia�jąc�dla�sie�bie.�W ta�kich�sy�tu�acjach�wy�star�czy�ło�zwró�cić�się�do�Sań�ki,�któ�ry�in�ter�-
we�nio�wał�i ka�zał�pri koł kę zwra�cać.�Po�za�tym�był�dla�gór�ni�ków�bez�po�śred�ni,�je�go�cze�ki�ści
nie�ru�sza�li,�wi�docz�nie�mu�siał...�zresz�tą�nie�in�te�re�so�wa�łem�się�tym,�bo�gdy�bym�za�bar�dzo�się
in�te�re�so�wał,�toby�mnie�sprząt�nę�li.�Za�sa�da�by�ła�tam�ty�le�roz�sąd�na,�co�wszech�obo�wią�zu�ją�ca:
Ci sze je diesz, dal sze bu diesz...

Jak�już�mó�wi�łem,�su ki na�ko�pal�ni�nie�pra�co�wa�li,�mie�li�spon�so�rów.�Ro�sja�nie�wi�dzie�li�ten
pro�ce�der,�ale�nie�mo�gli�lub�też�nie�chcie�li�nic�zro�bić.�Mi�mo�wszyst�ko�wo�le�li�nie�bru�dzić�rąk
roz�strze�li�wa�niem�za�zo�ną�nie�po�praw�nych�urków.�Spo�sób�zna�leź�li�na�stę�pu�ją�cy:

19 Jak�jedzenie?
20 Jedzenie�dobre.
21 Prawdziwi�złodzieje.
22 Wesołe�chłopaki.
23 Prikołka to�dodatkowy�kawałek�chleba�do�wagi,�do�wydzielonej�porcji.

Numer Ю-651. Wilno–Workuta–Kamarcziaga–Olsztyn–Słupsk
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Do�ga�dy�wa�li�się�na czial ni cy łag po droz die le ni i wy�mie�nia�li�się�in�for�ma�cja�mi:�–�U nas�jest
ty�lu�i ty�lu,�a wy�ile�ma�cie?�–�Ta�ką�i ta�ką�licz�bę.�–�Cha ro szo,�nor�ma�od�po�wia�da.
Po�wiedz�my�na� pod�roz�dzie�le�niu� jest� od� 20� do� 50� suk.� Pew�ne�go� dnia� przy�cho�dzi� no�wy

etap.�Sze�reg�męż�czyzn.�Sły�chać:�–�Sma tri drug, błat ny je idu t24.�Ro�sja�nie�wpusz�cza�ją�ich�do
środ�ka�–�tych�błat nych do�tych�suk.�Oko�ło�pół�to�ra�do�dwóch�dni�roz�ma�wia�ją�jed�ni�z dru�gi�-
mi,�ta�ki�„wy�wiad”�ro�bią.�Za�po�zna�ją�się,�spraw�dzą�do�kład�nie�czy�to�ten,�czy�nie�ten.�A po�tem
ni�stąd,�ni�zo�wąd�wy�bi�ja�go�dzi�na�ta�ka,�na�stę�pu�je�wy�buch,�wal�ka�to�czy�się�od�ra�zu�na�no�że.
Roz�gry�wa�ły�się�one�w zo�nie�obo�zo�wej.�Kie�dy�urko�wie�za�czy�na�li�się�mię�dzy�so�bą�rżnąć,�wte�-
dy�i straż�ni�cy�nie�mu�sie�li�strze�lać.�Ro�zu�mie�cie�te�raz?�To�był�sys�tem�ta�ki!�Raz�jed�ni�by�li�gó�-
rą,�raz�dru�dzy.�Za�le�ży�ilu�by�ło�po�obu�stro�nach�i jak�sil�nych.�Cze�ki�ści�mie�li�ro�ze�zna�nie,�to�nie
w ciem�no�by�ło�ro�bio�ne,�o nie!�Gór�ni�cy�wte�dy�oczy�wi�ście�ucie�ka�li�jak�naj�da�lej,�bo�cza�sa�mi
i nie�win�ni�mo�gą�zgi�nąć.�Po�li�tycz�ni�na�wet�się�te�mu�nie�przy�glą�da�li,�oni�wie�dzie�li�o co�cho�dzi.
Jak�już�urko�wie�się�mię�dzy�so�bą�wy�cię�li,�wy�wo�zi�li�ich�za�zo�nę.�Tam�ich�cia�ła�roz�no�si�ły�gaw�-
ro�ny.�Po�dość�szyb�kim�cza�sie�zni�ka�ły�jak�ka�mień�w wo�dę.�I rę�ce�mie�li�cze�ki�ści�umy�te.
Pa�rę�słów�wy�ja�śnie�nia,�skąd�te�na�rzę�dzia�wal�ki.�Na�każ�dej�ko�pal�ni�są�za�kła�dy�me�cha�nicz�-

ne.�Na�pra�wia�li�tam�ma�szy�ny�i wsze�la�ki�sprzęt�prze�my�sło�wy.�By�ły�też�kuź�nie.�Otóż�te�kuź�-
nie�peł�ni�ły�ro�lę�pod�ziem�nych�zbro�jow�ni�dla�tej�wal�ki�ciem�nych�sił.�Z go�rą�ce�go�że�la�za�moż�-
na�cu�da�zro�bić.�W tych�wła�śnie�miej�scach�ze�sta�li�ku�to�pi�ki.�Nie�któ�re�okrę�ca�no�ta�śmą�jak
miecz,�że�by�po�cio�sie�rę�ka�nie�prze�szła�da�lej.�Otóż�prak�tycz�nie�wszy�scy�urko�wie�mie�li�te�go
ty�pu� broń,� trzy�ma�li� je�w bu�tach� z wy�so�ki�mi� cho�le�wa�mi.�Oczy�wi�ście� straż�ni�cy�wie�dzie�li
o tym�pro�ce�de�rze,�ale�nie�re�wi�do�wa�li�urków�zbyt�sta�ran�nie.�
W�tym�świe�cie�zła�swój�ze�swo�im�za�wsze�po�tra�fi�li�zna�leźć�płasz�czy�znę�po�ro�zu�mie�nia.

I nie�by�ło�róż�ni�cy,�czy�cho�dzi�ło�o zło�pań�stwo�we,�czy�kry�mi�nal�ne.�Ale�jak�to�za�wsze�ze�złem
by�wa,�pro�wa�dzi�ono�do�za�tra�ce�nia.�Urko�wie�mi�mo�swo�jej� lep�szej�po�zy�cji�w sto�sun�ku�do
więź�niów�po�li�tycz�nych�by�li�prak�tycz�nie�do�koń�ca�ży�cia�ska�za�ni�na�ła�gier.�Oni�by�li�na�stra�-
ce�nie,�ich�nie�wy�pusz�cza�no.�Ży�li�jak�kró�lo�wie,�ale�pie�skie�by�ło�to�ich�ży�cie.

XVII. Pa mię tam ich po imie niu...

a) Rysz kin z Dnie pro pie trow ska

Rysz�kin�był�to�by�stry�chło�pak�z ro�dzi�ny�in�te�li�genc�kiej,�przy�stoj�ny,�o ład�nych,�czar�nych
wło�sach.� Je�go�oj�ciec�był�sto�ma�to�lo�giem�i wsta�wiał�zę�by�Niem�com.�Pra�co�wa�li�śmy�ra�zem
w skła�dzie� drzew�nym� i spa�li�śmy�w jed�nym� ba�ra�ku.� On� rów�nież�wsta�wiał� zę�by� –� zło�te,
srebr��ne,�ro�bił�ko�ron�ki�ze�sta�li�ło�ży�sko�wej,�świe�cą�je�pod�grze�wał�i po�le�ro�wał.
Tam�te�go�dnia�mie�li�śmy�prze�wieźć�drew�no�do�ko�pal�ni�–�10�wa�go�nów�je�den�za�dru�gim.

Wa�go�ny�przy�wią�za�ne�by�ły�do�le biod ki –�sil�ne�go,�elek�trycz�ne�go�wal�ca,�na�któ�ry�na�krę�ca�ła
się�gru�ba�sta�lo�wa�li�na.�Ma�szy�na�zo�sta�ła�wpra�wio�na�w ruch,�stal�na�prę�ży�ła�się,�za�dźwię�cza�-
ła,�szarp�nę�ła,�wa�go�ni�ki�lek�ko�drgnę�ły...�tym�ra�zem�li�na�nie�wy�trzy�ma�ła.
Bły�ska�wicz�nie,�ostra�jak�brzy�twa�od�sko�czy�ła,�uci�na�jąc�Rysz�ki�no�wi�obie�no�gi�po�ni�żej�kolan.

Ra�ny�dłuż�szy�czas� ro�pia�ły,�wię�zien�ny�ko�no�wał� le�karstw�nie� za�pi�sy�wał,�da�wał� tyl�ko� jody�nę,
ban�daż�i ka�wał�szma�ty.�Kie�dy�no�gi�się�szczę�śli�wie�za�go�iły�przy�dzie�li�li�go�do�LFT.�Jeź�dził�po�-
tem�na�wóz�ku,�któ�ry�spe�cjal�nie�dla�nie�go�zro�bio�no,�pra�co�wał�w ar�chi�wum,�gdzie�wsta�wio�no�dla
nie�go�łóż�ko.�Świet�nie�ka�li�gra�fo�wał.�Dzię�ki�nie�mu�uzy�ska�łem�za�świad�cze�nie�o do�brym�spra�wo�-
wa�niu,�pod�pi�sa�ne�przez�ko�men�dan�tów�woj�sko�wych�Su�sło�wa�i Fun�to�wa�–�waż�ny�jak�na�tam�te
cza�sy�do�ku�ment.�Ko�pal�nie�tam�tej�sze�na�le�ża�ły�bo�wiem�do�NKWD.�Major�Fun�tow�bar�dzo�Rysz�-

24 Popatrz�przyjacielu,�idą�błatni.
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ki�na�chwa�lił�–�Za mie czia tiel nyj pa rie n25,�po�wta�rzał.�Chło�pak�to�wyko�rzy�stał�–�na�pi�sał�na�ma�-
szy�nie�od�po�wied�ni�tekst�i po�szedł�do�ma�jo�ra,�a on�pod�pi�sał�i po�sta�wił�ory�gi�nal�ną�pie�cząt�kę.

b) Pa weł Prud ni kow

Po�cho�dził�z Hom�la�–�za�Niem�ców�był�tam�w Schutz po li ze i26.�Pew�nej�no�cy�do�je�go�domu
wpa�dli�par�ty�zan�ci�so�wiec�cy.�Wy�tłu�kli�mu�ca�łą�ro�dzi�nę�i spa�li�li�dom.�On�na�swo�je�szczę�ście
czy� nie�szczę�ście� prze�żył.� Po�wkro�cze�niu� So�wie�tów� do�stał� wy�rok� –�Wor�ku�ta� 12� lat.� Był
dobrym�ko�le�gą,�ra�zem�pra�co�wa�li�śmy�na�ucziast ku.
Pew�ne�go�dnia�do�na�sze�go�obo�zu�przy�szedł�etap.�Wśród�no�wo�przy�by�łych�Pa�weł�zo�ba�-

czył�jed�ne�go�z par�ty�zan�tów�–�opraw�ców�swo�jej�ro�dzi�ny.�Ner�wo�wo�nie�wy�trzy�mał,�a że�i tak
by�ło�mu�wszyst�ko�jed�no�za�szlach�to�wał�par�ty�zan�ta,�za�da�jąc�mu�5 cio�sów�no�żem.�Dzia�ło�się
to�wszyst�ko�na�mo�ich�oczach.�Wte�dy�by�ło�to�dla�mnie�nor�mal�ne�zja�wi�sko,�krwi�nie�bo�ję�się
do�dzi�siaj.�Prud�ni�kow�w po�ka�zo�wym�pro�ce�sie�do�stał�pięć�do�dat�ko�wych�lat.�Na�pew�no�nie
wy�szedł,�już�wte�dy�był�wy�koń�czo�ny.

c) Za char Sa wie le wicz Klew cow

W�ko�pal�ni�[nr]�27�na�na�szym�ucziast ku bry�ga�dzi�stą�był�star�szy�gość�(ko�ło�60)�Za�char�Sa�-
wie�le�wicz�Klew�cow.�Po�cho�dził�z Don�ba�su,�też�jak�Rysz�kin�z Dnie�pro�pie�trow�ska,�nie�zwy�kle
in�te�li�gent�ny�czło�wiek.�Ca�łe�ży�cie�prze�pra�co�wał�ja�ko�in�ży�nier�gór�nic�twa,�umy�sło�wo,�pra�co�wa�-
łem�w je�go�bry�ga�dzie.�Też�miał�za�coś�wy�rok.�Był�to�wy�ma�ga�ją�cy�szef,�ale�ludz�ki.�Krzyw�dy
ni�gdy�ni�ko�mu�nie�zro�bił.�Miał�ta�kie�po�wie�dze�nie:�„Złe�mu�tan�ce�rzo�wi�i jaj�ka�prze�szka�dza�ją”.

25 Wspaniały�chłopak.
26 Kolaborujące�z Niemcami�formacje�policyjne.
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d) żoł nierz z No wej Zie mi

W�tam�tych�la�tach�Ame�ry�ka�nie�zrzu�ci�li�bom�by�na�Hi�ro�szi�mę�i Na�ga�sa�ki.�Ro�sja�nie�wte�dy
ta�kiej�bro�ni�jesz�cze�nie�mie�li.�Po�spiesz�nie�na�No�wej�Zie�mi�za�czę�li�bu�do�wę�urzą�dzeń�słu�żą�-
cych�do�jej�pro�duk�cji.�Ta�po�lar�na�wy�spa�to�ogrom�ny�ob�szar.�Te�ren�ten�naj�le�piej�od�po�wia�dał
za�ło�że�niom�taj�ne�go�pro�jek�tu.�Ob�szar�po�ło�żo�ny�jest�da�le�ko�od�Nor�we�gii�i Szwe�cji,�i od�wiel�-
kich�miast�ro�syj�skiej�pół�no�cy�–�od�Mur�mań�ska�i Ar�chan�giel�ska.�A od�Wor�ku�ty...�to�im�nie
za�le�ża�ło.�
Jak�się�spoj�rzy�na�ma�pę,�od�stro�ny�Mo�rza�Ba�rent�sa�jest�tam�Za�to�ka�Niedź�wie�dzia.�Utwo�-

rzy�li�na�niej�pro�wi�zo�rycz�ny�port.�Uży�wa�li�też�prze�ro�bio�nych�Do�ugla�sów,�za�miast�kół�ma�ją�-
cych�pło�zy,�któ�re�nie�po�trze�bo�wa�ły�spe�cjal�ne�go�lot�ni�ska.�Po�bu�do�wa�li�tam�ogrom�ne�in�sta�la�-
cje�i roz�sz�cze�pia�li�atom�oraz�pro�wa�dzi�li�prób�ne�wy�bu�chy.�Jak�już�udo�sko�na�li�li�tę�strasz�ną
broń,� to� część� lu�dzi� tam� pra�cu�ją�cych� zli�kwi�do�wa�li,� a część�wy�wieź�li.�Wszyst�ko� to� by�ło
oczy�wi�ście�pod�nad�zo�rem�NKWD.�Na�tym�do�świad�czal�nym�po�li�go�nie�by�ło�rów�nież�spo�ro
re�gu�lar�ne�go�woj�ska�do�ob�słu�gi�za�in�sta�lo�wa�nych�tam�wy�rzut�ni�i in�nych�woj�sko�wych�urzą�-
dzeń.�Sie�dział�ze�mną�je�den�ta�ki�fa�cet,�Ru�sek,�któ�ry�pra�co�wał�tam�w czyn�nej�służ�bie.
Po�cho�dził� z Le�nin�gra�du,� tam�po�cząt�ko�wo�słu�żył�w woj�sku.�W koń�cu�prze�rzu�ci�li�go�na

Nową�Zie�mię.�Po�zwol�nie�niu�do�cy�wi�la�za�miesz�kał�w ro�dzin�nym�mie�ście.�Pra�cy�w Le�nin�-
gra�dzie�nie�by�ło,�po�ja�kimś�cza�sie�za�bra�kło�mu�środ�ków�do�ży�cia.�Po�szedł�więc�do�wo jen ka -

ma tu,�czy�li�biu�ra�woj�sko�we�go,�że�by�mu�da�li�eme�ry�tu�rę,�bo�był�na�No�wej�Zie�mi,�w woj�sku,
w czyn�nej�służ�bie,�w ta�kim�to�a ta�kim�ro�ku.�Po�ka�zał�ksią�żecz�kę�woj�sko�wą,�gdzie�by�ło�na�pi�-
sa�ne�wy�raź�nie�–�No wa ja Zieml ja i jej�kod�pocz�to�wy.�Eme�ry�tu�ry�nie�do�stał,�za�ję�li�się�nim�za
to�cze�ki�ści.�Wzię�li�go�i po�sa�dzi�li�za�to,�że�zdra�dził�ta�jem�ni�cę.�Wró�cił�za�tem�na�da�le�ką�pół�noc,
ty�le,�że�tym�ra�zem�do�wę�gla.�Już�w obo�zie�opo�wia�dał:�„Fak�tycz�nie�pod�pi�sa�łem,�że�miej�sce
mo�jej�służ�by�to�ta�jem�ni�ca�i nie�moż�na�ni�ko�mu�o tym�mó�wić”.�Pa�mię�tam�go�do�brze...�

XVIII. Prze moc w ła grze

En�ka�wu�dzi�ści�w za�sa�dzie�nie�bi�li�–�ba�li�się�bić�więź�niów.�Jak�ktoś�się�im�sprze�ci�wiał,�to
wy�kań�cza�li�go�„dy�plo�ma�tycz�nie”.�Tych�„dy�plo�ma�tycz�nych”�me�tod�był�ca�ły�wa�chlarz�–�a to
je�dze�nia�[nie]�da�li,�w zim�nej�ce�li�kar�ce�ru�zo�sta�wi�li,�wo�dy�nie�po�zwo�li�li�się�na�pić�i...�stop�-
nio�wo�czło�wiek�jak�śnieg�w czerw�cu�ta�jał.�
Naj�gor�szy�był�kar�cer�–�pro�sty�bu�dy�nek�z me�ta�lo�wy�mi�drzwia�mi,�za�ni�mi�ce�la�bez�łóż�ka,

zresz�tą�bez�ni�cze�go�in�ne�go.�Go�łe�ścia�ny,�nie�ogrze�wa�ne,�a na�ze�wnątrz�mróz�do�minus�50!!!
Jak�by�ło�się�tam�sa�me�mu�i nie�miał�kto�grzać,�noc�ozna�cza�ła�pew�ną�śmierć.�I szyb�ki�po�-
grzeb.�Jak�ko�goś�tam�szlag�tra�fił,�był�ra�no�za�bie�ra�ny,�wrzu�ca�ny�na�tacz�kę�lub�sa�nie�i wie�zio�-
ny�nią�ku�wol�no�ści�wiecz�nej�za�zo�nę.�Zie�mia�by�ła�przez�więk�szą�część�ro�ku�zu�peł�nie�zmro�-
żo�na,�lu�dzi�nikt�w niej�nie�cho�wał.�Ci�z LFT�kon�wo�jo�wa�ni�przez�NKWD�wo�zi�li�tru�py�na
od�le�głość�100–150�me�trów�od�zo�ny�i tam�je�zo�sta�wia�li.�Te�le�żą�ce�i zmar�z�nię�te�zwło�ki�widać
by�ło�do�sko�na�le�z obo�zu.�Wkrót�ce�zla�ty�wa�ły�się�od�stro�ny�mo�rza�ogrom�ne,�czar�ne�pta�szy�ska
–�pięć�do�dzie�się�ciu�wy�star�czy�ło,�by�w cią�gu�dwóch�go�dzin�z czło�wie�ka�nic�nie�zo�sta�ło.
Jedy�nie�cza�sa�mi�lu�dzi�za�ko�py�wa�ło�się�w tun�drze�i sta�wia�ło�się�ta�blicz�kę�z nu�me�rem.
Prze�moc�nie�by�ła�śle�pa�i nie�by�ła�spon�ta�nicz�na,�na�wet�w Ro�sji.�Wszyst�kie�re�pre�sje�od�by�-

wa�ły�się�w łag po droz dzie lie niu.�Rów�nież�kar�ce�ry�znaj�do�wa�ły�się�wła�śnie�tam�–�w na�szym
miesz�ka�niu�–�w obo�zie.�Na� szach�cie� ich�oczy�wi�ście�nie�by�ło,�ko�pal�nia� jest�bo�wiem�pro -

izwod stwem –�fa�bry�ką,�gdzie�nie�wol�no�ro�bić�wszyst�kich�tych�rze�czy,�ja�kie�ro�bi�się�z więź�-
nia�mi,�gdy�są�u sie�bie.�
Tam�w ko�pal�ni�in�ni,�wol�ni�lu�dzie�nie�mie�li�pra�wa�wie�dzieć�wszyst�kie�go.�Szach�ta�to�jest

na�praw�dę�du�ży�kom�bi�nat�i mu�si�być�pro�fe�sjo�nal�nie�za�rzą�dza�na.�Cięż�ki�prze�mysł�rzą�dzi�się

Tadeusz Pietkiewicz

302

D
O
K
U
M
EN
T
Y



swo�imi�twar�dy�mi�pra�wa�mi�–�trze�ba�ob�li�czyć�wy�daj�ność,�z ja�ką�są�w sta�nie�pra�co�wać�ro�bot�-
ni�cy,� trze�ba�wie�dzieć,� dla�cze�go� jed�ni� pra�cu�ją� le�piej,� a in�ni� go�rzej,� co� i kie�dy� się� ze�psu�je
i dla�cze�go.�Do�bre�ka�dry�za�rząd�cze�wy�so�ko�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nych�wol no na jom nych,�do�ro�bo�-
ty�biu�ro�wej�i tech�ni�ków�–�ra palsz ci ków,�zaj�mu�ją�cych�się�wy�sa�dza�niem�skał�amo�ni�tem,�trze�-
ba�by�ło�re�kru�to�wać�wśród�pra�cow�ni�ków�na�wol�no�ści.�

XIX. Wor ku ciń skie po lo wa nie 

Du�żo�chło�pa�ków�w zo�nie�cho�ro�wa�ło�na�tu bier ku lioz –�gruź�li�cę,�a jak�wia�do�mo,�do�brym
le�kar�stwem�na�to�jest�tłuszcz.�Ale�skąd�wziąć�w ła�grze�tłuszcz?�By�ły�tam�ta�kie�chło�pa�ki�–
cwa�nia�ki,�któ�rzy�i na�to�zna�leź�li�spo�sób.�Jak�już�mó�wi�łem,�mię�dzy�jed�ną�zo�ną�a dru�gą,�znaj�-
do�wał�się�pu�sty�ob�szar,�a po�nim�bie�ga�ły�psy�-stra�żn�icy,�bar�dziej�po�dob�ne�do�wil�ków.�Psy
by�ły�wy�pa�sio�ne�i tłu�ste.�Przy�wo�zi�li�je�z ja�kiejś�ho�dow�li�ae�ro�sa�nia�mi.�Mia�ły�osob�ny�ba�rak
po�za�zo�ną,�na�pew�no�ogrze�wa�ny.
Jak�za�czy�na�się�pur�ga,�to�wi�docz�ność�spa�da�na�mak�sy�mal�nie�metr.�Wte�dy�nie�któ�re�chło�-

pa�ki,�prze�waż�nie�ru�skie,�prze�ci�na�li�dru�ty�i wy�ła�zi�li�za�na�szą�zo�nę�na�ten�ob�szar�po�mię�dzy
ogro�dze�nia�mi,�by�ła�pać�te�psy.�Od�by�wa�ło�się�to�w na�stę�pu�ją�cy�spo�sób�–�ta�ki�wilk�pod�cho�-
dzi� i ata�ku�je,� ska�cząc� oraz� roz�dzia�wia�jąc� pasz�czę.� I wte�dy�wsa�dza�mu� się� rę�kę�w pysk,
chwy�ta�za�ję�zyk�i wy�ry�wa�się�go�moc�nym,�szyb�kim�szarp�nię�ciem.�Ra�zem�z ję�zy�kiem�wy�-
ry�wa�się�ta�kie�mu�psu�i wię�cej.�Wte�dy�be�stia�pa�da�z gło�śnym�wy�ciem�i już�w za�sa�dzie�nie
jest�w sta�nie�nic�zro�bić.�Po�tem�z tych�psów�wy�ta�pia�li�tłuszcz�i pi�li�ły�żecz�ka�mi�tak�jak�tran.
Le�kar�stwo�to�by�ło�naj�lep�sze�i nie�za�stą�pio�ne.�Mię�so�też�go�to�wa�ło�się�i ja�dło.�Cze�ki�ści�sta�ra�li
się�znaj�dy�wać�spraw�ców,�ale�nie�wie�le�mo�gli.�Więź�nio�wie�po�lo�wa�li�w pur�gę,�któ�ra�za�cie�ra
wszyst�kie�śla�dy.�Cze�ki�ści�ro�bi�li�alarm,�wszyst�kie�re�flek�to�ry�się�pa�li�ły,�ale�znaj�do�wa�li�skó�rę
i tro�chę�mię�sa,�ale�nie�spraw�ców.�Szu�ka�li,�ba�da�li,�ro�bi�li�śledz�two,�nikt�się�nie�przy�zna�wał.
Ła�gier�ni�cy,�gdy�się�o kimś�do�wie�dzie�li,�że�ka�pu�je,�ob�ci�na�li�brzy�twą�ję�zyk,�szyb�ko�i na�żyw�-
ca.�Pa�rę�osób,�któ�re�w ten�spo�sób�utra�ci�ły�mo�wę,�wi�dzia�łem.�Ta�ki�kry�mi�na�li�sta,�któ�ry�to�zro�-
bił,�na�pew�no�nic�nie�po�wie,�a sa�ma�ofia�ra�nie�by�ła�po�tem�w sta�nie�spraw�ców�roz�po�znać.�

XX. Uciecz ki

Wy�do�by�ty�wę�giel�gro�ma�dzi�ło�się�w ogrom�nych�me�ta�lo�wych�bun�krach.�Póź�niej�w ce�lu
trans�por�tu�prze�sy�py�wa�no�go�do�spe�cjal�nych�skrzy�nek.�W nich�pod�wę�glem�pró�bo�wa�li�się
cza�sa�mi�cho�wać�ska�za�ni,�by�w ten�spo�sób�wy�do�stać�się�po�za�mia�sto.�Ale�en�ka�wu�dzi�ści�wy�-
na�leź�li�na�to�spo�sób.�Mie�li�gład�kie,�sta�lo�we�prę�ty,�któ�re�co�pół�me�tra�wbi�ja�li�w wę�giel.�Zna�-
le�zio�nych�zbie�gów�za�bi�ja�no�i wy�sta�wia�no�na�wi�dok�pu�blicz�ny�ku�prze�stro�dze.�Na�de�chach
przed�por�tier�nią�le�ża�ło�po�wiedz�my�dzie�sięć�tru�pów.�
–�Kto bu die udi rat, tak eto s niom bu dziet.
Zwło�ki�le�ża�ły�w mro�zie�jak�za�bal�sa�mo�wa�ne�i do�brze�peł�ni�ły�swo�ją�funk�cję.�W ki�ciu�czło�-

wiek�do�wszyst�kie�go�się�przy�zwy�cza�ja.
Na�tych,�co�pró�bo�wa�li�uciecz�ki�w spo�sób�bar�dziej�„tra�dy�cyj�ny”,�en�ka�wu�dzi�ści�mie�li�in�ny

wy�na�la�zek�–�ae�ro�sa�nie.�Po�jazd�ten�miał�za�bu�do�wa�ną�ka�bi�nę�z de�sek�jak�ru�skie�zi�sy,�a z ty�łu
sil�nik�M-20�(ta�ki�ja�ki�znaj�do�wał�się�w sa�mo�cho�dach�ty�pu�Po�bie�da�oraz�pol�skich�War�sza�wach)
oraz�śmi�gło�–�też�lek�ko�za�bu�do�wa�ne.�Jak�śnieg�le�żał�rów�no,�zmro�żo�ny�i bez�zasp,�to�sa�nie�szły
jak�bły�ska�wi�ca,�po�tra�fi�ły�osią�gnąć�na�wet�do�100�ki�lo�me�trów�na�go�dzi�nę.�W skład�za�ło�gi�ta�kie�-
go�po�jaz�du�wcho�dzi�ło�dwóch�snaj�pe�rów�sie�dzą�cych�po�bo�kach,�wy�po�sa�żo�nych�w dłu�gie�kbk.
Mie�li� też� lor�net�ki.� Na� ta�kiej� bia�łej� pła�skiej� prze�strze�ni� wi�dać� by�ło� wszyst�ko� po� ho�ry�zont,
każdy�naj�mniej�szy�czar�ny�punk�cik�w od�da�li�był�dla�nich�ła�twym�ce�lem. Do�nie�wo�li�nie�bra�li.
Po�jazd�stał�nie�da�le�ko�zo�ny.�Wy�jeż�dżał�do�syć�czę�sto,�oznaj�mia�jąc�to�gło�śnym�ha�ła�sem.
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XXI. Bunt więź niów

Star�czy�ło� si�ły� na� bunt.� Od�dzie�le�ni� od� „gdzie� in�dziej”�mu�rem� bez�brzeż�nej� prze�strze�ni
mie�li�śmy� za� swo�je� oczy� i uszy,� a tak�że� za� na�szych� rzecz�ni�ków� wo�bec� świa�ta,� je�dy�nie
NKWD.�A oni�już�do�sko�na�le�wie�dzie�li,�co�mó�wić.�Ale�tu�taj,�we�wnątrz�na�szej�szkla�nej�ku�li,
moż�li�wo�ści�po�ro�zu�mie�wa�nia�się�więź�niów�z róż�nych�obo�zów�i ko�palń�jak�naj�bar�dziej�ist�-
nia�ły.�Więź�nio�wie�prze�miesz�cza�li�się�sto�sun�ko�wo�czę�sto�mię�dzy�wy�sep�ka�mi�na�sze�go�ar�chi�-
pe�la�gu,�sta�le�przy�cho�dzi�ły�też�uzu�peł�nie�nia.�To�też�in�for�mo�wa�li�się�wszy�scy,�że�te�go�i te�go
dnia�bę�dzie�strajk.�W pew�nym�mo�men�cie�wia�do�mość�ta�za�czę�ła�się�roz�prze�strze�niać�na�po�-
do�bień�stwo�po�ża�ru.�Kto�wie,�czy�nie�po�ma�ga�li�w tym�na�wet�lu�dzie�ze�służ�by�wię�zien�nej,
mo�że�na�wet�któ�ryś�cze�ki�sta?�To�też�róż�ni�lu�dzie�by�li...�
Po�stu�la�ty�stresz�cza�ły�ca�ły�nasz�stan�świa�do�mo�ści:
–�Ulep�szyć�je�dze�nie.
–�Ze�zwo�lić�na�li�sty�i na�pacz�ki�z do�mu.
–�Ode�mknąć�ba�ra�ki.
Bunt�i je�go�stłu�mie�nie�wy�glą�da�ły�wręcz�mo�de�lo�wo:�lu�dzie�od�ma�wia�li�pra�cy,�za�czę�li�się

gro�ma�dzić�na�wol�nych�prze�strze�niach,�a część�pod�ję�ła�strajk�oku�pa�cyj�ny�w ko�pal�niach.�Przy�-
je�chał�„ne�go�cja�tor”�–�ge�ne�rał�wojsk�MWD�–�spoj�rzał�na�ko�ły�szą�ce�się�ludz�kie�bło�to,�na�ty�-
sią�ce�nu�me�rów,�na�wia�rę�nie�prze�bra�ną�ze�bra�ną�na�tak�zwa�nym�płodź bisz czu – roz wo djasz -

czim pla cu.�Uprzej�mie�się�za�py�tał:�–�W cziom dzie ło? Czie wo cha ti tie?27,�a nu�me�ry�w gwizd.�
Jest�mów�ca,�są�am�bo�ny.�Lecz�o ile�ła�gier�róż�nił�się�od�ko�ścio�ła,�o ty�le�tam�tej�sze�am�bo�ny

róż�ni�ły�się�od�am�bon�ko�ściel�nych.�Za�miast�słów�o mi�ło�ści�i prze�ba�cze�niu,�ła�gro�we�am�bo�ny
uzbro�jo�ne�w ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we�mo�gły�siać�tyl�ko�zło.�A mię�dzy�am�bo�na�mi�ludz�kie�bło�to.
Na�am�bo�nach�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we�sta�ły...�„Ge�ne�rał�-n�eg�ocj�ator”�wi�dzi,�że�nie�ma�z kim

roz�ma�wiać,�pod�szedł�za�tem�do�do�wód�cy�i po�wie�dział:�–�Od kryć agoń po izmien ni kach ro -

di ny!28 Sta�li�now�skie�am�bo�ny�speł�ni�ły�swo�je�za�da�nie.�Krzy�żo�wym�ogniem�wzię�li�i wy�tłu�kli.
A ta�resz�ta,�co�straj�ko�wa�ła�w ko�pal�niach�na�do�le,�na�do�le�też�zo�sta�ła.�Ko�pal�nie�za�to�pi�li,�za�-
ry�li,�za�sy�pa�li...�ko�niec.�
„I�by�ła�zgro�za�na�głych�cisz.�I by�ła�próż�nia�w ca�łym�nie�bie!”,�i nikt�nie�wie�dział,�i nikt

nic�nie�wie.�Prze�szło,�prze�mi�nę�ło.�By�ły�to�ko�pal�nie�–�jak�mi�się�zda�je�–�6,�19�i 26.�Ale�do�-
kład�nie�nu�me�ra�cji�te�raz�już�nie�pa�mię�tam,�bo�wia�do�mo�–�czło�wiek�za�mknię�ty�w chu doł ku

mo�że�i cza�sa�mi�bzdu�ry�ja�kieś�opo�wia�dać.�A ja�nie�chcę�wam�bzdur�opo�wia�dać�–�mó�wię�to,
cze�go�by�łem�na�ocz�nym�świad�kiem.�Sam�pra�co�wa�łem�na�ko�pal�ni�[nr]�27,�prze�mia�no�wa�nej
la�ta�póź�niej�na�„Za�po�la�ra�ną”�i w koń�cu�„Sier�wer�ną”.�Obec�nie�27.�nie�ma�oczy�wi�ście�w spi�-
sie�–�okre�śla�ło�się�ją�ja�ko�byw sza ja 27, a szcias sie wier na ja.�Zmia�ny�nazw�nie�by�ły�przy�-
pad�ko�we�–�w lo�gi�ce� sys�te�mu� le�ża�ła� czę�sta� zmia�na�de�ko�ra�cji.�Tak� jak� sam�kat� też� czę�sto
zmie�niał�skó�rę�–�Cze�Ka,�OGPU,�GPU,�NKWD,�KGB...
Tym�cza�sem�ze�ki�szu�mie�li�tro�chę,�ale�do�pra�cy�cho�dzi�li.�A po�tych�straj�kach�nie�któ�re�spra�-

wy�czę�ścio�wo�za�ła�twi�li�–�więk�szość�do�pie�ro�jak�zmarł�Sta�lin.

XXII. Szczu ry

Co�się�wte�dy�wy�da�rzy�ło,�trud�no�po�wie�dzieć.�Był�dzień�jak�in�ne,�z pa�lą�cym�mro�zem�i ko�-
ry�ta�rza�mi�w śnie�gu.�A jed�nak�po�cią�gi,�któ�re�wte�dy�wy�je�cha�ły�ze�ska�mie�nia�łym�cie�płem�na
cie�płe�po�łu�dnie,�sta�wa�ły�stop�nio�wo�w środ�ku�tun�dry.�Ich�ko�ła�śli�zga�ły�się�na�miaż�dżo�nym
mię�sie.�Szczu�rzym�mię�sie.�Dla�cze�go�jed�ne�go�dnia�wszyst�kie�wor�ku�ciń�skie�szczu�ry�po�sta�-

27 O co�chodzi?�Czego�chcecie?
28 Otworzyć�ogień�do�zdrajców�ojczyzny!
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no�wi�ły�stąd�wy�wę�dro�wać?�Czy�dla�te�go,�bo�są� tak�po�dob�ne�do�nas,�że� te�stu�je�się�na�nich
nowe�ludz�kie�le�kar�stwa�i pro�wa�dzi�eks�pe�ry�men�ty�ma�ją�ce�od�wzo�ro�wy�wać�so�cjo�lo�gicz�ne�za�-
cho�wa�nia�lu�dzi?�Mo�że�dla�te�go�udzie�li�ła�im�się�na�sza�szar�pią�ca�ludz�ka�tę�sk�no�ta�za�wol�no�-
ścią,�cie�płem,�zie�le�nią,�słoń�cem?�Mo�że�dla�te�go.�A mo�że�go�ni�ła�ich�ja�kaś�in�na�szczu�rza�tę�-
sk�no�ta,�a mo�że�tak�jak�nas�wWor�ku�cie�pod�sta�wo�we�zwie�rzę�ce�in�stynk�ty?�I jak�my,�tak�i one
mia�ły�jed�ną�dro�gę,�by�to�ma�rze�nie�zre�ali�zo�wać�–�dro�gę�że�la�zną.�Zbu�do�wa�ną�w la�tach�trzy�-
dzie�stych�na�za�sa�dzie�„je�den�pod�kład�–�je�den�zmar�ły�z zim�na�i prze�pra�co�wa�nia�czło�wiek”.
Wszyst�ko�in�ne�po�kry�wał�kil�ku�me�tro�wy�śnieg,�tyl�ko�wy�ry�ty�w bia�łej�śmier�ci�ko�ry�tarz�pro�-
wa�dził�do�in�ne�go,�pięk�niej�sze�go�świa�ta.�I ten�ko�ry�tarz�wy�bra�ły�szczu�ry.�Ca�ły�mi�ty�sią�ca�mi
ucie�ka�ły�nim�z mo�krych�ko�pal�ni�i gni�ją�cych�ba�ra�ków.�By�le�da�lej�od�te�go�strasz�ne�go�miej�-
sca.�Pod�ob�ra�ca�ją�ce�się�w ja�ło�wym�wy�sił�ku�ko�ła�opa�słych�ol�brzy�mów�z czer�wo�ny�mi�gwiaz�-
da�mi�sy�pa�ło�się�pia�sek�i tak�krok�po�kro�ku,�miaż�dżąc�ko�lej�ne�szczu�rze�ma�rze�nia,�wę�giel�po�-
su�wał� się� do� przo�du.� Ile� dni� to� trwa�ło,� nie�wiem.� Pa�mię�tam� tyl�ko,� że� póź�niej� do� koń�ca
mo�je�go�po�by�tu�za�ko�łem�po�lar�nym�nie�wi�dzia�łem�w ko�pal�ni�ani�jed�ne�go�szczu�ra.�

XXIII. Oswo bo dze nie

Po�śmier�ci�Sta�li�na�straż�ni�cy�zro�bi�li�się�ja�cyś�in�ni,�prze�sta�li�nas�tak�ści�gać,�wy�two�rzy�ła�się
nie�co�in�na�at�mos�fe�ra.�Nie�od�ra�zu�i stop�nio�wo�–�Sta�lin�zmarł�bo�daj�w mar�cu,�a więk�szy�luz
w ła�grze�po�wstał�do�pie�ro�pod�ko�niec�1953�r.�W rok�po�śmier�ci�Sta�li�na�ze�zwo�li�li�raz�na�rok
na�pi�sać�list�do�do�mu,�je�śli�ktoś�miał�ro�dzi�nę.�Po�za�tym�za�czę�ła�przy�cho�dzić�ko�re�spon�den�cja
–�po�9 la�tach�do�sta�łem�pierw�szą�pocz�tę�od�bli�skich!!!�Pocz�ty�lion�z tor�bą�(też�ja�kiś�wię�zień)
wszedł�na�du�ży�plac�przy�ko�pal�ni� i krzyk�nął:�–�Wni ma nie! Ot ra di til jej pie rie da czu imiej -

tie!29.�Po�czym�za�czął�wy�czy�ty�wać�na�zwi�ska.�A po�tem�to�już�re�gu�lar�nie�do�sta�wa�li�li�sty�Ci,
któ�rych�ro�dzi�ny�się�do�wie�dzia�ły,�że�pocz�ta�do�ła�grów�do�cho�dzi.�Jak�oglą�da�łem�mo�je�li�sty,�to
każ�dy�był�otwar�ty�i prze�czy�ta�ny�przez�cen�zu�rę.�Mniej�wię�cej�w tym�cza�sie�zdję�li�nam�rów�-
nież�nu�me�ry�i znik�nę�ły�pusz�ki�z far�bą.�By�ła�to�na�praw�dę�du�ża�ulga,�bo�nie�trze�ba�by�ło�ich
sta�le�po�pra�wiać�i ma�lo�wać.�Ko�lej�ną�zmia�ną�na�lep�sze�by�ło�to,�że�prze�sta�li�za�my�kać�bara�ki�po
na�szym�przyj�ściu�z pra�cy.�Na�bie�ra�ło�to�szcze�gól�ne�go�zna�cze�nia,�kie�dy�ro�bi�ło�się�cie�pło.�Lato
trwa�ło�tam�ja�kiś�mie�siąc,�mo�że�pół�to�ra.�Tra�wa�po�ka�zy�wa�ła�się�na�tro�chę�i mo�gli�śmy�wte�dy
spa�ce�ro�wać�od�ba�ra�ku�do�ba�ra�ku.�W ro�ku�1954�nie�któ�rzy�więź�nio�wie�zro�bi�li�bo�isko.�Był�to
po�pro�stu�upo�rząd�ko�wa�ny�te�ren,�gdzie�ko�pa�no�pił�kę,�że�by�zno�wu�tro�chę�się�uczło�wie�czyć.�
W�lip�cu�1954�r.�wy�szło�za�rzą�dze�nie�z Krem�la,�któ�re�w kon�se�kwen�cji�da�ło�mi�wol�ność.

Od�wy�da�nia�te�go�za�rzą�dze�nia�mi�nął�jesz�cze�li�piec,�sier�pień,�wrze�sień,�paź�dzier�nik,�a w li�-
sto�pa�dzie�wy�sze�dłem�z ła�gru.
Wy�zwo�le�nie�by�ło�nie�spo�dzie�wa�ne.�W za�sa�dzie�jak�przej�ście�do�in�ne�go,�chy�ba�tro�chę�ob�-

ce�go�świa�ta.�Ja�już�by�łem�stam�tąd,�z Wor�ku�ty,�z ła�grów,�z za�mar�z�nię�te�go�smro�du.�Tak�jak
pod�czas�prze�słu�cha�nia�le�d�wo�mó�wi�łem�po�ro�syj�sku,�tak�10�lat�po�nim�pra�wie�w ogó�le�nie
mó�wi�łem�po�pol�sku.�W chwi�li�gdy�mnie�za�aresz�to�wa�li�po�ro�syj�sku�nie�po�tra�fi�łem�po�wie�-
dzieć�ani�sło�wa.�Po�dwóch�mie�sią�cach�jaz�dy�do�ła�gru�już�tro�chę�po�ro�syj�sku�mó�wi�łem,�a po
ro�ku�lub�po�pół�to�ra�to�już�do�słow�nie�śpie�wa�łem�w tym�ję�zy�ku.�I udar je ni je,�czy�li�ak�cent�był
nie�na�gan�ny� i wy�mo�wa,� a te� wszyst�kie� mięk�kie� i twar�de� gło�ski� umia�łem�wy�ma�wiać� jak
rdzen�ny�Ro�sja�nin.�By�łem�wte�dy�prze�cież�mło�dym�chło�pa�kiem�i tak�szyb�ko�ten�ję�zyk�opano�-
wa�łem,�że�aż�sam�się�dzi�wi�łem.�W obo�zie�bar�dzo�szyb�ko�prze�sze�dłem�z pol�skie�go�na�ro�syj�-
ski.�Po�cząt�ko�wo�jak�sze�dłem�spać,�to�jesz�cze�się�mo�dli�łem,�po�tem�już�tyl�ko�przed�snem�się
prze�że�gna�łem,�a z cza�sem�czło�wiek� ja�koś�od�zwy�cza�ił� się� i od� te�go,�bo�czas� jed�nak� ro�bi
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swo�je. Gdy�bym�upie�rał�się�przy�ję�zy�ku�pol�skim,�toby�mnie�za�tłu�kli.�Mó�wi�li:�„Po�lak�to�taka
jew rjej ska 30 mor�da”.�Na�wet�nie�wiem,�czy�wśród�więź�niów�był�ja�kiś�Po�lak,�mo�że�i tak,�ale
jeże�li był,�to�się�nie�przy�zna�wał�–�i jak�z ra�na�wsta�niesz,�to�wciąż�tyl�ko�ru�ski,�ru�ski�i ru�ski.�
W�de�kre�cie�Ma�len�ko�wa�z 1954�r.�cho�dzi�ło�mniej�wię�cej�o to,�że�je�że�li�ktoś�po�peł�nił�prze�-

stęp�stwo�po�li�tycz�ne,�bę�dąc�nie�let�nim,�ma�zo�stać�„po�mi�ło�wa�ny”.�Przy�cho�dzi�za�tem�Na riad -

czik i mó�wi:�–�Dzi�siaj�do�pra�cy�nie�idzie�cie.�Po�tem�za�bie�ra�mnie�kon�wój,�wy�pro�wa�dza�za
zo�nę,�gdzie�otrzy�mu�ję�krót�kie�in�struk�cje.�–�Wni ma nie, za szag w pra wo lub szag w le wo bu -

diem strie lat’31.�Po�tem�marsz,�15�ki�lo�me�trów�tun�drą�w śnie�gu,�w kon�wo�ju�do�są�du.�Wy�glą�-
dam�nie�co�jak�bła�zen�w mo�jej�fu�faj�ce�i w spodniach�wa�to�wych.�Chu�dy�strasz�nie.

Ra�zem�ze�mną�przy�by�ło�tam�12�osób.�Straż�nik�trzy�mał�nas�w po�go�to�wiu�i wy�wo�ły�wał
ko�lej�no�po�li�te�rze.�Wpro�wa�dzo�no�mnie�do�po�ko�ju,�sie�dzia�ło�tam�10�osób�–�ru�skie�ba�by,�peł�-
nią�ce�funk�cję�za sie da tie li 32, gru�be�kacz�ki,�żo�ny�ofi�ce�rów�NKWD�i je�den�sę�dzia,�oczy�wi�ście
cze�ki�sta,�ale�w są�dzie�był�po�cy�wil�ne�mu.�Po�pro�sił�o do�ku�men�ty.�Przy�nie�śli�nie�du�żą�tecz�kę
–�licz ny je die ła 33,�z wy�ci�śnię�tym�her�bem�na�czer�wo�nym�la�ku.�
–�Uwa�ga�to�wa�rzy�sze!�Bę�dę�roz�pa�try�wać�die ło34 Piet�kie�wi�cza�Ta�de�usza�Ław�rien�tie�wi�cza.�
Otwie�ra�tecz�kę.�Na�sa�mej�gó�rze�w do�ku�men�tach�by�ły�zdję�cia.�15�zdjęć�kry�mi�nal�nych,�na

któ�rych�je�stem�ro�ze�bra�ny�do�na�ga�i sto�ję�w roz�ma�itych�po�zach,�ty�łem,�przo�dem,�z pro�fi�lu.
Wszyst�ko�po�ka�za�ne�do�słow�nie,�sło�wo�upo�ko�rze�nie�mia�ło�tu�taj�ty�le�róż�nych�zna�czeń...�Nie
jak�u Ame�ry�ka�nów�zbie�ra�ją�cych�od�ci�ski�pal�ców.�Po�ka�zu�je�mo�je�na�gie�ak�ty�wszyst�kim�tym
kacz�kom�i py�ta�się�ich:
–�Pra wie raj tie, tot ili nie tot. Sma tri tie tocz no!35 Ba�by�ga�pią�się�na�nie�i ga�pią,�po�czym

od�po�wia�da�ją�chó�rem:

30 Żydowska.
31 Uwaga,�krok�w prawo,�krok�w lewo,�a będziemy�strzelać.
32 Ławników.
33 Sprawy�osobowe.
34 Sprawę.
35 Sprawdzajcie,�ten�czy�nie�ten.�Patrzcie�dokładnie.
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–�Ka żet sa to t36.�Po�wta�rza:�–�Tot ili niet? One�krót�ko:�–�Tot.�Od�kła�da�zdję�cia�i py�ta:�–�Za
co�ka�ra�ny?�Od�po�wia�da�so�bie:�–�Za izmie nie nie ro dzi ny!37.
–� Ja�kiej� oj�czy�zny?!� –� od�po�wia�dam.�Sę�dzia� na� to:� –� Ja� się� nie� zga�dzam�z tym,� że�wy

jesteście�Po�la�kiem,�wy�le�piej�roz�ma�wia�cie�po�ru�sku�niż�ja,�uda rie nie 38 jak�u ru�skie�go.�Co
zro�bi�łeś�pod�czas�woj�ny?�
Ja�mó�wię:�–�Nic,�co�ja�mo�głem�ro�bić?�To�spra�wa�prze�szła.�
–�Wy�szło�za�rzą�dze�nie�od�Ra�dy�Mi�ni�strów,�że�bę�dziesz�oswo�bo�dzo�ny.
Zwró�cił�się�do�ka�cze�k-ła�wn�ików:�–�Kak wy to wa risz czi – pro tiw ili niet?

One�chó�rem:�–�U nas pro tiw ni czie wo nie tu.
–�Nu cho ro szo, tak was oswo ba dim. Star szi na, bie ri je wo!39

Krót�ki�te�mat,�spra�wa�wła�ści�wie�dla�for�mal�no�ści,�do�ku�men�ty�zo�sta�ły�wi�docz�nie�prze�sła�-
ne�z Mo�skwy�bądź�z MWD.�Za�rzą�dze�nia,�któ�re�mnie�stam�tąd�wy�ba�wi�ło,�nie�wi�dzia�łem,�do�-
pie�ro�póź�niej�do�wie�dzia�łem�się�o nim�szcze�gó�ło�wo.�
Co�cie�ka�we�–�w tym�mo�men�cie,�kie�dy�po�wie�dzia�no�mi,�że�bę�dę�żył,�że�bę�dę�wol�ny,�że�to

wszyst�ko�kie�dyś�się�skoń�czy,�nie�zro�bi�ło�mi�się�ani�zim�no,�ani�go�rą�co.�Jak�już�mó�wi�łem,�wros�-
łem�w to�wszyst�ko,�do�wszyst�kie�go�się�przy�zwy�cza�iłem,�bo�i do�wszyst�kie�go�moż�na�się�przy�-
zwy�cza�ić.�By�łem�gór�ni�kiem�-ł�agie�rn�ikiem,�prze�szłość�by�ła�zu�peł�nie�in�na,�daw�na�i nie�pew�na.
Przy�szło�ści�po�pro�stu�nie�by�ło.�Al�bo�ina�czej,�przy�szłość�by�ła�je�dy�nie�naj�bliż�sza�–�był�nią�kon�-
wój,�czy�li�trzech�żoł�nie�rzy,�dwóch�z ka�ra�bi�na�mi,�je�den�z krót�ką�bro�nią.�Po�le�ce�nie�sę�dzie�go�-
-czek�isty:�–�Star szi na, bie ri je wo.�Więc�mnie�wzię�li,�ko�lej�ne�15�ki�lo�me�trów�w dru�gą�stro�nę.
Jesz�cze�trzy�mie�sią�ce�pra�co�wa�łem�na�ko�pal�ni.�Po�tym�cza�sie�tak�na�praw�dę�za�po�mnia�łem�o ca�-
łej�tej�sy�tu�acji�w są�dzie.�Ja�im�po�pro�stu�nie�wie�rzy�łem�i do�dzi�siaj�nie�wie�rzę.�I nie�by�łem
w tym�od�osob�nio�ny�–�jak�wy�cho�dzi�łem�z ki�cia,�chło�pa�ki�mó�wi�li:�„Jak�napraw�dę�bę�dziesz�na
swo�bo�dzie,�to�uwie�rzy�my”.�Na�praw�dę�nikt,�ale�to�nikt�nie�da�wał�wia�ry,�że�ja�wy�cho�dzę.
Po�tych� trzech�mie�sią�cach�przy�szło�wi�docz�nie�po�twier�dze�nie�wy�ro�ku�mo�je�go�oswo�bo�-

dze�nia.�I wy�pu�ści�li�mnie.�No,�tak�po�praw�dzie�to�nie�do�koń�ca�wy�pu�ści�li.�Wy�pro�wa�dzi�li�za
obóz,�wzię�li�pod�kon�wój�i po�pro�wa�dzi�li�na�pie re sil nyj punkt.�To�też�był�ła�gier,�tyl�ko�przej�-
ścio�wy,�ta�ka�sor ti row ka,�czy�ściec,�gdzie�tra�fia�ją�lu�dzie,�któ�rzy�przy�cho�dzą�lub�wy�cho�dzą.
Spę�dzi�łem�tam�jesz�cze�5 dni.�
W�za�sa�dzie�z ni�kim�się�spe�cjal�nie�nie�że�gna�łem.�Mia�łem�tam�jed�ne�go�ko�le�gę,�to�mu�rękę

po�da�łem.�Po�wie�dzia�łem:�–�Uje zża ju sam, nie zna ju ku da 40.�Nikt�mi�wte�dy�jesz�cze�nic�nie
po�wie�dział,�gdzie�mam�je�chać.
Był�rok�1954.�Czas�oswo�bo�dze�nia�przy�szedł�za�ge�ne�ra�ła�Ma�len�ko�wa,�mniej�wię�cej�wte�-

dy,�kie�dy�po�strze�la�li� się� te�dra�ko�ny�na�Krem�lu.�Sie�dzia�łem�w Wor�ku�cie�na�pie rie syl nom.
W koń�cu�mó�wi�do�mnie�na�czel�nik:�–�Ty�od�dzi�siaj�bę�dziesz�wol�ny,�da�waj�ze�mną.�
–�Ku da bu du je chat’ graż da nin na czial nik? W Pol szu?41

–�Ty du rak!42,�tam,�gdzie�wam�ka�że�my.�Tu�taj�masz�swój�ad�res.
Nie�wie�dzia�łem,�że�ma�ma�by�ła�wy�wie�zio�na�na�Sy�be�rię. Wy�da�li�ta�ki�ma�ły�świ�stek,�druk

da�ją�cy�mi�pra�wo�do�bez�płat�ne�go�prze�jaz�du�z Ko�mi�do�Kra�sno�jar�skie�go�Kra�ju.�Tak�więc�wy�-

36 Wydaje�się,�że�ten.
37 Za�zdradę�ojczyzny!
38 Akcent.
39 Jak�wasze�zdanie�towarzysze�–�przeciwko�czy�nie?�My�przeciwko�niczego�nie�mamy.�No�dobrze,�zatem

was�oswobodzimy.�Straż,�zabrać�go!
40 Wyjeżdżam,�nie�wiem�gdzie.
41 Dokąd�będę�jechać�obywatelu�naczelniku?�Do�Polski?
42 Ty�głupku!
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zwo�le�nie�ozna�cza�ło�Sy�be�rię.�Wor�ku�ta�by�ła�po�pro�stu�głęb�szym�krę�giem�pie�kieł,�by�ła�czymś
jesz�cze�strasz�niej�szym�od�te�go,�co�two�rzy�ło�car�skie�sa�mo�dzier�ża�wie.�By�ła�da�lej�na�pół�noc,
bar�dziej�śmier�cio�no�śna,�bar�dziej�nie�ludz�ka�niż�kto�kol�wiek�w XIX�w.�od�wa�żył�się�my�śleć.
Na�wet�już�te�raz�nie�wiem,�czy�im�rze�czy�wi�ście�cho�dzi�ło�o ten�wę�giel.�Czy�si�ły�sto�ją�ce�za
po�wsta�niem�Wor�ku�ty�nie�by�ły�znacz�nie�od�nie�go�ciem�niej�sze...
Z�chwi�lą�mo�je�go�oswo�bo�dze�nia�naj�bar�dziej�wła�śnie�za�pa�mię�ta�łem�ten�wzrok�cze�ki�stów,�kie�-

dy�wy�da�wa�li�mi�ze�zwo�le�nie�na�prze�jazd.�Pa�trzy�li�się�na�mnie�i pa�trzy�li,�ale�nic�nie�mó�wi�li.�
Na�wy�jazd�da�li�mi�z 5 kg�su�cha�rów,�ki�lo�gram�sło�ni�ny�jeł kiej,�żół�tej�i pół�gło�wy�cu�kru,

trzy�ga�ze�ty�oraz�10�pa�czek�ty�to�niu�–�ło�dyg�cię�tych�na�drob�no.�Do�sta�łem�też�wo�rek�bre�zen�-
to�wy,�ta�ki�jak�no�szą�ma�ry�na�rze,�i do�nie�go�wszyst�ko�po�skła�da�li.
Przy�pro�wa�dzi�li�mnie�na�war�tow�nię�–�tzw.�pro cha da na ja i za�czę�li�mnie�tam�spraw�dzać.

Zro�bi�li�mi�zdję�cie,�wa�ży�łem�na�nim�pew�nie�ze�40�kg,�nie�wię�cej.�Wy�glą�da�łem�jak�Ju�dasz,
skó�ra�i ko�ści,�w fu�faj�ce,�wa�to�wych�spodniach�i kie�rzo�wych�bu�tach.�Mia�łem�25�lat,�ale�by�-
łem�by�stry,�kon�kret�ny�i do�świad�czo�ny�oraz�umy�sło�wo�spraw�ny,�jak�bym�miał�lat�50.�Jed�nym
sło�wem�by�łem�wte�dy�aż�ta�ki,�że�pie�cząt�ki�nie�by�ło�gdzie�na�mnie�po�sta�wić.�
Straż�nik�mó�wi�za�mną:�–�Idź�pro�sto�na�dwo�rzec.�Pa�trzę�do�oko�ła,�ni�ko�go�nie�ma.�–�Znaj�-

dę,�po�wie�dzia�łem.�Ro�zej�rza�łem�się�jesz�cze�raz�i za�raz�uda�łem�się�w stro�nę�dwor�ca.�Sze�dłem
ka�wał�cza�su,�oglą�da�jąc�się�co�chwi�la�za�sie�bie.�Wie�dzia�łem,�że�je�stem�wol�ny,�ale�sam�so�bie
nie�wie�rzy�łem.�W isto�cie�na�dal�nie�zda�wa�łem�so�bie�z te�go�spra�wy.�Do�szło�to�do�mnie�do�-
pie�ro�jak�z Mo�skwy�je�cha�łem�na�Wła�dy�wo�stok�i wte�dy�sta�nę�ły�przede�mną�wszyst�kie�zwią�-
za�ne�z tym�pro�ble�my.�Na�każ�dym�kro�ku�nie�bez�pie�czeń�stwo,�wszę�dzie�wro�go�wie.�Ura�to�wa�-
ła�mnie�ta�wo�la�ży�cia,�du�żo�też�za�le�ży�od�sil�ne�go�cha�rak�te�ru.�Dla�te�go�ja�i dzi�siaj�ta�ki�je�stem.
Na�sta�cji�py�tam�się�że le zno do roż ni ka,�kie�dy�bę�dzie�po�ciąg�do�Ja�ro�sła�wia.�Do�wie�dzia�łem

się,� że� raz� na� do�bę.� By�ło� na� sta�cji� też� dwóch�mło�dych� chło�pa�ków,� z tej� sa�mej� amne�stii
i razem�po�je�cha�li�śmy�do�Ja�ro�sła�wia.�Ja�ro�sław�to�cen�tral�ny�wę�zeł�ko�le�jo�wy,�znaj�du�je�się�tam
du�żo�to�rów�bie�gną�cych�w róż�ne�stro�ny�świa�ta,�wę�giel�idzie�dzień�i noc.�Jed�na�z tych�dróg
pro�wa�dzi�do�Bra�nie�wa,�do�któ�re�go�też�do�cie�rał�wę�giel�z Wor�ku�ty.
Wte�dy�przy�każ�dym�po�cią�gu�oso�bo�wym�do�pię�ty�był�wię�zien�ny�wa�gon,�któ�re�go�na�zy�wa�-

no�„Sto�ły�pin”. W wa�go�nie� tym�wy�dzie�lo�no�ce�le� i to�czy�ło� się�nor�mal�ne� ży�cie�wię�zien�ne.
Zapa�ko�wa�li�nas�do�te�go�wa�go�nu�i po�je�cha�li�śmy�przez�In�tę,�Uchtę,�Pe�czo�rę,�Ko�tłas�i du�ży
wę�zeł�ko�le�jo�wy�Ja�ro�sław�–�do�Mo�skwy.�

XXIV. Sy be ria

W�sto�li�cy�im�pe�rium�wy�sia�dłem�na�Bia ło ru skim Wak za le.�Po�wie�dzia�łem�tam,�że�po�trze�-
bu�ję�na�Wła�dy�wo�stok�i spy�ta�łem,�gdzie�mam�się�zgło�sić.�–�Idź�do�me�tra�i me�trem�do�je�dziesz
do�Pa wie lec ko je i tam�pój�dziesz�na�Cen tral nyj -W ostoc znyj,�stam�tąd�po�je�dziesz�na�Wła�dy�-
wo�stok.�Do�tar�łem�w koń�cu�na�Cen tral nyj -W ostoc znyj.�Cze�kam�4 do�by.�W koń�cu�sły�szę�od
mi�li�cjan�ta:
–�Szto ty die ła jesz?�Po�ka�zu�ję�mu�kart�kę.
–�Aaa,�z obo�zu.�
–�Ja�dę�do�ro�dzi�ny,�do�sta�cji�Ka�mar�czia�ga,�po�nad�4000�ki�lo�me�trów�od�Mo�skwy.�Cze�kam

już�4 do�by.
–�A dla�cze�go�wcze�śniej�się�nie�zgło�si�łeś?�Ma�cie�prze�cież�pierw�szeń�stwo�od�jaz�du,�że�by�-

ście�nie�roz�ra�bia�li.
Ja�nie�by�łem�ło�bu�zem�i do�dzi�siaj�nim�nie�je�stem,�że�by�roz�ra�biać,�ale�fak�tycz�nie�za�ła�twi�li

mi�po�ciąg.�Da�li�nu�mer�wa�go�nu�i prze�dział.�Ca�ły�czas�po�dró�żo�wa�łem�w jed�nym�wa�go�nie�–
dal no świe do wa ni.�Od�cze�pia�li�go� i pod�łą�cza�li�–� ja� je�cha�łem.�Tam�w każ�dym�wa�go�nie� jest
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pra wad nik bądź pra wad ni ca 43,�któ�ry�ma�wła�sny�prze�dział�z sa�mo�wa�ra�mi.�Sta�cje�by�ły�co
100–200�ki�lo�me�trów.�Po�dwóch� ty�go�dniach�do�je�cha�li�śmy�do�mo�jej.�Pra wad ni ca po�in�for�-
mo�wa�ła�mnie,�że�aku�rat�na�niej�po�ciąg�się�nie�za�trzy�mu�je,�ale�za�dzwo�ni�ła�do�ma�szy�ni�sty,�po
czym�po�ja�kimś�cza�sie�przy�szła�i mó�wi:�–�Wsta�waj,�to�już�sta�cja.�Z Wor�ku�ty�do�Ka�mar�czia�-
gi,�mo�je�go�ce�lu�po�dró�ży,�je�cha�łem�trzy�ty�go�dnie.
Po�ciąg�za�trą�bił,�sta�nął.�–�Wy�ska�kuj�by�stro.�Da�li�mi�jesz�cze�za�świad�cze�nie�z in�for�ma�cją,

do�ja�kiej�miej�sco�wo�ści�mam�się�zgło�sić.�Po�ciąg�po�je�chał,�ja�zo�sta�łem.�Roz�glą�dam�się�–�do�-
oko�ła�żad�ne�go�dwor�ca,�tyl�ko�od�kry�ta�prze�strzeń.�Nie�ma�ży�we�go�du�cha.�W po�lu�wi�dze�nia
je�dy�nie�wa�gon�bez�kół�i mnó�stwo�wę�gla�dla�po�cią�gów.�Ob�sze�dłem�do�oko�ła�ten�wa�gon�i zna�-
la�złem�na�nim�na�pis�Wak za ł44.�Czy�li�je�stem�w Ka�mar�czia�dze.�Sły�szę�–�ktoś�się�ru�sza�w środ�-
ku,�drzwi�się�od�my�ka�ją.�Czap�ka�ru�ska,�twarz�le�d�wo�wi�dać.�Z wy�glą�du�czeł do n45.�Wy�po�wia�-
da�naj�roz�sąd�niej�sze�w tej�sy�tu�acji�sło�wa:�
–�Cze�go�chcesz?�I za�raz�po�tem:�–�A masz�co�za�pa�lić?
Ja�tak�na�to:�–�Tak,�mam.�Dro�gi�szu�kam,�do�miej�sco�wo�ści�Sza�ło�ile?�
–�30�ki�lo�me�trów.�Mno go,�nie�doj�dziesz.�Zajdź�do�mnie�do�wa�go�nu.�
By�ło�już�po�po�łu�dniu.
W�środ�ku�brud�i smród.�Sie�dzi,�ma�obok�pie�cyk�–�ko�zę.
–�Do�kąd�idziesz?
Mó�wię�na�zwę�miej�sco�wo�ści�–�Mur�tuk.
–�To�ze�300�ki�lo�me�trów�ścież�ka�mi�przez�taj�gę.�Skąd�ty�wra�casz?�
–�Trzy�la�ta�w ma�ry�nar�ce�słu�ży�łem�–�kła�mię�gład�ko.�Praw�dy�po�wie�dzieć�nie�by�ło�moż�na.

Ko�le�dzy�w Wor�ku�cie�uprze�dza�li�mnie,�że�bym�ni�ko�mu�się�nie�przy�zna�wał,�że�by�łem�w ła�-
grze,�bo�mnie�znisz�czą.�Mia�łem�krót�ko�strzy�żo�ne�wło�sy,�mó�wi�łem�więc,�że�z woj�ska�ja�dę.
–�Gdzie�słu�ży�łeś?
–�na�Bał tij skom Mo rie?

–�A cze�mu�tu�taj�je�dziesz?
–�Na�urlop.�Za�pa�li�my?�
Wyj�mu�ję�ma�chor�kę.�I tak�roz�ma�wia�my.�Po�ma�łu�za�czy�na�mnie�roz�szy�fro�wy�wać.�W koń�-

cu�po�szli�śmy�spać.�Ogień�dość�szyb�ko�zgasł,�zim�no�by�ło�ca�łą�noc.�Ale�czło�wiek�przy�zwy�-
cza�jo�ny,�to�i spał�bez�pro�ble�mu.�Nad�ra�nem�wy�ru�szy�łem,�po�sze�dłem�szyb�ko�i do�wie�czo�ra
do�sze�dłem�do�tej�pierw�szej�miej�sco�wo�ści.�Tam�funk�cjo�no�wa�ło�coś�na�kształt�obe�rży,�sta�ły
sa�mo�wa�ry,�go�to�wa�li�ki pia tok.�Moż�na�by�ło�usiąść�w ką�cie�i po�drze�mać.�
Prze�no�co�wa�łem� i ru�szy�łem�w dal�szą� dro�gę.�Wę�dro�wa�łem� do� ko�lej�nych�miej�sco�wo�ści

i wy�cho�dząc�z nich,�py�ta�łem�się,�do�kąd�mam�iść�da�lej.�Na�le�ża�ło�po�dą�żać�głów�ną�tra pin ką46,
nie�bez�piecz�nie�gdzie�kol�wiek�skrę�cać,�w taj�dze�ła�two�się�zgu�bić�i za�mar�z�nąć.�Z Ka�mar�czia�-
gi�po�sze�dłem�do�Na�rwy�–�20�ki�lo�me�trów�pie�cho�tą.�Jed�ną�noc�prze�spa�łem�pod�drze�wem,�ja
napraw�dę�wte�dy�ni�cze�go�się�nie�ba�łem.�Przed�Pi�mią�wy�ci�na�li�las�i w ce�lu�wy�wo�zu�drew�na
zbu�do�wa�li� na� dłu�go�ści� 7–8� ki�lo�me�trów� ko�lej�kę�wą�sko�to�ro�wą.� Pod�je�cha�łem� nią� ka�wa�łek,
dość� ry�zy�kow�nie� zresz�tą,� bo� drew�no� się� strasz�nie� ko�le�ba�ło� i mo�gło�mi� zmiaż�dżyć� no�gi.
Z Na�rwy�do�Pi�mii�by�ło� taj�gą� łącz�nie�47�ki�lo�me�trów,�pra�wie�50.�W Pi�mii�by�ła� sto�łów�ka,
dosta�łem�w niej�ka�pu�śnia�ku�z do�kład�ką�i in�struk�cje�na�dal�szą�dro�gę.�W sto�łów�ce�tej�dzię�ki
uprzej�mo�ści�pra�cu�ją�cej�tam�dziew�czy�ny�spę�dzi�łem�noc.�

43 Konduktor,�konduktorka.
44 Dworzec�kolejowy.
45 Rdzenny�Sybirak.
46 Ścieżką.
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Z�Pi�mii�by�ło�ko�lej�nych�50�ki�lo�me�trów�do�Pra�gon�nej,� a z niej�do�Mur�tu�ka� jesz�cze�30.
Mur�tuk�znaj�do�wał�się�za�wart�ką,�szyb�ko�pły�ną�cą�w wą�wo�zie�sy�be�ryj�ską�rze�ką�–�Koł�bą.�Do�-
sze�dłem�do�niej�jak�już�by�ło�póź�no,�za�czął�pa�dać�deszcz.�Przez�rze�kę�zo�sta�ła�za�wie�szo�na�na
rol�kach�sta�lo�wa�li�na,�a do�niej�pod�pię�ta�tra�twa.�By�ła�po�dru�giej�stro�nie,�więc�prze�cią�gną�łem
ją�na�swo�ją.�Pod�je�cha�łem�na�śro�dek�rze�ki,�prąd�był�sil�ny.�Po�dłu�gich�zma�ga�niach�prze�je�cha�-
łem�w koń�cu�na�dru�gi�brzeg.�Tam�wy�krę�ci�łem�ciu�chy�i po�sze�dłem�da�lej.�
Po�pew�nym�cza�sie�usły�sza�łem�szcze�ka�nie�psów�i w koń�cu�wsze�dłem�do�wio�ski�–�był�to

Mur�tuk.�Przy�je�cha�łem�tam�wcze�sną�zi�mą�–�2 grud�nia�1954�r.�
W�osa�dzie�spo�tka�łem�ma�łą�dziew�czyn�kę,�wie�ku�7–8�lat.�Oka�za�ło�się,�że�to�Po�lka.�Spy�ta�-

łem�się�o mo�ich�bli�skich.

–�W środ�ku�po sioł ka po�le�wej�stro�nie,�dłu�gi�ba�rak,�jak�pan�wej�dzie�do�środ�ka,�to�dru�gie
drzwi�po�le�wej�stro�nie�–�wy�szcze�bio�ta�ła.
Dru�gie�drzwi.�Wcho�dzę,�pa�trzę�–�Ma�mu�sia.�Bez�pro�ble�mu�po�zna�ła,�roz�pła�ka�ła�się,�sio�-

stra� jak�przy�szła�nie�co�póź�niej,� też�ca�ła�za�la�ła� się� łza�mi.�Pa�mię�taj�my,�że�by�łem� je�dy�nym
synem,�któ�ry�prze�żył.�Bra�cia�za�gi�nę�li�bez�wie�ści...
–�Ma ma sza! –�mó�wię�–�zdra stwuj tie!47

–�Co�ty�Ta�dek,�za�po�mnia�łeś�po�pol�sku�roz�ma�wiać?�
–�Ma ma sza –�jej�mó�wię�–�Ja nie ma gu in a cze kak pa rus ski 48.
I�tak�ma�ma�się�bar�dzo�mar�twi�ła.�Po�dwóch�ty�go�dniach�mó�wi:�–�Ta�dek,�ty�bę�dziesz�się�wy�-

głu�piać�czy�nie?�Ja�jej�mó�wię:�–�Ma ma nie sku cziaj, ja bu du jesz czie go wo rit’ po pol ski49.
I rze�czy�wi�ście,�po�ja�kimś�cza�sie�za�czą�łem�sy�la�bi�zo�wać,�a po�tem�to�już�szło�mi�co�raz�le�piej.

47 Mamusiu,�witaj!
48 Mamusiu,�nie�mogę�inaczej�jak�po�rosyjsku.
49 Mamo,�nie�bądź�smutna,�ja�jeszcze�będę�mówił�po�polsku.
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W�po sioł ku by�ła�ko�mór�ka�NKWD,�a w niej�śled�czy�en�ka�wu�dzi�sta.�Mu�sia�łem�się�u nie�go
za�mel�do�wać�i za�re�je�stro�wać.�Za�świad�cze�nie�mi�za�brał.�
–�W każ�dą�so�bo�tę�pro�szę�się�do�mnie�zgło�sić�na�uczot,�że�pan�jest�obec�ny.�Bo�jak�nie,�to

bę�dzie�my�szu�kać.�
Po�sze�dłem�do�nad�le�śnic�twa� i pra�co�wa�łem� rok� cza�su�w le�sie.�Pra�co�wa�łem� tam� już�nie

jako�nie�wol�nik,�ale�pra�cow�nik,�któ�ry�do�sta�je�wy�na�gro�dze�nie.

XXV. Osa da

Na�sza�osa�da�znaj�do�wa�ła�się�nad�Koł�bą,�do�pły�wem�Ma�ny.�Miesz�ka�li�śmy�w ba�ra�kach,�nie�-
co�po�dob�nych�do�tych�z ła�gru.�W jed�nym�bu�dyn�ku�miesz�ka�ło�od�15�do�20�ro�dzin.�Ba�rak
prze�dzie�lo�ny�był�dłu�gim�ko�ry�ta�rzem,�w któ�rym�po�pra�wej�i le�wej�stro�nie�znaj�do�wa�ły�[się]
„miesz�ka�nia”.�Prze�cięt�ne�miesz�ka�nie�skła�da�ło�się�z po�ko�ju� i kuch�ni,�dwóch�okien�i pie�ca
opa�la�ne�go�drew�nem.�Opał�nie� sta�no�wił�pro�ble�mu,�wy�star�czy�ło�pójść�w las.�Z pnia� rą�bać
drew�na� pod� żad�nym� po�zo�rem� nie�mo�gli�śmy,� ale� by�ły� ga�łę�zie,� któ�re� zo�sta�ły� po� wy�rę�bie
drzew.�La�tem,� jak�ro�bi�ło�się�cie�pło,�przy�go�to�wy�wa�li�śmy�więk�sze�za�pa�sy�drew�na�na�zi�mę
i skła�do�wa�li�śmy�je�w szo�pie�przy�ba�ra�kach.�Nad�rze�ką�urzą�dzo�no�też�ma�łą�elek�trow�nię,�tak
że�mie�li�śmy�do�dys�po�zy�cji�rów�nież�prąd.

XXVI. „Taj ga pra wo, niedź wiedź pro ku ra tor” 

Te�dziew�czy�ny�na�tym�zdję�ciu�ta�kie�ład�ne!�Ale�ta�kie�są�dla�te�go,�bo�do�pie�ro�co�przy�je�cha�-
ły.�Nie�ste�ty�póź�niej,�jak�już�wy�jeż�dża�łem,�to�wręcz�szma�ty�się�z nich�zro�bi�ły.�One�po�pro�-
stu�„wy�pra�co�wa�ły�się”�w tej�taj�dze.�Dziew�czy�na�mu�sia�ła�tam�pra�co�wać�w le�sie�sie�kie�rą�na
rów�ni�z męż�czy�zną,�oko�ło�10�go�dzin,�a rą�ba�ło�się�drze�wa�i po�50�me�trów�wy�so�ko�ści.�Że�by
do�stać�wy�na�gro�dze�nie,�nor�mę�trze�ba�by�ło�wy�ro�bić.�Te�dziew�czy�ny�ze�zdję�cia�to�Li�twin�ki,
wzię�te�pro�sto�od�ro�dzi�ców�–�ku�ła�ków.�Ro�sja�nie�wy�wo�zi�li�wszyst�kich�po�ko�lei,�ła�do�wa�li�ich
do�trans�por�tów�i wy�sy�ła�li�na�przy�mu�so�we�pra�ce.�Zresz�tą�kto�po�je�dzie�tam�–�w taj�gę�–�z włas�-
nej wo�li�pra�co�wać�i to�w ta�kich�wa�run�kach!�Ru�skie�w każ�dym�ra�zie�nie�chcie�li�tam�je�chać.
W taj�dze�po�pro�stu�nie�ma�ży�cia,�ko�ma�ry�i mesz�ki�gry�zą�dzień�i noc.�Do�cho�dzą�do�te�go�dzi�-
kie� zwie�rzę�ta,�mó�wi� się:� „Taj�ga�pra�wo,�niedź�wiedź�pro�ku�ra�tor”.�Wła�dzy�pań�stwo�wej�nie
było�tam�wie�le�–�sta�cjo�no�wa�ło�tam�po�pro�stu�tro�chę�cze�ki�stów�i oni�trzy�ma�li�nad�zór�nad�ze�-
sła�ny�mi.�Nad�zór�ów�wy�glą�dał� tak,�że�w każ�dą�so�bo�tę� trze�ba�by�ło�mel�do�wać�swo�ją�obec�-
ność.�Nie�mie�li�śmy�pra�wa�opusz�czać�te�re�nu.�Zresz�tą�jak�pój�dzie�się�tak�po�pro�stu�w taj�gę,
to�i tak�się�zgi�nie.�Ilu�tam�Po�la�ków�ze�sła�no�i ilu�stam�tąd�nie�wró�ci�ło,�nikt�nie�wie�i wie�dzieć
nie�bę�dzie.�Do�wie�lu�miejsc�po�ło�żo�nych�w głę�bi�Sy�be�rii�nie�by�ło�prze�cież�ła�twe�go�do�stę�pu,
żad�ne�go�do�jaz�du,�ko�lei�ani�na�wet�po�rząd�nej�dro�gi.�Ale�ja�tam�by�łem�i wi�dzia�łem�te�spra�wy
–�prze�cież�gdy�bym�nie�był�i nie�wi�dział,�tobym�te�raz�o tym�nie�opo�wia�dał.
Ob�szar,�gdzie�prze�by�wa�li�śmy,�znaj�do�wał�się�nie�da�le�ko�mon�gol�skiej�gra�ni�cy.�Jak�wspo�-

mi�na�łem,�miesz�ka�li� tam� prze�waż�nie� sa�mi� ska�zań�cy.� Je�dy�ną� lud�no�ścią,� któ�rą�moż�na� by�ło
uznać�za�miej�sco�wą,�by�li�czeł do ni,�rdzen�ni�Sy�bi�ra�cy,�Ro�sja�nie.�Ko�czo�wa�li�na�po�do�bień�stwo
Eski�mo�sów,�miesz�ka�li�w jed�nej�miej�sco�wo�ści�rok�lub�dwa,�do�pó�ki�taj�ga�by�ła�bli�sko.�Jak�ją
w po�bli�żu�wy�cię�to,�prze�no�si�li�się�da�lej.�
Co�dzien�nie�trze�ba�by�ło�wy�rą�bać�okre�ślo�ną�ilość�drze�wa.�Krza�ki�na�le�ża�ło�do�ra�zu�skła�dać

na�jed�no�miej�sce�i spa�lać,�a ścię�te�drze�wa�zwo�zi�ło�się�po�tem�na�płodź bisz cze,�to�zna�czy�na
duży, wy�kar�czo�wa�ny�plac.�Cią�gni�ki�przy�wo�zi�ły�tam�ta�kie�na�oko�trzy�dzie�sto�me�tro�we�chły sty

i cięło�się�je�na�pię�cio�me�tro�we,�stan�dar�do�we�ka�wał�ki.�Na�stęp�nie�przy�jeż�dża�ły�sa�mo�cho�dy
i ła�do�wa�no�na�nie�ręcz�nie�drew�no�–�dźwi�gów�tam�nie�by�ło.�Kła�dli�śmy�więc�te�be�le�na�sa�-
mo�cho�dy,�po�czym�sia�da�ło�na�nich�od�ośmiu�do�dzie�się�ciu�lu�dzi.�
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Z�na�sze�go�re�jo�nu�drew�no�wo�zi�ło�się�na�sto�sun�ko�wo�sze�ro�ką�rze�kę�Ma�nę,�do�któ�rej�wpa�-
da�ły�licz�ne�gór�skie�po�to�ki.�Skła�da�no�je�przez�ca�łą�zi�mę,�tak�że�na�po�cząt�ku�wio�sny,�na�prze�-
strze�ni�20–30�ki�lo�me�trów�ca�ła�rze�ka�za�sła�na�by�ła�tym�drew�nem.�Wio�sna�przy�cho�dzi�ła�póź�-
no,� w czerw�cu� gdzieś� do�pie�ro� i wte�dy� las� za�czy�nał� swo�ją� wa�gą� pły�nąć�Ma�ną� i in�ny�mi
do�pły�wa�mi�do�Je�ni�se�ja.�Nim�drew�no�szło�jesz�cze�ja�kieś�800�ki�lo�me�trów�do�Kra�sno�jar�ska.
Aw Kra�sno�jar�sku�sta�ły�ma�szy�ny�i wy�ła�py�wa�ły�ten�las,�któ�ry�po�tem�ła�do�wa�ny�był�na�wa�go�ny.�
Za�opa�trze�nie�do�osad�do�star�cza�ło�się�na�to�miast�zi�mą.�Lód�na�rze�kach�sy�be�ryj�skich�jest

tak�gru�by,�że�ca�łą�zi�mę�by�ły�w sta�nie�jeź�dzić�po�nim�cią�gni�ki�S-80.�Wo�zi�ły�one�za�opa�trze�-
nie�z Kra�sno�jar�ska� i in�nych�miej�sco�wo�ści.�Do� te�go�za�opa�trze�nia�na�le�ża�ły� roz�ma�ite�ole�je,
sma�ry,�jak�rów�nież�mar�ga�ry�ny,�za�pał�ki�i roz�ma�ite�pro�duk�ty�pierw�szej�po�trze�by,�ta�kie�jak�nici
i gu�zi�ki,�sło�wem�wszyst�ko�co�po�trzeb�ne�jest�do�prze�ży�cia�na�Sy�be�rii.�Nie�by�ło�tam�mły�nów,
więc�trze�ba�by�ło�do�wieźć�rów�nież�mą�kę�na�chleb.�To,�co�cią�gni�ki�przy�wio�zły�zi�mą,�mu�sia�-
ło�star�czyć�na�ca�ły�se�zon�wio�sen�no�-le�tni.�Sa�mo�lo�tem�do�tej�na�szej�głu�szy�nie�da�ło�się�do�-
trzeć,�o lot�ni�skach�oczy�wi�ście�nie�by�ło�co�ma�rzyć.
La�to�na�Sy�be�rii�by�ło�dłuż�sze,�nie�ta�kie�jak�w�Wor�ku�cie.�W oko�li�cach�Ka�mar�czia�gi�już�od

ma�ja�ro�bi�ło�się�cie�plej.�Zim�no�ro�bi�ło�się�do�pie�ro�od�paź�dzier�ni�ka.�Moż�li�wo�ści�zdo�by�cia�je�-
dze�nia�by�ły�tam�nie�po�rów�ny�wal�nie�więk�sze�niż�na�ja�ło�wej�i wię�zien�nej�pół�no�cy.�W pew�nym
miej�scu�nad�rze�ką�na�skar�pie�zna�leź�li�śmy�ka�wa�łek�do�brej�zie�mi.�Nie�któ�rzy�z miesz�kań�ców
osa�dy�cho�dzi�li�tam�wy�po�sa�że�ni�w ło�pat�ki�i sa�dzi�li�wa�rzy�wa�oraz�ziem�nia�ki.�Na�to�miast�w taj�-
dze�zbie�ra�li�śmy�dzi�ki�czo�snek,�ta�ki�z gru�bą�ło�dy�gą.�Na�cie�ra�li�śmy�nim�chleb�i je�dli�śmy�z wę�-
dli�ną.�Taj�ga�sta�no�wi�ła�tam�pra�wo,�ale�jed�no�cze�śnie�spi�chlerz.�Przy�ro�da�sy�be�ryj�ska�mi�mo�że
su�ro�wa�by�ła�jed�nak�bo�ga�ta�i dzie�li�ła�się�z na�mi�swo�imi�za�so�ba�mi.�Zresz�tą�du�żych�ocze�ki�-
wań�nie�mie�li�śmy.
Pod�ko�niec�mo�je�go�po�by�tu�na�Sy�be�rii�do�ro�bi�łem�się�du�bel�tów�ki.�Po�sze�dłem�do�en�ka�wu�dzi�-

sty�z proś�bą�o ze�zwo�le�nie�na�broń.�Po�cząt�ko�wo�nie�chciał�się�zgo�dzić.�Ko�niec�koń�ców�kosz�-
to�wa�ło�mnie�to�kil�ka�fla�szek�wód�ki.�Strzel�bę�ła�do�wa�ło�się�al�bo�ku�la�mi�(to�na�niedź�wie�dzia),
al�bo�kar�ta�cza�mi�(na�pta�ki).�Cho�dzi�łem�na�po�lo�wa�nia�do�taj�gi.�Po�lo�wa�łem�prze�waż�nie�na�riab -

czi ki,�bę�dą�ce�ro�dza�jem�ku�ro�pa�twy.�By�ły�lek�ko�więk�sze�od�go�łę�bi.�Mię�so�sy�te,�do�sko�na�le�uzu�-
peł�nia�ło� tam�tej�szą�die�tę.�Po�lo�wa�nia�po�cząt�ko�wo�nie�za�bar�dzo�mi�wy�cho�dzi�ły.�Po�mo�gli�mi
tam�tej�si�my�śli�wi,�ci�czeł do ni,�któ�rzy�dość�szyb�ko�na�uczy�li�mnie�wła�ści�wych�tech�nik.
Nasz�die siat ni k50 miał�czte�ry�żo�ny�i żad�na�z nim�się�nie�kłó�ci�ła.�Szedł�na�noc,�do�któ�rej

chciał.
Pew�ne�go�dnia�mó�wi�do�mnie:
–�Ta�dek,�dla�cze�go�ty�nie�je�dziesz�do�Pol�ski?
Mó�wię:�–�Ja�ni�cze�go�nie zna ju !51

–�Kak ni cze go nie zna je cie?52 Ja�to�bie�dam�urlop,�trze�ba�się�spie�szyć,�bo�re�pa�tria�cja�się
skoń�czy.
Był�gru�dzień.�Po�je�cha�łem,�czę�ścio�wo�kon�no,�do�Kra�sno�jar�ska�na�pol�ski�punkt�re�pa�tria�-

cyj�ny.�Ma�ma�i sio�stra�mia�ły�do�ku�men�ty�świad�czą�ce,�że�je�ste�śmy�Po�la�ka�mi.�Na�ich�pod�sta�-
wie�za�czą�łem�za�ła�twiać�for�mal�no�ści.�
W�punk�cie�re�pa�tria�cyj�nym�za�py�ta�li�się�mnie:
–�Dla�cze�go�pan�po�ru�sku�roz�ma�wia?�
–�Die siat’ liet był w Ko mi w ła gie rie 53.

50 Brygadzista.
51 Ja�nic�nie�wiem!
52 Jak�to�nic�nie�wiecie?
53 Dziesięć�lat�byłem�w Komi�w obozie.
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–�To�się�zda�rza,�mo�że�pan�da�lej�mó�wić�po�ro�syj�sku.
W�cią�gu�dwóch�go�dzin�wy�da�li� do�ku�men�ty� ca�łej� ro�dzi�nie,�w tym�ku�zy�no�wi.�Da�li� nam

zezwo�le�nie�na�wy�jazd�z Kra�sno�jar�skie�go�Kra�ju�do�Pol skoj Na ro do noj Re spu bli ki.�Z ni�mi
po�je�cha�łem,�nie�tra�cąc�cza�su,�z po�wro�tem�do�mo�jej�miej�sco�wo�ści.�Roz�li�czy�łem�się�szyb�ko
z moim�prom cho zem,�po�czym�po�sze�dłem�do�spiec czia sti, czy�li pried sie da tie la 54 NKWD
w mo�jej�miej�sco�wo�ści.�Oni�roz�li�czy�li�nas�w cią�gu�dwóch�dni.
Rze�ki�za�mie�nia�ją�się�zi�mą�na�Sy�be�rii�w cał�kiem�do�brej�ja�ko�ści�dro�gi.�Szcze�gól�nie�do�ty�-

czy�to�po�tęż�nej�rze�ki�Je�ni�sej.�Je�dzie�się�po�niej�jak�po�au�to�stra�dzie,�sze�ro�ka�jest�cza�sa�mi�na
3 ki�lo�me�try,�tak�że�nie�wi�dać�dru�gie�go�brze�gu.�Jak�ści�śnie�mróz,�cią�gni�ki�idą�dzień�i noc.
Jeden�z nich�ja�dą�cy�po�to�war�wziął�nas�ze�so�bą.�Rze�czy�żad�nych�ze�so�bą�nie�bra�li�śmy,�bo
tak�mię�dzy�Bo�giem�a praw�dą�nie�za�bar�dzo�by�ło�co�wziąć. Do�tar�li�śmy�do�Kra�sno�jar�ska.�Tam
stał�na�bocz�ni�cy�po�ciąg�re�pa�tria�cyj�ny�i nim�w 1956�r.�wró�ci�li�śmy�do�Pol�ski.�Ostat�ni�etap�wę�-
drów�ki�do�kra�ju�li�czył�pięć�ty�się�cy�ki�lo�me�trów.�Przy�je�cha�li�śmy�ostat�nim�ta�kim�trans�por�tem.
Za�wdzię�cza�my�to�te�mu�Pie�tra�czien�ce,�bry�ga�dzi�ście�sy�be�ryj�skie�mu,�co�to�miał�czte�ry�żo�ny.

XXVII. Pięk ny po wrót

Do�kra�ju�do�tar�li�śmy�przez�Ki�jów�i Lwów.�Punkt�re�pa�tria�cyj�ny�wy�zna�czo�no�nam�w No�wym
Są�czu.�Trans�port�był�sto�sun�ko�wo�du�ży,�je�cha�ło�nim�oko�ło�dwa�ty�sią�ce�osób.�Po�ciąg�skła�dał�się
z wa�go�nów�oso�bo�wych.�Do�po�cią�gu�do�łą�czo�ny�był�też�wa�gon�spe�cjal�ny,�w któ�rym�po�dró�żo�-
wa�ła�ca�ła�śmie�tan�ka�woj�ska�NKWD�–�ka�pi�ta�no�wie,�pod�puł�kow�ni�cy�i puł�kow�ni�cy,�któ�rzy�pro�-
wa�dzi�li�nasz�trans�port.�Pew�ne�go�dnia�je�den�z nich�przy�szedł�do�na�sze�go�wa�go�nu�i py�ta:�

– Kto pa ru ski go wo rit? Nam nuż ny kto to na ko mien dan ta ubie żusz czi ch55.
Na�zy�wa�li� nas,� ja�dą�cych� z nie�ludz�kiej� zie�mi,� ubie żusz czi mi.� Hmm,� mo�że� mie�li� ra�cję.

Zgło�si�łem�się.�
–�Da waj s na mi!

54 Przedstawiciela.
55 Kto�mówi�po�rosyjsku?�Jest�nam�ktoś�potrzebny�na�komendanta�uchodźców.
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En�ka�wu�dzi�ści�za�pro�wa�dzi�li�mnie�do�swo�je�go�wa�go�nu.�Pi�li�tam�wód�kę,�po�czę�sto�wa�li�nią
i mia�no�wa�li�na�czel�ni�kiem�esze�lo�nu.�Za�czę�li�mnie�na�stęp�nie�uświa�da�miać,�że�jak�bę�dzie�my
pod�jeż�dżać�pod�gra�ni�cę,�za�czną�roz�da�wać�ubra�nia�tym,�któ�rzy�po�trze�bu�ją.
–�My�was�prze�pro�wa�dza�my�na�dru�gie�ży�cie,�trze�ba�was�bę�dzie�prze�mun�du�ro�wać.�Bę�dzie�-

my�–�mó�wią�–�da�wać�ubra�nia�lep�sze,�że�by�ście�nie�je�cha�li�do�Pol�ski�w ta�kich�łach�ma�nach.
Raz�dzien�nie�na�więk�szych�sta�cjach�po�wia�do�mi�my�was,�gdzie�bę�dzie�cie�po�bie�rać�po�sił�ki.
Pro�szę�to�tak�zor�ga�ni�zo�wać,�że�by�wszy�scy�by�li�na�kar�mie�ni,�że�by�lu�dzie�nie�by�li�przy�tym
oszu�ka�ni�i że�by�każ�dy�do�stał�swo�ją�por�cję.
I�tak�się�rze�czy�wi�ście�dzia�ło,�po�ciąg�za�trzy�my�wał�się�na�więk�szych�sta�cjach,�cza�sa�mi�na

za�pa�so�wym�to�rze,�prze�pusz�czał�in�ne�po�cią�gi,�na�bie�rał�wo�dy�lub�wę�gla.�Da�wa�li�zu�pę,�ko�tle�-
ty� i ka�szę.�Rze�czy�wi�ście�sta�ra�łem�się� tak�wszyst�kich�na�kar�mić,�że�by�nikt�nie�był�głod�ny.
Mu�sia�łem�też�trzy�mać�po�rzą�dek.�In�ni�Po�la�cy�za�rzu�ca�li�mi�czę�sto,�że�je�stem�ka�puś.
Czas�wol�no�pły�nął.�Kie�dy�zo�sta�wia�li�nas�dłuż�szy�czas�na�bocz�ni�cy,� lu�dzie�wy�cho�dzi�li

z po�cią�gu�i jak�mie�li�ja�kieś�ru�ble,�ku�po�wa�li�drob�ne�je�dze�nie.�Tak�prze�mie�rzy�li�śmy�ogrom�-
ny� szmat� te�re�nu� i w koń�cu� pod�je�cha�li�śmy� pod� gra�ni�cę.� Za� Lwo�wem� za�trzy�ma�li�śmy� się
w szcze�rym�po�lu.
Przy�szło�do�mnie�NKWD:�
–�Słu szaj, szcias prij dut ma szi ny 56,�masz�li�sty�go�to�we?�
–�Ka niesz na!57 Mó�wią�da�lej:
–�Sma tri,�kto�źle�ubra�ny,�to�bę�dziesz�wy�da�wać�mu�ubra�nie.�
Przy�je�cha�ło�z pięć�zi�sow.�Da�wa�łem�ubra�nia�po�ko�lei�wszyst�kim,�bez�tej�li�sty,�któ�rą�ka�za�li

mi�przy�go�to�wać.�By�ły� to� ta�kie�ubra�nia� ru�skie�z po�krzy�wy,�ma�te�riał� ra�czej� sła�bej� ja�ko�ści.
Sobie�wy�bra�łem�gar�ni�tur,�na�ło�ży�łem�spodnie� i ma�ry�nar�kę,�do�bra�łem�czap�kę.�Dla�ma�mu�si
wzią�łem�płaszcz,�ubra�łem�po�za�tym�sio�strę�i ku�zy�na,�któ�ry�je�chał�z na�mi.�Ge�ne�ral�nie�wszy�-
scy,�któ�rzy�chcie�li,�bra�li�co�by�ło�w dys�po�zy�cji.�W koń�cu�wszy�scy�za�czę�li�ja�koś�wy�glą�dać.
Sta�re�ciu�chy�sta�ran�nie�nam�po�za�bie�ra�no.�Ca�ła�ope�ra�cja�trwa�ła�ze�dwie�do�by.
Jak�już�się�za�koń�czy�ła�–�za�mel�do�wa�łem:�
–�Na czial nik, wsio w pa riad kie, wsie prio die ty i da wol ny!

–�Nu cho ro szo. Ma ła diec! No „ma la diec” eto pa ru ski, a po pol ski kak by eto by ło, ja nie

zna ju?58

Mó�wię�na�to:�–�Za�sra�niec,�go spo din Na czal nik.
By�stry�by�łem�chło�pak�jak�cho�le�ra.�Nie�ry�zy�ko�wa�łem�ni�czym.�Jak�już�do�je�cha�li�śmy�pra�-

wie�do�sa�mej�gra�ni�cy,�to�gdy�by�na�wet�oni�nie�pu�ści�li,�to�sam�bym�im�stam�tąd�uciekł.�
W�koń�cu�po�ciąg�za�trą�bił,�ru�szył�i po�szedł�na�pol�ską�stro�nę.�Po�ja�kimś�cza�sie�wje�cha�li�-

śmy�na�sta�cję,�któ�rej�na�zwy�so�bie�nie�przy�po�mi�nam.�Na�niej� skoń�czy�ły�się� sze�ro�kie� to�ry
i prze�ła�do�wa�li�śmy�się�wszy�scy�na�wą�ską�ko�lej.�Po�trwa�ło�to�oko�ło�pół�dnia.�Prze�sie�dli�śmy
się�do�pol�skich�wa�go�nów�pul�ma�now�skich�i ru�szy�li�śmy�w dal�szą�po�dróż.�Do�No�we�go�Są�cza
przy�je�cha�li�śmy�w no�cy.�

XXVIII. Po po wro cie

W�no�cy�z Pol�ski�wy�je�cha�łem,�w no�cy�do�niej�przy�je�cha�łem.�W No�wym�Są�czu�do�ra�na
jesz�cze�prze�drze�ma�li�śmy�w wa�go�nach.�Ra�no�pa�trzę,�przy�cho�dzą�na�sze�wła�dze.�Pod�je�cha�ły

56 Posłuchaj,�teraz�przyjadą�samochody.
57 Oczywiście!
58 –�Naczelniku,�wszystko�w porządku,�wszyscy�są�ubrani�i zadowoleni.
–�Dobrze,�zuch�chłopak�(czyli�trudno�przetłumaczalne�słowo�maładiec)!�Ale�maładiec to�po�rosyjsku,�a nie

wiem,�jak�by�to�było�po�polsku?
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sa�mo�cho�dy,�do�któ�rych�za�czę�li�nas�ła�do�wać�i wo�zić�do�ko�szar�woj�sko�wych.�Ach,�te�ko�sza�-
ry!�Trze�ba�przy�znać,�że�o nas�za�dba�no.�Mie�li�śmy�wspa�nia�le�–�sto�ły�za�sta�wio�ne,� je�dze�nie
wy�śmie�ni�te,�na�wet�or�kie�stra�gra�ła.�Spę�dzi�li�śmy�tam�oko�ło�ty�go�dnia.�Po�tem�da�li�na�szej�ro�-
dzi�nie�skie�ro�wa�nie�na�Zie�mie�Od�zy�ska�ne.�Wy�sy�ła�no�tam�wszyst�kich,�bo�w ta�kim�szcze�ciń�-
skim�czy�olsz�tyń�skim�sta�le�bra�ko�wa�ło�lu�dzi.�Na�sze�zie�mie�ro�dzin�ne�by�ły�za�lud�nio�ne�i każ�-
dy�był�tam�za�ko�rze�nio�ny�od�dzia�da,�pra�dzia�da�i lu�dzie�się�zna�li,�a tam�wte�dy�na�dal�pa�no�wał
du�ży�ba�ła�gan.�
Ja�so�bie�za�ła�twi�łem�jesz�cze�wcza�sy�w Szklar�skiej�Po�rę�bie.�Za�trzy�ma�łem�się�w „Kro�ku�-

sie”,� daw�nej� re�zy�den�cji� Görin�ga� i sto�sow�nie� do� te�go� wy�po�sa�żo�nej.� Pięk�ny� bu�dy�nek,
a w środ�ku�dę�bo�we�bo�aze�rie,�wszę�dzie�lu�stra,�apar�ta�men�ty�nie�z tej�zie�mi.�Do�te�go�do�sko�-
na�ła�kuch�nia�i coś,�co�dzi�siaj�na�zwa�li�by�śmy�od�no�wą�bio�lo�gicz�ną.�Z tych�roz�ma�itych�saun
i łaź�ni�ko�rzy�sta�łem�na�ty�le�czę�sto,�że�po�dwóch�ty�go�dniach�za�czą�łem�wresz�cie�przy�zwo�icie
wy�glą�dać.�
Po�je�cha�łem�do�Ka�to�wic,�do�ko�pal�ni,�za�ro�bić�pie�nią�dze�–�z pu�sty�mi�kie�sze�nia�mi�po�je�chać

do�Olsz�ty�na�nie�chcia�łem.�Wy�bra�łem�się�tam�na�śle�po,�mó�wi�li�mi,�że�w gór�nic�twie�za�wsze
ro�bo�tę�znaj�dę.�I mie�li�ra�cję.�Mó�wi�łem�wte�dy�jesz�cze�bar�dziej�po�ro�syj�sku�niż�po�pol�sku.�Po�-
sze�dłem�do�kadr�ko�pal�ni�Ja�dwi�ga i po�wie�dzia�łem,�że�z za�wo�du�je�stem�gór�ni�kiem.�–�Nie�ma
spra�wy,�za�raz�przyj�dzie�kie�row�nik.�Przy�szedł�dy�rek�tor,�wziął�mnie�do�biu�ra.
–�Gdzie�pan�pra�co�wał?�Co�pan�ro�bił?
Ja�tak�po�ru�sku�jesz�cze�ga wa ri łem,�od�po�wia�da�łem�mu�na�py�ta�nia�ła�ma�nym�ję�zy�kiem.
–�No�i nie�ma�spra�wy.�Od�ju�tra�mo�że�pan�przy�cho�dzić�do�pra�cy.�Niech�pan�tyl�ko�pój�dzie

do�kadr�z do�ku�men�ta�mi�i za�ła�twi�wszyst�kie�for�mal�no�ści.�
–�Ja�nie�mam�pasz�por�tu.
–�A co�pan�ma?
–�Je�dy�nie�kar�tę� re�pa�tria�cyj�ną,�a do�-

wód�ode�brać�mo�gę�tyl�ko�w miej�scu�na�-
zna�cze�nia�w Olsz�ty�nie.
W�koń�cu�ze�zwo�li�li�mi�pra�co�wać�na

kar�tę�re�pa�tria�cyj�ną.�Kie�dy�do�sta�łem�ja�-
kieś�dwa�lub� trzy�dni�urlo�pu,�po�je�cha�-
łem�do�Olsz�ty�na�i wy�ro�bi�łem�w koń�cu
do�wód�oso�bi�sty.�
Ha�ny�sy�mnie�sta�le�na�wód�kę�wo�ła�li,

ale� „idź� się� utop”� im�mó�wi�łem.� Ja� po
pro�stu� nie� chcia�łem� ty�le� al�ko�ho�lu� pić,
ale�dla�nich�by�łem�po�pro�stu�ka�ca�pem.
Zu�peł�nie�nie�szło�z ni�mi�pra�co�wać.�Po�-
za�tym�zło�dziej�stwo�by�ło�tam�po�tęż�ne.
Za�ro�bi�łem� tro�chę� gro�sza,� ale�w koń�cu
so�bie�po�my�śla�łem:�–�Cóż�to,�czy�ja�oj�-
ca�lub�mat�kę�za�mor�do�wa�łem,�że�by�ca�łe
ży�cie� na� ko�pal�ni� pra�co�wać?� Po� co�mi
wła�ści�wie�te�pie�nią�dze?�Tam�nie�zgi�ną�-
łem,�to�i tu�nie�zgi�nę.�Po�ośmiu�mie�sią�-
cach�pra�cy�roz�li�czy�łem�się�z ko�pal�nią.
Wsia�dłem� w po�ciąg� i po�je�cha�łem� do
Olsz�ty�na.
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W�Ol�szty�nie�mo�je�ko�bie�ty�(ma�ma
z sio�strą) miesz�ka�ły�sa�me,�nie�by�ło
im� ła�two.�Ja�pie�nię�dzy� tro�chę�mia�-
łem,�część�wło�ży�łem�na�ksią�żecz�kę
oszczęd�no�ścio�wą,�a za�resz�tę�ku�pi�-
łem� to�wszyst�ko,� co�po�trzeb�ne� jest
w do�mu:�stół,�ta�bo�re�ty,�wi�del�ce,�noże,
łyż�ki�i garn�ki.�Po�za�tym�spra�wi�łem
im� ubra�nia.�W Olsz�ty�nie� pra�co�wa�-
łem�dwa�la�ta.�
Bę�dąc�jesz�cze�na�Sy�be�rii,�po�zna�-

łem�He�le�nę,�rów�nież�z Wi�leńsz�czy�-
zny,� z re�gio�nu� so�lecz�nic�kie�go.� Oj�-
ciec�He�le�ny� pra�co�wał� przed�woj�ną
w Ame�ry�ce,� za�ro�bił� pie�nią�dze� i po
po�wro�cie�do�Pol�ski�ku�pił�spo�ro�zie�-
mi.� So�wie�ci� wzię�li� go� za� ku�ła�ka
i wy�wieź�li�ca�łą�ro�dzi�nę�na�Sy�be�rię.

Więk�szość�na�szczę�ście�wró�ci�ła.�Do�dzi�siaj�(2009�r.)�ży�je�jesz�cze�jed�na�jej�sio�stra�–�ma�te�-
raz�88�lat.�W Mur�tu�ku�przy�rze�kli�śmy�so�bie,�że�jak�się�w Pol�sce�od�naj�dzie�my,�to�weź�mie�my
ślub.�He�le�na�wró�ci�ła�do�Pol�ski�dwa�la�ta�póź�niej�i skie�ro�wa�no�ją�do�Słup�ska.�Spo�tka�ła�tam
ko�goś,�kto�był�z na�mi�w No�wym�Są�czu�i po�in�for�mo�wał�ją,�do�kąd�po�je�cha�li�śmy.�He�le�na�zdo�-
by�ła�nasz�ad�res�i prze�sła�ła�mi�list.�Mó�wię�za�tem�ma�mie:�
–�Ma�mu�siu,�bę�dę�mu�siał�wy�jeż�dżać,�bo�ta�He�le�na�mo�ja�przy�je�cha�ła.�A da�ne�prze�ze�mnie

sło�wo�droż�sze�[od]�pie�nię�dzy.�Po�za�tym�nie�bę�dę�da�lej�szu�kać,�ja�je�stem�już�nie�mło�dy,�mu�-
szę�się�oże�nić.�Mo�że�ja�kieś�dzie�ci�bę�dę�mieć?
–�Tak�–�od�po�wia�da�–�ale�mnie�zo�sta�wiasz�sa�mą,�nie?�
–�Ma�mu�siu�–�mó�wię�–�ta�kie�ży�cie,�ty�le�prze�szli�śmy,�gó�ry,�rze�ki,�srebr�ne�trą�by,�a pod�ko�-

niec�trze�ba�się�ustat�ko�wać.�Bę�dzie�my�się�od�wie�dzać,�bę�dę�czę�sto�przy�jeż�dżać.�I rze�czy�wi�-
ście�przy�jeż�dża�łem�do�mat�ki,�do�Olsz�ty�na�sta�le.�Po�tem�w 1978�r.�ro�dzi�na�prze�pro�wa�dzi�ła�się
do�Otwoc�ka.�W Słup�sku�na�to�miast�po�sze�dłem�do�pra�cy,�tam�się�urzą�dzi�łem,�za�czą�łem�za�ra�-
biać,�po�pew�nym�cza�sie�by�ło�mnie�na�wet�stać�na�sa�mo�chód.

XXIX. PRL i RP

Na�UB�szan�ta�żo�wa�li�mnie�nie�zli�czo�ną�liczbę�ra�zy.�Do�żad�nych�związ�ków�nie�na�le�ża�łem,
do�„So�li�dar�no�ści”�rów�nież�nie.�Nie�mia�ło�to�sen�su,�bo�by�łem�u nich�na�in�dek�sie.�Mi�li�cjan�ci
mie�li�wszyst�kie�mo�je�da�ne,�by�li�jak�psy.�W 1980�r.�przy�wieź�li�do�nas�zo�mow�ców�z Tcze�wa
i gdy�lu�dzie�wy�cho�dzi�li�z ko�ścio�ła,�ła�pa�li�ich�po�ko�lei�i ro�bi�li�im�ścież�kę�zdro�wia.�Pę�dzi�li
i la�li�pa�ła�mi,� lu�dzie�pa�da�li�na�scho�dach.�Te�raz� już�ci�sta�rzy�zo�mow�cy,� te�wred�ne�cho�le�ry,
pozdy�cha�li�wszy�scy.
Trzy�ki�lo�me�try�od�Słup�ska,�w Ko�byl�ni�cy,�był�warsz�tat,�gdzie�re�pe�ro�wa�łem�swój�sa�mo�-

chód.�Tak�się�zda�rzy�ło,�że�w cza�sie�sta�nu�wo�jen�ne�go�mu�sia�łem�wy�mie�nić�sil�nik.�Że�by�tam
po�je�chać,�wy�ma�ga�ne�by�ło�ze�zwo�le�nie�i te�go�ze�zwo�le�nia�mi�nie�da�no.�Po�sze�dłem�póź�niej�do
urzę�du�mia�sta�po�zgo�dę,�że�by�po�je�chać�do�mat�ki,�sta�rusz�ka�nie�mia�ła�wte�dy�co�jeść.�Zgo�dę
mi�da�li,�ale�w po�cią�gu�kon�tro�lo�wa�li�mnie�15�ra�zy.�Po�za�tym�po�ciąg�je�chał�du�żo�dłu�żej,�bo
w Gdań�sku�prze�pusz�czał�woj�sko�we�trans�por�ty�su�ną�ce�bez�koń�ca�je�den�za�dru�gim.�Nie�przy�-
cho�dzą�mi�do�gło�wy�in�ne�okre�śle�nia�jak�psy,�ban�da,�bar�ba�rzyń�cy,�szma�ty!
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Że�by�tej�ko�mu�ny�nie�by�ło,�to�miał�bym�te�raz�ze�2000�zł�eme�ry�tu�ry.�W ZUS�oświad�czy�-
łem,�że�pra�co�wa�łem�w ko�pal�niach�ja�ko�gór�nik.�Urzęd�nicz�ka�od�po�wie�dzia�ła,�że�to�la�ta�nie�-
skład�ko�we�i nie�płat�ne.�Do�sta�łem�więc�tyl�ko�za�to,�co�wy�pra�co�wa�łem�w Pol�sce.�Wie�dzie�li,
że�je�stem�po�strze�la�ny�i nie�mam�pra�wa�się�de�ner�wo�wać,�a mi�mo�to�stwier�dzi�li:
–�Ma�pan�gło�wę�i rę�ce,�miesz�ka�nie�pa�nu�da�li,�cze�go�pan�szu�ka�i co�pan�jesz�cze�chce?�
Pro�ce�so�wa�łem�się�o to,� lecz�sę�dzi�na�mnie�do�gło�su�nie�do�pusz�cza�ła.�Za�mó�wi�ła� tecz�kę

z do�ku�men�ta�mi�i trzy�ma�ła�ją�u sie�bie�trzy�la�ta,�a ko�niec�koń�ców�nie�chcia�ła�na�wet�ich�prze�-
glą�dać.�W pew�nym�mo�men�cie�za�gro�zi�ła�mi�wręcz�aresz�tem,�bo�nie�prze�bie�ra�łem�w sło�wach.
Spra�wę�za�mknię�to�w 2003�r.,�trwa�ło�to�wszyst�ko�trzy�la�ta�z ha�kiem.�Nie�ma�o czym�i z kim
w tej�spra�wie�roz�ma�wiać.�Ko�niec�koń�ców�da�li�mi�tyl�ko�to,�co�prze�pra�co�wa�łem�w Pol�sce.
Pi�sa�łem�do�Wil�na,�że�by�mnie�zre�ha�bi�li�to�wa�li,�bo�by�łem�nie�spra�wie�dli�wie�są�dzo�ny.�Oni

po�wie�dzie�li,� że� nie�mo�gą� te�go� zro�bić,� ale� z ar�chi�wum�Re�pu�bli�ki�Li�tew�skiej� przy�sła�li�mi
wyrok.� Piet�kie�wicz,� syn�Waw�rzyńca� i Ma�rii� Lum�be� –� ka�ra� śmier�ci� z pro�to�ko�łu� ta�kie�go
a takie�go.�
Na�pi�sa�łem�rów�nież�do�Kon�su�la�tu�Ro�syj�skie�go�w Gdań�sku,�za�pła�ci�łem�150�zł�i przy�sła�li

mi�za�świad�cze�nie.�
Kon�tak�to�wał�się�ze�mną�Ośro�dek�Kar�ta.�Pi�sa�li�do�mnie,�bo�mia�łem�karę�śmierci.�Na�wet

coś�im�od�po�wie�dzia�łem,�ale�na�ko�lej�ne�pi�smo�już�nie.�Ko�re�spon�do�wa�łem�też�z IPN�w Gdań�-
sku�i War�sza�wie,�ale�ja�koś�nikt�nie�był�w sta�nie�al�bo�nie�chciał�mi�po�móc�w zna�le�zie�niu�mo�-
ich�do�ku�men�tów.�

XXX. Epi log

Że�ja�stam�tąd�wy�sze�dłem,�że�dzi�siaj�jesz�cze�cho�dzę,�to�jest�cud�od�Mat�ki�Bo�skiej�Ostro�-
bram�skiej.�Prze�cież�po�za�ma�ły�mi�wy�jąt�ka�mi�ni�ko�go�z ła�grów�nie�zwal�nia�li.�Wy�ro�ki�ogrom�-
ne�lu�dzie�mie�li,�po�25�lat.�Szcze�rze�po�wie�dziaw�szy,�wąt�pię,�że�by�wie�lu�wró�ci�ło�z tej�Wor�-
ku�ty.�Ja�oso�bi�ście�nie�spo�tka�łem�w prze�cią�gu�tych�czter�dzie�stu�pa�ru�lat�ni�ko�go,�a mia�łem
stycz�ność�z wie�lo�ma�ludź�mi.�Na�le�żę�do�Związ�ku�Sy�bi�ra�ków,�re�gu�lar�nie�pła�cę�skład�kę,�co
ro�ku�cho�dzę�na�spo�tka�nia.�Py�ta�łem�w róż�nych�miej�scach,�i u Sy�bi�ra�ków,�i tych,�któ�rzy�by�li
w Pie�czo�rze.�Mó�wi�li�mi,�że�ko�goś�zna�li,�ale�on�już�nie�ży�je.
Ma�mu�się� i sio�strę�po�cho�wa�łem�w Otwoc�ku,�gdzie�miesz�ka�ły�przez�ostat�nie� la�ta�ży�cia,

po�sta�wi�łem� tam�po�mni�ki.�Spraw�dzi�łem� też�w IPN,�gdzie�był�oj�ciec� i da�łem�200�zł,�że�by
wmu�ro�wa�li�na�cmen�ta�rzu�ta�blicz�kę:�„Waw�rzy�niec�Piet�kie�wicz,�stra�co�ny�w Ir�kuc�ku”.�Tak�los
po�kie�ro�wał,�że�na�Sy�be�rii�by�li�śmy�cał�kiem�nie�da�le�ko�je�go�obo�zu.�Ale�wte�dy�o tym�nie�wie�-
dzie�li�śmy...�
Prze�szło�wszyst�ko�jak�we�śnie,�cza�sa�mi�tyl�ko�sia�dam,�wspo�mnie�nia�przy�cho�dzą�i my�ślę

o tym�wszyst�kim.� Sta�ram� się� te�my�śli� od�ga�niać.�Wy�cho�dzę�wte�dy� na� świe�że� po�wie�trze,
przejść� się,� prze�je�chać� sa�mo�cho�dem,� że�by� za� du�żo� o tym� nie� roz�wa�żać.�Nie�ma� żo�ny� –
umar�ła�kil�ka�lat�te�mu,�nie�ma�ko�le�gów.�
Ja�w grun�cie�rze�czy�je�stem�spo�koj�ny.�Te�raz�wy�star�czy,�że�by�ja�kiś�po�żar�wy�buchł,�to�od

ra�zu�trze�ba�wzy�wać�do�po�szko�do�wa�nych�psy�cho�lo�ga.�Pro�szę�so�bie�wy�obra�zić,�że�ja�po�tym
wszyst�kim,�po�3 mie�sią�cach�w pod�ziem�nej�ce�li�śmier�ci�i 9 la�tach�w zim�nym,�pod�ziem�nym,
czar�nym�jak�an�tra�cyt�pie�kle,�żad�ne�go�psy�cho�lo�ga�nie�mia�łem.�Wi�dzia�łem�jak�umie�ra�ją�i ule�-
ga�ją�wy�pad�kom�moi�współ�to�wa�rzy�sze.�Po�za�koń�cze�niu�te�go�wszyst�kie�go�wie�dzia�łem,�że�je�-
stem�nie�do�ży�cia,�ale�prze�ła�ma�łem�to�w so�bie.�Je�stem�czło�wie�kiem�szczę�śli�wym,� je�stem
czło�wie�kiem.�Zwy�cię�ży�łem!

Opracował Mateusz Stąsiek
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