Beno Shrayer

BYÃY LATA

KIRGIZJA-KOÃCHOZ, B.Cz.K., WOJSKO (I), CHOROBA,
POWRœT DO KOÃCHOZU
MyÛmy we czwÔrkÂ otrzymali przydziaÏ do jednego z koÏchozÔw w Kirgizji.
Wieczorem przyjechaÏa po nas furmanka z tego koÏchozu. Droga trwaÏa caÏ· noc i wiÂksz· czÂÛ„
dnia. PrzejechaliÛmy rodzaj przeÏÂczy (“szczeli”) miÂdzy dwoma pasmami gÔr. MiÂdzy nimi
pÏynÂÏa wartka rzeka TaÏas. W ten sposÔb przekroczyliÛmy geograficzn· granicÂ dziel·c·
Kazachsk· i Kirgizk· Republiki. PÔ¯nym wieczorem przybyliÛmy na miejsce. WieÛ nazywaÏa siÂ
Wodnoje a koÏchoz Min BuÏak, co po kirgizku znaczy Tysi·c ÿrÔdeÏ. I rzeczywiÛcie, bardzo du˙o
byÏo tych ¯rÔdeÏek tryskaj·cych z ziemi. Woda byÏa czyÛciutka, ¯rÔdlana i zimna. Przyjemnie byÏo
j· pi„. Pocz·tkowo ulokowano nas w jednym z dwÔch pomieszczeÓ glinianego domku
nale˙·cego do samotnej kobiety, Rosjanki. W naszym pomieszczeniu byÏa przygotowana sterta
sÏomy. Tak przespaliÛmy tÂ pierwsz· noc w koÏchozie Min BuÏak. Rano udaliÛmy siÂ do budynku
zarz·du koÏchozu i tam wydano nam nasz· dzienn· racjÂ ˙ywnoÛciow·: po 600 gramÔw biaÏego
pszennego chleba, 100 gramÔw makaronu (Ïapszy), trochÂ oliwy jadalnej. Wcale nie¯le, po tylu
gÏodnych, postnych dniach. Po kilku dniach przesiedlono nas do innego, lepszego domu. Nale˙aÏ
on do niemieckiej rodziny Najman.
Kilka zdaÓ o koÏchozie i koÏcho¯nikach. KoÏchoz skÏadaÏ siÂ z trzech crup
ludnoÛciowych: NiemcÔw, Rosjan i KirgizÔw. NiemcÔw sprowadziÏ w te strony kilkaset lat temu
ktÔryÛ z carÔw. Ich jÂzykiem na codzieÓ w rodzinie jest rodzaj dialektu, ska˙onego niemieckiego.
S·dzÂ, ˙e Niemcowi z Niemiec porozumienie siÂ z nimi napotkaÏoby na pewne trudnoÛci w
pocz·tkowym okresie. Po nabraniu wprawy na pewno by znikÏy. MÏodzie˙ mÔwi po rosyjsku
pÏynnie i poprawnie. NiektÔrzy starzy ludzie rosyjskim w ogÔle nie wÏadali, jakkolwiek takich
byÏo niewiele. Domy, zagrody gospodarskie, obejÛcia i dziaÏki przyzagrodowe s· Ûwietnie
utrzymane i bardzo wydajne. Ich bydÏo “bÏyszczaÏo” z daleka. We wszystkim czuÏo siÂ
gospodarsk· rÂkÂ. Wchodz·c do wsi, po wygl·dzie zewnÂtrznym od razu rzuca siÂ w oczy “who
is who”, kto jest kto. Gospodarstwa Rosjan mo˙naby podzieli„ na dwie grupy: te lepsze i te
gorsze. Te lepsze, to gospodarstwa byÏych “kuÏakÔw” wysiedlonych przymusowo ze swoich stron
rodzinnych i osiadÏych w dalekiej Azji. Ci to zawsze potrafili gospodarzy„ lepiej od swoich
wspÔÏziomkÔw na starych ziemiach. Te gorsze gospodarstwa to takie, wÏaÛciciele ktÔrych urodzili
siÂ ju˙ tu na tej ziemi i dot·d nie nauczyli siÂ gospodarowa„ chocia˙by na podobieÓstwo
NiemcÔw. NiegospodarnoÛ„ i zaniedbanie wyziera z ka˙dego zak·tka. Picie wÔdki to nie a˙ takie
przestÂpstwo. Natomiast picie bez umiaru to gÏupota granicz·ca z przestÂpstwem. O
gospodarstwach kirgizkich nie warto w ogÔle mÔwi„. Oni dot·d tkwi· w ubiegÏym stuleciu i
jeszcze nie weszli w XX wiek.
Je˙eli chodzi o sympatie polityczne, to u tych dwÔch ostatnich s· chyba jasne. To
przecie˙ ich synowie przelewaj· krew na frontach tej wojny. Inaczej, jak s·dzÂ przedstawia siÂ ta
sprawa u pierwszej grupy, u NiemcÔw. Ich wszystkich zdjÂli od razu z frontÔw i w ogÔle z
wojska, co jest zrozumiaÏe. Dopiero pÔ¯niej zaczÂto ich bra„ do tzw. “stroj batalionÔw” batalionÔw pracy. Bataliony te w du˙ej mierze przyczyniÏy siÂ do podwa˙ania zdrowia
“˙oÏnierzy” tych batalionÔw. CiÂ˙ka praca przy niedostatecznym wy˙ywieniu. Do tych
batalionÔw posyÏano nie tylko NiemcÔw, ale rÔwnie˙ i byÏych obywateli polskich i rumuÓskich
usuwanych z frontÔw i w ogÔle z wojska jako element niepewny, niegodny zaufania. Chyba
jasne, ˙e Niemcy w Min BuÏaku starannie ukrywali swoje sympatie. A jakie one byÏy w
rzeczywistoÛci, nie trudno siÂ byÏo domyÛli„. Bo przecie˙ inne by„ nie mogÏy, jakaÛ tam wiÂ¯
duchowa, gÏÂboko ukryta, bardzo intymna – nawet je˙eli przedtem nigdy jej nie byÏo, to teraz, w
najtajniejszych zakamarkach duszy musiaÏa siÂ zaiskrzy„.
WedÏug mnie, tÂ sytuacjÂ mo˙naby w jakiejÛ mierze przyrÔwna„ do sytuacji ⁄ydÔw w
Sowietach Chruszczowa i w Polsce za czasÔw GomuÏki. Od ⁄ydÔw ˙·dano jawnego, sÏownego i
oisemnego potÂpienia Izraela jako napastnika i agresora, sÏugusa i wata˙kÂ imperializmu. Byli
tacy, ktÔrzy to robili, chocia˙ w gÏÂbi duszy myÛleli inaczej. Nawet takim te˙ nie wierzono. Mieli
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racjÂ Chruszczow i GomuÏka, bo inaczej te˙ by„ nie mogÏo. Krew nie woda, i ci tzw. “oÛwieceni”
antysemici dobrze o tym wiedzieli.
Okolica w Wodnym byÏa piÂkna, powietrze czyste i orze¯wiaj·ce, woda krystalicznie
czysta i smaczna. Nasze dwie kobiety pracowaÏy przy sortowaniu i ukÏadaniu liÛci tytoniu. My
mÂ˙czy¯ni, Ef i ja, pracowaliÛmy w polu przy rÔ˙nych robotach - wszÂdzie tam dok·d nas
posyÏano. PÔ¯niej Efa wziÂto do pracy w buchalterii koÏchozowej. On przecie˙ przez caÏe ˙ycie
byÏ ksiÂgowym i to rutynowanym. Mnie posÏano do roboty w ku¯ni koÏchozowej. Jakie takie
doÛwiadczenie w tej dziedzinie przecie˙ miaÏem. Praca w warsztacie Ûlusarskin Russa i dwa lata
szkoÏy technicznej na coÛ siÂ przydaÏy.
Nasza nowa gosodyni, Najmanowa i jej dzieci ustosunkowali siÂ do nas bardzo
˙yczliwie. Ich ojciec przebywaÏ poza domem, w gÔrach na wypasie owiec koÏchozowych. Od
czasu do czasu przyje˙d˙aÏ (konno) do domu. Je˙eli chodzi o wy˙ywienie, to wszystko pozostaÏo
po staremu, jak w eszaÏonie - peÏna wspÔlnota. Produkty odbieraliÛmy hurtowo, co jakiÛ czas.
WydostaliÛmy sk·dÛ wiadro i w nim gotowaliÛmy zupÂ dwudaniow·; wpierw zjadaliÛmy rzadkie
(pÏyn) a potem jako drugie danie to gÂÛciejsze. My z Efem przynosiliÛmy czasem z pola „wikÏÂburak. Wrzucony do ognia oblekaÏ siÂ sÏodk· warstw·. Krajany na plastry zastÂpowaÏ cukier do
herbaty - wrz·tku. Tak jak poprzednio, starsza Henia byÏa “krÔlow·” naszej kuchni. Ona dzieliÏa
porcje chleba i zupÂ. PÔ¯niej nauczyÏa siÂ wrÔ˙y„ z kart, interpretowa„ sny i komentowa„ listy z
frontu od mÂ˙Ôw i synÔw. DostawaÏa za to miskÂ kiszonej kapusty, kwaÛne ogÔrki, trochÂ cebuli
i czosnku. To nam pomogÏo urozmaici„ trochÂ nasze menu. Miejscowe kobiety bardzo wierzyÏy w
jej przepowiednie. Przy tym wszystkim rosyjskiego prawie, ˙e nie znaÏa; wiÂkszoÛ„ sÏÔw byÏa
polskich – co tylko dodawaÏo koloraturÂ jej przepowiedniom. Nigdy pÔ¯niej rosyjskiego tak i nie
nauczyÏa siÂ.
Pewnego dnia dostaliÛmy list z sowchozu od Mani, Klary i Wila. Bardzo pÏaczliwy.
Zapytywali czy im wybaczymy ich brzydkie postÂpowanie w eszaÏonie i czy mogliby siÂ do nas
przyÏ·czy„, bo tam jest im bardzo ¯le. OdpisaliÛmy, ˙e tak. Nie tyle ze wzglÂdu na ManiÂ i KlarÂ
ile na Wila. On przecie˙ byÏ synem starszej siostry Heni. W jakiÛ dzieÓ ta caÏa “marnotrawna”
trÔjca siÂ pojawiÏa. PrzyjÂliÛmy ich do nas. Urz·dziliÛmy im legowisko na sÏomie obok nas.
Mania wolaÏa spa„ na stole - pÔÏ metra na metr. Jak ona to ptrafiÏa ? Za nasz· “protekcj·”
przyjÂto ich do pracy w koÏchozie. WspaniaÏomyÛlnie zaakceptowaliÛmy ich jako peÏnoetatowych
czÏonkÔw naszej kulinarnej wspÔlnoty. W naszym wiadrze jeszcze pozostaÏo trochÂ wolnej
przestrzeni tyle tylko, ˙e musiaÏo by„ dokÏadnie wypoziomowane a˙eby ta rzadka zupa siÂ nie
wylewaÏa. Widocznie w tym sowchozie musieli siÂ bardzo naÏyka„ biedy, bo nie mogli siÂ
nachwali„ naszych warunkÔw koÏchozowych.
W miÂdzyczasie Wilo zachorowaÏ na tyfus. Ja go odwiozÏem do rejonowego szpitala w
Leninpolu, jakieÛ 12 kilometrÔw od nas. Jego porcjÂ chleba ciocia Henia mu suszyÏa na suchary,
˙e jak wrÔci to ˙eby miaÏ siÂ na czym poprawi„. MiaÏ szczÂÛcie i rzeczywiÛcie wrÔciÏ. W tym
czasie bardzo wiele ludzi umieraÏo na tyfus. ⁄e ja od niego siÂ nie zaraziÏem to naprawdÂ cud.
Le˙aÏem przecie˙ najbli˙ej niego, wprost na przytyk.
Za to przyczepiÏa mi siÂ krwawa “sraczka”. Sam, bez pomocy dobraÏem siÂ do tego
samego szpitala gdzie przedtem Wilo le˙aÏ. Widocznie mÔj przypadek nie byÏ za bardzo ciÂ˙ki bo
po dwÔch tygodniach mnie wypisali. W szpitalu byÏo mi bardzo dobrze; prawdziwe ÏÔ˙ko z
biaÏym przeÛcieradÏem i przewleczonym kocem do przykrycia. Le˙aÏem rozebrany – uczucie
dawno zapomniane. TrochÂ karmili, nie za wiele. ZapamiÂtaÏem nadzwyczaj sympatyczn·
lekarkÂ. Wszyscy siÂ do niej zwracali per Zinajda Chasanowna (widocznie Tatarka).
WrÔciÏem do koÏchozu do mojej pracy w ku¯ni. Obok byÏ ˙ÏÔbek dla maluchÔw.
Czasami robiÏem dla nich drobne naprawy i za to dawali mi zjeÛ„ obiad. Dzieci w tym ˙Ïobku
bardzo dobrze od˙ywiano. Pewnego dnia dostaliÛmy list od naszego najstarszego brata, Szlomka.
ZnalazÏ nas poprzez BugurusÏan. Tam byÏo centralne biuro informacyjne dla ewakuowanych i
czasem przez nich udawaÏo siÂ kogoÛ odnale¯„. Z moj· siostr· Heni· bardzoÛmy siÂ tym listem
ucieszyli.
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Stolic· Kirgizkiej Republiki byÏo miasto Frunze. W pobli˙u tego miasta przepÏywaÏ
kanaÏ Czujski (nazwa pochodziÏa od rzeki Czu). Na peryferiach miasta Frunze rz·d zamierzaÏ
wybudowa„ zaporÂ wodn· i hydro-elektrowniÂ. PrzedsiÂwziÂciu temu nadano nazwÂ:
“Be.Cze.Ka.- WoroszyÏowska GES” (Be.Cze.Ka. – Bolszoj Czujskij KanaÏ, GES-Hydro-ElektroStacja). Kolosalne przedsiÂwziÂcie w ktÔrym miaÏa uczestniczy„ caÏa ludnoÛ„ Kirgizkiej
Republiki - ka˙de miasto, fabryka, koÏchoz byÏy zobowi·zane dostarczy„ okreÛlon· liczbÂ dni
roboczych ze swojego bud˙etu.
Dla koÏcho¯nikÔw byÏ to powa˙ny problem zwi·zany z pozostawieniem samopas
swoich gospodarstw na jakiÛ czas. W koÓcu znaleziono wyjÛcie. Postanowiono nas,
ewakuowanych, bezposiadÏoÛciowych “wÏÔczÂgÔw” tam posÏa„ i tym samym wypeÏni„ naÏo˙one
na koÏchoz zobowi·zanie. Wytypowano nasz· trÔjkÂ: moj· siostrÂ HeniÂ, Wila i mnie.
Wyposa˙ono nas nie¯le – chleb, suchary, topione masÏo krowie, krupy, gotowane jajka i temu
podobne skarby.
Przygodnymi ciÂ˙arÔwkami i poci·giem dobraliÛmy siÂ do tego gigantycznego placu
budowy. ByÏ to etap robÔt ziemnych. Techniki byÏo bardzo niewiele. ZiemiÂ kopaÏo siÂ rÂcznie i
przenosiÏo na drewnianych “nosiÏkach” po dwÔch ludzi na nosiÏkÂ. Zebranych na tej budowie byÏo
chyba dziesi·tki tysiÂcy ludzi. OdniosÏem wra˙enie, ˙e chyba Egipcjanie musieli budowa„ te
swoje piramidy przy wiÂkszym u˙yciu ÛrodkÔw technicznych ani˙eli ci budowniczowie tutaj.
Mo˙e by„, ˙e tak byÏo w pocz·tkowym tylko okresie. Bo przecie˙ w ten sposÔb byÏo niemo˙liwe
zbudowa„ taki kolosalny obiekt. Sowietom siÂ przecie˙ musiaÏo spieszy„, bo tam miaÏ powsta„
du˙y kompleks przemysÏu zbrojeniowego – ogromny konsument energii elektrycznej. Podobno
pÔ¯niej to siÂ kardynalnie zmieniÏo, ale mnie ju˙ wtedy tam nie byÏo.
Pobudowano miasteczka namiotowe wokÔÏ placu budowy. Karmiono nie¯le. Przy
odrobinie sprytu mo˙na siÂ byÏo dosta„ na tzw. listÂ “StachanowcÔw” - przodownikÔw pracy i
korzysta„ z dodatkowych bÏag i przywilejÔw przysÏuguj·cych temu tytuÏowi: dodatkowe jedzenie,
pÔÏkoszulki, mydÏo a nawet prawdziw· herbatÂ. Kultury za to byÏo do rozpuku. Orkiestry dÂte i
r˙niÂte, wystÂpy artystyczne, wieczory taneczne (taÓczyÏy kobiety z kobietami), kina i temu
podobne. Sowieci zawsze byli mistrzami w dostarczaniu igrzysk na wzÔr staro˙ytnich Rzymian.
A mo˙e wzorowali siÂ na hitlerowskim “Kraft Durch Freude” ? U SowietÔw wszystko byÏo
mo˙liwe. W zwi·zku z tym przypomniaÏ mi siÂ stary dowcip. Na egzaminie z historii staro˙ytnej
student na pytanie kto to byÏ Arystoteles wypaliÏ bez chwili wahania: Arystoteles to byÏ
Rosjanin, ktÔry udawaÏ Greka.
Nast·piÏo lato 1942-go roku. Zacz·Ï siÂ pobÔr do wojska mego rocznika (1924). Ja
nabraÏem ochotÂ na wojsko, nie miaÏem tylko tej pewnoÛci czy mnie nie odrzuc· jako
“zapadnika”, byÏego polskiego obywatela do 39-go roku. A takich wtedy nie tylko, ˙e nie brali,
ale wyganiali z wojska. ⁄adne perswazje bliskich mi ludzi do mnie nie docieraÏy. PomyÛlaÏem sprÔbujÂ, a nu˙ siÂ uda. Z grup· chÏopakÔw z budowy, tylko bez mojego “feleru” biograficznego
zgÏosiliÛmy siÂ do komendy wojskowej. Wszyscy przeszli. Kiedy przyszÏa moja kolej, na pytanie
sk·d jestem odpowiedziaÏem bez wahania, ˙e z Ukrainy i palcem wskazaÏem na mapie
Drohobycz. Na jego mapie te tereny nosiÏy czerwony kolor tak, jak reszta terenÔw Z.S.R.R. z tym
tylko, ˙e ta czerwieÓ byÏych polskich terenÔw zaanektowanych przez SowietÔw byÏa nieco
jaÛniejsza. Mo˙e by„, ˙e ten oficer byÏ lekkim daltonist· i nie zauwa˙yÏ tej nieznacznej rÔ˙nicy
kolorÔw. PopatrzyÏ i zakonkludowaÏ - w porz·dku.
W ten sposÔb zostaÏem ˙oÏnierzem Sowieckiej Armii, z własnej i nieprzymuszonej woli,
jakkolwiek nie musiaÏem. Najwa˙niejszym motywem mojej decyzji byÏa nieprzeparta chÂ„
zemÛci„ siÂ w jakiÛ sposÔb na tym podÏym narodzie niemieckim za Ûmier„ moich bliskich. Na
budowÂ wiÂcej nie wrÔciÏem. PÔ¯niej, po powrocie do koÏchozu moja siostra odebraÏa za mnie
nale˙n· mi zapÏatÂ w ziarnie za przepracowane trudodni. W komendzie wojskowej sformowano
grupÂ i wysÏano w gÏ·b Rosji na przeszkolenie. DojechaliÛym do jakiejÛ stacji, nazwy nie
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pamiÂtam. Co zapamiÂtaÏem to, ˙e piechot· dobraliÛmy siÂ do wsi Anienkowo. Tam nas
umundurowano i ulokowano w budynku szkolnym. DÏugo tam miejsca nie zagrzaÏem. Zjawili siÂ
tzw. “kupcy” werbuj·cy do szkoÏy wojsk Ï·cznoÛci. Ja byÏem jednym z nielicznych kandydatÔw
do tej szkoÏy. Mo˙e by„, ˙e pomogÏa mi w tym moja dwuletnia nauka w drohobyckiej szkole
technicznej. Zawieziono mnie do miasta Kuznieck w Tambowskim wojewÔdztwie. ByÏa to
wydzielona kompania wojsk Ï·cznoÛci na prawach batalionu. DowÔdc· szkoÏy byÏ oficer
rezerwy, w cywilu profesor wy˙szej uczelni; bardzo dystyngowany, elegancki i kulturalny
czÏowiek. Za koszary sÏu˙yÏ budynek szkolny. CaÏe dowÔdztwo mieszkaÏo poza obrÂbem koszar,
na prywatnych kwaterach. Dyscyplina byÏa dosy„ ostra ale nie napastliwa. KuchniÂ wybudowano
w podwÔrzu z belek przynoszonych z pobliskiego lasu, za ka˙dym razem kiedy wracaliÛmy z
„wiczeÓ polowych do koszar. Lekcje nasÏuchowe i nadawanie kluczem wedÏug alfabetu Morse’a
odbywaÏy siÂ wewn·trz budynku, co byÏo du˙ym plusem, z uwagi na srog· zimÂ 42-go roku.
Karmiono nas dosy„ sk·po, tak zreszt· jak w innych jednostkach wojskowych. Zawsze chciaÏo
siÂ jeÛ„. W naszej kuchni stoÏowali siÂ razem z nami tylko podoficerowie-instruktorzy. Oni
jednak potrafili siÂ urz·dzi„ tak, ˙e im gÏÔd nie dokuczaÏ. DowÔdztwo szkoÏy – oficerowie, z
naszej kuchni nie korzystali. Widocznie mieli jakieÛ specjalne, oficerskie kantyny, albo te˙
fasowali suchy produkt ktÔry oddawali swoim gospodyniom na kwaterach i u nich siÂ stoÏowali.
SzkoÏa byÏa podzielona na dwie sekcje - przewodow· telefoniczn· i bezprzewodow·
radiow·. Ja zostaÏem przydzielony do sekcji bezprzewodowej-radiowej. Du˙o godzin dziennie
„wiczyliÛmy nadawanie i odbieranie alfabetem Morse’a. Stosunkowo szybko doszedÏem do
wysokiego stopnia nadawania i odbierania na sÏuch. PotrafiÏem odebra„ na sÏuch 17 grup
cyfrowych na minutÂ. Z czasem doszedÏem do takiej perfekcji, ˙e sÏuchaj·c radio, potrafiÏem na
gÏos odczytywa„ nie tylko cyfrowe ale te˙ i literowe teksty.
NiemaÏo byÏo zajÂ„ z dziedziny wychowania politycznego. Wiele razy byÏem
wyrÔ˙niony w kompanijnej gazetce Ûciennej. Nie to, ˙e a˙ taki byÏem dobry ile to, ˙e moi
kompanijni wspÔÏtowarzysze byli gorsi ode mnie. Przecie˙ byÏem “zapadnikiem”. No nie ?
Niekiedy wysyÏano nas na peÏnienie sÏu˙by garnizonowej. Kilka razy braÏem udziaÏ w
obÏawach przy wyÏawianiu dezerterÔw. Przewa˙nie w nocy wpadaliÛmy do mieszkaÓ,
przeprowadzali rewizje, szukali na strychach i w piwnicach – wszystko to na podstawie
“cynkÔw” od tych ktÔrzy siÂ tymi sprawami zajmowali. ByÏo trochÂ niebezpiecznie bo jak nas
ostrzegano, dezerterzy czasami miewali broÓ paln· i tak Ïatwo siÂ nie poddawali, dobrze wiedz·c
co ich czeka. Na moich zmianach tego nie byÏo. Na innych bywaÏo. W takich wypadkach byÏ
rozkaz rozstrzeliwania za opór i nie iÛ„ na ˙adne ryzyko. Niekiedy miewaÏem sÏu˙bÂ w tzw.
trybunale wojskowym (s·d). Tam s·dy odbywaÏy siÂ przewa˙nie w nocy (dlaczego ?).
PrzyÏapanych dezerterÔw przyprowadzano od razu do tego trybunaÏu. Ubrani byli po cywilnemu.
Ka˙dy taszczyÏ ze sob· wÔr z ˙arciem: chleb, suchary, sÏonina, cebula, czosnek, sÔl. Widocznie
szykowali siÂ na dÏu˙sze ukrywanie. A mo˙e myÛleli, ˙e niedÏugo wojna siÂ skoÓczy i bÂdzie
amnestia dla takich jak oni ? Byli tacy co czekali na NiemcÔw i wtedy to wogÔle by im wszystko
przebaczono a mo˙e nawet jakiÛ medal by dostali ? Przewa˙nie byli to chÏopi ze wsi,
prostaczkowie. Miejscy ludzie na to nie szli. Za dobrze znali tÂ swoj· sowieck· władzÂ i
wiedzieli czego mo˙na od niej oczekiwa„. Tryb postÂpowania s·dowego byÏ bardzo krÔtki najwy˙ej 5-7 minut na ka˙dego delikwenta. Wyroki byÏy standartowe – 10 lat z natychmiastow·
wysyÏk· na front do karnego batalionu. Tam nie trzeba byÏo nic umie„. Le˙eli w okopach – przed
sob· maj·c NiemcÔw, a za sob· tzw. zaporowe oddziaÏy wojskowych enkawudzistÔw. SÂdziowe
wojskowi, w mundurach, pracowali bardzo wydajnie. Za noc mogli “nastuka„” 60-iu
delikwentÔw, ka˙dy po 10 lat co w sumie dawaÏo okoÏo 600 lat za jedn· tylko noc. Ãadna cyfra,
nie ma co. Specjalnej skruchy u s·dzonych nie mogÏem siÂ dopatrzy„. ⁄adnych Ïez czy bÏagaÓ o
zmiÏowanie nie byÏo. Oni uwa˙ali, ˙e i tak ju˙ s· na wygranej. Bo za ten czas “unikÔw” mogli ich
przecie˙ dziesiÂ„ razy zabi„ na froncie. Widocznie uwa˙ali, ˙e nawet w karnym batalionie maj·
jak·Û szansÂ ujÛ„ z ˙yciem; wprawdzie kalek·, ale jednak z ˙yciem. W ich pojÂciu, bez rÂki czy
bez nogi te˙ mo˙na ˙y„. Mieli swoje ¯rÔdÏa informacji wedÏug ktÔrych rannych w boju, nawet
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tych “karniakÔw” czasem podbierano i odprawiano do normalnych szpitali wojskowych jako
takich co to krwi· odkupili swoj· winÂ wobec ojczyzny. Tego rodzaju teoriÂ oni sobie sami
wymyÛlili i nawet w ni· wierzyli. A jak byÏo naprawdÂ ? Chyba nie tak jak oni sobie wymarzyli.
OficerÔw w tym s·dzie nie s·dzono. Ten s·d byÏ tylko dla “prostaczkÔw”. Dla oficerÔw byÏy
inne s·dy. Tam ferowano wyroki wedÏug innych standartÔw – za dezercjÂ, rozstrzelanie i to w
natychmiastowym trybie. Za drobniejsze przewinienia – kompletna degragacja do stopnia
szeregowca, i to czasem nawet bez wysyÏki do karnego batalionu. Do tego jednak trzeba byÏo by„
urodzonym pod szczÂÛliw· gwiazd·. WysyÏano takiego zdegradowanego do innej jednostki,
gdzie zaczynaÏ swoj· karierÂ od nowa, pod bacznym okiem odpowiednich organÔw. Sk·d o tym
wszystkim wiem ? OpowiadaÏ mi jeden z sÂdziÔw, nawet dosy„ sympatyczny, w czasie przerwy
na papierosa. Bo sÂdziowie, nawet ci wojskowi, to te˙ ludzie i czasem szukali odprÂ˙enia w
dymku od papierosa.
Kurs ukoÓczyÏem jako radiowiec-operator systemu bezprzewodowego wedÏug alfabetu
Morse’a. AbsolwentÔw kursu rozdzielono po rÔ˙nych jednostkach wojskowych. Du˙· czÂÛ„
naszych kursantÔw wcielono do korpusu wojsk ekspedycyjnych na Dalekim Wschodzie. Mnie
rÔwnie˙ proponowano. OdmÔwiÏem i do dziÛ nie wiem dlaczego. Czy˙by dlatego, ˙e chciaÏem
by„ bli˙ej NiemcÔw a˙eby wypeÏni„ moj· wewnÂtrzn· obietnicÂ zemsty ? By„ mo˙e.
ZostaÏem przydzielony do nowoformuj·cej siÂ 163-iej brygady strzelcÔw stacjonuj·cej
w lasach niedaleko miasta Penzy. MiaÏa to by„ brygada zÏo˙ona z amnestionowanych
przestÂpcÔw kryminalnych. ⁄adnych wiÂ¯niÔw politycznych, bo ci nigdy ˙adnej amnestii nie
podlegali Byli tam te˙ tacy ktÔrzy odbywali kary jeszcze z czasÔw rewolucji. Dla nich Ïagry
GUÃag –u byÏy jak gdyby “domem rodzinnym”. Rzeczywistych domÔw rodzinnych na wolnoÛci
nigdy nie mieli. O swoim ˙yciu Ïagrowym opowiadali niestworzone rzeczy. Nawet sÏucha„ - i to
byÏo straszne. Takich mÏodych jak ja, nigdy nie s·dzonych, z czyst· kart·, przysyÏano do tej
brygady z uwagi na uzyskane kwalifikacje wojskowe: telefonistÔw, operatorÔw radiowych,
saperÔw, chemikÔw itp.Samemu trzeba byÏo sobie budowa„ tzw. “ziemlanki” zagÏÂbione w ziemi
na gÏÂbokoÛ„ jednego metra, przykryte dachem z pali drzewnych obÏo˙onych gaÏÂziami. Budulca
– ile dusza zapragnie. Za posÏanie sÏu˙yÏo usypisko z ziemi obudowane palami. Do spania ˙eÛmy
siÂ nie rozbierali - wrÂcz odwrotnie, ka˙dy naci·gaÏ na siebie wszystko co miaÏ. Na zewn·trz byÏ
Ûnieg i mrÔz. Wewn·trz trochÂ cieplej, o tyle na ile zdoÏaliÛmy nadysze„ ciepÏem z naszych pÏuc.
Z czasem urz·dziliÛmy sobie palenisko wewn·trz, chocia˙by dla podsuszania “walonek” (butÔw
filcowych). Co dziesiÂ„ dni prowadzono nas do Ïa¯ni do pobliskiej Penzy. Niekiedy dostawaliÛmy
jedn· gazetÂ, “PrawdÂ”, na ziemiankÂ. Jako ten najbardziej “wyksztaÏcony”, ja miaÏem czyta„ na
gÏos i wyjaÛnia„ co nie byÏo moim sÏuchaczom jasne – na tyle na ile mnie byÏo sta„.
Przypominam sobie taki dÏugi artykuÏ na temat tzw. Wojny Totalnej i mowy Goebelsa
na ten temat. W artykule byÏ wspomniany “Mein Kampf” Hitlera. Jeden ze sÏuchaczy zapytaÏ co
to takiego ten “Mein Kampf”, bo kto byÏ Hitler wszyscy wiedzieli; to przecie˙ przeciw niemu
mieliÛmy walczy„. StaraÏem siÂ w prostych sÏowach wytÏumaczy„ co to jest. Dopiero pÔ¯niej
zdaÏem sobie sprawÂ, ˙e za to tÏumaczenie byÏem o krok od utraty wolnoÛci a mo˙e i ˙ycia.
OkazaÏo siÂ, ˙e ktoÛ z moich “wspÔÏmieszkaÓcÔw” doniÔsÏ na mnie, ˙e jakoby chwaliÏem “Mein
Kampf” i Hitlera. Czy trzeba byÏo wioÂcej ? Moje szczÂÛcie polegaÏo na tym, ˙e ten kapitan
zajmuj·cy siÂ tymi sprawami znaÏ mnie z tego, ˙e czÂsto miewaÏem nocny dy˙ur przy radiostacji
umieszczonej w ziemiance dowÔdcy naszego batalionu. W tej˙e ziemiance “zaÏatwiaÏ swoje
sprawy”, zawsze noc·, ten˙e kapitan. W “wolnych” chwilach lubiaÏ sobie ze mn· pogawÂdzi„,
tym bardziej, ˙e wiedziaÏ, ˙e jestem “zapadnik”. On sam pochodziÏ z Leningradu i w latach 39-41
sÏu˙yÏ we Lwowie i byÏ nim zafascynowany; po prostu piaÏ z zachwytu. Widocznie jakiÛ lwowski
“bakcyl” zdoÏaÏ siÂ w nim zagnie˙dzi„. Po kilku dniach wezwaÏ mnie i w ostrych sÏowach za˙·daÏ
wyjaÛnieÓ na temat tego gazetowego incydentu. Wszystko dokÏadnie opowiedziaÏem, niczego nie
ukrywaj·c, bo i nie byÏo co ukrywa„. SÏuchaÏ, sÏuchaÏ Ûwidruj·c mnie oczyma. ZapytaÏ sk·d
wiem o “mein Kampf” i o Hitlerze ? PowiedziaÏem, ˙e przecie˙ on wie, ˙e do wojny mieszkaÏem
w kapitalistycznej Polsce. Tam wszystko byÏo dozwolone, wÏ·czj·c “Mein Kampf” i inne,
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podobne plugawstwa. ChwilÂ pomyÛlaÏ i powiedziaÏ: sÏuchaj, masz szczÂÛcie, ˙e na mnie trafiÏeÛ,
wracaj do siebie i nie prÔbuj siÂ wiÂcej wym·drza„, bo to siÂ mo˙e bardzo ¯le skoÓczy„. Dan·
mi “˙yczliw·” radÂ mocno sobie wzi·Ïem do serca, podziÂkowaÏem, zasalutowaÏem i wrÔciÏem do
swojej ziemianki. A mogÏem i nie wrÔci„. Kapitan miaÏ racjÂ. MiaÏem szczÂÛcie. TrochÂ
sympatyczny to ten kapitan jednak byÏ. No nie ? PÔ¯niej udaÏo mi siÂ tego “stukacza”
zidentyfikowa„. Co raz to przychodziÏ z innymi pytaniami o dawnym ˙yciu w Polsce. Na
wszystko miaÏem gotow· odpowied˙ - nie pamiÂtam, nie wiem. Widocznie jemu dane byÏo
zadanie w dalszym ci·gu dostarcza„ informacji o mnie.
Zdrowotnie zacz·Ïem siÂ ¯le czu„. Pod pach· pojawiÏ siÂ guz wielkoÛci gÂsiego jaja a
na szyii obok obojczyka otworzyÏo siÂ coÛ w rodzaju furunkla z ktÔrego stale ciekÏa ropa. Z dnia
na dzieÓ traciÏem siÏy. PrzestaÏem jeÛ„. Batalionowy felczer nie mÔgÏ okreÛli„ co to jest i
postanowiÏ odprawi„ mnie na badania do Penzy. Tam od razu skonstatowali, ˙e jest to gru¯lica
gruczoÏÔw limfatycznych i to w formie zara¯liwej z powodu otwartej, nie goj·cej siÂ rany. Takich
wojsko nie chciaÏo. PosÏano mnie na komisjÂ lekarsk· i ta mnie od razu zwolniÏa z dalszej sÏu˙by.
DostaÏem bilet kolejowy i trochÂ produktÔw na drogÂ. Sam miaÏem siÂ dobiera„ do mojego
koÏchozu. SiÏ mi codziennie ubywaÏo, ale jakoÛ dowlokÏem siÂ.
Moja siostra, Henia zd·˙yÏa wrÔci„ z Be.Cze.Ka. W koÏchozie dzielono roczny dochÔd
w postaci ziarna i trochÂ w gotÔwce. Wilo jeszcze trochÂ zostaÏ i dopiero pÔ¯niej wrÔciÏ. W
miÂdzyczasie, jeszcze przed moim powrotem zjawiÏ siÂ nasz brat, Fredek.
W Wodnym, obok koÏchozu istniaÏ rodzaj ni to spÔÏdzielni ni to kooperatywy
rzemieÛlniczej. Co oni tam produkowali – nie pamiÂtam. Co zapamiÂtaÏem, to takiego chemika z
bo˙ej Ïaski, ewakuowanego z Rygi. MiaÏ beczkÂ w ktÔrej “kisiÏ” rÔ˙nego rodzaju owady i robaki
i z tego pono„ robiÏ mydÏo w postaci lepkiej mazi. ⁄yÏo mu siÂ z tego nie¯le, bo prawdziwego
mydÏa w tym czasie ludzie na oczy nie widzieli. Kooperatywa nazywaÏa siÂ “Krasny Majak”.
Najwa˙niejsz· tam figur· byÏ byÏy carski policjant, po rewolucji zesÏany w te strony. On siÂ
umiaÏ przysposobi„ i ¯yÏ sobie nie¯le. PolicjantÔw, nawet byÏych, ka˙dy re˙ym potrzebuje. Oni
ka˙dym wÏadcom zawsze wiernie sÏu˙·. Nasz Fredek dostaÏ w ramach tej kooperatywy niedu˙e
pomieszczenie i zaÏo˙yÏ fryzjerniÂ ktÔra nawet nie¯le prosperowaÏa. Jak siÂ dzieliÏ zarobkiem z
kooperatyw· - pojÂcia nie mam. W ramach fryzjerni wydzieliÏ sobie trochÂ przestrzeni z
zasuwan· kotar· i tam mieszkaÏ.
Do koÏchozu przysÏano wielu inwalidÔw wojennych, w tym jednorÂkich i jednonogich.
KoÏchoz miaÏ obowi·zek ich zatrudni„ - ka˙dego w ramach jego mo˙liwoÛci fizycznych – i
zapewni„ mu utrzymanie. Trzeba przyzna„, ˙e dosy„ przyzwoicie siÂ z tego wywi·zywaÏ. W
Wodnym, w koÏchozie i w Majaku odczuwaÏ siÂ dotkliwy brak r·k do pracy. Rosjan i KirgizÔw
zmobilizowano do wojska. NiemcÔw zabierano do “stroj batalionÔw”; wielu z nich aresztowano i
wysyÏano do ÏagrÔw. Pozostali tylko ludzie w podeszÏym wieku. Wielu wiÂc inwalidÔw porobiÏo
“kariery matrymonialne”. NiektÔrzy siÂ nawet po˙enili z miejscowymi kobietami. Inni ˙yli na
tzw. “koci· ÏapÂ” i z gÔry siÂ zastrzegli, ˙e po wojnie wrÔc· do swoich rodzin, na tereny
obecnie okupowane przez NiemcÔw. Wygl·daÏo to nawet dosy„ uczciwie i wiÂkszoÛ„
miejscowych kobiet akceptowaÏo takie postawienie sprawy. One rÔwnie˙, po wojnie zamierzaÏy
restytuowa„ swoje przedwojenne zwi·zki rodzinne. Jak to w rzeczywistoÛci wygl·daÏo pÔ¯niej,
po wojnie – nie wiem, bo mnie tam wtedy ju˙ nie byÏo.
MÔj stan zdrowotny pogarszaÏ siÂ coraz bardziej; cierpiaÏem na kompletny brak apetytu.
Wa˙yÏem 39 kilogramÔw. ByÏem bardzo wychudzony, po˙ÔÏkÏy. Pracowa„ nie byÏem w stanie,
nawet poruszanie siÂ sprawiaÏo mi trudnoÛci. Moja siostra Henia robiÏa nadzwyczajen wysiÏki
a˙eby mi pomÔc. DostawaÏa rÔ˙ne drogie i rzadkie produkty, byle bym tylko jadÏ. A ja nie byÏem
w stanie. Jedzenie mi po prostu nie przechodziÏo przez gardÏo. Gdyby nie jej bezgraniczne
oddanie i troska o mnie – na pewno bym umarÏ. Co wiedziaÏem i w czym byÏem przekonany, ˙e
jak powrÔci mi apetyt i zacznÂ jeÛ„ - to powrÔcÂ do zdrowia.
Pewnego dnia, przed fryzjerni· Fredka zatrzymaÏa siÂ dwukÔÏka (rodzaj bryczki na
dwÔch koÏach) powo˙ona przez milicjanta – Kirgiza. WysiadÏ z niej oficer – lejtnant w czapce z
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niebieskim denkiem i czrwonym otokiem (N.K.W.D.) , stan·Ï w progu, wyci·gn·Ï pistolet z
kabury i powiedziaÏ: nu, Szrajer koÓcz te swoje sprawy, my mamy z tob· do pogadania. Fredek
byÏ w trakcie golenia klienta. ByliÛmy przy tym – Wilo i ja. Lejtnant zrobiÏ bardzo pobie˙n·
rewizjÂ. Pod siennikiem byÏa paczka banknotÔw, spytaÏ czyje to, Wilo powiedziaÏ, ˙e jego.
ZostawiÏ je. Fredek, blady wsiadÏ do bryczki, obok niego enkawudzista. Ruszyli. Do Leninpola.
Po kilku dniach mnie zawezwano do Leninpola. Z koÏchozu mnie tam zawie¯li. Przyj·Ï
mnie Sowiet, w wojskowej bluzie, bez jednej rÂki, widocznie Ûledczy. Bacznie mi siÂ przygl·daÏ;
ja rÔwnie˙ byÏem w wojskowej bluzie. Zacz·Ï siÂ wypytywa„ co tu robiÂ, kiedy zostaÏem
zwolniony z wojska i widocznie doszedÏ do wniosku, ˙e ten strzÂp czÏowieka, to znaczy ja w
niczym jemu nie pomo˙e. Jeszcze raz mi siÂ przyjrzaÏ, podpisaÏ przepustkÂ i kazaÏ mi wraca„ do
koÏchozu. Przez caÏy czas oczy mu bÏyszczaÏy zastraszaj·co. Dzisiaj bym go okreÛliÏ, ˙e byÏ pod
narkotykami. Wtedy chyba musiaÏ by„ pod alkoholem. PÔ¯niej dowiedzieliÛmy siÂ, ˙e byÏ na
Fredka donos ze strony uciekiniera z Moskwy, Dodin siÂ nazywaÏ, ktÔry w ten sposÔb chciaÏ
sobie “zarobi„” zezwolenie na powrÔt, sk·d za wczeÛnie uciekÏ zostawiaj·c ˙onÂ na pastwÂ losu.
Bo z Moskwy jako takiej, ewakuacji nie byÏo; byli tylko uciekinierzy.
Fredkowi zarzucano, ˙e wychwalaÏ niemieckie uzbrojenie. Znaleziono przy nim
przedwojenn· fotografiÂ w polskim mundurze wojskowym. SÏu˙bÂ w wojsku polskim odbywaÏ w
Rzeszowie, w 22 P.A.L. –u, z tego tytuÏu na epoletach miaÏ liczbÂ 22. Fotografia byÏa postarzaÏa
i niewyraźna i tÂ liczbÂ 22 Ûledczy wzi·Ï za dwie gwiazdki i st·d wywnioskowaÏ, ˙e mial
rangÂ porucznika, a je˙eli porucznik, to powinien byÏ podzieli„ los 12-u tysiÂcy oficerÔw
polskich zamordowanych w Katyniu. i nagle siÂ odnalazÏ. Nic innego, tylko musiaÏo mu siÂ uda„
uciec i unikn·„ Ûmierci. Teraz bÂdzie musiaÏ za to zapÏaci„. Na zaimprowizowanym sowieckim
s·dzie, na podstawie tego strasznego paragrafu – 58/10 czÂÛ„ II za kontrewolucyjn· agitacjÂ w
czasie wojny - zostaÏ skazany na 10 lat z odbywaniem kary w dalekich Ïagrach. Te 10 lat
odsiedział “od dzwonka do dzwonka” jak siÂ mówiÏo – od 15-go lipca 1943-go roku do 15-go
lipca 1953 roku. (pracowaÏ w kopalni wÂgla). Ani jednego dnia mu nie darowali. ⁄adnej amnestii
dla byÏych polskich obywateli, a byÏy ich kilka, jego nie objÂÏy.
W mojej chorobie widocznie musiaÏo nast·pi„ przesilenie. Guz pod pach· siÂ
zmniejszyÏ, ropiej·ca rana na szyii zasklepiÏa siÂ, i co najwa˙niejsze, zacz·Ï mi wraca„ apetyt.
Zacz·Ïem jeÛ„ i szybko siÂ poprawia„. WracaÏy mi siÏy. Ciekawa rzecz – bez ˙adnego leczenia,
bez lekarstw – jak przyszÏo tak poszÏo. Tylko czy na dÏugo ?
W koÏchozie robiÏo siÂ coraz skwierniej. Obowi·zkowe dostawy dla paÓstwa zabieraÏy
prawie wszystko i do popdziaÏu na trudodni pozostaÏo niewiele albo wogÔle nic. KoÏcho¯nicy
musieli ¯y„ wyÏ·cznie ze swoich dziaÏek przyzagrodowych. A my co ? Nikogo to nie
obchodziÏo.
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UZBEKISTAN, WOJSKO (II), FRONT, NAWRœT CHOROBY,SZPITAL,
KONIEC Z WOJSKIEM
Poprzednio wspomniaÏem, ˙e poprzez BugurusÏan odnalazÏ nas nasz najstarszy brat,
Szlomku. WedÏug ostatnich posiadanych przez nas informacji, miaÏ on znajdowa„ siÂ w jednym z
sowchozÔw na terenie Uzbekistanu (nazwy nie pamiÂtam). Nasza sytuacja w Kirgizkim
koÏchozie “Min BuÏak” coraz bardziej stawaÏa siÂ nie do zniesienia. PostanowiliÛmy dobra„ siÂ
do tego sowchozu i poÏ·czy„ siÂ z bratem. Przygodnymi furmankami, ciÂ˙arÔwkami a niekiedy i
pieszo dotarliÛmy w koÓcu do tego sowchozu. I co siÂ okazaÏo, ˙e jego ju˙ tam nie byÏo. W
miÂdzyczasie zd·˙yÏ o˙eni„ siÂ z lekark·, W.S., i razem opuÛcili ten sowchoz. Ci nasi
informatorzy pozwolili nam u nich przenocować i podali nazwÂ miejscowoÛci w ktÔrej
prawdoppodobnie bÂdziemy ich mogli znale¯„.
Opieraj·c siÂ na tym “prawdopodobieÓstwie” puÛciliÛmy siÂ w drogÂ. DotarliÛmy do
miejscowoÛci Pogran - OrÏowsk w Taszkienckim wojewÔdztwie. ByÏa to wprawdzie wieÛ, ale
du˙a i widocznie o szerszym znaczeniu miÂdzykomunalnym. Tam znale¯liÛmy naszego brata,
Szlomka, z jego now· ˙on·, Walentyn· (W.S.), i niedawno urodzonym maleÓstwem – synkiem
Serio˙·.
W.S., lekarz z wyksztaÏcenia, kierowniczka miejscowego szpitalika i ambulatorium.
PochodziÏa z rodziny trochÂ ni˙ej “ ÛredniakÔw “. Rodzice mieli domek w maÏym miasteczku, Syr
Darii, niedaleko Taszkientu. W rodzinie byÏo, oprÔcz rodzicÔw, czworo dzieci: dwie siostry –
starsza Aleksandra (Szura) i Walentyna (Wala) oraz dwÔch braci – starszy Nikolai (Kola) i
WsiewoÏod (Siewka). Szura mieszkaÏa w Taszkiencie i pracowaÏa na eksponowanym stanowisku
w K.C. Uzbekistanu, rozwiedziona (m·˙ byÏ podobno ⁄ydem, st·d pewne animozje w tym
kierunku). Kola w tym czasie sÏu˙yÏ w wojsku. Siewka, w owym czasie nieletni, mieszkaÏ u
Wali.
MyÛmy z Heni· zamieszkali u nich; tak postanowiÏ nasz brat, i jego ˙ona, chc·c nie
chc·c, musiaÏa siÂ na to zgodzi„. Jak na tamtejsze warunki mieszkanie byÏo doÛ„ obszerne (chyba
ze 3 pokoje). HeniÂ urz·dzono do pracy w szpitalu-ambulatorium jako siostrÂ-administratorkÂ.
ChodziÏa w biaÏym chaÏacie i zajmowaÏa siÂ administracj·. Brat, Szlomku, tamo go nazywali
SaÏomon Majorowicz, peÏniÏ funkcjÂ inspektora sanitarnego i z trgo tytuÏu miaÏ nadzÔr na
dmiejscow· piekarni· wypiekaj·c· chleb kartkowy. Od czasu do czasu przynosiÏ do domu
jeszcze nie ostygÏy chleb z czego nam, po kryjomu, dawaÏ czÂÛ„. Wdomu byÏa te˙ sÏu˙·ca, Aga,
dziewucha z BarnauÏu (miasto na pÔÏnocy Kazachstanu) ktÔra w tym rejonie odbywaÏa karÂ za
jakieÛ administracyjne przewinienie. Wali udaÏo siÂ wydosta„, rzekomo do pracy w szpitalu. Aga
prowadziÏa im gospodarstwo i zajmowaÏa siÂ dzieckiem, Serio˙k·. Z ni· byliÛmy na bardzo
przyjaznej stopie. Ja, z ramienia ambulatorium roznosiÏem chininÂ chorym zarejestrowanym jako
malarycy w nie-szpitalu. Malaria w tym rejonie miaÏa ciÂ˙ki, tropikalny przebieg i byÏa uznawana
jako choroba socjalna, podobnie jak gruźlica. Nie przypominam sobie czy i ile mi pÏacili. Co byÏo
wa˙ne, ˙e to dawaÏo mi prawa na kartkÂ chlebow·. PiguÏkÂ wydzielan· malarykom musieli oni
przeÏyka„ w mojej obecnoÛci, bo inaczej u˙ywali j· jako barwnik (chinina miaÏa bardzo
intensywny, trudny do zmycia, ˙ÔÏty kolor).
Po Fredku zostaÏy jego narzÂdzia fryzjerskie. NauczyÏem siÂ trochÂ z nich korzysta„ i
st·d te˙ proponowaÏem swoim “pacjentom” – malarykom strzy˙enie. Fryzjera w tej miejscowoÛci
nie byÏo i dlatego czasem chÂtnie na to przystawali, odwdziÂczaj·c siÂ kilkoma ogÔrkami,
cebul·, paroma kartoflami. Nam z Heni· to du˙o pomagaÏo, bo na tym gotowaliÛmy te swoje
zupy szczawiowe. Dla naszej dwÔjki, my z Heni· prowadziliÛmy oddzieln·, swoj· “kuchniÂ”.
Siewka nie pracowaÏ i jako nieletni dostawaÏ zredukowan· kartkÂ chlebow·. WodÂ czerpaliÛmy
z przechodz·cego obok naszego domu kanaÏu irygacyjnego. Siewka nauczyÏ mnie jak siÂ Ïowi
ryby przy pomocy wideÏ. Czasami siÂ to udawaÏo i wtedy gotowaliÛmy zupÂ rybn· tzw. “uchÂ”.
Na ile sobie przypominam, wodoci·gÔw i kanalizacji w tym rejonie nie byÏo. WodÂ do szpitala
przywo˙ono beczk·. Pacjentom szpitala jedzenie przynosiÏy rodziny; kuchni nie prowadzono.
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Taki re˙im byÏ mo˙liwy tylko dalatego, ˙e nie byÏo “wyle˙ywania”. PacjentÔw w szpitalu
przetrzymywano najdÏu˙ej po kilka dni, dlateg te˙ ludzie nie kwapili siÂ z hospitalizacj·; woleli
swoje pielesze domowe.
W okolicy byÏo trochÂ ewakuowanych z terenÔw zajÂtych przez NiemcÔw. Byli te˙
zesÏaÓcy sprzed czerwca 41-go roku z terenÔw byÏej Rumunii zaanektowanych przez SowietÔw w
39-ym roku. Chodzi o tzw. “bur˙ujÔw” z paragrafem S.O.E. w paszporcie (dowodzie osobistym).
S.O.E znaczyÏo Socjalno Opasnyj Element. Po ich ubiorze mo˙na byÏo wyobrazi„ sobie ich status
spoÏeczno-towarzyski w poprzedniej ojczy˙nie. Oni ju˙ tam w Pogrankie byli przed nami, kiedy
wojny jeszcze nie byÏo; im pozwolono wtedy zabra„ ze sob· wiele rzeczy osobistych. Z
miejscowymi na ogÔÏ siÂ nie kumali. Utrzymywali pewien dystans towarzyski. WiÂkszoÛ„ z nich
to nie byli ⁄ydzi. Szpital dysponowaÏ furmank· z koniem. Nie pamiÂtam co siÂ koniowi staÏo;
musieli go dobi„ jeszcze nim zdechÏ. MyÛmy z niego dostali te lepsze k·ski, wÏ·czaj·c w·trobÂ.
SÏu˙·ca Aga potrafiÏa z tego konia przygotowa„ nawet niezÏe dania. Wtedy poraz pierwszy i
chyba ostatni raz jadÏem koninÂ.
Od czasu do czasu je¯dziliÛmy do Taszkientu na kupno jakichÛ “duperelowatych”
towarÔw odsprzedawanych pÔ¯niej na miejscowym bazarze. Poci·g do Taszkientu przeje˙d˙aÏ
jakieÛ 10 kilometrÔw od naszej wiochy. A˙eby siÂ do niego dobra„ trzeba byÏo wychodzi„ o
drugiej w nocy z domu. Te woja˙e byÏy zwi·zane z du˙ym ryzykiem. To byÏ poci·g pasa˙erski,
tranzytowy, zawsze przepeÏniony; trudno byÏo siÂ do niego dosta„. GrasowaÏa w nim rÔ˙nego
rodzaju “szpana” – bandyci, ktÔrzy obrabowywali podrÔ˙nych i czasem nawet wyrzucali z
poci·gu. BiletÔw kolejowych siÂ nie kupowaÏo, bo konduktorzy siedzieli zamkniÂci w swoich
przedziaÏach. Wszelka kontrola byÏa niemo˙liwa. Oni sami te˙ siÂ bali tych bandziorÔw. Co byÏo
robi„ ? ⁄y„ przecie˙ trzeba byÏo i dlatego musiaÏo siÂ iÛ„ na to ryzyko. Bazar byÏ jakieÛ 5
kilometrÔw od nas. Na samym bazarze czÂsto, gÂsto bywaÏy obÏawy przeprowadzane przez
miejscowych milicjantÔw - UzbekÔw; odbierali “towar” i zazwyczaj puszczali wolno. Ci
milicjanci te˙ musieli ˙y„. OprÔcz milicji, na bazarze grasowaÏy tubylcze gangi i u nich te˙ siÂ
trzeba byÏo wykupywa„ ChÏopi – Uzbecy z z okolicznych wsi przynisili na sprzeda˙ rÔ˙nego
rodzaju produkty. Za worek kartofli zawozili do domu prawie ˙e worek pieniÂdzy. Ci chÏopi
miÂdzy sob· oganizowali swego rodzaju “samoobronÂ”. Trzymali siÂ kup·, jeden drugiego
pilnowaÏ i kryÏ. Ich siÂ ta “szpana” baÏa i do nich nie podchodziÏa.
W okolicy du˙o byÏo KoreaÓczykÔw przesiedlonych z Dalekiego Wschodu. W
porÔwnaniu do UzbekÔw, reprezentowali du˙o wy˙szy poziom socjalno-towarzyski. Wielu wÛrÔd
nich byÏo lekarzy, ksiÂgowych, in˙ynierÔw i innych wolnych zawodÔw. Zawsze dobrze ubrani, po
europejsku, dystyngowani. Byli bardzo miÂdzy sob· solidarni. Miejscowi ludzie ich unikali,
podobno dlatego, ˙e jedli psie miÂso; nazywano ich “sobakojady”. Im to nie przeszkadzaÏo. U
nas w Drohobyczu kiedyÛ mówiono, ˙e w ˙yciu bywa tak, ˙e jeden lubi rosÔÏ z makaronem a
drugiemu nogi siÂ poc·. Nie wszyscy rozumieli sensu tego powiedzenia. To tak, apropos tych
KoreaÓczykÔw.
Nie wiem czy ten stosunkowo krÔtki okres przebywania pod jednym dachem z now·
˙on· mojego brata daje dostateczn· podstawÂ do okreÛlenia jej charakteru, do wydawania opinii
o niej. ByÏem przecie˙ jeszcze za mÏody i za maÏo miaÏem doÛwiadczenia ˙yciowego. DziÛ, maj·c
za sob· przeszÏo 70 lat prze˙ytego ˙ycia, patrzÂ na to zupeÏnie innymi oczami. PrawdÂ mÔwi·c,
do dzisiaj nie mogÂ poj·„ czym siÂ nasz brat kierowaÏ ˙eni·c siÂ z ni· i prowadz·c wspÔlne z
ni· ˙ycie. Przecie˙ ju˙ kiedyÛ przedtem miaÏ rodzinÂ - ˙onÂ i cÔrkÂ ktÔr· bardzo kochaÏ. Przecie˙
wtedy jeszcze nie mÔgÏ wiedzie„ czy ta ˙ona i cÔrka ˙yj· ? Mo¯e by„, ˙e za bardzo byÏem pod
urokiem przywi·zania i miÏoÛci· naszego drugiego brata, Fredka, do jego rodziny. On nigdy, w
˙adnych okolicznoÛciach nie zapomniaÏ swojej ˙ony, swoich dzieci. Zawsze w sobie hoÏubiÏ
gor·c· nadziejÂ, ˙e oni prze˙yj· i ˙e on do nich wrÔci. O wspÔÏ˙yciu naszego najstarszego brata,
Szlomka, z jego pierwsz· rodzin· niewiele wiedziaÏem. Dopiero po wojnie, od niektÔrych jego
bliskich przyjaciÔÏ dowiedziaÏem siÂ nieco szczegÔÏÔw. A byÏy one, niestety nie za bardzo
rÔ˙owe, jak mnie siÂ wtedy wydawaÏo. Mo˙e by„, ˙e jego skÏonnoÛ„ do ekstrawagancji,
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prÔ˙noÛ„, pozycja spoÏeczna tej nowej ˙ony mu zaimponowaÏa. Ta poprzednia ˙ona byÏa przecie˙
tylko zwykÏ· krawczyni·, ta druga zaÛ pani· doktor ? A co je˙eli o tÂ drug· ˙onÂ chodzi ? Czym
ona siÂ kierowaÏa ? Jakie byÏy jej motywy, ˙e zdecydowaÏa siÂ na ten zwi·zek ? By„ mo˙e, ˙e jej
zaimponowaÏa jego “zachodnioÛ„”. Przecie˙ ona nigdy przedtem z takimÛ czymÛ siÂ nie
zetknÂÏa. Dla niej to byÏ wtedy Ûwiat fantazji. Bo co ona mogÏa wiedzie„ o tym ubogim ˙yciu w
Drohobyczu ? PorÔwnuj·c jednak ogÔlnoludzkie walory tej pierwszej do tej drugiej, z caÏ·
pewnoÛci· mogÂ stwierdzi„, ˙e ta pierwsza przewy˙szÏa t· drug· o caÏ· gÏowÂ. Tego dowiodÏo
pÔ¯niejsze, powojenne wspÔÏ˙ycie z t· drug·. O jednym fakcie opowiadaÏ sam brat. Podczas
jakiejÛ tam sprzeczki czy powiedzmy “gor·cej” wymiany zdaÓ wylazÏo szydÏo z worka.
Widocznie wszelkie inne argumenty siÂ wyczerpaÏy i wtedy rzuciÏa mu w twarz ten
najobrzydliwszy jaki mo˙e by„ w mieszanym maÏ˙eÓstwie: ty ˙adnyj ⁄yd ! (˙adnyj znaczy
chciwy). WydawaÏoby siÂ, ˙e to ˙adne ajajaj. Przecie˙ ⁄ydzi w diasporze, ka˙dej diasporze, od
dwÔch tysiÂcy lat sÏyszeli te obel˙ywe sÏowa, wszÂdzie – w handlu, w urzÂdzie, na ulicy i chyba
powinni siÂ byli do nich przyzwyczai„. Ale co innego jest taka obelga rzucona na ulicy przez
chuligana, a zupeÏnie co innego we wÏasnym domu i od wÏasnej ˙ony z ktÔr·na dodatek jeszcze
ma siÂ wspÔlne dziecko. Widocznie bardzo musiaÏo to nim wstrz·sn·„, bo bez sÏowa zacz·Ï
pakowa„ swoje rzeczy zabieraj·c siÂ do odejÛcia. Wtedy ona musiaÏa siÂ zreflektowa„ czym to
grozi i ˙e to nie ˙arty. RzuciÏa mu siÂ do nÔg z histerycznym pÏaczem i bÏaganiami o przebaczenie.
Trudno powiedzie„ jak dÏugo ta scena trwaÏa. KoÓcowy rezultat - ˙e zostaÏ. Czy przebaczyÏ ? To
ju˙ inna para kaloszy. WedÏug mnie, tego rodzaju fakty s· nieprzebaczalne; ukrywaj· siÂ gÏÂboko
w najdalszych zak·tkach duszy i pozostaj· tam do koÓca ˙ycia.
W tym czasie zdrowotnie czuÏem siÂ dobrze. ⁄adnych ÛladÔw przebytej choroby nie
byÏo. I znowu wrÔciÏa chÂtka do wojaczki. O moim postanowieniu powiadomiÏem siostrÂ, brata i
caÏ· resztÂ. ⁄adne perswazje z ich strony nie pomogÏy. Wtedy ten “cherem” albo inzczej “kl·twa”
naÏo˙ona na “zapadnikÔw” zostaÏa uchylona. ZaczÂto ich bra„ do normalnego wojska. ZgÏosiÏem
siÂ do komisji poborowej. OkazaÏo siÂ, ˙e przewodnicz·cym tej komisji byÏ rejonowy lekarz,
Magzumow, ktÔry mnie znaÏ, bo czasem przyje˙d˙aÏ na kontrolÂ naszego oÛrodka i bywaÏ
goÛciem w naszym domu. Pierwsze jego sÏowa byÏy: co ? pokÏÔciÏeÛ siÂ w domu ?
PrzedstawiÏem mu swoj· argumentacjÂ - czy go przekonaÏem ? Nie wiem. W ka˙dym razie
nakazaÏ skrupulatnie mnie przebada„. ⁄adnych pozostaÏoÛci po poprzedniej chorobie nie
stwierdzono.
I tak znowu, po raz drugi w tej wojnie zostaÏem ˙oÏnierzem. Sformowano grupÂ, w tym
pewn· iloÛ„ “zapadnikÔw” i odprawiono do AÏma-Aty, stolicy Kazachstanu. Ulokowano nas w
budynku szkoÏy (znowu szkoÏa, tak jak poprzednio, zapamiÂtaÏem nazwqÂ ulicy: Artyleryjska), i
umundurowano.
PrzekrÔj socjalny naszego Ûrodowiska ˙oÏnierskiego byÏ bardzo rÔ˙norodny. Przewa˙ali
obywatele – polscy i rumuÓscy do 1939-go roku. Z tego co zdoÏaÏem siÂ zorientowa„ 80 procent
to byli ⁄ydzi. W ka˙dym razie ˙ydowska mowa rozbrzmiewaÏa wszÂdzie i bardzo gÏoÛno. Z
czasem nawet zacz·Ïem odnosi„ wra˙enie, ˙e dowÔdca naszej kompanii, w cywilu nauczyciel,
chyba zdoÏaÏ sobie przyswoi„ parÂ sÏÔw w tym jÂzyku. Zauwa˙yÏem te˙, ˙e gdy on byÏ w pobli˙u
rozmowy ucichaÏy. PrzeciÂtny wiek wahaÏ siÂ w granicach 35 – 45 lat. Ja nale˙aÏem do tych
najmÏodszych; takich jak ja byÏo niewielu. Trafiali siÂ nie-⁄ydzi. ByÏa grupa baptystÔw. Oni
robili wszystko co im kazano, za wyj·tkiem jednej rzeczy – nie tykali broni. W tej mierze byli
bezpompromisowi. ⁄adne gro¯by i kary nie potrafiÏy ich zÏama„. Po krÔtkim czasie zniknÂli z
widoku. Dok·d ich zabrali, gdzie siÂ podzieli ? Nikt z nas nic nie wiedziaÏ.
ZapamiÂtaÏem jednego UkraiÓca ze Lwowa. NazywaÏ siÂ Knysz. Sam siÂ chwaliÏ, ˙e w
“cywilu” byÏ zÏodziejem. Mo˙e to i nie powÔd do dumy, ale te˙ i wstyd niewielki - wedÏug jego
wÏasnej “filozofii”. Z tego co opowiadaÏ miaÏo wynika„, ˙e kradÏ tylko u bogatych. Czy rozdawaÏ
biednym ? Tego nie mÔwiÏ. O Robin Hoodzie chyba nigdy nie sÏyszaÏ. Zreszt·, na takiego frajera
nie wygl·daÏ. We Lwowie Sowieci mu dali 5 lat za kradzie˙. WedÏug niego, to nie tyle za to, ˙e
ukradÏ, ile za to, ˙e nie zd·˙yÏ nale˙ycie opanowa„ metodÂ kradzie˙y wedÏug nowego,
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sowieckiego systemu. CaÏego wyroku nie odsiedziaÏ. Zwolnili go na podstawie umowy Stalin –
Sikorski jako byÏego obywatela polskiego do 1939-go roku. Przed wojn· sÏu˙yÏ w polskim
wojsku i widocznie st·d jego wysokie wyniki w ostrym strzelaniu, za co go te˙ wyrÔ˙niano na
kompanijnych apelach. Do dowÔdcy mÔwiÏ tylko po polsku; pytaÏem go dlaczego wÏaÛnie po
polsku ? Bo tak mi siÂ podoba, niech siÂ moskal po polsku nauczy. Pewnej nocy przyszli go
zabra„. Widocznie za wiele paplaÏ i to coÛ nie bardzo miÏego dla sowieckiego ucha. ZalazÏ pod
doln· pryczÂ - szczekaÏ, beczaÏ, miaukał. W koÓcu go wyci·gnÂli i zabrali. Mnie jeszcze zd·˙yÏ
szepn·„: zobaczysz, gÔwno mi zrobi·, mam swoje sposoby. I rzeczywiÛcie. Pod koniec 45-go
roku przypadkowo spotkaÏem go na ulicy w Taszkiencie. Bardzo siÂ mn· ucieszyÏ. No i co,
powiada, nie mÔwiÏem ci ? Wszystkich ich wykoÏowaÏem i to tak, ˙e nie tylko mi nic nie zrobili,
ale te˙ z wojska wyrzucili i na dodatek dali wariackie papiery i kazali na oczy siÂ wiÂcej nie
pokazywa„. Na pytanie co ty teraz robisz, uÛmiechn·Ï siÂ po szelmowsku – a co mam robi„ ? Do
swojego starego fachu wrÔciÏem. SÏuchaj bracie, powiada do mnie, mo˙e w czymÛ trzeba ci
pomÔc ? Dla ciebie wszystko zrobiÂ. Fajny byÏeÛ kumpel w tej AÏma-Acie. ObeszÏo siÂ bez jego
pomocy. Nigdy wiÂcej go nie widziaÏem.
WiÂkszoÛci w naszej kompanii kompanii powodziÏo siÂ nieźle. Mieli du˙o pieniÂdzy
jeszcze z cywila. NiektÔrzy z nich nosili pod koszul· rodzaj “nacielnych” pasÔw w ktÔrych
trzymali swoje pieni·dze. KÏopot tylko mieli kiedy prowadzono nas do Ïa¯ni. Widocznie i ten
problem potrafili jakoÛ rozwi·za„, bo nie sÏyszaÏem ˙adnych ˙alÔw z tego powodu.
W tym mniej wiÂcej czasie w AÏma-AtyÓskim studium filmowym nakrÂcano drug·
czÂÛ„ historycznego filmu “Iwan Gro¯ny”. Batalistyczne sceny krÂcono zazwyczaj w nocy,
posÏuguj·c siÂ nami, ˙oÏnierzami. Przebierano nas w stare stroje i kazali coÛ tam wykrzykiwa„. W
jednej scenie ja i kilku innych przebranych za mnichÔw, z pochodniami, zbiegliÛmy ze schodÔw z
krzykiem: Na KazaÓ, na KazaÓ. Innym razem braliÛmy udziaÏ w scenie koronacji. Wprowadzono
nas do du˙ej sali ze stoÏami zastawionymi wszelkiego rodzaju dobrami kunsztu kulinarnego. W
pierwszej chwili zaczÂliÛmy ÛlinkÂ przeÏyka„ i od razu bractwo szturmem puÛciÏo siÂ na te
zastawione stoÏy. Jakie˙ byÏo nasze rozczarowanie. OkazaÏo siÂ, ˙e te wszystkie cuda
gastronomiczne byÏy sztuczne – z gipsu albo z drzewa. W tym˙e studio zobaczyÏem kiedyÛ
“˙ywego” Sergiusza Eisensztajna, czoÏowego sowieckiego re˙ysera (m.in. Pancernik Potiomkin) i
NikoÏaja Czerkasowa wybitnego sowieckiego aktora odtwarzj·cego gÏÔwn· rolÂ w tym wÏaÛnie
filmie.
√wiczenia odbywaliÛmy na polu wiczebnym 8 kilometrÔw od naszych koszar.
WyruszaliÛmy wczesnym rankiem obÏadowani sprzÂtem „wiczebnym. Podczas jednego „wiczenia
miaÏ miejsce doÛ„ przykry incydent. ProwadziÏ „wiczenia mÏody, tylko co upieczony oficerek –
Uzbek. Zziajanych, spoconych i obładowanych sprzÂtem doprowadziÏ do bagniska i rokazaÏ
kontynuowa„ marsz poprzez bagnisko. ZatrzymaliÛmy siÂ. On, czerwony na twarzy ryczy:
naprzÔd! A my nic – stoimy i ani kroku dalej. Drugi raz: naprzÔd ! A my ci·gle nic. Chc·c da„
osobisty przykad, puÛciÏ siÂ sam w to bagno. My stoimy i przypatrujemy siÂ tej scenie bez
jednego sÏowa, ale do bagna nie wchodzimy. Widocznie musiaÏ siÂ zreflektowa„ w
bezsensownoÛci zaistniaÏej sytuacji, wyskoczyÏ z bagna i poleciaÏ szuka„ naszego dowÔdcÂ
kompanii. WrÔciÏ z nim. DowÔdca kompanii strasznie na nas krzyczaÏ, groziÏ, pieniÏ siÂ - ale do
bagna nie zaganiaÏ. Obaj odeszli i zostawili nas na skraju bagniska. Dopiero po kilku minutach
zdaliÛmy sobie sprawÂ z tego co zaszÏo i jakie konsekwencje bÂdziemy musieli ponosi„ za
niewykonanie rozkazu. Ciarki nam chodziÏy po plecach. W tym dniu wiÂcej „wiczeÓ nie byÏo.
WrÔciliÛmy do koszar i peÏni obaw czekaliÛmy na rezultaty naszego postÂpku. Ten mÏody oficer
wiÂcej siÂ nie pojawiÏ. Nasz dowÔdca kompanii te˙ o tym nie wspomniaÏ.
Widocznie ten incydent musiaÏ by„ rozpatrywany na szczeblu wy˙ej kompanijnego, bo
ukry„ czegoÛ takiego przecie˙ nie mo˙na byÏo, a konsekwencje tej, mimo wszystko
niesubordynacji mogÏy by„ niemniej dotkliwe dla naszego dowÔdcy kompanii. Nasi “domoroÛli
stratedzy i politycy” wygotowali mniej wiÂcej tak· wersjÂ: naszego dowÔdcÂ a szczegÔlnie tego
mÏodego oficera musieli zdrowo “opieprzy„” i powiedzie„ mu, ˙e my, ˙oÏnierze to te˙ ludzie z
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krwi i koÛci i nale˙aÏo nam wpierw da„ nieco ochÏon·„ i dopiero po tym zagoni„ w to bagno. No
i czego te ˙ydowskie gÏowy nie potrafi· wymyÛle„ ? W dzisiejszych czasach powiedziano by, ˙e
nasza kompania to same Kissingery – jeden w jeden.
W AÏma-Acie nasz· kompaniÂ czasami u˙ywano do peÏnienia sÏu˙by garnizonowej. Na
drugim koÓcu miasta byÏa nieczynna cerkiew prawosÏawna i w niej urz·dzono karny batalion.
Tam formowano grupy “karniakÔw” (sztrafnikÔw) i stamt·d pod konwojem wysyÏano ich do
frontowych batalionÔw karnych dla okupienia krwi· winy wobec ojczyzny. KiedyÛ, w ramach tej
sÏu˙by peÏniÏem wartÂ przy “haupwachcie” (rodzaj aresztu) batalionowej. Kilka dni przedtem
wÏamano siÂ do tzw. “chleborezki” (pomieszczaenie do skÏadania chleba). Facet wybiÏ ÛcianÂ,
wlazÏ do Ûrodka i zacz·Ï wynosi„ bochenki chleba. PrzyÏapano go i wymierzono najwy˙sz· karÂ
- 10 dni ÛcisÏego aresztu. “”cisÏoÛ„” polegaÏa na tym, ˙e aresztant byÏ uprawniony do gor·cej
strawy tylko co drugi, parzysty dzieÓ. W dni nieparzyste otrzymywaÏ tylko chleb i wodÂ. Jakie
znaczenie dla “karniakÔw” w ich poÏo˙eniu z wisz·cym nad gÏow· mieczem Demoklesa miaÏa
taka dziecinna kara? Chyba Ûmieszne, ale jakoÛ, mo˙e i symbolicznie, nale˙aÏo tego wÏamywacza
ukara„. Posadzi„ do wiÂzienia ? To tylko korzyÛ„ dla niego. Zastrzeli„ ? Szkoda dla paÓstwa.
Ten aresztant widocznie urz·dziÏ sobie legowisko przy zakratowanym okienku. Przez prawie caÏ·
moj· trzygodzinn· wartÂ “zabawiaÏ” mnie rozmow·. Wtem podszedÏ inny, “wolny” karniak z
dwoma kocioÏkami - zup· i drugim daniem, bo wÏaÛnie byÏa pora obiadowa. ZbaraniaÏem, bo dziÛ
byÏ nieparzysty dzieÓ i gor·ca strawa siÂ nie nale˙aÏa. Ten aresztowany zacz·Ï mnie “obrabia„”
na wszystkie strony, ˙e dziÛ on, a jutro mogÂ by„ ja, Ŝe co mi to szkodzi i tak nikt tego nie widzi
itd. Trzeba przyzna„, ˙e byÏ bardzo elokwentny i widocznie udaÏo mu siÂ mnie przekona„.
PomyÛlaÏem sobie – nie wiadomo co go jutro czeka (wÏaÛciwie to wiadomo byÏo). PrzepuÛciÏem te
dwa kocioÏki. I kiedy on wydawaÏ je ju˙ puste, nagle jak spod ziemi wyrÔsÏ przede mn· dowÔdca
tego karnego batalionu. Pierwsze jego sÏowa byÏy: przecie˙ was (forma per “wy”) uprzedzili, ˙e
dziÛ ten aresztant jest na “gÏodnej” diecie i gor·ca strawa mu nie przysÏuguje. Zacz·Ïem
mamrota„ jakieÛ usprawiedliwienie ktÔrego on i sÏucha„ nie chciaÏ. KazaÏ mnie na gÏos
zawezwa„ mego “rozwodz·cego” z mojej jednostki. Ten przyleciaÏ jeszcze z dwoma, te˙ z mojej
jednostki, dopytuj·c siÂ co siÂ staÏo. DowÔdca batalionu wyjaÛniÏ im, a mnie na miejscu
wymierzyÏ karÂ 10 dni ÛcisÏego areszru ztym, ˙e karÂ miaÏem odbywa„ nie tu, tylko w mojej
macierzysatej jednostce. Mojemu “rozwodz·cemu” rozkazaÏ, a˙eby ten poinformowaÏ naszego
dowÔdcÂ i ten potwierdziÏ naÏo˙on· na mnie karÂ i zatroszczyÏ siÂ o jej wykonanie. Na miejscu
zdjÂto mi pas i “obmotki” (powijacze zastÂpuj·ce buty z cholewami). Obaj konwojenci wÏo˙yli
sztyki (bagnety) na broÓ i tak przez caÏe miasto pomaszerowaliÛmy w kierunku naszych koszar.
Po drodze ludzie siÂ zatrzymywali i z politowaniem kiwali gÏowami, ˙e taki mÏody a ju˙
przestÂpca i na pewno na rozstrzelanie go prowadz·. Nasz dowÔdca przyj·Ï
raport
“rozprowadzaj·cego”, popatrzyÏ na mnie bez jakiegoÛ specjalnego wyrazu i kazaÏ zaprowadzi„
do naszego zaimprowizowanego aresztu. O parzystych i nieparzystych dniach jakoÛ nie
wspomniaÏ. PrzespaÏem t· pierwsz· noc w areszcie i ju˙ na drugi dzieÓ posÏano mnie na kuchniÂ
czyÛci„ kartofle. Zawsze bÂd·c bli˙ej kuchni to jakoÛ przyjemniej ani˙eli na „wiczeniach.
Jednym sÏowem miaÏem 10 dobrych i sytych dni, prawie jak na jakimÛ urlopie. NiektÔrzy z moich
kompanijnych kolegÔw prÔbowali mi nawet zazdroÛci„.
Pewnego dnia, mogÏo to by„ w poÏowie lata 43-go roku, oznajmiono nam, ˙e mamy by„
gotowi bo dziÛ wyruszamy w dalek· drogÂ. OpuszczaliÛmy nasze koszary bez nostalgicznych
ci·got, jakkolwiek czuÏo siÂ jakieÛ napiÂcie, szczegÔlnie wÛrÔd starszych. PomaszerowaliÛmy do
punktu zbornego przy stacji kolejowej. Tam ju˙ byÏo wiele innych jednostek z AÏma-Aty i
pobliskich okolic. ZaczÂliÛmy siÂ Ïadowa„ do podstawionych wagonÔw towarowych. Celu naszej
podrÔ˙y nam nie ujawniono. Nie s·dzÂ zreszt·, a˙eby nawet nasze dowÔdztwo miaÏo jakieÛ
pojÂcie o tym. ByÏa to przecie˙ ÛciÛle przestrzegana tajemnica wojskowa w odniesieniu do ruchu
wojsk. Wydano nam nowe sorty mundurowe. Pod wieczÔr ruszyliÛmy. Nasz komendant eszaÏonu,
w randze majora, na ka˙dej wÂzÏowej stacji otrzymywaÏ marszrutÂ tylko do nastÂpnej stacji.
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Po drodze dostawaliÛmy suchy prowiant – konserwy, suchary, cukier, czasem nawet
Ûwie˙y chleb, w zale˙noÛci od inwencji naszego komendanta i jego umiejÂtnoÛci egzekwowania
tego, co nam siÂ nale˙aÏo, w komendaturach wojskowych na trasie naszej marszruty. W naszym
eszaÏonie byÏ wydzielony specjalny wagon dla dowÔdztwa i sÏu˙by sanitarnej. O ciepÏ· strawÂ
ka˙dy indywidualnie musiaÏ siÂ zatroszczy„. GotowaliÛmy sobie zupy z zawartoÛci puszek
konserwowych dodaj·c do tego suchary dla otrzymania gÂÛciejszej mazi dla lepszego zapeÏnienia
naszych gÏodnych ˙oÏ·dkÔw. Czego mieliÛmy pod dostatkiem to “kipiatku” - gor·cej wody, ze
specjalnych kranÔw na ka˙dej stacji kolejowej (o tym epokowym rosyjsko-sowieckim
“wynalazku” ju˙ wspomniaÏem na poprzednich stronach). Na ka˙dej stacji, gdzie tylko eszaÏon
przystawaÏ, natychmiast zabÏyskiwaÏy zaimprowizowane ogniska i zaczynaÏo siÂ kucharzenie). Co
trzeba przyzna„, ˙e z wagonu dowÔdczego otrzymywaliÛmy informacjÂ ile czasu “stojanka”
bÂdzie trwaÏa. ChodziÏo o to a˙eby ludzie wiedzieli ile czasu maj· do dyspozycji i na gotowanie i
na ewentualne pokupki na przygodnych bazarach. WyjÛcie i powrÔt musiaÏy by„ meldowane
“starszemu” ka˙dego wagonu. Na ogÔÏ byÏo to przestrzegane, albowiem uprzedzono nas, ˙e nie
przyjÛcie na czas i “zagubienie” eszaÏonu uwa˙ane bÂdzie za dezercjÂ, z wszystkimi
wynikaj·cymi z tego konsekwencjami. A co za to groziÏo, wszyscy dobrze o tym wiedzieli. W
niemniejszym stopniu stanowiÏo to te˙ troskÂ dowÔdztwa, bo ono dobrze wiedziaÏo, ˙e na
docelowej stacji bÂdzie siÂ musiaÏo rozlicza„ z iloÛci ludzi otrzymanych w AÏma-Acie i iloÛci
przywiezionych na miejsce. Liczyli siÂ ˙ywi i martwi (kilka takich przypadkÔw byÏo). Dok·d siÂ
ludzie rozpierzchali, ju˙ wspomniaÏem.
Na przystacyjnych bazarczykach zawsze szukano czegoÛ zjadalnego, dla uzupeÏnienia
wojskowych racji ˙ywnociowych. Dla tych co mieli pieni·dze, nie byÏo problemu. Ale co robili
tacy ktÔrzy pieniÂdzy nie mieli ? W AÏma-Acie dostaliÛmy przecie˙ piÂkne amerykaÓskie buty
do sznurowania, skarpetki, chusteczki (!?) i inne “szmoncesy”. Poza tym, niektÔrym bardziej
przewiduj·cym udaÏo siÂ wtedy nie zwrÔci„ wszystko stare, a to te˙ byÏ chodliwy towar do
wymiany, szczegÔlnie w czasie wojny. Byli nawet tacy co “wymieniali swoje nowe amerykaÓskie
buciory na stare butopodobne szkraby z odpowiednim dodatkiem ekwiwalentu ˙ywnoÛciowego;
swoj· now· bieliznÂ, rÔwnie˙ portki na stare, brudne szmaty i temu podobne. Za to te˙ groziÏy
kary, ale to byÏo ryzyko ktÔre trzeba byÏo ponosi„ je˙eli ktoÛ ju˙ tak bardzo dbaÏ o zapeÏnienie
swego puza. Za to przecie˙ nie stawiano pod ÛcianÂ i nie rozstrzeliwano. W koÓcu jechaliÛmy nie
na bal tylko na front. Je˙eli kogoÛ przyÏapano na takim “handlu” odzie˙owym, to sadzano go na
kilka dni do specjalnego wydzielonego wagonu-haubwachty o chlebie i wodzie, strasz·c przy
tym, ˙e ta wÏaÛciwa, du˙a kara bÂdzie im “wypÏacona” po przybyciu na miejsce. Strachy na
lachy. Inni, bardziej “sprytni”, “Knyszopodobni” ( o lwowskim Knyszu ju˙ przedtem
wspomniaÏem) osobnicy wypatrywali stoj·ce zamkniÂte wagony, wÏamywali siÂ - albo od gÔry,
czÂÛciej od doÏu i wynosili stamt·d, je˙eli byÏo co. Tego rodzaju “operacje” mo˙na byÏo
przeprowadza„ tylko na stojankach i noc·. Tutaj ryzyko ju˙ byÏo rzeczywiÛcie bardzo du˙e, bo
groziÏo zastrzeleniem przez uzbrojon· milicjÂ kolejow·. A jednak byli tacy “zawodowcy” ktÔrzy
na to szli. Je˙eli “operacja” byÏa udana, to z rana, przy dziennym Ûwietle, nasz eszaÏon ju˙ byÏ
daleko od miejsca przestÂpstwa. Ja osobiÛcie, nie uczestniczyÏem ani w wy˙ej opisanym “handlu”
odzie˙owym a tym bardziej w “operacjach” wagonowych. Do takich “szkÔÏ” ja nigdy nie
chodziÏem. Mnie musiaÏy wystarczy„ otrzymywane wojskowe racje ˙ywnoÛciowe. W sumie,
wcale nie byÏy one a˙ tak zÏe i z gÏodu siÂ nie umieraÏo. WedÏug dzisiejszych kryteriÔw –
kalorycznie byÏy wystarczaj·ce.
ByÏo te˙ te˙ kilka wypadkÔw “samouszkodzeÓ” fizycznych celem unikniÂcia frontu.
Jeden taki zapamiÂtaÏem. ⁄oÏnierz, zdaje siÂ Kazach, zalazÏ pod najni˙sz· narÂ, a mo˙na tam byÏo
tylko wpeÏzn·„, jadÏ sÔl i zapijaÏ wod·. Wszystko to sobie przedtem przygotowaÏ. Po iluÛ tam
dniach jÂki i dochodz·cy stamt·d smrÔd ujawniÏy go. Z trudem udaÏo siÂ go stamt·d wyci·gn·„,
do tego stopnia napÂczniaÏ, spuchÏ. WidziaÏem go i tÂ jego twarz, z ktÔrej wyzieraÏy maleÓkie,
w·skie szparki oczu. Mo˙e dlatego okreÛliÏem go jako Kazacha ? W sumie przecie˙ to on zrobiÏ
a˙eby ˙y„ a nie umrze„. Zabrali go do wagonu sanitarnego. Co z nim w koÓcu zrobili - pojÂcia
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nie mam. WÏaÛnie wtedy przypomniaÏ mi siÂ “mÔj” Knysz. On na pewno znalazÏby jakiÛ inny,
m·drzejszy sposÔb.
Na podstawie nazw mijanych miast zorientowaliÛmy siÂ o kierunku naszej marszruty.
Nasz eszÏon zmierzaÏ w kierunku pÔÏnocno-zachodnim. Dawno pozostawiliÛmy za sob·
Centraln· AzjÂ. ByliÛmy na terytorium Rosyjskiej Federacji. ZaczÂliÛmy mija„ miasta,
miasteczka i wsie niedawno wyzwolone przez sowieckie wojska.Zniszczenia i nÂdza byÏy nie do
opisania. MinÂliÛmy OrszÂ i SmoleÓsk. WjechaliÛmy na ziemie BiaÏoruskiej Republiki. Kilka dni
staliÛmy w niedawno wyzwolonym MiÓsku, stolicy Republiki. Na ulicach mnÔstwo wojska i
partyzantÔw tylko co wyszedÏszych z lasÔw. W mieÛcie byÏo du˙o niemieckich magazynÔw
ktÔrych Niemcy nie zd·˙yli zniszczy„. WÏadza jeszcze siÂ nie ustabilizowaÏa. Ka˙dy braÏ co
tylko mÔgÏ. Przy tej sposobnoÛci i myÛmy siÂ trochÂ “obÏowili”. Nasz eszaÏon ruszyÏ dalej,
zostawiaj·c za sob· BiaÏoruÛ. WjechaliÛmy na terytorium Litewskiej Republiki. MinÂliÛmy
Wilno i Kowno (Vilnius i Kaunas). Tam te˙ postoje byÏy trochÂ dÏu˙sze. W Wilnie widziaÏem
BramÂ Ostrobramsk·; mo˙na byÏo rozmÔwi„ siÂ po polsku. Pokazano mi z daleka cmentarz na
wzgÔrzu na ktÔrym kiedyÛ zÏo˙ona byÏa urna z sercem JÔzefa PiÏsudskiego.
W Kownie poszliÛmy popatrze„ na miasto. Cywilnej wÏadzy jako takiej jeszcze nie byÏo.
Specjalnych zniszczeÓ nie widzieliÛmy. Na ulicach peÏno byÏo szyldÔw i ogÏoszeÓ po niemiecku.
ZachodziliÛmy do opuszczonych budynkÔw w ktÔrych tylko niedawno gnie¯dziÏy siÂ rÔ˙nego
rodzaju instytucje niemieckie. Nie braliÛmy niczego i to wcale nie z jakiejÛ przesadnej
uczciwoÛci, a po prostu dlatego, ¯e nie znale¯liÛmy tam niczego takiego co jaklo ˙oÏnierzowi
mogÏoby siÂ przyda„. Szmaty, firanki, ˙yrandole, fortepiany, meble ? Psu na budÂ to nam byÏo
potrzebne. Czego byÛmy siÂ nie byli wyrzekli, to ˙arcia. A wÏaÛnie tego nie byÏo.
WyjechaliÛmy poza Kowno i zatrzymaliÛmy siÂ na maÏej stacyjce nazwÂ ktÔrej nie
zapamiÂtaÏem. To byÏ koniec naszej marszruty. Ile nam to w sumie wziÂÏo czasu – nie pamiÂtam.
Przypuszczam, ˙e parÂ tygodni.
ZaczeÏo siÂ przekazywanie nas nowemu dowÔdztwu. Nikomu nie przypomniano
przewinieÓ z czasÔw podrÔ˙y. Widocznie wszystkie grzechy zostaÏy przebaczone – jak na
ÛwiÂtym sakramencie. Zaprowadzono nas do zaimprowizowanej Ïa¯ni, wydano nowe
umundurowanie, nakarmiono ciepÏ· straw· z polowej kuchni wojskowej i przydzielono jako
uzupeÏnienie do frontowej jednostki o przydÏugawej nazwie, ktÔra do dziÛ pozostaÏa mi w
pamiÂci: 84-a gwardiejskaja krasnoznamionnaja, dnieprowsko-niemenskaja, ordena Suworowa
wtoroj stepeni dywizja. Dano nam dwa dni na odpoczynek a potem przetransportowano
ciÂ˙arÔwkami do miejsca stacjonowania dywizji na terenie Prus Wschodnich. LiczyÏo siÂ to jako
III-ci BiaÏoruski Front dowodzony przez generaÏa puÏkownika (?) Czerniachowskiego. Podobno
byÏ bez jednej nogi. PÔ¯niej zgin·Ï w czasie bombardowania jego sztabu. W tym czasie na tym
froncie panowaÏ tzw. “Stillstand” czyli zacisze. Nasza dywizja utrzymywaÏa pewien okreÛlony
odcinek frontu. Nasze okopy byÏy naprzeciwko okopÔw niemieckich. Specjalnych dziaÏaÓ z obu
stron nie notowano, jakkolwiek od czasu do czasu miaÏa miejsce obustronna wymiana ognia
artyleryjskiego. Nakazano nam w ci·gu dnia nie opuszcza„ okopÔw bo Niemcy mieli wystawone
czujki snajperskie i polowali na ka˙dego pojedynczego ˙oÏnierza. Powiedziano nam, ˙e naprzeciw
nas Niemcy ustawili jednostkÂ WÏasowcÔw i ˙e siÂ do niewoli nie bierze. Ci WÏasowcy musieli
widocznie rÔwnie˙ o tym wiedzie„, bo im siÂ wcale nie spieszyÏo do ruskich. Z ˙oÏnierskich
opowiadaÓ wiadomo byÏo, ¯e walczyli bardzo zaciekle. Wci·gu dnia Niemcy wystawiali
wzmocnione gÏoÛniki transmituj·c propagandÂ w jÂzyku rosyjskim nawoÏuj·c do przechodzenia
do nich, wymieniaj·c wszystkie bÏaga jakie tam na niego czekaj·. Nadawali te˙ Ïadn·, nam
znajom· muzykÂ i piosenki rosyjskie. WÏaÛnie wtedy zaczynaÏa siÂ wymiana artyleryjska. Z
naszej strony chodziÏo o to a˙eby tÂ propagandÂ zagÏuszy„. Jedzenie przywo˙ono przed Ûwitem,
kiedy jeszcze byÏo ciemno. Za dnia byÏo to niemo˙liwe, bo na ka˙dy ruch po naszej stronie
Niemcy zaczynali ostrzeliwanie. Karmili nas nie¯le, wedÏug frontowych racji ˙ywnoÛciowych
wydatnie rÔ˙ni·cych siÂ od takowych w jednostkach rezerwowych na zapleczu. Jasne, ˙e wina i
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czekolady, jak u NiemcÔw, nie dawano. W czasie chÏodÔw czasem wydawano porcje czystego
spirytusu.
WiedzieliÛmy, ˙e Sowieci szykuj· siÂ do ofensywy. WÛrÔd ˙oÏnierzy kr·˙yÏy sÏuchy, ˙e
w pobli˙u naszego odcinka ulokowane specjalne jednostki 4-ej armii nazywan· “udarn·” tzn.
“uderzeniow·”; to wÏaÛnie oni mieli za zadanie przerwa„ niemieck· liniÂ obrony. ByÏy te˙ sÏuchy,
˙e obok nas stacjonuje karny batalion, bo rzekomo na tym odcinku sowieckie dowÔdztwo
spodziewaÏo siÂ przerwania naszych linii. W warunkach bojowych karny batalion zawsze szedÏ w
parze z tzw. “zagraditielnym otriadom” to znaczy jednostk· wojsk N.K.W.D. wykluczaj·c·
jakikolwiek odwrÔt. O “karniakach” mÔwino: ”grud¯ w krestach ili goÏowa w kustach” co znaczy:
pierÛ w krzy˙ach (ordery, odznaczenia) albo gÏowa w krzakach.
W tym mniej wiÂcej czasie zacz·Ïem odczuwa„ jakieÛ zmiany zdrowotne. Pierwszy
symptom to byÏ brak apetytu. ⁄oÏnierz bez apetytu ? CzegoÛ takiego w tej wojnie siÂ nie zdarzaÏo.
Nic mi przez gardÏo nie przechodziÏo. CzuÏem jak mi siÏy uciekaj·. Bardzo schudÏem i po˙ÔÏkÏem.
Wszystko byÏo podobne do tego, jak za pierwszym razem. Podejrzanie zaczÂÏa wygl·Ûda„
poprzednio zasklepiona rana na szyii i powiÂkszone “gÂsie jajo” pod pach·. MusiaÏo to nie ujÛ„
uwadze mojego bezpoÛredniego dowÔdcy. SpytaÏ co mi jest, na co konkretnej odpowiedzi nie
miaÏem, bo oprÔcz ogÔlnej sÏaboÛci i braku apetytu niczego specjalnego nie odczuwaÏem. PoleciÏ
mi jutro nad ranem razem z kuchni· polow· wyjÛ„ z okopu i zgÏosi„ siÂ u niego w jego
“ziemiance”. Tam on ju˙ czekaÏ na mnie a naszym sznitariuszem; ten mnie ogl·dn·Ï i wedÏug
niego niczego specjalnego u mnie nie stwierdziÏ. Pomimo tego, mÔj dowÔdca nakazaÏ
sanitariuszowi a˙eby mnie zaprowadziÏ do sanitariusza batalionu (sanbat) stacjonuj·cego w lesie,
o kilka kilometrÔw od naszej linii i a˙eby tam mnie zbadaÏ prawdziwy lekarz. Z trudem, ale jakoÛ
siÂ dowlokÏem. ZbadaÏa mnie kobieta-lekarka w mundurze i stwierdziÏa, ˙e oprÔcz
zaczerwienienia szyii i guza pod pach· niczego nie znajduje i poleciÏa mojemu sanitariuszowi
a˙eby zabraÏ mnie
z powrotem na liniÂ. ByÏem na tyle zobojÂtniaÏy, widocznie ze sÏaboÛci, ˙e
nie tylko nie oponowaÏem, ale ˙adnych dodatkowych wyjaÛnieÓ nie dawaÏem; zreszt·, ta lekarka
o ˙adne wyjaÛnienia z mojej strony nie prosiÏa. Sanitariusz miaÏ jeszcze coÛ do zaÏatwienia i kazaÏ
mi poczeka„ na niego w tym samym miejscu. UsiadÏem na ziemi, oparÏem siÂ o drzewo i
czekaÏem. PrzechodziÏ tamtÂdy jakiÛ kapitan, z brÔdk·, widocznie lekarz. Przystan·Ï i spytaÏ co
tu robiÂ. OpowiedziaÏem mu pokrÔtce z czym mnie tu przyprowadzono i ˙e czekam na mego
sanitariusza a˙eby z nim wrÔci„ na liniÂ. Nie wiem czym siÂ ten lekarz kierowaÏ, czy moim
wygl·dem, czy te˙ z ciekawoÛci zawodowej albo zwykÏ· czÏowiecz· litoÛci· - doÛ„, ˙e wzi·Ï
mnie do swojego namiotu, zacz·Ï bardzo szczegÔÏowo mnie bada„, a zwÏaszcza to
zaczerwienienie na szyii i guz pod pach· i zadawa„ rÔ˙ne pytania, du˙o pytaÓ. WyszedÏ i
wkrÔtce wrÔciÏ z innym lekarzem. Ten mnie rÔwnie˙ ogl·daÏ; coÛ ze sob· poszeptali i w koÓcu
ten co mnie “znalazÏ” siedz·cego powiedziaÏ do mnie: “moÏodoj czeÏowiek, wam u˙ fronta bolsze
nie widat”. ZaprowadziÏ mnie do du˙ego namiotu w ktÔrym staÏo kilka ÏÔ˙ek. Rozebrano mnie
(niezwykÏe uczucie po tak dÏugim czasie nie rozbierania siÂ) i poÏo˙ono do polowego ÏÔ˙ka z
podÛcielonym biaÏym przeÛcieradÏem i drugim takim do przykrycia. PrzypomniaÏ mi siÂ szpital w
Leninpolu w Kirgizji i lekarka, Ziunaida Chansanowa, o czym wspomniaÏem na poprzednich
stronach.
Ten obecny to widocznie byÏ szpital polowy. Przele˙aÏem tam kilka dni i potem zawie¯li
mnie do innego szpitala, o wy˙szej randze, widocznie frontowego, ileÛ tam kilometrÔw od frontu.
Szpital zajmowaÏ budynek wiejskiej szkoÏy (w czasie wojny widocznie szkoÏy byÏy zajmowane
albo na koszary albo te˙ na szpitale). Tam zrobiono mi wszystkie badania i analizy i stwierdzono,
˙e mam gru¯licÂ gruczoÏÔw limfatycznych i to w bardzo zaawansowanym stopniu i ˙e oni, w tym
szpitalu, niczym mi pomÔc nie mog·. Do tej gru¯licy ju˙ za pierwszym razem zd·˙yÏem siÂ
przyzwyczai„, ale do “zaawansowanego” stopnia jeszcze nie. PrawdÂ mÔwi·c, nie
przypuszczaÏem, ˙e ta choroba mo˙e mie„ “nawroty”. ByÏem przekonany, ˙e ju˙ siÂ z niej
wyleczyÏem. Jeszcze jeden dowÔd, ˙e ˙ycie pÏata figle. Postanowili mnie odprawi„, i to szybko do
Kowna (Kaunas). Nie pamiÂtam ile czasu ta podrÔ˙ wziÂÏa i czym mnie wieziono.
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W casie wojny wszystkie szpitale w pasie przyfrontowym nazywano “choziajstwo”
(gospodarstwo) i nazwiskiem naczelnika szpitala. Mnie zawieziono do “Chaziajstwa Epsztejna”.
Naczelny, lekarzem tego szpitala byÏ lekarz-puÏkownik Epsztajn. Szpital mieÛciÏ siÂ w budynku
jednej z klinik wydziaÏu medycznego Uniwersytetu Kaunaskiego; zapamiÂtaÏem ulicÂ Mickiewiczjusa, (od Adama Mickiewicza, ktÔrego Litwini uwa˙ali za “swojego”) nad sam· rzek·
Niemen. Ten szpital nie byÏ szpitalem dla rannych ˙oÏnierzy; to byÏ szpital chorÔb wenÂtrznych
dla ˙oÏnierzy choroba ktÔrych byÏa spowodowana przebywaniem na froncie. Tak to siÂ nazywaÏo
oficjalnie i tak te˙ byÏo w rzeczywistoÛci. Przewa˙ali w tym szpitalu chorzy na gru¯licÂ pÏuc. Ja z
t· moj· gru¯lic· stanowiÏem chyba wyj·tek. Nie przypominam sobie o jeszcze kimÛ z t· sam·
diagnoz·. Przypomina to trochÂ dowcip o dwÔch paralitykach. Jeden ze zwyczajnym parali˙em,
drugi z parali˙em na tle syfilitycznym; rozmowa miÂdzy nimi: ten pierwszy – ja tu jestem ze
zwyczajnym parali˙em, a pan kolega ? Ten drugi, z nutk· dumy w gÏosie – ja te˙ mam parali˙, ale
ten mÔj jest postÂpowy. Personel byÏ bardzo oddany; powiedziaÏbym, ˙e caÏe swoje serce oddawaÏ
chorym. Bo chyba tylko narÔd rosyjski, ten prosty narÔd zdolny jest do tylu samopoÛwiÂceÓ.
Niestety jednak, tragedi· historyczn· tego narodu zawsze byli jego rz·dziciele, jego wÏadcy. Z
tego Kaunaskiego szpitala zapamiÂtaÏem lekarkÂ - oficera, AnnÂ WÏadimirown·, dobrego i
szlachetnego czÏowieka.
MÔj stan pogarszaÏ siÂ z dnia na dzieÓ. PrzestaÏem schodzi„ z ÏÔ˙ka. Nie jadÏem. ByÏem
chudy jak szczepka. Robili wszystko co byÏo w ich mocy, raz nawet robili mi przelewanie krwi.
Wszystko bez jakiegokolwiek skutku. MÔj stan widocznie musiaÏ ju˙ by„ na tyle beznadziejny,
˙e przeniesino mnie do pomieszczenia w suterenie nazywanego “przedsionkiem” do lepszego ze
ÛwiatÔw. ByÏo tam kilka ÏÔ˙ek z delikwentami ktÔrzy ju˙ predtem zd·˙yli “wyplu„” swoje pÏuca.
Dwa razy dziennie przychodziÏa pielÂgniarka z prÔbami dokarmiania. Nie byÏo dnia ˙eby stamt·d
kogoÛ nie wynieÛli. Ja le˙aÏem z otwartymi oczami. Na pytania nie reagowaÏem. PielÂgniarka
przykÏadaÏa ucho do mojej piersi by stwierdzi„ czy jeszcze dyszÂ. Ile dni przele˙aÏem – nie wiem.
Widocznie dÏu˙ej ani˙eli przewidywaÏa “norma” dla takich jak ja. Nie wiem komu znudziÏa sie ta
“zabawa w umarlaka”. Lekarze kazali mnie przenieÛ„ z powrotem na gÔrne piÂtro i sztucznie
dokarmia„.
Tak samo jak za poprzednim razem wiedziaÏem, ˙e je˙eli zacznÂ jeÛ„ to mo˙e bÂdÂ miaÏ
szanse wy˙y„. Nie pamiÂtam jak dÏugo ten stan trwaÏ. Po pewnym casie zaczÂÏo mi siÂ wydawa„,
˙e coÛ jak gdyby siÂ ruszyÏo. ZaczÂto mnie karmi„ Ïy˙k·. Bardzo wolno, ale zaczynaÏem
reagowa„ na to co siÂ wokoÏo mnie dzieje. Kierownictwo szpitala zdecydowaÏo umieÛci„ mnie na
liÛcie ewakuacyjnej wgÏ·b Rosji. JakiegoÛ tam dnia, byÏa ju˙ zima, zawieziono mnie na stacjÂ
kolejow· i umieszczono w poci·gu sanitarnym zmierzaj·cym w kierunku przeciwnym sk·dyÛmy
w swoim czasie przybyli. Mo˙e by„, ˙e zmiana klimatu rÔwnie˙ miaÏa jakiÛ wpÏyw na mÔj stan.
PomogÏo i po trochÂ zacz·Ïem jeÛ„. Nie pamiÂtam ile czasu ta podrÔ˙ trwaÏa. W ka˙dym razie,
musiaÏo to by„ pod koniec 1944-go roku. Zima byÏa ju˙ w peÏni. Przywieziono nas na stacjÂ
Dzier˙yÓsk, niedaleko du˙ego miasta przemysÏowego, Gorkij, dziÛ Ni˙nyj Nowgorod.
Sanitarkami wojskowymi przewieziono nas do sanatorium przeciwgru¯liczego poÏo˙onego w
gÏÂbi sosnowego lasu. PÔ¯niej prÔbowaÏem tÏumaczy„, ˙e wprawdzie mam gru˙licÂ, ale nie pÏuc i
tylko brakuje a˙eby do mojej gru¯licy limfÔw przyczepiÏa siÂ jeszcze gru¯lica pÏuc. Nic siÂ nie
martw, mÔwili lekarze w tym nowym miejscu, wszystko bÂdzie w porz·dku. Widocznie rÔwnie˙ i
tu, ja musiaÏem by„ jedyny w tym sanatorium z gru¯lic· odmiennego typu. Umieszczono mnie na
sali w ktÔrej ka˙dy chory kaszlaÏ i pluÏ do pudeÏeczka. Ja byÏem jedyny ktÔry nie kaszlaÏem i nie
pluÏem. Kiedy zacz·Ïem ju˙ chodzi„, rozgl·daÏem siÂ, dopytywaÏem i kolegÔw po chorobie nie
znalazÏem. A bardzo siÂ chciaÏo z kimÛ podobnym “wymieni„ doÛwiadczenia”. Jedzenie byÏo
wyÛmienite. Zacz·Ïem normalnie jeÛ„ i tym samym siÏy zaczÂÏy mi wraca„. Po pÔÏtora miesi·ch
zacz·Ïem robi„ leÛne spacery. Na obiady chodziÏem do pobliskiego pawilonu. Tam byÏa sala
kinowa i dobrze wyposa˙ona biblioteka z ktÔrej z du˙ym zapaÏem korzystaÏem. Co drugi dzieÓ
wyÛwietlano film. Przyje˙d˙ali lektorzy z ciekawymi prelekcjami. Jednym sÏowem – tylko ˙y„ i
nie umiera„.
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Drohobycz byÏ ju˙ wtedy wyzwolony. NapisaÏem list do Rady Miejskiej z zapytaniem czy
ktoÛ z moich bliskich pozostaÏ przy ˙yciu. PrzyszÏa odpowied¯, ˙e sprawdzili i ˙e nikt. W
miÂdzyczasie zdoÏaÏem rÔwnie˙ nawi·za„ kontakt z moj· siostr·, Heni·, ktÔra ju˙ nie mieszkaÏa
w Pogran-OrÏowsku i przeniosÏa siÂ do Taszkientu.
W lutym 45-go roku stan·Ïem przed wojskow· komisj· lekarsk· i zostaÏem uznany jako
inwalida wojny ojczy¯nianej II-iej grupy. ZostaÏem wypisany ze szpitala. Na komisji spytano
mnie dok·d zamierzam pojecha„. PowiedziaÏem, ˙e rozwa˙am powrÔt do Drohobycza.
WspomniaÏem rÔwnie˙ o smutnym liÛcie otrzymanym z drohobyckiej rady miejskiej odnoÛnie
losÔw mojej rodziny. Komisja absolutnie odradzaÏa mi Drohobycz. Dla mojego zdrowia, mÔwili,
wÏaÛnie Taszkient ze swoim ciepÏym klimatem bardziej mi pasuje. W koÓcu doszedÏem do
wniosku, ˙e w tym obecnym Drohobyczu nie ma czego szuka„ - ani teraz ani te˙ nigdy pÔ¯niej. I
rzeczywiÛcie, wiele razy pÔ¯niej ju˙ z Polski je¯dziÏem sÏu˙bowo z Polski do Moskwy i do
Leningradu, i nigdy mnie nie korciÏo zahaczy„ o Drohobycz. Dla mnie, w moich wspomnieniach,
w mojej pamiÂci zachowaÏ siÂ ten Drohobycz opisany w pocz·tkowej czÂÛci niniejszych
wspomnieÓ. Wiem na pewno i jestem przekonany, ˙e gdybym tam pojechaÏ, nawet na krÔtko i nie
znalazÏ mojego domu, tych biednych domkÔw na Ãanie, na BrÔdnej – nie byÏbym w stanie ani
jednego sÏowa napisa„.
Przygotowanie dokumentÔw wziÂÏo trochÂ czasu. Wystawiono mi bilet kolejowy do
Taszkientu, wydano nowe umundurowanie, trochÂ suchego prowiantu na drogÂ i odwieziono na
stacjÂ kolejow·. Z trudem wpakowaÏem siÂ do przepeÏnionego poci·gu osobowego Gorkij–
Moskwa. W Moskwie miaÏem siÂ przesi·Û„ na poci·g osobowy Moskwa-Taszkient
Wojna miaÏa siÂ ku koÓcowi. Trzeci Reich, ten kiedyÛ mocarny Reich byÏ w kompletnym
rozpadzie. MiaÏ on przetrwa„ 1000 lat, a wziÂÏo niecaÏych 12 lat a˙eby ta przeklÂta, nieludzka
hydra przestaÏa istnie„. Ludzie zaczÂli podrÔ˙owa„, ka˙dy na swÔj sposÔb. Jedni do swoich
poprzednich domÔw, je˙eli takowe oparÏy siÂ zawierusze wojennej, inni, domÔw ktÔrych nie staÏo
– szukali nowych miejsc gdzie mogliby od nowa budowa„ swoje ogniska rodzinne. Najbardziej,
tak jak mnie siÂ wydaje, pod wzglÂdem moralnym, traumatycznym bici byli ⁄ydzi. Ci nie mieli
dok·d wraca„. Ich nigdzie nikt nie oczekiwaÏ. Ich domostwa byÏy albo kompletnie zniszczone
albo te˙ zajÂte, zamieszkaÏe przez nowych, obcych ludzi. Wielu wiÂc pozostawaÏo na miejscu w
miejscowoÛciach dok·d zaniosÏa ich fala ewakuacyjna, albo te˙ szukali nowych miejsc z
nadziej·, ˙e mo˙e uda im siÂ w jakiejÛ mierze zbudowa„ nowe ˙ycie, zaÏo˙y„ now· rodzinÂ,
rodzi„ nowe dzieci. Nie obeszÏo siÂ rÔwnie˙ i bez tragedii. BywaÏo, ˙e ktoÛ zdoÏaÏ zaÏo˙y„ now·
rodzinÂ kiedy wojna jeszcze trwaÏa i byÏ ÛwiÂcie przekonany, ˙e poprzednia rodzina zginÂÏa – a
potem, po wojnie okazywaÏo siÂ, ˙e ta druga poÏowa jakimÛ cudem ocalaÏa. Z jednej i drugiej
strony powstawaÏy nowe, de facto, rodziny z podwÔjnymi tragediami. NiektÔrych z tych ludzi
znaÏem osobiÛcie.
W Moskwie musiaÏem “kompensowa„” (tak to siÂ nazywaÏo) swÔj bilet kolejowy.
DostaÏem kartkÂ z numerem wagonu i z ni· miaÏem siÂ zgÏosi„ do konduktora tego wagonu i on
miaÏ mnie urz·dzi„. I rzeczywiÛcie – konduktor znalazÏ mi miejsce na gÔrnej, spalnej pÔÏce.
Stosunkowo Ïatwo mi to poszÏo mo˙e dlatego, ˙e byÏem ˙oÏnierzem wracaj·cym ze szpitala o
czym ÛwiadczyÏo moje umundurowanie i krÔtka “spowied¯” przed nim. RozÏo˙yÏem swoje manele
i poszedÏem siÂ rozgl·dn·„ po wagonie. Czasu na zwiedzanie Moskwy mi nie pozostaÏo, a
miaÏem na to wielk· ochotÂ. SkoÓczyÏo siÂ tylko na tym, ˙e miaÏem przejecha„ na inny dworzec i
w zwi·zku z tym zobaczy„ sÏynne, moskiewskie metro.
W nocy poci·g ruszyÏ. CaÏa podrÔ˙ trwaÏa 6-7 dni. Pierwszy raz podczas tej wojny
korzystaÏem z prawdziwego pasa˙erskiego poci·gu. Na stacjach byÏy bazarczyki gdzie mo˙na byÏo
coÛ niecoÛ kupi„. I znowu ten przysÏowiowy “kipiatok”. Widocznie musiaÏem zyska„ sobie
sympatiÂ konduktora, bo czasem zapraszaÏ mnie do swego przedziaÏu i czÂstowaÏ Ûwie˙o
zaparzon· herbat·; cukier miaÏem swÔj. OpuszczaliÛmy zimn·, europejsk· strefÂ i wkraczaliÛmy
do ciepÏej, azjatyckiej strefy klimatycznej. Tam na przystacyjnych bazarach mo˙na byÏo kupi„
rÔ˙nego rodzaju suszone owoce w peÏni zastÂpuj·ce cukier.
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TASZKIENT - NOWOSYBIRSK
I wreszcie Taszkient. KiedyÛ w dzieciÓstwie czytaÏem ksi·˙kÂ Pantelejmona Romanowa
(?) “Taszkient Miasto Chleba”. Niewiele z tej ksi·˙ki pamiÂtam oprÔcz tytuÏu i autora (nie jestem
pewien).
WedÏug posiadanego adresu dobraÏem siÂ do domu mojej siostry, Heni. MieszkaÏa
w dzielnicy
“Soc Gordok” ulica Stachanowska 10, niedaleko tekstylnego kombinatu
zatrudniaj·cego tysi·ce ludzi. Jak mnie przyjÂÏa nie muszÂ chyba opisywa„. Jej radoÛ„
i serdecznoÛ„ byÏa bezgraniczna. PozostaÏa tak· dobr· i wyrozumiaÏ· siostr· jak dawniej. Z
peÏnym oddaniem zastÂpowaÏa mi nasz· mamÂ. HeniÂ w swoim czasie dokwaterowano do
mikroskopijnego pokoiku w du˙ym bloku mieszkalnym. DzieliÏa go ze starsz· (?), a mo˙e mnie
siÂ tylko tak wydawaÏo, kobiet· bez mÂ˙a, Niur· Jegorow·. M·˙ Niury zagin·Ï w czasie
zawieruchy wojennej. Formalnego zawiadomienia, ˙e zgin·Ï na froncie nigdy nie otrzymaÏa.
Mnie dokwaterowano na trzeciego. Wstawiono trzecie ÏÔ˙ko i tak mieszkaliÛmy. Jak siÂ mÔwi –
w ciasnocie ( w jeszcze jakiej ciasnocie !!) i nie w biedzie. Stosunki byÏy bardzo poprawne.
⁄adnych kÏÔtni ani zgrzytÔw nie byÏo. Henia pracowaÏa w tzw. “tekstylce” (tak w skrÔcie
nazywano tekstylny kombinat). MiaÏa dobr· pracÂ i jeszcze lepsz· przeÏo˙on· - Anne (Ania)
Wasiljewn· Jermołajew·, leningradkÂ (Leningrad to nie Moskwa), nadzwyczaj kulturaln· i
sympatyczn· osobÂ. M·˙ pani Ani byÏ kapitanem wielkiej ˙eglugi i w czasie wojny wysokiej
rangi oficerem marynarki wojennej. Pani Ania byÏa szefem sztabu obrony chemicznej
(P.W.Ch.O.) na “tekstylce” a Henia byÏa jej pomocnic· i zastÂpczyni·. Przy jej pomocy
urz·dziÏem siÂ do pracy w fabryce sprzÂtu spadochronowego niedaleko naszego domu.
Zdrowotnie czuÏem siÂ nie¯le. Od pracy nigdy nie stroniÏem i to od wczesnych lat. Fabryka
stanowiÏa jednostkÂ produkcyjn· ewakuowan·
z Moskwy. WiÂkszoÛ„ personelu
kierowniczego i technicznego to byli moskwicze. Zainstalowano j· w 3-y piÂtrowym gmachu
byÏego Uniwermagu (rodzaj supermarketu). RÔwnie˙ i w tym wypadku pomogÏy mi te dwie klasy
drohobyckiej szkoÏy technicznej; peÏniÏem funkcjÂ technika planowych remontÔw
zapobiegawczych. Fabryka pracowaÏa na potrzeby wojska. Z tego tytuÏu personel kierowniczy
wÏ·czaj·c mechnikÔw byÏ zwolniony od czynnej sÏu˙by wojskowej (tzw. “broÓ”). Dyrektorem
byÏ niejaki Josif Mojsiejewicz Chrapun (podobno byÏy wysoki funkcjonariusz kijowskiego
N.K.W.D.). Jego zastÂpc· i jednoczeÛnie naczelnym in˙ynierem byÏ moskwiczanin, Isaj
Borysowicz Gurewicz. Moim bezpoÛrednim przeÏo˙onym byÏ gÏÔwny mechanik fabryki, NikoÏaj
Petrowicz Prokofiew (wiÂcej ani˙eli czÂsto zagl·daÏ do kielicha). W fabryce byÏa stoÏÔwka
dziaÏaj·ca na zasadzie sowieckiej niesprawiedliwoÛci spoÏecznej. PolegaÏo to na tym, ˙e
wydawano zrÔ˙nicowane obiady wedÏug nastÂpuj·cego rozdzielnika: robotnicy na oddziaÏach
produkcyjnych; urzÂdnicy; pracownicy in˙ynieryjno techniczni (tzw. I.T.R.), naczelnicy
wydziaÏÔw; tak zwane obiady specjalne. Wszystkim wycinano identyczne kupony obiadowe,
natomiast jakoÛ„ obiadÔw byÏa bardzo zrÔ˙nicowana. Najni˙sz· i najbardziej upoÛledzon·
kategori· byli robotnicy na oddziaÏach produkcyjnych; w drugiej kategorii byli urzÂdnicy (tzw.
sÏu˙aszczyje) prawie ˙e nie rÔ˙ni·ce siÂ od robotnikÔw; kategoria I.T.R. lepsza byÏa od dwÔch
poprzednich; dla naczelnikÔw wydziaÏÔw byÏa du˙o lepsza i bardziej rÔ˙norodna; kategori·
specjaln· objÂtych byÏo tylko kilka osÔb: dyrektor fabryki, jego zastÂpca, sekretarz partii,
naczelnik wydziaÏu specjalnego (bezpieczniak), no i mÔj bezpoÛredni przeÏo˙ony, gÏÔwny
mechanik fabryki. Im przynoszono talerze owiniÂte w biaÏe, czyste rÂczniki (a˙eby ˙adne
ciekawskie oko tam nie dotarÏo) i wsuwano do szuflady biurka. Roznosz·c· byÏa sama szefowa
kuchni we wÏasnej osobie, Katia Klejmanowa (˙ona jednego ze starszych mechanikÔw),
moskwiczanka, ciesz·ca siÂ ogÔln· nienawiÛci· tych niskich kategorii.
Nie wiem jak to wygl·daÏo w innych miejscach pracy; nie przypuszczam a˙eby byÏo
inaczej. Przecie˙ to byÏ uÛwiÂcony, sowiecki model. Ciekawe, ˙e nigdy nie sÏyszaÏo siÂ a˙eby ci
najbardziej upoÛledzeni, proÛci ludzie prÔbowali siÂ sprzeciwi„, podnosi„ gÏos. Wszelki sprzeciw
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mÔgÏ, i nie tylko mÔgÏ ale i byÏ kwalifikowany jako kontrrewolucja, a czym to siÂ koÓczyÏo,
dobrze byÏo wiadomo. Dobrze byÏ ten narÔd wytresowany, nie ma co. Czy po wojnie, po
zniesieniu systemu kartkowego, coÛ siÂ zmieniÏo ? Nie wiem, bo wtedy mnie ju˙ tam nie byÏo.
Pod koniec wojny zaprzestano produkowa„ spadochrony i przerzucono siÂ na produkcjÂ
umundurowania wojskowego – spodni, rubaszek, koszul i kalesonÔw. Widocznie brano pod
uwagÂ, ˙e z chwil· zakoÓczenia wojny zacznie siÂ stopniowa demobilizacja starszych rocznikÔw
i trzeba bÂdzie ich przygotowa„ do opuszczenia wojska i powrotu do domÔw, chocia˙by
przyzwoicie ubranych. W zwi·zku z tym, znacznie wzrosÏa produkcja i w parze z tym mno˙yÏy
siÂ kradzie˙e. Zapotrzebowanie cywilnego rynku byÏo bardzo du˙e, natomiast dostawy prawie ˙e
zerowe. Jak dot·d, caÏy przemysÏ ciÂ˙ki zarÔwno jak i lekki byÏ nastawiony na zaspokojenie
potrzeb wojska. Zawi·zywaÏy siÂ rÔ˙nego rodzaju “spÔÏki zÏodziejskie” ktÔre w sposÔb
zorganizowany kradÏy wszystko co siÂ daÏo i gdzie siÂ daÏo. Uczestniczyli w tym czasem
i pracownicy naszej fabryki. Coraz to kogoÛ aresztowano, ale “interes” mimo wszystko szedÏ
dalej.
Wypuszczona iloÛ„ gotowej produkcji odbiegaÏa od iliÛci wpÏywaj·cego surowca.
NiektÔrzy wiÂc kierownicy w naszej fabryce znale¯li sposÔb ich zdaniem pÔÏ legalny. Wynosi„
gotow· produkcjÂ byÏo trudno, wiÂc wypisywali sobie tzw. “odpady produkcyjne” tzn. odcinki
materiaÏÔw nie nadaj·cych siÂ do produkcji. PolegaÏo to na tym, ˙e z orginalnych bel
materiaÏowego surowca wykrawano “odpady” metrowej, pÔÏtorametrowej i wiÂkszej dÏugoÛci. Na
rynku tego rodzaju “odpady” byÏy bardzo poszukiwane. W koÓcu proceder ten zostaÏ odkryty
i wielu jego uczestnikÔw aresztowano.
PamiÂtam tak jak gdyby to byÏo wczoraj, ten dzieÓ 9-go maja 1945 roku kiedy w radiu
oficjalnie ogÏoszono zakoÓczenie wojny i podpisanie aktu kapitulacji. Opisa„ siÂ nie da co siÂ
dziaÏo w domach, na ulicach, we fabrykach - wszÂdzie tam gdzie siÂ zebraÏa jakaÛ grupka. Ludzie
szaleli z radoÛci. Nareszcie nadeszÏa tak dÏugo wymarzona, upragniona chwila. Trudno byÏo sobie
uzmysÏowi„, ˙e ta przeklÂta wojna siÂ skoÓczyÏa. W tym dniu na kartki wydawano biaÏy chleb.
W miÂdzyczasie odnalazÏa siÂ Frydka, poprzednia ˙ona naszego najstarszego brata,
Szlomka, razem z ich cÔrk· Nin· i Frydki dwiema siostrami. Mieszkali w du˙ej suterynie,
siedem rodzin , na pryczach zbitych z desek. CaÏa czwÔrka na jednej pryczy. Obie siostry Frydki
pracowaÏy jako krawczynie. Ich zarobek nie wystarczaÏ nawet na najskromniejsze wy˙ywienie.
Nasz brat pracowaÏ w swoim zawodzie, jako dentysta, bardzo daleko od swojego domu;
miejscowoÛ„ nazywaÏa siÂ GoÏodnaja Step. Jego druga ˙ona, Wala z rodzin· pozostawaÏy
w poprzednim miejscu – w Pogran-OrÏowskie. Brat tam bardzo dobrze zarabiaÏ. ByÏ tam jedynym
dentyst· w okolicy. ByliÛmy z nim w kontakcie listownym. Natychmiast powiadomiliÛmy go o
tym. Od razu przysÏaÏ pieni·dze na nasz adres a˙eby je przekaza„ Frydce i Ninie. Mo˙na sobie
wyobrazi„ jego rozterkÂ. W ka˙dym razie, do Frydki on postanowiÏ nie wraca„. ByÏ zdania, ˙e
z ni· on ju˙ ˙y„ nie potrafi, a unieszczÂÛliwia„ obie rodziny – nie chciaÏ.
Niedługo potem odnalazł się mąŜ Heni, Pinio. Jego wojenna historia wyglądała
następująco: Wyjechali z Drohobycza on i jego brat, obaj z Ŝonami, o czym juŜ wspomniałem.
Z kołchozu na Ukrainie obu ich zmobilizowano do wojska, tego zwykłego wojska z którego ich
później “wyrzucono” jako “zapadników”. Pinio trafił do Strojbatu – batalionu pracy. Jeszcze
w Drohobyczu znano go jako dowcipnisia. Myślał, Ŝe ten Ŝaner moŜe teŜ uprawiać i w Strojbacie.
Gorzko się na tym zawiódł. Sypnął go jeden ze słuchaczy; on nawet wiedział który.
Jego śledczy teŜ widocznie się nie znał na dowcipach, bo przygotował jego sprawę w ten
sposób, Ŝe sędziowie, widocznie teŜ bez poczucia humoru, zaaplikowali mu 8 lat więzienia
z podobnego paragrafu jak u naszego brata Fredka. Odsiadkę odbywał w jednym z okolicznych
łagrów niedaleko Nowosybirska. Pracował tam w swoim wyuczonym zawodzie jako elektryk.
Kiedyś naprawiał coś na dachu niewysokiego zabudowania w zewnętrznej strefie. Z krawędzi
dachu, po drugiej stronie zauwaŜył pagóreczek pokryty śniegiem. Coś go skorciło. Wolność mu
zamajaczyła, Nowosybirsk był niedaleko. Zeskoczył na drugą stronę. Miał jednak pecha, bo
pagórek okazał się kupą twardego gruzu budowlanego pokrytego cienką warstwą świeŜego
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śniegu. Zerwał sobie ścięgna w obydwu nogach. Straszny ból, nie mógł wstać, ale jednak zdołał
się doczołgać te kilka kroków do bramy wartowni. O tym, Ŝe na dachu pracował, wartownicy
wiedzieli, ale Ŝe spadł z dachu – tego nie wiedzieli. Na jego szczęście uwierzyli Ŝe niechcąco
spadł. Odwieźli go do szpitalika łagrowego. Okazało się, Ŝe to nie tylko ścięgna ale i kości sobie
pogruchotał. Bardzo długo się w tym szpitaliku odleŜał. Wypisali go z dwiema kulami pod
pachami. Ani chodzić ani teŜ pracować nie był w stanie. W tym czasie istniało postanowienie
aŜeby takich “dochodiagów” (“muzułmanów”) w łagrze nie trzymać tylko “aktować” to znaczy
spisywać z rejestru – niech zdycha poza łagrem. Widocznie musieli otrzymywać jakieś premie
albo kary za śmiertelność. Posłali go na komisję i wydali “bumagę” “papier” ze swojego rodzaju
wilczym biletem na podstawie którego nie wolno mu było przebywać w Ŝadnym mieście tylko na
małym “posiołku”. Przygodnym transportem dobrał się do Nowosybirska. Tam spotkał
drohobyczanina który go pamiętał jako piłkarza – futbolistę. Ten się nim zajął. Urządził go na
tymczasowej kwaterze, posłał do znajomego lekarza, kazał mu zniszczyć łagrowe papiery i
wyrobił nowe, na inne nazwisko. Chodził z nim po lekarzach i ci zumieli go postawić na nogi.
Zaczął się uczyć chodzić nie o kulach. Później urządził go w pracy w miejscowości
Krywoszczokowo, blisko Nowosybirska, w charakterze elktryka na jednej z podstacji
transformatorowych. I tylko pomyśleć – wszystko mu ten drohobycznin robił ze szczerego serca,
jak własnemu bratu. Nie do wiary. W Krywoszczokowo spotkał kilku swoich kolegów z
Drohobycza. Oni pomogli mu w ulokowaniu we wspólnym pokoju z jeszcze dwoma
współlokatorami..
Pracując na zmiany, miewał teŜ wolne dni. Ten drohobyczanin z Nowosybirska był
kierownikiem duŜego zakładu krawieckiego w którym szyto róŜnego rodzaju konfekcję według
wymiarów standartowych dla róŜnych modeli. Wystarczyło na którymś zaoszczędzić dwa albo
trzy centymetry i juŜ był “zysk”. Otrzymywana w ten sposób pokaźna ilość materiałów trafiała na
wolny rynek. W te w łaśnie wolne dni Pinio wynosił te “zaoszczędzone” metry na rynek.
Wszystkim zainteresowanym w tym interesie dobrze się z tego Ŝyło.
Krywoszczokowo było gigantycznym centrem przemysłu zbrojeniowego zatrudniającego
dziesiątki tysięcy ludzi. Generalnym Dyrektorem tego gigantu był generał lejtnant Borys
Lwowicz Wannikow, więziony w latach 36 – 37 i potem przywrócony do łask. Kto się interesuje
latami stalinowskich czystek, znajdzie tam równieŜ jego nazwisko.
Po osiemnastu latach, w czasie jednego z moich słuŜbowych pobytów w Moskwie
natknąłem się na jego nazwisko w tzw. Kremlowskiej ścianie, obok mauzoleum Lenina, w którą
zamurowywano skremowane prochy wybitnych ludzi sowieckiego reŜymu.
Pewnego dnia zjawił się w Taszkiencie Pinio, mąŜ mojej siostry Heni, historię którego
opisałem wyŜej. Pobył tylko kilka dni bo dostał krótki urlop i musiał wrócić do pracy.
Umówiliśmy się, Ŝe on nam wyśle tzw. “wyzyw” i pojedziemy do Nowosybirska.
Pewnego dnia w Taszkiencie jadąc tramwajem, moja siostra Henia zwróciła uwagę na
dwie nadzwyczaj elegancko ubrane młode kobiety. Okazało się, Ŝe są to drohobyczanki
przywiezione do Taszkientu przez oficera lącznikowego sowieckiej misji wojskowej,
rezydującego w Hamburgu. Obie kobiety miały za sobą niezwykle cięŜkie przeŜycia okupacyjne.
Przeszły przez niemieckie obozy koncentracyjne i po zakończeniu wojny znalazły się w
Hamburgu. W jednej z nich, M.R., zakochał się ten oficer, nota bene śyd urodzony w
Taszkiencie. Dla niej zrezygnował z obiecującej (wtedy) kariery wojskowej, zwolnił się z wojska,
wrócił z nią do Taszkientu gdzie mieszkali jego rodzice. Z nimi przyjechała jej przyjaciółka z lat
okupacyjnych. M.R. urodziła syna. Później rozeszła się z męŜem i z dzieckiem pojechała do
Drohobycza, a potem do Polski i w końcu do Izraela. JuŜ w Polsce, myśmy z Henią w
Wałbrzychu spotkali siostrę M.R. Ona równieŜ jakimś cudem ocalała. Nasza informacja o M.R.
pomogła obu siostrom się połączyć. M.R. pamiętam sprzed wojny. Znałem ją tylko z widzenia.
Była wtedy śliczną gimnazistką. Jej rodzina naleŜała w Drohobyczu do bardzo zamoŜnych. Sostra
M.R. w 40-ym roku, juŜ za Sowietów wyszła – jeŜeli się nie mylę – za mąŜ za sowieckiego
oficera – tankistę, śyda, jednostka którego stacjonowała w Drohobyczu.
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Podczas mego pobytu w Taszkiencie wybrałem się kiedyś do miasta Jangi Jul odwiedzić
rodzinę mojej przyszłej Ŝony. Cała ta rodzina – Chunciu, Nuna, Gina i n iedawno urodzona
dzieweczka, Irusia, mieszkała tam juŜ od dłuŜszego czasu. JuŜ przed tym wspomniałem, Ŝe byli
oni spowinowaceni z Malą, Ŝoną mojego brata, Fredka (prawdziwe kuzynki). Nuna z Chunciem i
Gina pracowały w konserwnej fabryce. Był tam teŜ ich brat, Józek Weiler z Ŝoną, Helą. Józek
pracował w tamtejszej cukrowni. Oprócz nich było jeszcze kilku drohobyczan.
W tymŜe Jangi Julu był sztab Korpusu Polskich Sił zbrojnych w Z.S.R.R. z generałem
Andersem. Tam właśnie była koncentracja wojsk i rodzin wojskowych przed opuszczeniem Rosji
i wyjazdem do Persji.
A propos Taszkientu, jeszcze pewna ciekawostka. OtóŜ prawie Ŝe po 50-iu latach byłem
w Taszkiencie w drodze do miejscowości Muruntau gdzie wydobywa się złoto metodą
odkrywkową. Wysłany byłem przez firmę południowo-afrykańską w której ostatnio pracowałem
w Izraelu. W drodze powrotnej, czekając kilka dni na samolot z Taszkientu do Tel-Avivu
wybrałem się na zwiedzanie starych miejsc. Zmiany ? Owszem, były ale tylko na gorsze. Domy
zaniedbane, brudne. Chodniki i drogi nie utrzymywane – dawno nie widziały remontów. Sklepy
prawie puste. Tramwaje i autobusy przepełnione jeszcze bardziej aniŜeli 50 lat temu. Zamiast
pieniędzy, kursowały kupony. Prawda, Ŝe wybudowano metro i ogromny luksusowy hotel
“Uzbekiistan”
(w którym mieszkałem). Byłem teŜ na rogu ulic Teatralnej i Szoto Rstaweli i
znalazłem budynek w którym kiedyś była fabryka sprzętu spadochronowego gdzie pracowałem.
Wznowiono tam tak jak dawniej – Uniwermag, tyle tylko, Ŝe towary w nim były takie jak we
wiejskim supermarkecie, a nie jak w stołecznym mieście jakim bądź co bądź jest Taszkient.
Dom, w którym mieszkałem 50 lat temu z trudem poznałem, taki był zaniedbany. Ludzie jacyś
smutni, markotni, nie ciekawie ubrani, z “awośkami” ( a woś coś tam “podrzucą”) zawsze gotowi
kupić byle co, aŜeby do domu wrócić z czymś, byle czym. Tylko metro i hotele jeszcze wiosny
nie czynią. Byłem mocno roczarowany i jeszcze bardziej zadowolony, Ŝe wracam na te swoje
izraelskie śmiecie, gdzie zawsze wszystko moŜna dostać i to bez kolejki. Tyle tylko, Ŝe nie
zawsze i nie wszyscy mają pieniądze na to Ŝeby kupić. Zupełnie odwrotnie aniŜeli tam. Tam
ludzie mają pieniądze, tylko kupić nie ma co. Nie mówi się o superluksusach na które tylko ci
bardzo bogaci, spekulanci, rekiny i mafionerzy mogą sobie pozwolić. A co mają robić ci prości
ludzie Ŝyjący tylko z pracy rąk ?
Wracając do naszych taszkienckich spraw z owego okresu – wyzew otrzymaliśmy.
Spakowaliśmy nasze superskromne mienie, wykupiliśmy bilety na pociąg TaszkientNowosybirsk, załadowaliśmy się do pociągu i znów byliśmy w drodze. PodróŜ trwała kilka dni.
Wyjechaliśmy
z ciepła, przyjechaliśmy na zimno. Na dworcu czekali na nas Pinio z jego
siostrzeńcem, Wilem, moim przyjacielem lat dziecięcych. W tym czasie Nowosybirsk, miasto nad
jedną z największych rzek rosyjskich, Ob, z nowoczesnym dworcem kolejowym i operą na wzór
włoskiej
La Scali – robiło wraŜenie duŜej wsi. Dziś z pewnością tam inaczej
wygląda. Wiele słyszałem
i czytałem o tym gigantycznym miasteczku uniwersyteckim, o
instytutach naukowych, o ośrodkach badawczych a w szczególności w dziedzinie atomistyki. Tak
to widocznie w historii bywa, Ŝe wsie przekształcają się w duŜe miasta. Moskwa teŜ kiedyś
uwaŜana była za duŜą wieś, chociaŜ niektórzy złośliwcy (szczególnie ci z Peterburskim
rodowodem ) twierdzą, Ŝe taką pozostała do dziś.
W Nowosybirsku przesiedliśmy się do podmiejskiego pociągu do Krywoszczokowo;
przejeŜdŜało się przez olbrzymi most spinający oba brzegi rzeki Ob. Na dworze było zimno, mróz
ale bez wiatru i dlatego łatwiej się go znosi.
Ciekawy jest ten wyczulony węch sybiriaków; ludzie nas zaczepiali czy nie zamierzamy
sprzedawać jabłka. Bo i rzeczywiście mieliśmy jabłka w naszym bagaŜu. Wyczuli ich zapach.
Zatrzymaliśmy się w pokoju w którym Pinio z Wilem zamieszkiwali jeszcze z dwoma innymi
lokatorami. Ci dwaj czasowo prznieśli się do swoich znajomych aŜeby zwolnić miejsca dla nas.
Po krótkim czasie dano nam oddzielny pokój na naszą czwórkę. Na dworze siarczysty mróz a u
nas
w pokoju cieplutko jak w raju. Trzeba przyznać, Ŝe tam zawsze było ciepło w
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pomieszczeniach mieszkalnych. Bo przecieŜ w tym klimacie inaczej być nie mogło. “Fabryka”
ciepła dostaczała ciepło do mieszkań. Mnie ten ich klimat bardzo odpowiadał. Zdrowotnie czułem
się dobrze
Zaczęli nas odwiedzać znajomi z “pełnymi koszami” serdecznych rad. Wszyscy oni
mieszkali tu juŜ od dłuŜszego czasu i zdołali się dosyć znośnie urządzić. Był tu J.I. z rodziny
drohobyckich krawców. Tu on był “doktor krawiec”. Obszywał Ŝony miejscowych prominentów
w tym równieŜ panią generałową Wannikow. Inny na pewno potrafiłby to odpowiednio
wykorzystać. On nie potrafił. Po prostu nie umiał; za porządny to był człowiek ten J.L. Był
oŜeniony z miejscową kobietą, Rosjanką. Mieli córeczkę, śanoczkę, którą on ubóstwiał. Co było
niewiarygodne i nie do pojęcia – J.I. bił Ŝonę. Po prostu, od czasu do czasu w ten sposób uczył ją
rozumu. On, z takiego porządnego domu, z takim wychowaniem, niemalŜe “kindersztubą” ?
Przychodziła do nas na niego się poskarŜyć i wypłakać duszę. Gdyśmy tam przychodzili
i zagadywali małą śaneczkę co słychać, odpowiadała: papka (ojciec) przestał mamkę (mamę)
lubić – juŜ dawno nie bił. Ona (Ŝona) próbowała go straszyć: czekaj, czekaj, mój brat jak wróci z
wojny on ci za mnie odpłaci. Pewnego dnia ten brat rzeczywiście wrócił; ona postawiła na stół
butelkę wódki i zagrychę. Zaczęto “debatować”. Kiedy obaj juŜ mieli dobrze w czubach, brat
wstał
z krzesła i powiedział: masz rację, dobrze robisz, trzeba jej te durne myśli wybić z
głowy, z czasem od tego zmądrzeje.
Oprócz tego “doktora” krawca było jeszcze dwóch innych drohobyckich krawców. Ci
dwaj to byli “spodniarze” to znaczy, Ŝe przede wszystkim szyli spoodnie; od tej strony znało ich
niemalŜe całe Krywoszczokowo.
Miał tam teŜ miejsce swego rodzaju lokalny dramat z romantycznym tłem. Była tam
para – on drohobycki chłopak – ona miejscowa Rosjanka, sprzedawczyni w miejscowym sklepie
spoŜywczym. Powodziło im się nieźle. Mieli dziecko, dziewczynkę. Pewnego dnia przyjechał do
niego jego kolega, teŜ z Drohobycza. Zamieszkał u nich; miało to być na tymczasem, bo obiecali
mu oddzielne lokum. Tędy, tamtędy, między nią a tymczasowym gościem nawiązał się romans.
Ten nowy i do tego jeszcze kolega, odbijał mu Ŝonę i to z pełnym sukcesem. Doszło do tego, Ŝe
ten prawowity mąŜ zmuszony był opuścić mieszkanie i zamieszkać gdzie indziej (mieszkanie było
jej, a nie jego). Ten trzeci, nowy, przestał szukać innego mieszkania i na stałe pozostał z nią. Ten
zdradzony mąŜ chodził jak struty. Groził, Ŝe tego kolegę zabije. Pozostało przy groźbach.
Widocznie zabrakło mu odwagi. W końcowym efekcie wyjechał z nami do Polski. Tamta nowa
para została w Krywoszczokowo.
Moja sioostra Henia i ja nie pracowaliśmy bo było trudno urządzić się, jak równieŜ z
uwagi na to, Ŝe zaczęliśmy robić przygotowania do powrotu do Polski. W związku z tym trzeba
było często jeździć do Nowosybirska dla załatwiania róŜnych spraw. Wilo pracował w
miejscowej poliklinice, “leczył” ludzi, wypisywał lekarstwa, mierzył puls i wysłuchiwał pracę
serca i płuc przy pomocy drewnianej “trąbki”; stetoskopów w Rosji wtedy nie było. Skąd to
wszystko umiał ? Czytał ksiąŜki lekarskie, trochę znał łacinę z gimnazjum, poza tym kierownik
polikliniki prosił go aŜeby pomógł w ramach swoich moŜliwości; lekarzy wtedy było na
“lekarstwo”, a chorych bardzo duŜo. Fakt, Ŝe nikomu swoimi zaleceniami nie zaszkodził, a
czasami nawet i pomógł. Po wojnie studiował w Akademii Medycznej w Rokitnicy i uzyskał
dyplom lekarza. Henia prowadziła ciepły dom. Znajomi lubili do nas przychodzić. Czasami
przynosili ze sobą “gadającą wodę” (wódkę) i wtedy ona szykowała zagrychę. Grywano teŜ u nas
w karty. Wilo miał szczęście do kart i wzięcie
u dziewczyn – robotnic mieszkających w
przyfabrycznej bursie. Im to imponowało, bo niektórzy znajomi mówili do niego “per doktór”. Do
tej bursy chodziliśmy razem. KaŜdy miał tą swoją dziewczynę. Kiedyś postanowiliśmy ugotować
pierogi nadziewane kartoflą, tak jak to mama robiła. Sybirska kartofla była sypka i bardzo
smaczna. Henia zrobiła ciasto a ja pomagałem lepić te pierogi. Pięć sztuk kartofli, dla zabawy
nadzialiśmy trociną drzewną zamiast kartoflami. Tylko ja i Henia wiedzieliśmy które to są (były
znaczone). Gości poczęstowano tymi pierogami. Jedli aŜ im się uszy trzęsły i bardzo chwalili
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kucharkę. I o dziwo – zjedli te pięć “trocinowych”. Wtedy dopiero ujawniliśmy cały sekret. W
kaŜdym razie, nikt się do niczego nie przyznał. Śmiechu było do rozpuku.
W Nowosybirsku ukonstytuował się Związek Patriotów Polskich – Z.P.P.
Otrzymywaliśmy stamtąd róŜnego rodzaju produkty Ŝywnościowe a w szczególności zagraniczne
konserwy rybne. Niekiedy teŜ coś z ubiorów jak równieŜ drobne sumy pinięŜne. Od czasu do
czasu byliśmy zapraszani do domu Pinia kolegi, tego który jemu tak wydatnie pomógł w
początkowym, połagrowym okresie. On był oŜeniony z chyba o jakieś 25 lat młodszą, kobietą.
Mieli dwoje dzieci. Z nimi mieszkała jej matka z młodszą córką, Ludmiłą, w moim wieku. MąŜ
matki był pułkownikiem w wojsku i jak dotąd, nie zdemobilizowany. Prawdę mówiąc, ta matka,
bardziej aniŜeli córka, pasowała na Ŝonę kolegi Pinia. Mnie koniecznie chcieli za tę Ludmiłę
wyswatać. śarcie na tych zaprosinach bywało zawsze ekstra. W tym domu pieniędzy nie
brakowało, a za pieniądze na bazarze moŜna było kupić wszystko co dusza zapragnie.
W czasie przygotowywania dokumentów wyjazdowych, w wydziale paszportowym
(OWIR) wyłoniły się pewne trudności jeŜeli o mnie chodzi. Kapitan milicji kierujący tym
wydziałem miał wątpliwości co do mojego pochodzenia i w ogóle o moje prawo do repatriacji do
Polski jako byłego obywatela polskiego do września 1939-go roku. RóŜnymi sposobami próbował
się upewnić czy ja jestem ja a nie jakiś Rusek. Raz nawet dał mi do przetłumaczenia jakiś
rosyjski tekst na polski. Tak prawdę mówiąc, nie posiadałem Ŝadnego wiarygodnego dokumentu
potwierdzającego moją polskość. Jedyne to co kiedyś miałem, ten Połtawski dokument, ukradli
mi w Stalingradzie, o czym juŜ wspominałem. Na moją niekorzyść przemawiał mój nie-Ŝydowski
wygląd (miałem wtedy tzw. “dobry wygląd”) i bezbłędne opanowanie języka rosyjskiego. Z
trudem przeszedłem przez te wszystkie próby. Bywały chwile, Ŝe przypuszczałem, Ŝe oni wszyscy
wyjadą a ja zostanę tam sam. Te wątpliwości co do mojego pochodzenia mogły ewentualnie mieć
jeszcze inny asppekt – próba opuszczenia Z.S.R.R. nielegalną drogą, do czego by mnie w końcu
zmuszono by się przyznać, przy uŜyciu ich metod. Równie dobrze mogliby ze mnie zrobić Turka,
Mongoła albo Eskimosa. Oni dobrze znają tego rodzaju metody.
Jak się zdołałem zorientować, rodzina kolegi Pinia nie miałaby nic przeciw temu aŜeby
mnie nie wypuścili. Rzecz tylko w tym, czy oni wzięli pod uwagę ten ewentualny inny aspekt
o którym tylko co wspomniałem ? Przypuszczam, Ŝe nie. Oni mnie namawiali. U nich miałem
mieszkać i oni mieli mi pomóc uczyć się.
Ten drohobycki “doktor – krawiec” na wyjazd się w ogóle nie podawał. Jak mówił, za
leniwy jest na to. Gdyby go zmusili, pod okno podstawili pociąg i dźwigiem go umieścili w
wagonie – to zupełnie coś innego. Tak i pozostał w tym Krywoszczokowo. Co się później z nim
działo – nie wiem.
Wilo przeŜywał swoje “męki młodego Woltera”. Był mocno zaangaŜowany z tą
dziewczyną z bursy. MoŜe być, Ŝe gdyby jemu proponowano to co mnie, to moŜe i byłby poszedł
na to. Zanadto jednak miał w sobie ten praktyczny zmysł aŜeby zdecydować się na taki krok bez
jakiegoś realiistycznego zabezpieczenia. Nie wiem co jej przy poŜegnaniu obiecywał i co potem,
juŜ w Polsce robił w tym kierunku aŜeby dotrzymać to co obiecał ? Co się tyczy obiecywania, to
w tym względzie miał bujną fantazję. Dla mnie zawsze był i pozostał kochanym chłopcem.
Bardzo go lubię.
Nasze przygotowania nabierały na intensywności. Kupowaliśmy jak moŜna najwięcej
Ŝywności na drogę. Nie wiedzieliśmy przecieŜ jak długo ta droga będzie trwała. I tak w końcu
nadszedł ten dzień. Musiał to być kwiecień 46-go roku. Pociąg towarowy – eszałon czekał na nas
na Nowosybirskiej stacji kolejowej. W Nowosybirsku zima jeszcze trwała. Do wagonu
wstawiono nam piecyk – kozę.

103

Beno Shrayer

BYÃY LATA

ZNOWU ESZAÃON - REPATRIACJA - POLSKA
Nasz eszałon zebrał ludzi z całego okręgu Nowosybirskiego. Było duŜo rodzin
wywiezionych z dawnych polskich ziem zaanektowanych przez Sowietów w 1939-ym roku.
Obecna podróŜ to nie to co było w 41-ym roku. Co najwaŜniejsze, nie nękały nas niemieckie
samoloty; nie było specjalnych trudności z zaopatrywaniem się w Ŝywność. Im bliŜej na zachód
tym cieplej. Towarzystwo w wagonie było znośne, czasem nawet sympatyczne. Widocznie nasz
eszaÏon musiaÏ mie„ bardzo niski stopieÓ pilnoÛci. PierwszeÓstwo zawsze miaÏy poci·gi id·ce z
zachodu na wschÔd. Coraz czÂÛciej widziaÏo siÂ transporty z urz·dzeniami przemysÏowymi.
Widocznie byÏy to urz·dzenia niemieckich fabryk demontowanych w ramach reparacji i
wywo˙onych do Rosji. Polska powinna byÏa dostawa„ odpowiedni· dolÂ. Jak ten podziaÏ
faktycznie siÂ odbywaÏ - chodziÏy rÔ˙ne sÏuchy. O wiele pÔ¯niej miaÏem mo˙noÛ„ rozmawia„ z
czÏonkami Polsko – Sowieckich misji reparacyjnych (jeden nosiÏ takie nazwisko jak ja). Oni
dobrze wiedzieli i widzieli wedÏug jakiej sprawiedliwoÛci siÂ ten podziaÏ odbywaÏ. BywaÏy
zestawy towarowe w ktÔrych okienka byÏy okratowane drutem kolczastym. Byli to WÏasowcy
wiezieni do syberyjskich ÏagrÔw. Poprzednio wspomniaÏem, ˙e na froncie byÏ rozkaz nie brania
ich do niewoli. Ci wiezieni na wschÔd to byli tacy ktÔrzy poddawali siÂ aliantom ju˙ po
zakoÓczeniu dziaÏaÓ wojennych. Obiecywano im, ˙e nie zostan· wydani Sowietom. Widocznie
nie dotrzymywanie obietnic na ogÔÏ bywa przywilejem zwyciÂzcÔw, w tym konkretnym wypadku
BrytyjczykÔw. Oni mieli w tym du˙· praktykÂ.
W 39-ym roku obiecywali Polsce wiele
rzeczy. No i co ? Niedu˙o lepiej wygl·daÏy te sprawy podczas JaÏtaÓskich rozm,Ôw kiedy EuropÂ
dzielono na strefy wpÏywÔw. No i co ? Stalin byÏ nie tylko mistrzem w oszukaÓstwie. O caÏe
niebo chytroÛci· przewy˙szaÏ innych aliantÔw. Jedyny Churchil co siÂ na nim poznaÏ i czemu daÏ
wyraz w swoim FoultoÓskim przemÔwieniu w lutym 46-go roku.
Im bli˙ej na zachÔd tym cieplej siÂ stawaÏo. zd·˙yliÛmy przekroczy„
dwie
polsko – sowieckie granice: t· dawn·, przedwojenn· z 1939-go roku i t· now·, powojenn·
z 1945-go roku, wynikaj·c· z JaÏtaÓskich UkÏadÔw.
Miejscowa ludnoÛc obecna na dworcach kolejowych przyjmowaÏa nas bardzo
nieprzyja¯nie, powiedziaÏbym nawet, ˙e wrogo. “O patrzcie, patrzcie – śydki; widocznie nie
wszystkich Hitler zd·˙yÏ spali„ “. Oni nie wiedzieli, ˙e w naszym eszaÏonie byli rÔwnie˙ Polacy
powracaj·cy z sowieckich zsyÏek.
Na polskich terenach dziaÏaÏ PaÓstwowy Urz·d Repatriacyjny P.U.R. Rozdawano
gor·c· zupÂ i chleb. Stacj· docelow· naszego eszaÏonu byÏ Szczecin - du˙e portowe miasto na
wybrze˙u baÏtyckim. KiedyÛ piÂkne miasto, po wojnie okropnie zniszczone. WyÏadowaliÛmy siÂ
z wagonÔw i na wÏasn· rÂkÂ poszliÛmy szuka„ jakiegoÛ lokum w mniej zniszczonych
dzielnicach. Dawnych mieszkaÓcÔw, NiemcÔw, ju˙ prawie nie byÏo; albo sami uciekli (do nowej
polsko-niemieckiej granicy byÏo bardzo blisko), albo ich wywieziono. OgraniczeÓ w wyborze
mieszkania wtedy nie byÏo. CoÛmy znale¯li - byÏo nasze. Na ulicy Matejki 28 (nowa nazwa)
znale¯liÛmy
dom - kamienicÂ w zdatnym do zamieszkania stanie.Nikt tam nie
mieszkaÏ. ByÏo nas kilka rodzin. ZajÂliÛmy jedno z oiÂter – nie pierwsze i nie ostatnie (ze
wzglÂdÔw bezpieczeÓstwa). ZaczÂliÛmy z Wilem kr·˙y„ po pokojach, a byÏo ich du˙o, z czystej
ciekawoÛci. OkazaÏo siÂ, ˙e mieszkanie to kiedyÛ nale˙aÏo do jakiejÛ prominentnej nazistki, Pauli
Koenig. Z papierÔw walaj·cych siÂ po podÏodze wynikaÏo, ˙e musiaÏa by„ pisark·. W pokojach
dot·d wisiaÏy portrety führera, byÏo wiÂc na czym siÂ “poznÂca„”. Na kominku staÏa niedu˙ych
rozmiarÔw okr·gÏa, blaszana puszka. Przy wstrz·ÛniÂciu coÛ siÂ tam ruszaÏo. MyÛleliÛmy, ˙e
popadÏ nam siÂ zapomniany skarb. MÏotkiem
i dÏutem rozbiliÛmy tÂ puszkÂ. OkazaÏo siÂ, ˙e
byÏa to urna z prochami, widocznie ojca tej Pauli. Widocznie byÏ on oficerem marynarki s·dz·c
po porcelanowej fajeczce ktÔra zachowaÏa siÂ w caÏoÛci; byÏ tam te˙ metalowy guzik z rozporka w
spodniach.
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Ja urz·dziÏem siÂ do pracy przy odgruzowywaniu pewnego obiektu w ktÔrym miaÏ by„
urz·d pocztowy. Robotami kierowaÏ przedwojenny poczciarz z KresÔw Wschodnich. PÏacili mi
wedÏug godzin. DostawaliÛmy te˙ kartki na chleb i talony aprowizacyjne.
Wilo ze swoim wujkiem, Piniem, pojechali na Dolny Śl·sk, bo rzekomo tam miaÏ siÂ
znajdowa„ jego drugi wujek, brat Pinia, Łajzer. Jazda poci·giem w owych czsach nale˙aÏa do
sztuk cyrkowych. Poci·gi byÏy niemo˙liwie przepeÏnione. Ludzie jechali na dachach wagonÔw i
na schodkach; prawie jak w taszkienckich tramwajach i autobusach. Poci·gami w tamtych
czasach je¯dzili przewa˙nie “szabrownicy” – ludzie szukaj·cy “szczÂÛcia” na tzw. “Ziemiach
Odzyskanych”.
OkazaÏo siÂ, ˙e rzeczywiÛcie Łajzer, Pinia brat ju˙ tam byÏ od pewnego czasu razem ze
swij· ˙on·, Mani·, (t· z Wodnego). Przyjechali prosto z Drohobycza na Dolny Śl·sk, do
WaÏbrzycha. Po otrzymaniu tej wiadomoÛci od Pinia, zostawiliÛmy z Heni· Szczecin i puÛciliÛmy
siÂ w drogÂ do WaÏbrzycha. WaÏbrzych byÏ jednym z wiÂkszych miast na Dolnym Śl·sku,
oÛrodkiem gÔrnictwa wÂglowego i przede wszystkim zwi·zanego z gÔrnictwem. ByÏa tam du˙a
elektrownia, huta szkÏa, zakÏady budowy maszyn gÔrniczych i wiele innych obiektÔw
przemysÏowych zapewniaj·cych pracÂ dziesi·tkom tysiÂcy ludzi.
Miasto wojn· nie tkniÂte, malowniczo poÏo˙one w pasmie GÔr Sudeckich, otoczone
lasami. WokÔÏ wie˙e wyci·gowe kopalni wÂgla. W mieÛcie dot·d byÏo du˙o NiemcÔw
pracuj·cych w kopalniach pod ziemi·. W tym czasie Niemcy musieli nosi„ biaÏe opaski na lewym
ramieniu, podobnie do ˙ÔÏtych opasek noszonych przez śydÔw w czasie okupacji. śydzi na ogÔÏ
koncentrowali
siÂ
w miastach i miasteczkach Dolnego Śl·ska. ByÏo te˙ wielu
PolakÔw - reptriantÔw z Drohobycza, BorysÏawia, Stryja, Lwowa, Tarnopola, StanisÏawowa itp.
Dominowali jednak śydzi – repatrianci z Rosji. St·d te˙ o WaÏbrzychu, dawna nazwa
Waldenburg, mÔwiono Judenburg.
MyÛmy dostali mieszkanie w samym ÛrÔdmieÛciu. Wilo zamieszkaÏ u drugiego wujka,
Łajzera. Łajzer byÏ kierownikiem sklepu miÂsnego, chocia˙by z tej racji, ˙e jeszcze przed wojn·
byÏ wysoko kwalifikowanym fachowcem w bran˙y miÂsnej. Pinio zacz·Ï pracowa„ w kopalni,
pod ziemi·, jako elektryk. Ja pracowaÏem jako kreÛlarz a pÔ¯niej jako konstruktor detali w
ZakÏadach Budowy Maszyn GÔrniczych – Huta Karol (dawniej Carlshütte). Henia urz·dziÏa siÂ
do pracy w Komitecie śydowskim, jako maszynistka. W WaÏbrzychu byÏo du˙o imigrantÔw z
Francji, przewa˙nie gÔrnikÔw. Oni od razu wrÔcili do takiej samej pracy w kopalniach
waÏbrzyskich. MÏodzi zaci·gali siÂ do wojska, albo te˙ do bezpieki. Wielu z nich od razu
Ûci·gniÂto do Warszawy, do pracy w Ministerstwie BezpieczeÓstwa. Jako grupa ludnoÛciowa
uwa˙ani byli za podporÂ powojennego re˙ymu. WiÂkszoÛ„ z nich byÏa we Francji czÏonkami
partii komunistycznej.
W pracy dostawaliÛmy zwiÂkszone przydziaÏy ˙ywnoÛciowe z tytuÏu przynale˙noÛci do
przemysÏu wÂglowego. W domu byÏa sÏu˙·ca, Niemka. W sumie, mo˙na byÏo ˙y„ w tym
WaÏbrzychu i to nie¯le. Wilo zacz·Ï pracowa„ u dentysty. To byÏ przecie˙ jego dziedziczny zawÔd
– jego ojciec przed wojn· byÏ dentyst·, tylko ˙e pracowaÏ po kryjomu, nielegalnie, bez formalnej
licencji. Ju˙ przedtem wspomniaÏem, ˙e Wilo miaÏ wziÂcie u kobiet, na ogÔÏ starszych od niego.
W tym wzglÂdzie, w pewnym sensie ja byÏem jego mÂ˙em zaufania.
Po pewnym czasie postanowiÏem i te˙ od razu przeniosÏem siÂ do WrocÏawia. Tam
przecie˙ mieszkaÏa wielka miÏoÛ„ mojego ˙ycia, moja przyszÏa ˙ona – Gina. W urz·dzeniu siÂ do
pracy w PaÓstwowej śegludze na Odrze pomÔgÏ mi mÔj przyszÏy szwagier, jeden z dyrektorÔw
tej instytucji. MieszkaÏem u znajomego dentysty, drohobyczanina; spaÏem w gabinecie gdzie w
dzieÓ przyjmowano pacjentÔw i ju˙ z samego rana musiaÏem zwija„ swoje legowisko i dopiero
na noc rozkÏada„ je na nowo. Bardzo siÂ z tym dentyst· zaprzyja¯niÏem. Morowy chÏop,
dowcipny i trochÂ muzykalny. Na ile pamiÂtam, miaÏem te˙ jakiÛ udziaÏ w wyswataniu go za
RosjankÂ
( w rzeczywistoÛci byÏa Tatark· ), rozwÔdk·. UrodziÏo im siÂ dziecko,
dziewczynka. W sumie zwi·zek ten okazaÏ siÂ nieudany i po paru latach rozleciaÏ siÂ. Ona
wyjechaÏa do Kanady i wiÂcej nie wrÔciÏa. On pozostaÏ z cÔrk· we WrocÏawiu.
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W ˙egludze pracowaÏem dwa lata, jako konstruktor na wydziale technicznym. Instytucja
ta byÏa czymÛ w rodzaju snobistycznego gniazda. PracowaÏy tam kobiety (wiÂkszoÛ„ ) i
mÂ˙czy¯ni o wygÔrowanych aspiracjach inteligenckich. TrochÂ to zakrawaÏo na towarzystwo
wzajemnej adoracji: pan kapitan, pani puÏkownikowa, pan radca, pani magister i temu podobna
tytuÏomania. KrÔlowaÏ tam naczelny dyrektor, bardzo dystyngowany pan z niemniej
dystyngowan· sekretark·. Pan dyrektor byÏ przed wojn· in˙ynierem budowlanym, wybitnym
specjalist· w tej bran˙y. To wÏaÛnie on byÏ autorem przedwojennego “Prawa Budowlanego
Rzeczypospolitej Polski”. OkupacjÂ niemieck· prze˙yÏ na tzw. aryjskich papierach pod innym
oczywiÛcie nazwiskiem.
A propos innych nazwisk, albo jak kto woli – zmiany nazwisk po wojnie. Przed wojn·
byli Friedlenderowie, Goldbergowie, Kastenbaumowie, Nusbaumowie, Pomerancowie,
Probstowie, Topermanowie, Brenerowie, Urbachowie, Holcmanowie, Winklerowie itp. Po wojnie
pojawili
siÂ: Ferscy, ZÏotniccy, PoznaÓscy, GÔralowie, Adamowscy, Michalakowie,
Beczkowscy, Topolscy, Winniccy, Zambrowscy, Drzewieccy, Winiarscy, RÔ˙aÓscy, Romkowscy
itp.
Sk·d siÂ to wziÂÏo ? OtÔ˙ byli ludzie ktÔrym w czasie okupacji niemieckiej udaÏo siÂ
zdoby„ tzw. “aryjskie papiery” na inne, polsko brzmi·ce nazwiska z nie-˙ydowskim rodowodem
(metryki, wypisy metrykalne z koÛcielnych rejestrÔw itp.). W tej grupie byli tacy ktÔrzy
niezwÏocznie po wojnie wracali do swoich przedwojennych nazwisk. Czym siÂ kierowali ? RÔ˙ne
byÏy motywy; jednych ci·gnÂÏa nostalgia do przeszÏoÛci, tradycji, innych poczucie lojalnoÛci
i szacunku dla tych bliskich zamordowanych przez NiemcÔw. Ci ktÔrzy pozostali po wojnie przy
okupacyjnych, polsko brzmi·cych nazwiskach kierowali siÂ przewa˙nie wzglÂdami
pragmatycznymi. Po pierwsze – nie chcieli powraca„ do przeszÏoÛci, chcieli j· bezpowrotnie
zapomnie„ ( tak jakby to byÏo mo˙liwe ? ). Po drugie - myÛleli, ˙e tym potrafi· uÏatwi„ ˙ycie
swoim dzieciom. Mo˙naby, ewentualnie jednych i drugich zrozumie„. W sumie, iloÛciowo bior·c
byÏa to nieznaczna grupa.
Inn·, iloÛciowo bardzo znaczn· grupÂ stanowili ci ktÔrzy pod okupacj· nie byli i
wrÔcili do Polski po wojnie, gÏÔwnie ze wschodu. Do zniewolenia Polski wedÏug sowieckich
wzorÔw potrzebne byÏy nowe kadry. Polakom Stalin nigdy nie dowierzaÏ. Polskich komunistÔw
powystrzelaÏ w czasie czystek 36-go – 37-go roku. Tym resztkom ktÔrym jakimÛ cudem udaÏo siÂ
ocale„, jeszcze bardziej nie wierzyÏ; uwa˙aÏ, ˙e byÏo to zbrodnicze niedopatrzenie i niedbalstwo ze
strony wiadomych organÔw. Do praktyk lat 36 i 37 mo˙e i byÏo mu trudno wrÔci„ (kto go tam
zreszt· wie ?), bo ci ludzie wymknÂli siÂ spod jego jurysdykcji, mieszkali w Polsce, a
organizowa„ procesy poza obrÂbem Z.S.R.R mo˙na byÏo i byÏo to robione ( Praga, Sofia,
Budapeszt, Bukareszt), ale ju˙ nie w takiej masowej skali jak w Moskwie w tamtych latach. A
mo˙e i to polskie kierownictwo, w tym wzglÂdzie, byÏo mniej powolne ani˙eli ci inni w tzw.
“demoludach” (demokracje ludowe) wy˙ej wspomnianych ? Kto ich tam wie ? WiÂc postanowiÏ
u˙y„ do tego celu śydÔw.
Stalin byÏ zoologicznym antysemit·. Nigdy nie wyzbyÏ siÂ uczucia zemsty za doznane
upokorzenia ( a mo˙e sam je sobie wmÔwiÏ ? ) ze strony ÛcisÏej Ûwity Lenina w ktÔrej zawsze
roiÏo siÂ od śydÔw, ludzi o europejskiej erudycji, ze znajomoÛci· jÂzykÔw, ktÔrych on, Stalin
nigdy nie posiadÏ. Do koÓca Ŝycia nie nauczył się Ŝadnego języka, a jego rosyjski z gruzińskim
akcentem na pewno musiał ranić ucho przeciętnie inteligentnego Rosjanina, co mu wcale nie
przeszkodziło samemu zrobić z siebie “wybitnego językoznawcy”.
Na tyle jednak był chytry i w tym względzie ostroŜny, Ŝe nigdy nawet słowem wobec
obcych nie zdradził się ze swoją animozją graniczącą z nienawiścią w stosunku do śydów. Raz
tylko, jak pisze jego córka Swietłana w swojej pierwszej ksiąŜce “ 20 listów do Przyjaciela “,
wypluł ze złością słowa: JuŜ nie mogła sobie ruskiego znaleźć ! Chodziło o śyda, Morozowa, za
którego później wyszła za mąŜ. Potem i tak wymusił na iej rozwód z Morozowem pomimo, Ŝe
miała z nim syna i nadała mu imię po dziadku – Josif.
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śydowską Ŝonę swojego syna z pierwszego małŜeństwa, kapitana artylerii Jakowa,
kazał aresztować i wysłać do łagru gdy ten wpadł do niewoli niemieckiej podczas wojny. Zarzut,
jak zwykle był absurdalny ( który na pewno on sam, Stalin wymyślił ), Ŝe to ona namówiła go do
tego po to, aŜeby jemu, Jakowowi Ŝycie zachować. Nota bene, Chruszczow teŜ był nie wąskim
antysemitą, tylko Ŝe swoją Ŝydowską synową ( taką jedną miał w rodzinie – Ŝonę syna, który
zginął na wojnie ) do łagru nie wysłał. Chruszczowa moŜna zaliczyć do antysemitów
prymitywnych. Potwierdzenie tego moŜna znaleźć w ksiąŜce – reportaŜu Teresy Torańskiej “ Oni
“.
UŜycie śydów do tych niecnych celów polegało na tym, Ŝe śydami obsadzane
najwyŜsze i najwaŜniejsze stanowiska w aparacie bezpieczeństwa ( Romkowski, Fejgin,
Światło, RÔ˙aÓski, Brystygierowa i wielu innych ). Miało to się opierać na tym, Ŝe śydzi chętnie
się będą mścić za krzywdy doznane w czasie okupacji w których niekiedy uczestniczyły
równieŜ przestępcze typy, te niskie z najniŜszych nizin społecznych. Miało to na celu
generalizowanie faktów “szmalcownictwa”. Stalin musiał być poinformowany o antysemickich
animozjach wśród pewnej części społeczeństaw polskiego. Stalinowska perfidia polegała na tym
aŜeby całą winę zwalić na śydów i tylko na śydów. Jak gdyby w bezpiece w ogóle nie było
Polaków, co jest oczywistą nieprawdą. Nie moŜna nie wspomnieć o pogromie kieleckim w 46-ym
roku, o mordowaniu śydów powracających do swoich poprzednich miejsc zamieszkania, o
wyciąganiu śydów z pociągów
i mordowaniu ich, o mordowaniu śydów - partyzantów przez
oddziały N.S.Z.-u. Ale generalizowanie tego rodzaju faktów stanowiłoby wielką krzywdę i obrazę
pamięci tych szlachetnych Polaków którzy z naraŜeniem własnego Ŝycia i Ŝycia swoich rodzin
starali się na swój sposób pomagać śydom, udzielali im schronienia i dzielili z nimi ostatni
czasem kęs chleba. W jerozolimskim “Jad Waszem” istnieje Aleja Sprawiedliwych Tego Świata
i tam zasadza się drzewka dla upamiętnienia tych szlachhetnych ludzi którzy pomagali śydom w
ich biedzie. Widnieją tam nazwiska tych szlachetnych ludzi z całej Europy. Niemało jest tam
równieŜ nazwisk polskich.
Wracając jeszcze do sprawy zmiany nazwisk, chciałbym wspomnieć o istnieniu tzw.
“Nomenklatury”. W pierwszym okresie jak równieŜ i później, wszystkie kluczowe stanowiska
w aparacie państwowym zarówno w sektorze gospodarczym jak i politycznym były filtrowane
i zatwierdzane przez wydział kadr komitetu centralnego partii. Faktem niezaprzeczalnym był
stosunkowo wysoki udział śydów, niewspółmierny do ogólnej liczby mieszkańców Polski.
Przed wojną w Polsce było 3½ miliona śydów, w tym w samej tylko Warszawie
przeszło 300 tysięcy. Po wojnie pozostało przy Ŝyciu niewielu ( liczb, niestety, nie pamiętam ).
DuŜy był napływ śydów powracających z Rosji. Większość z nich traktowało Polskę jako tranzyt
tylko i po krótkim czasie opuszczało ją – legalnie i nielegalnie, z milczącym przyzwoleniem
ówczesnych władz. Według moich ocen w Polsce pozostało około 80 tysięcy ( do exodusu w
latach 56 i 57 ). W tej liczbie duŜa ilość posiadała odpowiednie kwalifikacje predestynujące do
piastowania nomenklaturnych stanowisk. Było teŜ niemało półanalfabetów dla których język
polski niemalŜe był językiem obcym. Wielu z nich stawiano na kierownicze stanowiska w
przemyśle, handlu, a nawet
i wyŜej. W ich przypadku dominującym kryterium było tzw.
“zaufanie”. Nie jest tajemnicą, Ŝe co najmniej 90 procent Polaków w tym okresie nowej władzy
nie sprzyjało. CóŜ więc było robić ? AŜeby tę sytuację uczynić bardziej strawną dla ogółu
społeczeństaw, kazano im zmieniać Ŝydoowskie nazwiska na polsko brzmiące. Większość
przystawała na to i to nawet dość chętnie. Byli teŜ tacy co nie tak bardzo chcieli, wychodzili
jednak z załoŜenia, Ŝe jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. W ten sposób powstawały
czasem takie kuriosy jak Srul Kiejstut Potocki lub MojŜesz Hieronim Radziwiłł itp.
Takich co tym kryteriom nie poodlegali, było tylko kilku i to tych najbliŜej
stojących – wpierw koło Gomułki, a później koło Bieruta. Chodzi przede wszystkim o Bermana
i Minca i ich kilku njbliŜszych pomocników. Ci pozostali przy swoich niezmienionych
nazwiskach. Fakt, Ŝe byli to ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, wykształceni
na przedwojennych polskich uniwersytetach i politechnikach, nie mówiąc o zaletach politycznych
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odpowiadających obecnemu reŜymowi. W owym czasie krąŜył dowcip, Ŝe polską gospodarką
rządzi Chińczyk – MinSzyrWang ( chodziło o Minca i jego dwóch zastępców – Szyra i Wanga ).
Tak więc Ŝydokomuna w pierwszym, powojennym okresie wcale nie była mitem, a stanowiła
realną, codzienną rzeczywistość.
W późniejszych latach ta sytuacja uległa kardynalnej zmianie. Wyrastało nowe
pokolenie ludzi, wykształconych po wojnie. Młodzi ludzie mieli swoje ambicje, a
urzczywistnienie ich mogło mieć miejsce tylko poprzez akces i akceptację nowego porządku;
mniej lub więcej, szczerze lub nie szczerze. Wiadomo przecieŜ, cel uświęca środki. Ponadto,
wojskowe kryteria w rodzaju “nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera” stosowane
równieŜ w gopodarce – przestało działać, zostało wyrzucone do lamusa. Zaczęto wymagać
dyplomy. Cudów nie było. Kto chciał utrzymać swoją pozycję, musiał się uczyć. Trzeba
przyznać, Ŝe ówczesne władze, w tym względzie bardzo szły na rękę.
Po dwóch latach pracy w Ŝegludze, nasz drohobycki znajomy, Paweł N., były instruktor
spawalniczy w naszej szkole technicznej, otrzymał nominację na dyrektora Wrocławskiej
Rafinerii Metali NieŜelaznych. Rafineria naleŜała do koncernu metali nieŜelaznych w
Katowicach, generalnym dyrektorem którego był K.A., późniejszy wiceminister przemysłu
chemicznego.
W rafinerii pracowałem w wydziale inwestycji. Wpierw była odbudowana a
potem rozbudowana, i właśnie tym ja się tam zajmowałem. Do wojny Wrocław był duŜym,
ładnym miastem. W czasie wojny uznany za fortecę ( Festung Breslau ) bronił się zaciekle, w
końcu jednak musiał ulec, stąd tak znaczne zniszczenia. Miasto chyba było w 60-iu procentach
zniszczone.
Z czasów pracy w Wałbrzychu i później we Wrocławiu zdołałem zaoszczędzić trochę
grosza. Moja przyszła Ŝona, Gina, równieŜ pracowała – na wystawie Ziem Odzyskanych i teŜ
zaoszczędziła trochę pieniędzy. Za wspólne oszczędności kupiliśmy nieduŜe, częściowo
umeblowane mieszkanie na Sępolnie i zamieszkaliśmy razem. Do tego czasu mieszkała
z rodziną swojej siostry, Nuną, z męŜem i dzieckiem, - dziewczynką, Irką z egzotycznym
rodowodem - urodziła się w Jangi Julu, w Uzbekistanie. Zajmowali willÂ na SÂpolnie, wspÔlnie
z jednym z dyrektorÔw ˙eglugi – tamci na piÂtrze, oni na parterze. Wszystkie meble poprzedni
wÏaÛciciel, Niemiec, pozostawiÏ. Nie byÏo wiadomo gdzie siÂ podziaÏ. TÂ dziewczynkÂ IrusiÂ
wÏaÛciwie ona wychowywaÏa, bo Nuna pracowaÏa i studiowaÏa na WrocÏawskiej Politechnice.
PÔ¯niej przybyÏo drugie dziecko - chÏopczyk, RomuÛ.
Kilka zdaÓ o Nunie. JeÛli wierzy„, ˙e gdzieÛ po tej ziemi chodz· zakonspirowani
anioÏowie, to jednym z nich musiaÏa by„ Nuna. Jej m·droÛ„, dobro„, miÏoÛ„ do ludzi nie znaÏa
sobie rÔwnych. Wszystkim zawsze i wszÂdzie pomagaÏa. Na poddaszu ich willi mieszkaÏa rodzina
Kocikowskich. On byÏ kapitanem sÏodkich wÔd (na Odrze). Pani Kocikowska miaÏa syna
z pierwszego mÂ˙a. ChodziÏ ju˙ wtedy do szkoÏy, ale chÂci do nauki i zdolnoÛci nie przejawiaÏ.
Nuna siÂ nim zajÂÏa z caÏ· powag· i serdecznoÛci·, nie szczÂdz·c swego czasu; to kosztem
swojej rodziny. WÏÛciwie, to ona z niego zrobiÏa in˙yniera. By„ ˙on·, matk·, pracowa„ i
jednoczeÛnie studiowa„ - ktÔ˙ by to potrafiÏ ? Nuna potrafiÏa. Wszystkie egzaminy zdawaÏa z
najwy˙sz· ocen·. Kto jeszcze by to potrafiÏ ? Nuna to potrafiÏa. Do niej do domu przychodzili
koledzy – studenci
z problemami; nikomu i nigdy nie odmÔwiÏa pomocy. Mieszkali na takiej
wewnÂtrznej uliczce, gdzie auta nie zaje˙d˙aÏy. Wszyscy j· tam znali i powa˙ali. W pobli˙u byÏ
koÛciÔÏek i niedu˙a plebania. Ze sÏyszenia (opowiadali s·siedzi) wiem, ˙e kiedyÛ zjawiÏo siÂ u
nich w domu dwÔch ksiÂ˙y i zaczÂli mÔwi„ o niej, jaka ona jest, co o niej mÔwi· s·siedzi i w
konkluzji stwierdzili, ˙e jej miejsce z jej dobroci· jest w koÛciele katolickim. PrÔbowali j·
namÔwi„ na przejÛcie na now· wiarÂ (tak jak gdyby myÛmy byli afiliowani do jakiejÛ innej
wiary; nasza caÏa rodzina wyznawaÏa zawsze pogl·dy absolutnie ateistyczne). Dla mnie Nuna byÏa
wiÂcej ani˙eli rodzona siostra. Taka byÏa ta nasza, nieod˙aÏowana Nuna.
Czy kilkuletnie dzieci potrafi· by„ zazdrosne ? Na podstawie mojego doÛwiadczenia
z maÏ· Irk· - chyba tak. Ja po prostu czuÏem, ˙e dla tego dziecka jestem “non grata”. GdzieÛ w
tym maÏym serduszku musiaÏ zagnie¯dzi„ siÂ niewytÏumaczalny strach, ˙e ja jej kiedyÛ zabiorÂ tÂ
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jej GiÓciÂ. I rzeczywiÛcie, tak siÂ przecie˙ staÏo. WkrÔtce u nas pojawiÏo siÂ dziecko, syn,
Jerzyk. UrodziÏ siÂ “niedonoszony”, bo po 8-iu miesi·cach. Miesi·c pozostaÏ w szpitalu, w
inkubatorze. Szpital byÏ niedaleko i Gina chodzoÏa codziennie dokarmia„ go piersi·.
Przy zaÏatwianiu formalnoÛci zwi·zanych z dodatkiem rodzinnym okazaÏo siÂ, ˙e nie
mamy formalnego Ûlubu. Trzeba to byÏo zaÏatwi„ i to jak najszybciej. ZwolniÏem siÂ z pracy na
kilka godzin i we WrocÏawskim Zarz·dzie Miejskim, “galopem” wziÂliÛmy formalny Ûlub.
Jednym ze ÛwiadkÔw byÏ Giny brat, JÔzek. Kto byÏ drugim – nie pamiÂtam.
Giny brat, JÔzek z rodzin·, rÔwnie˙ mieszkaÏ we WrocÏawiu. PracowaÏ w energetyce
jako dyrektor wrocÏawskiego podokrÂgu energetycznego. PÔ¯niej wysoko zaawansowaÏ; zostaÏ
naczelnym dyrektorem Zjednoczenia Energetycznego OkrÂgu DolnoÛl·skiego. Jego ˙ona, Hela
te˙ byÏa drohobyczank·. Ich synek, Rysio urodziÏ siÂ w Drohobyczu. Obie rodziny - JÔzka i Nuny
wrÔciÏy do Drohobycza z Jangi Jula i niedÏugo po tym, w ramach repatriacji, wyjechali do Polski
i osiedlili siÂ we WrocÏawiu. JÔzek byÏ kochany chÏop. Zawsze i wszÂdzie byÏ lubiany, tylko
trochÂ naiwny. MiaÏ sÏaboÛ„ do piÂknych kobiet. Hela o tym wiedziaÏa, ale nic na to poradzi„ nie
mogÏa. Widocznie musiaÏa siÂ z tym pogodzi„. Na integralnoÛ„ ich stadÏa maÏ˙eÓskiego to nie
wpÏywaÏo. Zawsze byÏ przykÏadnym ojcem. We WrcÏawiu urodziÏo im siÂ drugie dziecko,
dziewczynka, Misia.
Obaj szwagrowie, JÔzek i Henek m·˙ Nuny, w jakiejÛ mierze nale˙eli do wrocÏawskich
prominentÔw. Widocznie z tego tytuÏu, jak rÔwnie˙ z uwagi na czÂste wyjazdy w teren posiadali
zezwolenia na broÓ. Czy ktÔryÛ z nich chocia˙by raz wystrzeliÏ ze swojego pistoletu ? W·tpiÂ.
JÔzek, kiedyÛ w domu bawiÏ siÂ z synkiem Rysiem i naÏadowanym pistoletem i nagle pistolet
wystrzeliÏ. O maÏy wÏos nie trafiÏ w maÏego Rysia. Potem znale¯li kulÂ w pÏaszczu na wieszaku. Ja
z mojego doÛwiadczenia wojskowego wiedziaÏem, ˙e ka˙da broÓ palna jeden raz w ˙yciu strzela
bez pocisku. JÔzek o tym nie wiedziaÏ, bo w wojsku nigdy nie sÏu˙yÏ.
Wszystkie trzy nasze rodziny ˙yÏy zgodnie i przykÏadnie. U Nuny byÏ dom bardzo
otwarty. Znajomi lubili tam przychodzi„. Przewa˙aÏo towarzystwo byÏych drohobyczan. Wszyscy
byli dobrze urz·dzeni. We WrocÏawiu rÔwnie˙ mieliÛmy swojego drohobyckiego krawca. Je˙eli
ten w Nowosybirsku byÏ “doktor krawiec”, to ten we WrocÏawiu mÔgÏ ÛmiaÏo by„ “profesor
krawiec” z tym tylko, ˙e tamten byÏ damski, a ten byÏ mÂski. Po wojnie byÏ o˙eniony z Niemk·.
Dlaczego ? Nigdy nie potrafiÏem zrozumie„ jak ludzie, śydzi, ktÔrzy prze˙yli okupacjÂ niemieck·
mogli siÂ po wojnie ˙eni„ z Niemkami. A takich byÏo wcale nie tak maÏo.
W tym czasie czÂsto odbywaÏy siÂ w s·dzie rozprawy przeciwko ujawnionym
policjantom sÏu˙·cych u NiemcÔw. Korzystali oni z okazji repatriacji PolakÔw i śydÔw na
Ziemie Zachodnie i tam siÂ “dekowali”. Wyroki zawsze byÏy te same – kara Ûmierci. BywaÏy
rÔwnie˙ procesy kolaborantÔw ˙ydowskich. RÔwnie˙ i wobec nich ferowano karÂ Ûmierci. Czy
zawsze takie wyroki wykonywano ? Nie wiem. PamiÂtam jeden taki proces ktÔry trwaÏ 3 dni.
S·dzono byÏego rze¯nika z
Drohobycza. SÏu˙yÏ w ˙ydowskiej policji porz·dkowej
(ordungsdienst) w getcie. Byli Ûwiadkowie ktÔrzy prze˙yli okupacjÂ. NiektÔrzy z nich nawet
Ûwiadczyli na jego korzyÛ„. Widocznie kiedyÛ wyÛwiadczyÏ im jak·Û przysÏugÂ za ktÔr· teraz
chcieli mu siÂ odpÏaci„. Mimo to, s·d skazaÏ go na Ûmier„. W s·dzie apelacyjnym zmieniono mu
karÂ Ûmierci na do˙ywocie,
a jeszcze pÔ¯niej na 20 lat. W koÓcu, po iluÛ tam latach wyszedÏ
z wiÂzienia i udaÏo mu siÂ wyjecha„ do Kanady.
We WrocÏawiu dziaÏaÏ dobrze zakonspirowany Komitet śydowski. Tam znowu
“krÔlem” czyli Przewodnicz·cym byÏ goÛ„ z BorysÏawia, J.E., przedwojenny komunista. Tym
ktÔrzy siÂ do niego zwracali, komitet udzielaÏ pomocy w postaci produktÔw i odzie˙y
pochodz·cych z darÔw ˙ydostwa amerykaÓskiego. WedÏug kr·˙·cej gadki - pomaga„ to trochÂ
pomagali, ale jeszcze wiÂcej sobie samemu. W pÔ¯niejszych latach J.E. aresztowali i to wcale nie
za “ciuchy”, tylko
w ramach tzw. miÂdzynarodowej konspiracji przeciwko komunistom.
Wtedy byÏa moda na tzw. “bezrodnych kosmopolitÔw”. OczywiÛcie o śydÔw chodziÏo. Nowy
wymysÏ Stalina. MiaÏ ten internacjonalista, wÔdz ludzkoÛci, pomysÏy. Nie ma co. Tak zwana
zimna wojna zaczynaÏa nabiera„ ˙ywych kolorÔw. PolskÂ “obdarowano” nowym marszaÏkiem,
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znanym i rzeczywiÛcie wielkim bohaterem wojny z Niemcami – sowieckim marszaÏkiem
K.K.Rokossowskim. On to nawet nie musiaÏ nazwiska zmienia„. Polska zostaÏa zaprzÂgniÂta w
rydwan wysiÏku zbrojeniowego ponad swoje mo˙liwoÛci gospodarcze. Dan· Polsce mo˙liwoÛ„
przyst·pienia do Planu Marshala rz·d polski pomimo, ˙e miaÏ na to wielk· chÂtkÂ, pod presj· i
nakazem SwietÔw musiaÏ odrzuci„. Do czego doszÏy Niemcy w wyniku tego planu, a do czego
Polska bez tego plau – wiadomo.
RozpoczÂto bardzo intensywn· rozbudowÂ wszystkich gaÏezi przemysÏu zbrojeniowego
i to pod czujnym i zawsze podejrzliwym okiem sowieckich doradcÔw falangami przysyÏanych
z Rosji.
W Katowicach (wtedy ju˙ przemianowanego na StalinogrÔd) utworzono Specjalny
Zarz·d PrzemysÏu MateriaÏÔw Wybuchowych. Naczelnym Dyrektorem tego Zarz·du mianowano
drohobyczanina, PawÏa N., mojego dyrektora z WrocÏawskiej Rafinerii Metali Nie˙elaznych. On
te˙ mnie namÔwiÏ do pracy w tym zarz·dzie. I tak, 1-go wrzeÛnia 1950-go roku zacz·Ïem
pracowa„ w Katowicach. Gina z dzieckiem na razie pozostaÏy we WrocÏawiu. Co tydzieÓ lub
dwa przyje˙d˙aÏem do domu.
Ten nowy Centralny Zarz·d powstaÏ na bazie przedwojennego koncernu materiaÏÔw
wybuchowych – Lignoza - zaspokajaj·cego potrzeby gÔrnictwa wÂglowego.
Kilka zdaÓ o Pawle N. nowomianowanym dyrektorze C.Z.-u. Przed wojn·, po zdaniu
matury w drohobyckim gimnazjum paÓstwowym rodzice wysÏali go do Lublany,
uniwersyteckiego miasta w dawnej JugosÏawii, studiowa„ medycynÂ. Bo o czym marzyli
˙ydowscy rodzice ? Oni chcieli ze swoich pociech zrobi„ lekarzy, adwokatÔw, in˙ynierÔw;
najmniej chcieli rewolucjonistÔw bo uwa˙ali, ˙e to nie jest ˙ydowski fach i nie śydzi powinni siÂ
tym zajmowa„. RzeczywistoÛ„ jednak byÏa zupeÏnie inna - mÏodzie˙ zawsze chciaÏa to czego nie
chcieli rodzice. TrochÂ to ten PaweÏek postudiowaÏ tÂ medycynÂ, ale jescze wiÂcej zajmowaÏ siÂ
polityk·. Widocznie nie bardzo to byÏo w smak tamtejszym wÏadzom, bo go relegowali z
uniwersytetu, wziÂli za kark i wyrzucili
z powrotem do Polski. WrÔciÏ do Drohobycza.
NiedÏugo potem go aresztowano i wysÏano do Berezy Kartuskiej wtedy ju˙ “pracuj·cej” na
peÏnych obrotach. Norma prawna byÏa 3-y miesi·ce tzw. administracyjnego zatrzymania. Nigdzie
jednak nie byÏo napisane, ˙e po 3-ch miesi·cach
i kilku minutach na wolnoÛci, nie wolno
byÏo zaaplikowa„ od razu nowych 3-ch miesiÂcy. W ten sposÔb PaweÏ N. “spÂdziÏ” w Berezie
kilka takich kadencji. W tym mniej wiÂcej czasie “pensjonariuszami” Berezy byÏo wielu
pÔ¯niejszych “prominentÔw” powojennej Polski. Gwoli prawdy trzeba powiedzie„, ˙e podpisanie
deklaracji o nie podejmowaniu dziaÏalnoÛci politycznej natychmiast przywracaÏo wolnoÛ„. Co
nale˙y podkreÛli„, ˙e nie ˙·dano wyrzeczenia siÂ ideologii, ani te˙ przekonaÓ - a tylko nie
podejmowania dziaÏalnoÛci politycznej sprzecznej
z ustawodawstwem
Ôwczesnego paÓstwa polskiego. Tego rodzaju deklarantÔw byÏo wprawdzie niewiele, ale jednakl
niektÔrzy na to szli, z rÔ˙nych przyczyn – albo zdrowotnych albo te˙ rodzinnych. PaweÏ N. tego
rodzaju deklaracji nie podpisywaÏ pomimo, ˙e przy ka˙dym zwolnieniu proponowano mu. Ju˙ po
wojnie, przy nowej wÏadzy deklarantom tego nie wybaczano i nie zapominano.
Po 39-ym roku PaweÏ N. byÏ instruktorem spawalniczym w naszej szkole technicznej
o czym ju˙ wspomniaÏem. O˙eniÏ siÂ i byÏ przykÏadnym mÂ˙em. Po wybuchu wojny sowieckoniemieckiej od razu zostaÏ zmobilizowany i wkrÔtce potem wpadÏ do niewoli niemieckiej. W jakiÛ
sposÔb udaÏo mu siÂ wydosta„. DostaÏ siÂ do partyzantki czeskiej i potem znowu go Niemcy
zÏapali i wysÏali do OÛwiÂcimia. OÛwiÂcim prze˙yÏ, ale potem Sowieci zatrzymali go
i
wysÏali do specjalnego Ïagru dla byÏych sowieckich ˙oÏnierzy, ktÔrzy wpadli do niewoli
niemieckiej i mimo wszystko prze˙yli. W tym Ïagrze trzeba byÏo udowodni„, ˙e siÂ do niewoli nie
poszÏo dobrowolnie i jakim cudem pozostaÏo sie przy ˙yciu. W jaki sposÔb tak· rzecz mo˙na
udowodni„, musieli wiedzie„ tylko oprawcy ktÔrzy tym Ïagrem zarz·dzali. WedÏug nich,
sowieckim ˙oÏnierzom w ˙adnych okolicznoÛciach nie wolno siÂ poddawa„; od tego przecie˙
pozostawaÏa ostatnia kula
i ka˙dy kto z niej nie skorzystaÏ - byÏ podejrzany. Nieco podobne
kryteria stosowano wobec śydÔw ktÔrzy byli pod okupacj· niemieck· i ktÔrym cudem udaÏo siÂ
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prze˙y„. Pierwsze pytanie zazwyczaj brzmiaÏo: jak to mo˙e by„ ? Przecie˙ wszystkich śydÔw
Niemcy zabijali, a co z tob· ? Je˙eli ciebie nie zabili, to albo musiaÏeÛ z nimi wspÔÏpracowa„,
albo te˙ ich oszukaÏeÛ (?!). RÔwnie˙
i w tym przypadku ten biedny czÏowiek miaÏ udowodni„,
˙e ani jednym ani te˙ drugim siÂ nie zajmowaÏ. Tylko jak to mÔgÏ udowodni„ ?
Wspomniany Ïagier byÏ w miejscowoÛci CzartkÔw w okolicy Lwowa (?). Nasz bliski
znajomy, Milek T., w jakiÛ sposÔb dowiedziaÏ siÂ o Pawle N. SkontaktowaÏ siÂ ze znajomym
UkraiÓcem, spod drohobyckiej wsi, przedwojennym komunist· (nazywaÏ siÂ Molku Bo˙yk),
lejtnantem N.K.W.D. ktÔry znaÏ PawÏa N. z przedwojennego okresu kiedy obaj wspÔÏpracowali
jako mÏodzie˙owcy na niwie politycznej. Milek T. razem z Bo˙ykiem pojechali do Czartkowa i
tam Bo˙yk zÏo˙yÏ osobist· pisemn· porÂkÂ, ˙e PawÏa N. znaÏ przed wojn·, co robiÏ, jakie
polityczne pogl·dy wyznawaÏ itp. Na tej podstawie PaweÏ N. zostaÏ zwolniony, przyjechaÏ do
Drohobycza
i stamt·d, przy pierwszej sposobnoÛci z repatriacyjnym transportem wyjechaÏ do
Polski. O tym wszystkim wiem od Milka T. z ktÔrym byÏem zaprzyja¯niony.
Jeszcze we WrocÏawiu PaweÏ N. zacz·Ï studiowa„ chemiÂ na Politechnice
WrocÏawskiej. Centralny Zarz·d pod jego kierownictwem zacz·Ï rÔÛ„ w siÏÂ. Dokooptywano
coraz to nowe zakÏady, w tym przedwojenn· PaÓstwow· WytwÔrniÂ ProchÔw (P.W.P.) w
Pionkach koÏo Radomia, ŁÂgnowskie ZakÏady Chemiczne koÏo Bydgoszczy i inne. Ja byÏem
jednym
z pracownikÔw pionu inwestycyjnego ktÔry siÂ wtedy organizowaÏ.
Centralny Zarz·d mieÛciÏ siÂ w nowym budynku przy ulicy KoÛciuszki rÔg Poniatowskiego.
DostaÏem mieszkanie w czÂÛci mieszkalnej tego budynku. Od razu sprowadziÏem z WrocÏawia
GinÂ z dzieckiem. CzÂÛ„ mieszkalna budynku miaÏa oddzielne wejÛcie. MieszkaliÛmy tam we
cztery rodziny: PaweÏ N.
z ˙on· (bezdzietni) na parterze, my z Gin· na piÂtrze, na przeciwko
Dr. Wiktor ZaÏachowski z ˙on· (bezdzietni) specjalista od gÔrniczych materiaÏÔw wybuchowych;
wysoki, chudy, z postawy przypominaÏ pruskiego oficera. Pod nimi zajmowaÏ mieszkanie
naczelny in˙ynier Centralnego Zarz·du ZdzisÏaw L. z rodzin·, byÏy wiÂzieÓ Matthausen.
Wszyscy inni pracownicy byli mieszkaÓcami Katowic albo okolicznych podkatowickich
miejscowoÛci. Gina byÏa bardzo zaprzyja¯niona z ˙on· PawÏa N., Lal·, jeszcze z WrocÏawia.
Stosunki s·siedzkie z reszt· wspÔÏlokatorÔw byÏy poprawne. Nasz Jerzyczek zmieniÏ sobie noc na
dzieÓ i nam nie dawaÏ spa„ w nocy. Sam to sobie w dzieÓ podsypiaÏ, widocznie po to a˙eby w
nocy nam dawa„ w koÛ„. Rano, jak przychodziÏem do biura (chodziÏem przez piwnicÂ), stra˙nik
witaÏ mnie sÏowami: o, tej nocy chyba pan w ogÔle nie spaÏ, a˙ tu sÏyszaÏem jak siÂ wasz maluch
darÏ. DawaÏ mi radÂ: trzeba mu do flachy wina wla„ przed snem i wtedy bÂdzie spaÏ jak suseÏ, a˙
do rana, zobaczy pan. NiezÏa rada, dla dorosÏych te˙ by pasowaÏa tyle tylko, ˙e bez mleka, albo
oddzielnie – najpierw wino a potem mleko i to jeszcze z jak·Û zagrych·. Z rady stra˙nika nie
skorzystaliÛmy
Po porodzie Jerzyka, u Giny zaczÂÏy siÂ ujawnia„ niedomagania sercowe. OkazaÏo siÂ,
˙e cierpi na niedomykalnoÛ„ zastawek sercowych. Lekarze twierdzili, ˙e jest to wada dziedziczna.
Jej ojciec caÏe ˙ycie miaÏ do czynienia z sercem. Diagnostyka przed wojn· daleka byÏa od
dzisiejszej. Stale za˙ywaÏ lekarstwa, wtedy bardzo drogie, kosztem wielu wyrzeczeÓ. śycie lubi
pÏata„ niesprawiedliwe figle – jedni dziedzicz· kamienice, place, konta bankowe itp., inni
natomiast wyszukane i rzadkie choroby. MyÛmy mieli tÂ “przyjemnoÛ„” nale˙e„ do tych drugich.
Oboje moich rodzicÔw cierpiaÏo na nadciÛnienie, wiÂc niby dlaczego ja miaÏem by„ “gorszy” ?
CaÏe pÔ¯niejsze ˙ycie musiaÏa za˙ywa„ lekarstwa i to w liczbie mnogiej. PÔ¯niej i ja do niej
doszlusowaÏem. Najtrudniejszy jest ten pierwszy okres kiedy lekarz na pytanie ile czsu trzeba
bÂdzie dane lekarstwo za˙ywa„, odpowiadaÏ: do koÓca ˙ycia, dodaj·c przy tym, ˙e najpierw
trzeba siÂ przyzwyczai„, potem polubi„ i wtedy Ïatwiej siÂ je znosi. TrochÂ przypominaÏo to
dowcip jak to chÏopek przychodzi do lekarza i ten po jego skrupulatnym zbadaniu, powiada:
gospodarzu, wy macie syfilis; wtedy chÏopek siÂ pyta: panie doktorze, a czy to przechodzi ?
Lekarz pokiwaÏ gÏow· i powiada: oczywiÛcie, na ˙onÂ i na dzieci i jak bÂdziecie mieli trochÂ
“szczÂÛcia”, to rÔwnie˙ i na wnuki. CoÛ w tym chyba jest, o czym w pÔ¯niejszym ˙yciu mogÏem
siÂ przekona„. OczywiÛcie nie na przykÏadzie syfilisa, tylko wad sercowych. Na syfilis w koÓcu
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znaleziono lekarstwo przksztaÏcaj·ce go w uleczln· chorobÂ. Na serce, zdaje siÂ lekarstwa dot·d
nie ma, chyba ingerencja chirurgiczna, ale to ju˙ jest zupeÏnie inna sprawa i do tego pÔ¯niej
powrÔcÂ.
Po pewnym czasie na szczeblu rz·dowym zapadÏa decyzja przeniesienia naszego
Centralnego Zarz·du do Warszawy. ZbiegÏo to siÂ z rozparcelowaniem Ministerstwa PrzemysÏu
i Handlu na caÏy szereg ministerstw bran˙owych, w tym Ministerstwa PrzemysÏu Chemicznego.
Ministrem zostaÏ dawny bereziak, BolesÏaw RumiÓski, wspÔÏwizieÓ PawÏa N., przedwojenny
komunista co mu wtedy nie przeszkadzaÏo by„ jednym z odpowiedzialnych in˙ynierÔw
w PaÓstwowym Monopolu Spirytusowym (P.M.S.). Jednym z wiceministrÔw odpowiedzialnym
za chemiÂ wojskow· czÂÛci· integraln· ktÔrego stanowiÏ nasz Centralny Zarz·d, mianowano
Karola Akermana. UchwaÏ· rz·du naszemu Centralnemu Zarz·dowi przydzielono specjaln· pulÂ
mieszkaniow· w Warszawie, co w tym czasie stanowiÏo ekstra przywilej i magnes przyci·gaj·cy
co najlepsze siÏy techniczne z caÏego kraju. Prawo na otrzymanie przydziaÏu na mieszkania
w Warszawie obejmowaÏo prawie, ˙e wszystkich katowickich pracownikÔw a w szczegÔlnoÛci
technicznych, je˙eli tylko wyra˙ali zgodÂ na przeniesienie. Byli te˙ tacy co rodzinnego Śl·ska nie
chcieli opuÛci„; ci znale¯li inn· pracÂ, o co w tym czasie byÏo nietrudno, szczegÔlnie na Śl·sku.
Gina z Jerzyczkiem tymczasowo wyjechaÏa do siostry do WrocÏawia, a ja zaj·Ïem siÂ
przeprowadzk·. W krÔtkim czasie otrzymaliÛmy mieszkanie na Muranowie, w zupeÏnie nowej
dzielnicy wznoszonej na gruzach byÏego getta.
W miÂdzyczasie Gina zaszÏa w ci·˙Â. Ze wzglÂdu na komplikacje sercowe zasiÂgaliÛmy
opinii rÔ˙nych lekarzy. Jedni byli za utrzymaniem ci·˙y, inni przeciwko. W koÓcu zdecydowaÏa
opinia wrocÏawskiego profesora, Krzysztoporskiego. 19-go maja 1951-go roku, w tej samej
klinice uniwersyteckiej w ktÔrej dwa lata temu Jerzyk siÂ urodziÏ - przyszÏa na Ûwiat nasza cÔrka,
LudmiÏa, tym razem w peÏni donoszona, bez potrzeby inkubatora. OczywiÛcie, nie obyÏo siÂ bez
komplikacji sercowych u Giny.
Ja w miÂdzyczasie przygotowaÏem nasze nowe mieszkanie w Warszawie na przyjÂcie
caÏej trÔjcy. Mieszkanie byÏo na trochÂ wy˙szym parterze – tylko kilka schodÔw - wÏaÛnie ze
wzglÂdu na dolegliwoÛci sercowe Giny. S·siedzkie otoczenie byÏo dosy„ przyjemne; du˙o
znajomych wspÔÏpracownikÔw. Na tym samym poziomie co nasz, mieszkaÏ tzw. gospodarz
kolonii, wedÏug przedwojennej nomenklatury - strÔ˙, z trÔjk· dzieci; bardzo przyzwoici ludzie.
Du˙y problem, w pÔ¯niejszym czasie, mieliÛmy
natomiast
z
lokatork·
mieszkania – kawalerki bezpoÛrednio przylegÏego do naszego mieszkania (mieliÛmy wspÔln·
ÛcianÂ). Pod naszym i jej oknem staÏa Ïawka na ktÔrej dzieci siÂ bawiÏy. Dzieci, jak dzieci, zawsze
s· haÏaÛliwe. Nam to nie przeszkadaÏo. Jej natomiast to przeszkadzaÏo i to nawet bardzo, bo nigdy
nie miaÏa dzieci (chyba te˙ i mÂ˙a). Nasze dzieci dorastaÏy. Jerzyk ju˙ samodzielnie siÂ bawiÏ
z innymi dzie„mi z podwÔrka, a byÏo ich du˙o. Ludka jeszcze byÏa malutka i na ni· trzeba byÏo
uwa˙a„.
Pewnego dnia doszÏo do wybuchu. S·siadka z kawalerki otworzyÏa swoje okno zaczÂÏa
obrzuca„ rÔ˙nymi epitetami ogÔÏ dzieci, na co nie zwracaÏem szczegÔlnej uwagi. W koÓcu
dostrzegÏa naszego Jerzyka i na nim skoncentrowaÏa cal· wÛciekÏoÛ„. Co mnie jednak ruszyÏo i
nad czym nie mogÏem i nie chciaÏem przejÛ„ do porz·dku dziennego kiedy usÏyszaÏem: ty
˙ydzisko ! Marsz do swojej Palestyny ! Widocznie musiaÏa w tym zasmakowa„ i rozkoszowa„
siÂ. ZaczÂÏo siÂ to powtarza„ i to coraz czÂÛciej i przy byle okazji. WystarczyÏo, ˙e zobaczyÏa
Jerzyka nawet
z daleka, momentalnie wpadaÏa w furiÂ i wyrzucaÏa z siebie stek wyzwisk o
wiadomym charakterze. PostanowiÏem nie puÛci„ jej tego pÏazem. Sam wzi·Ïem na siebie rolÂ
adwokata. Do sÏownych ekscesÔw doszÏo stukanie butelk· w ÛcianÂ i to w pÔ¯nych godzinach
nocnych - miÂdzy dwunast· a drug·. PisaÏem do rÔ˙nych czynnikÔw – zawsze bez skutku. W
koÓcu zÏo˙yÏem oficjaln·, pisemn· skargÂ do s·du. Na tej podstawie otrzymaÏem dostÂp do jej
akt, bo ju˙ kiedyÛ miaÏa sprawÂ za pobicie rurk· gazow· swojego byÏego amanta po tym gdy ten
postanowiÏ z ni· zerwa„. W aktach znalazÏem m.in. orzeczenie komisji psychiatrycznej, ktÔra
okreÛliÏa j· jako schizofreniczkÂ z nerwic· psychoreaktywn·. W koÓcu udaÏo mi siÂ doprowadzi„
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do rozprawy
w S·dzie OkrÂgowym i to z paragrafu za obrazÂ na tle przynale˙noÛci
narodowej, religijnej
i jeszcze tam czegoÛ. Tego nawet ona sama nie mogÏa sobie
przedstawi„, ˙e zdoÏam doprowadzi„ do rozprawy s·dowej. Przez okno rÔwnie˙ do mnie
krzyczaÏa: ty śydzie, wynoÛ siÂ do swojej Palestyny; gÔwno mi zrobisz, ja jestem Rokossowska
(tak rzeczywiÛcie siÂ nazywaÏa, a nazwisko to w owym czasie byÏo dosy„ gro¯ne, ja jednak siÂ
nie ulÂkÏem). Moim gÏÔwnym Ûwiadkiem byÏ wÏaÛnie ten mÔj s·siad, KaÏu˙a, gospodarz kolonii.
S·siad, śyd, ktÔry byÏ Ûwiadkiem jej ekscesÔw, Ûwiadczy„ w s·dzie nie chciaÏ. Mo˙e siÂ baÏ ?
Kto go tam wie?
Na rozprawie zachowywaÏa siÂ rzeczywiÛcie jak nienormalna. Jednym z argumentÔw
ktÔrym chciaÏa wzi·Û„ s·d byÏo, ˙e w czasie okupacji wiedziaÏa, ˙e za Ûcian· jej mieszkania
ukrywa siÂ warszawski redaktor, śyd, (nazwiska nie zapamiÂtaÏem), i ona nie poszÏa na Gestapo
zadenuncjowa„ go. PrzypomniaÏo mi to wydane po wojnie wspomnienia okupacyjne znanego
przed i po wojnie kompozytora warszawskiego, WÏadysÏawa Szpilmana. Przytacza on nastÂpuj·ce
wydarzenie: po kilku dniach po wyzwoleniu Warszawy, kiedy pierwszy raz wyszedÏ z kryjÔwki
przyst·piÏ do niego zupeÏnie nieznany mu osobnik i powiedziaÏ: panie Szpilman, pan mnie nie
zna i nawet nie wie, ˙e ja panu ˙ycie uratowaÏem w czasie okupacji; ja wiedziaÏem gdzie siÂ pan
ukrywa i nikomu nic o tym nie powiedziaÏem. Wprawdzie w Polsce okupacji nie prze˙ywaÏem, ale
doskonale zdawaÏem sobie sprawÂ co to oznaczaÏo. Widocznie takie byÏy wtedy czasy, ˙e a˙eby
pozosta„ uczciwym czÏowiekiem wystarczyÏo wiedzie„ o jakimÛ ukrywaj·cym siÂ śydzie i nie
pÔjÛ„ zameldowa„ o tym gdzie trzeba i w nagrodÂ dosta„ butelkÂ wÔdki i kilo cukru. Dzikie
i nieludzkie to byÏy czasy. Takie byÏy kryteria porz·dnoÛci w tym ciemnym okresie. Mimo
wszystko, generalizowanie tego rodzaju faktÔw byÏoby niesprawiedliwe i niesÏuszne. Przecie˙ nie
wyrzutki i mÂty spoÏeczne Ûwiadcz· o rzetelnoÛci narodu. Podczas przerwy podeszÏa do mnie
sÂdzina, sympatyczna i kulturalna kobieta ze sÏowami: panie Shrayer, od przeszÏo 10-u lat w tym
s·dzie nie byÏo sprawy z tego paragrafu; jak panu siÂ to udaÏo ? Nie wiedziaÏem czy mam siÂ
unieÛ„ “dum·” czy te˙ smutkiem. Odpowiedzi nie znalazÏem. Pani sÂdzina pokiwaÏa gÏow· ze
zrozumieniem i odeszÏa. PodszedÏ do mnie rÔwnie˙ adwokat oskar˙onej prÔbuj·c wykrzesa„ ze
mnie iskrÂ litoÛci: przecie˙ widzi pan, ona jest chor·, nieszczÂÛliw· kobiet·; popatrzyÏem na
niego, tylko innym wzrokiem ani˙eli na sÂdzinÂ i nie daÏem odpowiedzi. PomyÛlaÏem sobie w
duchu: trzeba byÏo j· widzie„ wtedy, kiedy ziaÏa Ûlep· nienawiÛci·.
W tym dniu wyroku nie ogÏoszono, natomiast s·d zarz·dziÏ szeÛciotygodniowe badanie
w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach pod Warszaw·. Tego widocznie musiaÏa siÂ najbardziej
obawia„, bo zaczÂÏa histerycznie krzycze„: tylko nie to ! tylko nie to ! WyjaÛniono mi pÔ¯niej,
˙e tego rodzaju badania s· bardzo przykre i niezwykle uci·˙liwe. Ona widocznie znaÏa to
z poprzedniej sprawy i ju˙ samo to stanowiÏo niemaÏ· karÂ. W ogÏoszeniu wyroku nie
uczestniczyÏem. MiaÏem ju˙ tego wszystkiego po dziurki od nosa. Poczt· otrzymaÏem
postanowienie s·du, ˙e Krystyna Rokossowska zostaÏa skazana na 6 miesiÂcy wiÂzienia z
zawieszeniem na dwa lata i eksmisjÂ z mieszkania na Dzielnej, z jednoczesnym zobowi·zaniem
warszawskich wÏadz kwaterunkowych do przydzielenia jej mieszkania zastÂpczego. NiedÏugo
wziÂÏa ta zamiana. Przydzielono jej mieszkanie-kawalerkÂ w jednym z nowych blokÔw w Alejach
Jerozolimskich, du˙o lepsze od tego na Dzielnej. Mnie to przestaÏo interesowa„. Ja nie szukaÏem
zemsty tylko spokoju dla swojej rodziny. Na zakoÓczenie tej nadzwyczaj przykrej dla mnie
historii – ciekawostka. Kilka lat pÔ¯niej, ju˙ po studiach, pracowaÏem w nowo utworzonym
Zjednoczeniu Budowy Aparatury Chemicznej i wydziaÏ kadr poszukiwaÏ dla mojego wydziaÏu
pracownicÂ biurow·. Do mojego pokoju weszÏa kierowniczka kadr z powa˙n· min· i z papierem
w rÂku: panie in˙ynierze, ta kandydatka na pewno bÂdzie panu odpowiadaÏa ( ta pani kadrowa
znaÏa tÂ moj· “epopejÂ”). OniemiaÏem i oczom nie wierzyÏem – K.Rokossowska byÏa wÏaÛnie t·
“odpowiedni·” kandydatk·. PoprosiÏem pani· kierowniczkÂ a˙eby tylko powiedziaÏa tej
kandydatce, ˙e naczelnikiem tego wydziaÏu jest pan Shrayer. Ta usÏyszawszy tylko moje nazwisko
wyleciaÏa jak z procy zostawiaj·c nawet to swoje podanie. śycie czasami rÔwnie˙ fikuÛne pÏata
figle.
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Centralny Zarz·d dziaÏaÏ na peÏnych obrotach. PaweÏ N. byÏ i mÏody i energiczny. MiaÏ
w sobie “menad˙erskie” zaciÂcie. ByÏ bardzo wymagaj·cy. Dokooptywano wci·˙ nowe zakÏady,
o czym ju˙ wspomniaÏem; rowniez nowych ludzi przybywaÏo coraz wiÂcej. C.Z. posiadaÏ
priorytet je˙eli chodzi o anga˙owanie absolwentÔw wy˙szych uczelni. Wielu z tych mÏodych ludzi
przyci·gaÏa nie tylko ciekawa praca, ale rÔwnie˙ i perspektywa szybkiego otrzymania mieszkania
zarÔwno w Warszawie jak i przyzakÏadowym budownictwie. P.W.P. w Pionkach w tym czasie
byÏa jedynym zakÏadem w peÏni nastawionym na produkcjÂ wojskow· (prochy nitroglicerynowe
i nitrocelulozowe). Inne zakÏady, a w szczegÔlnoÛci te Ûl·skie miaÏy w dalszym ci·gu zaspokaja„
wci·˙ rosn·ce potrzeby gÔrnictwa wÂglowego. Intensywnie postÂpowaÏo wznowienie i
ukoÓczenie rozpoczÂtej przed wojn· budowy zakÏadu w Krajewicach koÏo JasÏa o podobnym
profilu jak Pionki. KotÏownia, serce tego zakÏadu, byÏa w tunelu wyrytym w gÔrze Gamrat.
BrakowaÏo tylko kotÏÔw. ZapadÏa decyzja zainstalowania w tym zakÏadzie kotÏÔw okrÂtowych z
niedawno wydobytego niemieckiego pancernika “Gneisenau”. Wydelegowano mnie z jeszcze
jednym koleg·, Heniem B. do Gdyni dla stwierdzenia postÂpu demonta˙u i przygotowania dla
przetransportowania ich do Krajewic.
NajwiÂkszym obiektem inwestycyjnym w naszym C.Z.-cie miaÏy by„ zakÏady w
ŁÂgowie koÏo Bydgoszczy. Niemcy je wybudowali i w rekordowo krÔtkim czasie uruchomili.
ZakÏady te dostarczaÏy ogromne iliÛci materiaÏÔw wybuchowych dla machiny wojennej III-ej
Rzeszy. BudowÂ tych zakÏadÔw w lasach bydgoskich Niemcy rozpoczÂli od razu po zajÂciu tych
terenÔw w 39 roku. Do tego celu u˙yli wiÂ¯niÔw z rÔ˙nych obozÔw koncentracyjnych, w tym
du˙· iloÛ„ śydÔw. Po ukoÓczeniu budowy wszystkich śydÔw rozstrzelano. OpowiadaÏ mi o tym
bydgoszczanin (Runke siÂ nazywaÏ) ktÔrego Niemcy zatrudniali przy budowie i ktÔry pÔ¯niej, po
wojnie, pracowaÏ
w naszym zakÏadzie. Dziwny czÏowiek byÏ ten Runke. RobiÏ wra˙enie
mentalnie niezrÔwnowa˙onego, jakkolwiek doskonale siÂ orientowaÏ w dokumentacji technicznej
pozostaÏej po Niemcach. CzuÏo siÂ, ˙e za tamtych czasÔw musiaÏ by„ blisko tych spraw. Polak czy
Niemiec ? Kto go tam wie ? W Bydgoszczy podobno wielu byÏo takich jak on. Widocznie siÂ
czegoÛ
baÏ - oczy rozbiegane, zawsze jak coÛ opowiadaÏ, rozgl·daÏ siÂ na wszystkie strony.
Kierownictwo zakÏadu uwa˙aÏo, ˙e jest nosicielem wielu informacji i ˙e nie wszystko ujawnia.
Dlaczego ? Mnie siÂ wydawaÏo, ˙e jest pod nieustaj·c· presj· bezpieki. Musieli mie„ na niego
jakiÛ okupacyjny “hak”. Co siÂ w koÓcu z nim staÏo ? Nie wiem.
WedÏug pozostawionej dokumentacji poniemieckiej zakÏady te nosiÏy nazwÂ
N.A.G. – Nobel Aktion Geselschft. ByÏy czynne do koÓca wojny i co ciekawe – nigdy nie byÏy
obiektem bombardowaÓ lotnictwa alianckiego. Widocznie musieli tam mie„ swoje udziaÏy.
Niemcy pozostawili te zakÏady prawie ˙e nietkniÂte. Dopiero po zajÂciu przez sowieckie wojska,
zaczÂto je demontowa„ i wywozi„ w gÏ·b Rosji. Dlaczego ? Przecie˙ Bydgoszcz to byÏa Polska
przed wojn· i po wojnie. Sowieci twierdzili, ˙e to s· trofea wojenne i jako takie do nich i tylko
do nich nale˙·. Nikt siÂ nie ÛmiaÏ sprzeciwi„. A prawa tzw. paÓstwa sojuszniczego jakim byÏa
Polska ? Nic z tych rzeczy. Prawo to oni. Zostawii tylko to czego nie mogli zdemontowa„. A byÏo
tego bardzo niewiele.
ZaczÂliÛmy wiÂc uzupeÏnia„ dokumentacjÂ techniczn· na podstawie tego co Niemcy
zostawili i Sowieci nie zd·˙yli zabra„. ZostaÏo stworzone specjalne biuro projektowe w
Warszawie, ktÔre siÂ tym zajÂÏo. Zamawiano urz·dzenia i aparaturÂ gdzie siÂ tylko daÏo – w
polskich fabrykach i za granic· a w szczegÔlnoÛci w N.R.D. – Niemieckiej Republice
Demokratycznej.
W tym czasie je¯dziÏem do Niemiec – wpierw w celu ulokowania zamÔwieÓ a pÔ¯niej
dla kontroli postÂpu wykonania. Wszystko byÏo do tego stopnia bezsensownie utajnione, tak
gdyby ka˙dy dokument przed przeczytaniem nale˙aÏo spali„. Moje wyjazdy trwaÏy po 3 i 4
tygodnie. Wczasie ka˙dego pobytu obje˙d˙aÏem wszystkich najwa˙niejszych dostawcÔw. Z
ka˙dego pobytu zobowi·zany byÏem przedstawi„ szczegÔÏowy raport oddzielnie dla ka˙dej
zamÔwionej pozycji. Moj· gÏÔwn· baz· wypadow· byÏ Berlin - wÔwczas jeszcze bez muru;
miasto niebezpieczne. Ze wzglÂdu na tajnoÛ„, nie wolno mi byÏo mieszka„ w hotelu. Z Warszawy
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zostaÏo zaÏatwione, ˙e ambasada zapewni mi locum w swoim budynku na Karlsplatz.. Do
zachodniego Berlina miaÏem, absolutny zakaz chodzenia. BywaÏy wypadki porywaÓ, a
konsekwencje st·d wynikaj·ce mo˙na sobie byÏo wyobrazi„.
Nie wolno mi byÏo zapomina„, ˙e w domu zostaÏa ˙ona z dwojgiem dzieci. Widocznie
w takim wieku ryzyko i ciekawoÛ„ bierze gÔrÂ nad rozs·dkiem i ostro˙noÛci·. A bardzo byÏem
ciekaw jak wygl·da ten “zgniÏy” zachÔd, bo wschodni Berlin zdoÏaÏem pozna„ na wylot - wzdÏu˙
i wszerz. ChciaÏem te˙ kupi„ kilka rzeczy ktÔrych na wschodzie nie mo˙na byÏo dosta„.
W gmachu ambasady, obok mojego pokoju mieszkaÏa rodzina pewnego bardzo wa˙nego
pracownika ambasady. śona tego pracownika zaofiarowaÏa siÂ pojecha„ ze mn· do zachodniego
Berlina. MiaÏem wprawdzie wielkiego pietra, ale jednak zdecydowaÏem siÂ. Na dworcu
Fridrichstrasse wykupiliÛmy bilety w te i we wte na “S” Bahn do Banhof ZOO, najbli˙szej stacji
od Kurfürstendam, najbardziej ekskluzywnego centrum zachodniego Berlina. ZaÏatwiliÛmy
wszystko jak byÏo zaplanowane i bez przygÔd wrÔciliÛmy do ambasady. Mo˙na sobie wyobrazi„
moje uczucie odprÂ˙enia i zadowolenia. Nie tyle z dokonanych zakupÔw, ile szczÂÛliwego
powrotu. W ka˙d· sobotÂ wieczÔr ambasada urz·dzaÏa wieczorki towarzyskie z udziaÏem
wszystkich polskich placÔwek i agencji urzÂduj·cych w obu czÂÛciach Berlina. Ambasadorem
wtedy byÏ Jan Izydoczyk. Bawiono siÂ dobrze, jedzenie byÏo dobre – i to w tym samym czasie
kiedy kraj borykaÏ siÂ z du˙ymi trudnoÛciami aprowizacyjnymi. Jeden z wieczorÔw
Sylwestrowych spÂdziÏem
w Berlinie i to w tym samym dniu kiedy miaÏem wypadek
samochodowy miÂdzy Stassfurtem
i Halle Under Saale. Cudem uszedÏem z ˙yciem. W
ka˙dym z wiÂkszych miast N.R.D. mieliÛmy ulokowane nasze zamÔwienia. PrzeprowadzaÏem
dÏugie rozmowy, oczywiÛcie sÏu˙bowe
z dyrektorami tych fabryk i w myÛlach ka˙dego
z nich “wymacywaÏem” czym on byÏ i co robiÏ
w czasie wojny. Bo co dobrego Niemiec mÔgÏ
wtedy robi„ ? WiÂkszoÛ„ z nich miaÏa przygotowan· historyjkÂ, jak to oni pomagali śydom za
czasÔw Hitlera.
Jednemu z nich paln·Ïem, ˙e z tych wszystkich opowiadaÓ wynika, ˙e Niemcy uratowali
co najmniej 150 milionÔw śydÔw. W jaki sposÔb ? ZwykÏy algebraiczny. NiemcÔw byÏo
50 milionÔw, z opowiadaÓ wychodzi, ˙e ka˙dy uratowaÏ co najmniej 3 śydÔw, co pomno˙one na
50 milionÔw daje w sumie 150 milionÔw. MÔwili, ˙e to dobry wic; a mnie wcale nie byÏo do
wicÔw. Z Niemiec zawsze przywoziÏem du˙o prezentÔw. Markowe diety byÏy dosy„ przyzwoite,
za hotel pÏaci„ nie musiaÏem, a w odwiedzanych fabrykach czÂstowano mnie obiadem - st·d
zawsze mogÏem zaoszczÂdzi„ trochÂ marek. PrzeciÂtnemu Niemcowi w tym czasie powodziÏo siÂ
du˙o lepiej ani˙eli Polakowi. CÔ˙, widocznie na to trzeba byÏo wojnÂ przegra„.
W kraju miaÏem zawsze du˙o wyjazdÔw w teren tak, ˙e wiele czasu spÂdzaÏem poza
domem. Do zakresu moich obowi·zkÔw sÏu˙bowych nale˙aÏa te˙ lokalizacja nowych zakÏadÔw.
Ze wzglÂdu na specyfikÂ naszej produkcji, zakÏady musiaÏy by„ lokalizowane w lasach, zdala od
osiedli mieszkaniowych. W tym wzglÂdzie brano pod uwagÂ PuszczÂ BiaÏowiesk·, Bieszczady,
PuszczÂ NiepoÏomick·, okolice jezior Augustowskich, Lasy Parczewskie. W teren wyje˙d˙aÏa
ekipa zadaniem ktÔrej byÏo wstÂpne zapoznanie siÂ z terenem, mo˙liwoÛci· zaopatrzenia w
wodÂ, odlegÏoÛci od linii energetycznych, trakcji kolejowych, problem ÛciekÔw (dziÛ to siÂ
nazywa ekologi·), mo˙liwoÛci korzystania z miejscowych rezerw jako siÏÂ robocz· itp.
Opracowany na tej podstawie elaborat przedkÏadany byÏ czynnikom rz·dowym (tzw.
MincÔwce czyli P.K.P.G.) PÔ¯niej ukazywaÏa siÂ uchwaÏa Prezydium Rz·du (oczywiÛcie tajna)
dla rzeczonej realizacji w terenie. śe te dane mo˙na byÏo uzyska„ z przedwojennych statystyk,
map-sztabÔwek itp. ? Mo˙liwe, ˙e czÂÛciowo tylko, bo nie byÏo wiadomo czego Niemcy nie
zdoÏali zniszczy„ i co pozostaÏo. Widocznie Ôwczesne wÏadze, dziaÏaj·c pod naciskiem doradcÔw
sowieckich, wolaÏy oprze„ siÂ na danych faktograficznych, bardziej wiarygodnych i lepiej dla
nich strawnych. W tym okresie, na niektÔrych wspomnianych terenach dot·d jeszcze dziaÏaÏy
oddziaÏy leÛne-polskie (N.S.Z.) i ukraiÓskie (U.P.A.). W takich wypadkach miejscowe sÏu˙by
bezpieczeÓstwa zobowi·zane byÏy dawa„ nam odpowiedni· obstawÂ. Z tego co zapamiÂtaÏem, na
podstawie naszych danych wybudowano w lasach Puszczy BiaÏowieskiej du˙y zakÏad elaboracji
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amunicji dla ktÔrego peÏn· dokumentacjÂ techniczn· opracowaÏo specjalne moskiewskie biuro
projektowe.
Kilka zdań o ekspertach (doradcach) sowieckich. W kaŜdym resorcie, na kaŜdym
szczeblu moŜna ich było spotkać. Szczególnie duŜo ich było w Ministerstwie Bezpieczeństwa
Publicznego gdzie szczebel dochodziÏ do ogniw powiatu. Ich zdanie czy opinia były zawsze
decydujące. Kierownictwa na kaŜdym szczeblu, włączjąc ministrów, musiały się nie tylko z tym
liczyć ale teŜ skrupulatnie wypełniać. Zachowywali się jak uzurpuratorzy, namiestnicy. Na
naszym największym zakładzie, w Łęgowie, był taki ćwierć inteligent, daleki nawet od średniej
klasy specjalistów, ekspert. Nic na zakładzie nie uchodziło jego uwadze. Wszędzie wtykał swój,
zawsze zapijaczony, czerwony nos. Z kaŜdym, najmniejszym nawet problemem produkcyjnym
dyrektor latał do niego. Do tego wszystkiego jeszcze okazał się smakoszem kulinarnym. W
stłówce zakładowej specjal-kucharz przygotowywał potrawy tylko dla niego.
Pod koniec 52-go roku miał miejsce wybuch jednego z reaktorów T.N.T. Zginęło wtedy
kilkudziesięciu robotników. Prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo. Na ławie oskarŜonych
zasiedli (jeszcze wtedy z tzw. wolnej stopy) dyrektor naczelny Centralnego Zarządu Paweł N.,
naczelny inŜynier C.Z.-u Zdzisław L., dyrektor Łęgowskiego zakładu Jerzy O., główny inŜynier
zakładu Zbigniew S., a dla okrasy tego “festiwalu” czarownic dodano jeszcze dwóch
robotników – mistrza zmianowego i jego pomocnika. Rozprawę przeprowadzono na terenie
zakładu jako tzw. “pokazówkę”. Trwała ona ileś tam dni (nie pamiętam ile). Zapamiętałem
nazwisko prokuratora wojskowego – pułkownik Frenkel. Wszyscu oskarŜeni oczywiście
“przyznali” się do niepopełnionej winy i potwierdzili wszystkie zarzuty postawione przez
prokuratora. Jakie tam mogły być te zarzuty ? Tego rodzaju nieszczęśliwe (bo tylko tak to moŜna
było nazwać) wypadki w tym przemyśle zdarzały się; notowała to światwa literatura fachowa
tylko, Ŝe nie prokurator wojskowy bywał arbitrem w takich wypadkach, a uczeni i fachowcy i to
w celu wyjaśnienia przyczyn i wyciągnięcia obiektywnych konkluzji mających na celu
sprowadzenie do moŜliwego minimum tego rodzaju wypadków w przyszłości. Stuprocentowego
zabezpieczenia nie tylko, Ŝe nie ma, ale i być nie moŜe. Ostatecznie, w tego rodzaju zakładach nie
produkuje się czekoladę albo chałwę, tylko materiały wybuchowe. Przy produkcji czekolady i
chałwy równieŜ zadarzają się niesczęśliwe wypadki tylko, Ŝe nie z tak fatalnymi skutkami.
W wyniku tej Łęgowskiej farsy sądowej obaj dyrektorzy Centralnego Zarządu zostali
skazani na 3 lata więzienia kaŜdy. Chyba tyle samo a moŜe i trochę mniej “zafasowali” obaj
dyrektorzy zakładu. Bardziej “litościwie” potraktowano tych dwóch przedstawicieli tzw. Klasy
robotniczej (nie przypominam sobie ile i co dostali). Jako dodatek “moralny” do kary
“kryminalnej” głównym oskarŜonym odebrano legitymacje partyjne. W tym wypadku najbardziej
“pokrzywdzony” był główny inŜynier zakładu Zbigniew S., któremu nie było co odbierać, bo do
partii nigdy przedtem (a chyba i potem) nie naleŜał. Szalenie sympatyczny był ten Zbigniew S. –
wysokiej klasy inŜynier chemik i znakomity fachowiec w dziedzinie materiałów wybuchowych.
Poza tym był świetnym kompanem do kielicha.
Niedługo przyszło im bezczynnie siedzieć w więzieniu. Na najwyŜszym szczeblu
zapadła decyzja na podstawie której wszyscy oskarŜeni mieli odbywać swoje kary na terenie
róŜnych zakładów naszego Centralnego Zarządu; mieli oni pełnić funkcje doradców do spraw
produkcji
i inwestycji. Najbardziej wygrani byli dyrektorzy tych zakładów, bo zyskali
doradców co się zowie. Ograniczenia polegały na tym, Ŝe nie wolno było im opuszczać zakładu, a
Ŝony – dla odwiedzenia męŜów musiały za kaŜdym razem otrzymać zezwolenie prokuratury
wojskowej. JeŜeli chodzi o resortowego wiceministra nadzorującego wojskowy przemysł
chemiczny, Karola Akermana, to w kilka dni po procesie w centralnej gazecie “Trybuna Ludu”
ukazała się notka, Ŝe K.Akerman został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w
ministerstwie przemysłu chemicznego za niewywiązywanie się z nałoŜonych obowiązków
słuŜbowych. W tym mniej więcej czasie w Moskwie głośna była afera kremlowskich lekarzy –
“śydów trucicieli” i w pełnym rozgarze szła kampania przeciwko tzw. “bezrodnym
kosmopolitom” (oczywiście tylko o śydów chodziło). Przyjaciele Akermana mówili mu, Ŝe z tej
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całej afery jeszcze dobrze wyszedł, bo mogło to się duŜo gorzej skończyć dla niego. On przecieŜ
naleŜał do tej samej “rasy” co ci kremlowscy lekarze. Prasa polska w tej sprawie specjalnie się
nie angaŜowała, oprócz miesięcznika “Nowe Drogi”, organu komitetu centralnego partii. Ukazał
się tam artykuł niejakiego M.Mirskiego, nota bene śyda, zatytułowany “Mordercy w Białych
Chałatach”. CóŜ, nie pierwszy przecieŜ raz
w historii śydzi spełniali rolę tzw. “Szabes
Gojów” dla nie-śydów, przeciwko nacji z kórej sami się wywodzili.
O sprawie Łęgowskiej prasa polska słowem nie wspomniała. Niedługo po procesie
biuro polityczne partii wydało specjalną, ściśle tajną uchwałę w sprawie Łęgowskiej.
Mój bezpośredni przełoŜony Centralnym Zarządzie Dyrektor inwestycji, Jan G., jakimś
cudem wywinął się z tej sprawy. Według tego co sam twierdził (on, ale nie ja) uratowało go to, Ŝe
z punktu widzenia inwestycji obiekt nie został formalnie przekazany do eksploatacji i na to
wszystko miał niezbite dokumenty przygotowywanie których naleŜało do moich obowiązków
słuŜbowych. (Chyba zawsze byłem trochę papierkowym biurokratą). MoŜe nie tyle zawaŜyły te
dokumenty które on przedstawił śledztwu (w pierwszym okresie on równieŜ był badany jako
podejrzany) ile to, Ŝe tamci wszyscy oskarŜeni Ŝadnych dokumentów nie przedstawili, bo
takowych ich podwładni im nie przygotowali. Im się bardzo spieszyło, bo całe najwyŜsze
kierownictwo siedziało im na karku i naciskało: nuŜe, kiedyŜ wreszcie zaczniecie produkować ?
Dla nich nie dokumenty były waŜne, a produkcja. Prokurator wojskowy musiał widocznie teŜ być
trochę biurokratą i moŜe teŜ dlatego Jana G. wyłączył z tej sprawy. W związku z tą Łęgowską
sprawą wybiegłem trochę naprzód, teraz więc wracam do normalnego biegu wydarzeń.
W naszym Centralnym Zjednoczeniu pracowaÏo wielu przedwojennych fachowcÔw
z przemysÏu zbrojeniowego. ByÏy rÔ˙nego rodzaju naciski ze strony tzw. organÔw, ˙e niby jak to,
oni s· przecie˙ przeciwko tej wÏadzy ( a dlaczego mieli by„ za ?) i temu podobne bzdurne zarzuty.
PaweÏ N. i tylko on potrafiÏ siÂ temu oprze„. MiaÏ przecie˙ za sob· te przedwojenne, bereziackie
koneksje na samej, najwy˙szej gÔrze i tych pomniejszych pieskÔw siÂ nie baÏ. Dobrze wiedziaÏ,
˙e bez tych starych specjalistÔw wypeÏnienie tych bardzo napiÂtych planÔw produkcyjnych
bÂdzie trudne do przeprowadzenia. On dawaÏ za nich osobist· porÂkÂ (trochÂ podobne do tego co
kiedyÛ dawaÏ za niego Mikolku Bo˙yk, o czym ju˙ wczeÛniej wspomniaÏem). Ci ludzie lojalnie
pracowali i to wcale nie z miÏoÛci do obecnego re˙imu, co byÏo oczywiste. W ich pojÂciu
pracowali dla Polski, bo taka czy inna, ta Polska nie przestawaÏa by„ ich Ojczyzn·. Z tego sobie
zdawaÏ sprawÂ PaweÏ N. Jasne, ˙e go nie kochali, ale, ˙e go szanowali – to fakt i wiedzieli, ˙e na
nim mo˙na polega„, ˙e w razie czego on siÂ za nimi wstawi i ich nie opuÛci. Ze swojej strony
PaweÏ N., tak zreszt· jak oni jego nie musiaÏ ich kocha„, ale wiedziaÏ, ˙e na nich mo˙e polega„ we
wszystkim co siÂ tyczyÏo produkcji, za ktÔr· w pierwszym rzÂdzie on byÏ odpowiedzialny. W tym
wzglÂdzie istniaÏ swego rodzaju “konkordat” ktÔry mo˙na byÏoby porÔwna„ do maÏ˙eÓstawa nie
tyle z miÏoÛci ile
z rozs·dku.
Urlopy moja rodzina zazwyczaj spÂdzaÏa w przyzakÏadowych osiedlach naszych
zakÏadÔw, czy to w Sarzynie czy te˙ w Augustowie lub gdzie indziej. Nasze zakÏady byÏy przecie˙
poÏo˙one w lasach, czasami nad rzeczk· lub jeziorem. Dobre powietrze, Ïadna przyroda, lasy
peÏne grzybÔw i jagÔd. Najbardziej mi siÂ zapamiÂtaÏ AugustÔw. W tej okolicy, w dawnych
koszarach, w ktÔrych przed wojn· stacjonowaÏ I-y PuÏk UÏanÔw Krechowieckich ostatnim
dowÔdc· ktÔrego przed wojn· podobno byÏ, podÔwczas puÏkownik a w pÔ¯niejszym generaÏ i
dowÔdca wojsk polskich na zachodzie - WÏadysÏaw Anders.
WÏaÛnie tam mieliÛmy jeden z naszych zakÏadÔw. Nie tak daleko stamt·d, bezoÛrednio
nad Jeziorami Augustowskimi byÏ przedwojenny oficerski jacht klub. W jakiÛ sposÔb byÏ on
administracyjnie zwi·zany z Augustowskim zakÏadem. Gina z dzie„mi spÂdzaÏa tam lato. Ja od
czasu do czasu doje˙d˙aÏem. O uroku Augustowskich Jezior nikogo nie trzeba byÏo przekonywa„.
Kto mie byÏ - jego strata, a kto byÏ ten nie zapomniaÏ.
Po powrocie z jednego z urlopÔw, w 1954-ym roku, postanowiÏem zacz·„ coÛ robi„
w kierunku mojego, dosy„
ubogiego wyksztaÏcenia. Matury nie miaÏem, Ûwiadectwa
z drohobyckiej szkoÏy technicznej z 41-go roku zostaÏy w Drohobyczu i zaginÂÏy wraz z naszym
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domem, ojcem i reszt· rodziny. DowiedziaÏem siÂ, ˙e dla takich jak ja i mnie podobnych
Ministerstwo SzkÔÏ Wy˙szych organizuje jednoroczne kursy przygotowawcze upowa˙niaj·ce do
przyjÂcia na studia do szkÔÏ wy˙szych. OkazaÏo siÂ, ˙e za pÔ¯no siÂ wybraÏem i ˙e nauka na tych
kursach rozpoczÂÏa siÂ kilka dni temu. Je˙eli chcÂ, to mog· mnie wpisa„ na listÂ kursantÔw, ale
na przyszÏy rok. Tyle ju˙ lat mi uciekÏo i czeka„ na przyszÏy rok ? Nie mogÏem siÂ z tym pogodzi„.
Jak szalony zacz·Ïem szuka„ mo˙liwoÛci dostania siÂ jeszcze na ten rok. PrzypomniaÏem sobie,
˙e przed wojn· miaÏem kolegÂ z lat dziecinnych K.G., ktÔry po wojnie zrobiÏ doktorat z tzw.
dziedziny nauk spoÏecznych i jest wykÏadowc· w wy˙szej szkole partyjnej. Natychmiast do niego
zadzwoniÏem i przez telefon opowidziaÏem mu o mojej biedzie. Od razu kazaÏ mi przyjÛ„. Zaczęło
się szukanie – gdzie uderzyć i ze skutkiem. On miał duŜe chody, bo wielu absolwentów tejŜe
szkoły zajmowało bardzo eksponowane stanowiska w hierarchii państwowej. Udało mu się
załatwić przyjęcie mnie na rozmowę u dyrektora (dyrektorki) departamentu studiów
przygotowawczych
w Ministerstwie Szkół WyŜszych. Była to chudziutka pani, nieduŜego
wzrostu z melancholijnym wyrazem oczu – Bronisława Skrzeszewska – Ŝona ówczesnego
Ministra Spraw Zagranicznych, Stanisława Skrzeszewskiego. RównieŜ ona zaczęła się dopytywać
o papiery, których nie miałem. Początkowo była bardzo sceptyczna czy uda się coś zrobić. Nie
wiem czym się kierowała – czy moim bÏagalnym spojrzeniem czy teŜ nagle zapałaną chęcią do
nauki. Dość, Ŝe zawezwała dwóch egzaminatorów którzy na miejscu urządzili mi ad hoc egzamin
z matematyki, widocznie
z dostatecznym wynikiem i na tej podstawie pani dyrektor
wystawiła mi skierowanie na rozpoczęty kilka dni temu kurs przygotowawczy. Powiedziała przy
tym, Ŝe jeŜeli dyrektor kursu będzie miał jakieś wątpliwości to Ŝeby do niej zadzwonił. Od razu
stamtąd poleciałem do tej szkoły gdzie się te kursy odbywały, zgłosiłem się do dyrektora i
oddałem mu skierowanie. Do pani dyrektor nie zadzwoniÏ, ale przestraszył mnie, Ŝe wszystko
zaleŜeć będzie ode mnie i Ŝadne taryfy ulgowe na tym kursie nie są brane pod uwagę. Co tydzień
odbywają się bardzo rygorystyczne selekcje i nie nadąŜający są natychmiast relegowani z kursu.
Nauka trwa 6 dni w tygodniu od 2-iej po południu do 9-ej wieczór. śadne absencje włączając
chorobowe nie są uznawane. Po tej tyradzie którą wysłuchałem na stojąco i w milczeniu i
ponownym przypatrzeniu się jakie to na mnie wywarło wraŜenie – wprowadził mnie do klasy
gdzie jak raz miał lekcję matematyki wykładowca a moŜe kierownik kursu, ze słowami: panie
kolego, to jest nowy kursant, ma kilka dni opóźnienia które będzie musiał nadrobić w ciągu
tygodnia. O wynikach proszę mnie poinformować za siedem dni
i wtedy ostatecznie
zadecydujemy. Wszystko odbyło się tak błyskawicznie, Ŝe sam nie mogłem w to uwierzyć.
Zostałem słuchaczem kursu przygotowawczego.
Do domu wróciłem trochę oszołomiony. Z przejęciem opowiedziałem Ginie co zaszło
w tym dniu. Z wyrazu jej twarzy mogłem wyczytać, Ŝe zdaje sobie sprawę jakie trudności ją
czekają. Byłem przekonany, Ŝe ona zrobi wszystko co moŜliwe i niemoŜliwe aŜebym wytrwał,
a znałem teŜ wypadki, Ŝe Ŝony się nie zgadzały; one chciały mieć męŜów na codzień, anie tylko
na niedzielę i święta (tak im się tylko wydawało, bo równieŜ niedziele i święta nie wchodziły
w rachubę). Mądra i dobra była ta moja Gina.
Nazajutrz, z samego rana zgłosiłem się do mojego bezpośredniego dyrektora
i opowiedziałem mu o moim postanowieniu. Dyrektor wysłuchał mnie, moŜliwe, Ŝe z pewnym
powątpiewaniem, ale zgodę wyraził – pod warunkiem, Ŝe moja praca i obowiązki nie mogą na
tym ucierpieć; a jak to zrobię – to wyłącznie moja w tym głowa.. Skończyły się wyjazdy za
granicę
i wyjazdy w teren. Od razu z pracy pojechałem do nowej szkoły. Starosta kursu
wyznaczył mi stałe miejsce.
I tak zaczęło się 6 (sześć) cięŜkich i niełatwych lat (1 rok studium przygotowawczego,
5 lat czyli 10 semestrów studiów właściwych) i po tym jeszcze prawie rok na przygotowanie
projektu dyplomowego i jego obronę. Te lata były cięŜkie i niełatwe dla mnie, ale przede
wszystkim dla całej mojej rodziny. Było to nowo utworzone studium wieczorowe przy
Politechnice Warszawskiej. Tylko niezwykłe samozaparcie pozwalało wytrwać. Odpadali wcale
nie ci gorsi
i starsi wiekiem, a właśnie ci młodsi którym samozaparcia nie starczyło. Do
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studiowania w takich warunkach trzeba było mieć tzw. “Sitz Flajsz” czyli kamienny zadek – jak
kto woli. Ci młodsi pojęcia nie mieli co to wogóle znaczy; im szybko robiły się nagniotki na
tyłku. Ci starsi na tym zęby zjedli. Dla zdania egzaminu nie zawsze wystarczyło tylko “wykucie”
przedmiotu. Egzaminy trzeba umieć zdawać, nawet gdy nie “chwyciło” za pierwszym, drugim i
czasem za trzecim razem. Tym młodym nie zawsze starczało cierpliwości i wytrzymałości. Ci
starsi zawsze ją mieli, bo mieć musieli, na nich czekały ich Ŝony i dzieci – kiedy wreszcie ich
męki, bo dla nich przede wszystkim to były męki – się skończą i nastaną jaśniejsze, radosne
rodzinne dni.
W kilku zdaniach chciałem powrócić do Pawła N. Po paru latach zdjęto z niego
karalność, zwrócono ten bez ceny ( moja trawestacja słowa “bezcenny”) bilet partyjny i dano mu
inny Centralny Zarząd w M.P.Chem., ale juŜ nie z takim priorytetem waŜności jak ten poprzedni.
W międzyczasie nasz Centralny Zarząd otrzymał nowego naczelnego dyrektora, Janusza W.,
o wiele młodszego i wiekiem i doświadczeniem, ale za to o całe niebo przystojniejszego
( w Ameryce to bywa waŜny atut –“good looking” – ale w Polsce ? ) z aparycją
hollywoodzkiewgo amanta. Swoje rządy zaczął od cichego odsuwania ludzi sprawnych w pracy,
ale poprzednio bliskich Pawłowi N. Przy tym wszystkim byÏ bojaźliwy. Później się trochę
“wyrobiÏ ” i w kilka lat potem zaszedł nawet bardzo wysoko, bo został jednym z zastępców
Przewodniczącego P.K.P.G., a jeszcze później spadł z tego szczytu i to z bardzo bolesnym
skutkiem – przeniesiono go do Ministerstwa Lasów Państwowych i podobno mianowano
Głównym Łowczym. Jego poprzednia tchórzliwość polegała na tym, Ŝe kaŜdy podpisywany przez
niego dokument musiał być bsygnowany co najmniej przez 4-5 osób. śe to nic złego ? MoŜe być,
ale nie w tej formie i z tą intencją. Złośliwcy określili ten system R.W.D. (Ratuj Własną Dupę).
Miał przy tym dość dziwny zwyczaj – po lewej stronie jego biurka stała duŜa oszklona szafa
zawsze wyczyszczona “na glanc”, a po prawej stronie krzesło dla petentów. Podczas rozmowy, z
kim by to nie było, cały czas lustrował siebie w odbiciu w tej właśnie szklanej szafie i stosownie
do tego przysposabiał gestykulację i studiował samego siebie. Sprawiało to bardzo przykre
wraŜenie na petentach tak jak gdyby mówił nie do człowieka, siedzącego naprzeciwko, tylko do
swego odbicia w lustrzanej szafie.. Ale co było robić ? Widocznie nikt nigdy mu nie zwrócił na to
uwagę. CóŜ, kaŜdy ma swego mola co go gryzie.
Ja przeniosłem się do pracy w biurze projektów, o piętro niŜej w tym samym gmachu,
w charakterze projektanta. Nowe środowisko, dowcipne i nawet sympatyczniejsze aniŜeli na
górze. Światopoglądowo raczej reakcyjne – jak to wtedy określano – i w pewnej mierze
snobistyczne. Mnie to nie przeszkadzało; juŜ dawno przestałem być świątobliwy. Z tym biurem
byłem w ścisłym kontakcie od chwili jego utworzenia. Było ono całkowicie nastawioen na
przygotowywanie dokumentacji technicznej dla projektów inwestycyjnych realizowanych tylko
przez zakłady naszego Centralnego Zarządu, ja zaś byłem kierownikiem wydziału dokumentacji
technicznej
w pionie inwestycyjnym C.Z.-u. Obecny kierownik wydziału mechanicznego do
którego zostałem przydzielony i naczelny inŜynier biura odnosili się do mnie bardzo przyzwoicie
a szczególnie ten ostatni, wysokiej klasy inŜynier, przy tym bardzo przystojny (przypominał
włoskiego amanta filmowego Vittorio Grossmana z filmu “Gorzki RyŜ”). Pewnego razu zwierzył
mi się, Ŝe naciskają na niego aŜeby wstąpił do partii. śal mi było tego sympatycznego człowieka,
to był jednak warunek postępu w jego dalszej karierze zawodowej. CóŜ mu mogłem poradzić ?
W końcu moja rada brzmiała bardzo filozoficznie: cokolwiek pan nie postanowi, później zawsze
będzie pan Ŝałował.
Z uwagi na moje studia, praca ta bardzo mi odpowiadała. śadnych wyjazdów w teren,
co w moim przypadku było bardzo istotne.
W tym miejscu pozwolę sobie na jeszcze jedną dygresję jeŜeli chodzi o Pawła N. Polska
atomistyka zaczynała nabierać rumieńców. Utworzono Instytut Badań Jądrowych (I.B.J.) i w jego
ramach rozpoczęto w Świerku pod Warszawą budowę pierwszego polskiego reaktora atomowego
któremu nadano piękne imię “Ewa”. Pawła N. mianowano dyrektorem tego przedsięwzięcia. Po
wybudowaniu i uruchomieniu “Ewy” Paweł N. otrzymał nominację na naczelnego dyrektora
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gigantycznego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku nad Wisłą, lącznie z budową
olbrzymiego osiedla mieszkaniowego dla przyszłej kilkudziesięciotysięcznej załogi budującego
się kombinatu. W owym czasie była to największa inwestycja w Polsce. RównieŜ i z tego
skomplikowanego zadania Paweł N. wywiązał się z pełnym sukcesem. Posypały się najwyŜsze
odznaczenia państwowe przypinane przez samego Gomułkę. Oprócz Sztandaru Pracy
( w ówczesnej Polsce najwyŜsze odznaczenie) Paweł N, dostał równieŜ zawału serca, z czego
nawet udało mu się wykaraskać.
Nadszedł pamiętny Czerwiec 1967-go roku (nas juŜ wtedy w Polsce nie było) i to
zwycięstwo maleńkiego Izraela nad wszystkimi do kupy wziętymi armiami arabskimi,
zwycięstwo które wzbudziło podziw i zachwyt całego cywilizowanego świata w tym równieŜ i
Polski,
a szczgólności polskich kÔł wojskowych. “Nu, nu i co wy powiecie ? śydki biją
Rusków !”. Nie, nie – nic z tych rzeczy, to wcale nie znaczyło, Ŝe Polacy tak nagle zaczęli kochać
śydów. Ten podziw i zachwyt miał swoje podłoŜe z poniŜenia zadanego sowieckiej technice,
sowieckiej strategii i taktyce stosowanej nieumiejętnie przez wszystkie armie arabskie.
Gomułka się pienił, czemu dał wyraz w pamiętnym przemówieniu w Pałacu Kultury
w którym całą ówczesną społeczność Ŝydowską w Polsce nazwał “piątą kolumną” dając tym
samym hasło do jadowitej i jawnej kampanii antysemityzmu państwowego. Motłochowi
i szumowinom wszelkiej maści nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Oni dobrze wiedzieli co
mają robić.
Pawła N. zawezwał minister przemysłu chemicznego i w grzeczny sposób
zaproponował mu, rzekomo w trosce o jego zdrowie aŜeby złoŜył rezygnację ze stanowiska
naczelnego dyrektora płockiego kombinatu. To wcale nie była propozycja, to była z góry
powzięta decyzja.
Niedługo po tym Paweł N. opuścił Polskę, wyjechał do N.R.F. i osiedlił się w
Ofenbachu, pod Frankfurtem nad Menem. Ten afront, niegodziwość i niewdzięczność były
przyczyną szybko postępującej choroby Parkinsona. Wkrótce po tym zmarł. Pochowano go na
Ŝydowskim cmentarzu we Frankfurcie. W ten sposób zakończyła się smutna epopea człowieka,
który większość swego Ŝycia i całe zdrowie poświęcił niesłusznej sprawie.
Wracając do naszego pobytu w Polsce i naszych spraw. Przyszedł PaŜdziernik 1956-go
roku. Stalin juŜ trzy lata nie Ŝył. Okres spędzony w mauzoleum obok Lenina był stosunkowo
krótki. Po sławetnym przemówieniu Chruszczowa na XX-ym zjeździe sowieckiej partii
wyeksmitowano go (Stalina) do cmentarzyka obok mauzoleum i przykryto cięŜką, czarną,
marmurową płytą z napisem J.Stalin i datami urodzenia i śmierci. Ani słowa więcej. Złośliwi
dowcipnisie wymyślili, Ŝe ta cięŜka płyta jest po to, Ŝe anuŜ kiedyś zechce mu się wyleźć spod
ziemi. Nowy sowiecki wÏadyka, Chruszczow, widocznie musiał wierzyć w przesądy, bo jak
powiadają, ta cięŜka płyta to był jego pomyślunek. Podczas jednego z moich pobytów w Moskwie
po 60-ym roku poszedłem odwiedzić tego wodza ludzkości w nowym miejscu, na tym
cmentarzyku i na własne oczy stwierdziłem, Ŝe ta płyta jest rzeczywiście cięŜka i nie do
udźwignięcia bez uŜycia dźwigu.
Mniej więcej w tym czasie kiedy moje studia zbliŜały się ku końcowi, M.P.Chem.
powołały nowy, Centralny Zarząd Budowy Aparatury Chemicznej. Naczelnym inŜynierem tego
C.Z.-u został mój poprzedni przełoŜony, Jan G. i to właśnie on zaproponował mi objęcie
stanowiska naczelnika wydziału technologicznego. Poprzednio mi się dobrze z nim pracowało
i dlatego chętnie się zgodziłem. Tam teŜ spotkałem się z wieloma ludźmi z poprzedniego C.Z.-u.
Z pracy byłem zadowolony. Wtedy juŜ mogłem sobie pozwolić na wyjazdy nie tylko w teren, ale
i o wiele dalej. Do zakresu moich czynności doszła równieŜ współpraca z jedną z branŜowych
komisji tzw. R.W.P.G. – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – podkomisja do Spraw
Urządzeń i Aparatury dla Przemysłu Chemicznego. W tej komisji były reprezentowane wszystkie
państwa bloku wschodniego. R.W.P.G. jako całość miała stanowić coś w rodzaju
Sowieckiego
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