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Był to rok pamiętny i zapisany do historii juŜ na stałe. Rok 1939 pierwszy 

wrzesień dla mnie zaczął się tragicznie. Niemcy wypowiedzieli nam wojnę, 

a w związku z tym zostało wielu męŜczyzn zmobilizowanych. Mój mąŜ równieŜ 

został powołany do wojska i zaraz poszedł na front. Ja zostałam sama, 2 miesiące w 

odmiennym stanie. 

Miałam wtedy dopiero 19 lat i juŜ zaczynałam Ŝycie z wielkimi zmartwieniami 

i beznadziejnością, które sama musiałam pokonywać. PoniewaŜ mieszkaliśmy 

niedaleko sowieckiej granicy, juŜ za dwa dni zobaczyliśmy u nas rosyjskie wojska. 

Na czele jechali chyba zwiadowcy na koniach, a dopiero za parę godzin ziemia 

jęczała od czołgów, tyle ich jechało dzień i noc przez parę dni. A była taka piękna 

i ciepła jesień. Widok czołgów i obcego wojska bardzo nas przeraŜał, bo to był 

wielki kontrast na tle sielskiego i słonecznego krajobrazu. Dochodziły juŜ 

wiadomości o zaciętych walkach z Niemcami. Wszystko to przeraŜało mnie. 

W końcu juŜ wiemy, Ŝe rząd ucieka do Rumunii i dalej. Zaczynają wracać 

męŜczyźni do domów. PrzewaŜnie szli nocą, bo bali się Ukraińców, którzy napadali 

na Polaków. Czekałam i ja z niepokojem na swojego męŜa, niestety nie wrócił. JuŜ 

prawie wojna się skończyła i prawie wszyscy wrócili, a mój nie wraca. Teraz nie 

wiem, co myśleć, czy zginął gdzieś na froncie? Czy został zabrany do niewoli? Co 

będzie ze mną i moim dzieckiem? Jak sobie sama poradzę? Dni płyną bardzo 

powoli, ale czas się posuwa,. JuŜ Święta BoŜego Narodzenia, a ja nie miałam się 

z kim podzielić opłatkiem. Bardzo mi przykro i smutno. Wojny nie ma, ale jesteśmy 

pod zaborem. Cisną się pytania: Jak długo i co dalej? Zaczyna brakować soli, nafty 

do lamp, bo świeciło się nimi w mieszkaniu. Nastała do tego niedostatku bardzo ostra 

i śnieŜna zima. Nie miałam czym palić, bo nie miał mi kto przywieźć drewna z lasu. 

Miałam blisko sąsiada, Ŝal mu się zrobiło, Ŝe się sama męczę, zabrał mnie do 

swojego domu i dał mi bardzo malutki pokoiczek z ogrzewaniem jego opałem. 

Trochę mi było weselej, Ŝe jednak ktoś mi pomógł w mojej niedoli. W swoim 

niewykończonym domu zostawiłam moje gospodarstwo: parę kurek, cielę, krowę 

i konia, które chodziłam karmić. Dni mijały w bardzo powolnym tempie; zima nie 



folgowała. Ukraińcy dawali o sobie znać. Wieczorami sejmikowali i uzgadniali gdzie 

i jak napaść na polskie kolonie osadników. Bałam się tego, bo było bardzo 

groźnie, przychodziła cała horda Ukraińców z widłami, kosami, kijami, 

siekierami i dawali taki rozkaz, Ŝe rodzina ma się wynieść na tydzień z domu. 

Nie obchodziło to nikogo dokąd mają iść, a jeśli się zdarzyło, Ŝe ktoś 

zaoponował lekko, potrafili z bezwzględnością i zimną krwią zamordować na 

oczach rodziny. 

Po tygodniu mieszkanie było ogołocone ze wszystkiego, a co nie zabrali, to 

zniszczyli. Robili to przewaŜnie w nocy. Po całych nocach nasi męŜczyźni 

czuwali, a większość rodzin skupiała się na noc w większym domu, a na dzień 

kaŜdy wracał do siebie. Naszą kolonię na szczęście to ominęło. Wtedy jeszcze 

nie było widać Ŝadnych władz z zewnątrz i dlatego było takie bezprawie. 

Niestety, w tajemnicy szykowali nam gorszą niespodziankę. JuŜ minął styczeń 

i nadszedł luty, a ja nadal nie mam Ŝadnej wiadomości od męŜa. Tylko to 

dzieciątko pod sercem dawało juŜ znać, Ŝe nie jestem sama. 

Nadszedł 10 luty 1940 rok, dzień, chociaŜ mroźny, ale jakiś pochmurny 

i przygnębiający. Opanował mnie jakiś dziwny niepokój. Jak zwykle, po 

skromnym posiłku poszłam do mojego domu nakarmić swoją trzodę, po czym 

skierowałam się na drogę, Ŝeby pójść odwiedzić rodziców, którzy mieszkali 

o kilometr ode mnie. Niestety, nie doszłam, bo kiedy uszłam kawałek drogi, 

pojawiły się za mną sanie zaprzęŜone w parę koni, a na saniach dwóch 

męŜczyzn. Zapytali o moje nazwisko. Ja nie wiedząc, o co chodzi, zmuszona 

zostałam do powrotu do domu. W domu powiedzieli mi, Ŝe mam się ciepło 

ubrać i zabrać trochę Ŝywności. Ja nie miałam wcale, co zabrać, chleba nie 

miałam, trochę jedynie mąki. Pozwolili równieŜ zabrać pościel i ubranie. 

Mogłam teŜ, ale skąd mogłam wiedzieć, zabrać pobite kury, ale tego nie 

podpowiedzieli, a później by się przydały. Mrozy były duŜe, więc by się nie 

popsuły. A zatem zostawiłam duŜy dom, co prawda niewykończony, konia, 

krowę, jałówkę, kury i juŜ załoŜony duŜy sad, plon dwuletniej pracy mojej 



i męŜa. JuŜ przypuszczałam, Ŝe prędko nie wrócę do mojego domu. śal mi 

było tego wszystkiego i z bólem serca i z płaczem Ŝegnałam kaŜdy kątek 

i kaŜdą zostawioną rzecz.  

Kiedy juŜ usiadłam na saniach, zaczęła się podróŜ w nieznane, ale 

najpierw wszystkie furmanki zbierały się w jednym miejscu i kiedy juŜ się 

wszyscy załadowali na sanie, z całej Kościuszkówki zaczęła się nasza 

tułaczka wojenna. Chciałam jeszcze nadmienić, Ŝe to po prostu była obława. 

Wszystkie furmanki podjechały pod domy mniej więcej w jednym czasie. 

Zabierali z domów wszystkich, starców, kaleki, dzieci no i młodych całe 

rodziny. Ile było płaczu, rozpaczy... 

Przy tym wyciąganiu ludzi z domów niektórzy Ukraińcy byli bardzo 

brutalni, po prostu nie pozwalali niczego zabrać, tylko tyle, Ŝeby się ubrać, 

Ŝadnej Ŝywności, a w dodatku poganiali, Ŝeby szybciej się zbierać. Jakie to 

było okrutne!... I kto to wymyślił?.. śeby ludziom, którzy pracowali całe 

Ŝycie i w dodatku tak cięŜko, bo przecieŜ nie było Ŝadnej mechanizacji, tylko 

koń, pług i kosa. I w ciągu pół godziny to wszystko opuścić?... U niektórych 

zostawały całe obory krów, świń, drobiu, psy uwiązane lub puszczone, które 

rzucały się na obcych przybyszów, nieproszonych gości. 

Wszystko to razem wziąwszy, było obrazem wielkiej rozpaczy dla 

kaŜdego, kto opuszczał to, co było jego własnością przez tyle lat. Wszyscy 

bardzo płakaliśmy, dopóki nasze domy nie schowały się za horyzontem. Ile 

było rozterki w naszych sercach, bo wiedzieliśmy, Ŝe juŜ tu więcej nie 

wrócimy i juŜ się martwiliśmy, gdzie nas los rzuci i na jaką poniewierkę 

wśród obcych ludzi, a moŜe jeszcze i w obcym kraju?.. To się później okazało 

słuszne. Ja miałam szczególny powód do zmartwienia, bo od męŜa nie 

miałam Ŝadnej wiadomości, a dziecko pod sercem dawało coraz więcej znać 

o sobie i ja sobie zdawałam sprawę, Ŝe nie będzie lekko ani mnie, ani dziecku. 

Oddalając się coraz dalej od swojej miejscowości ogarniało mnie coraz 

większe znuŜenie niekończąca się jazdą saniami, gdzie nie było widać ani 



początku ani końca tych furmanek. JuŜ się zbliŜał zmrok, a do stacji, do której 

nas wieziono jeszcze daleko, bo od naszej miejscowości było 18 km. 

Wreszcie dotarliśmy bardzo zmęczeni i głodni. Dzieci płakały. Przywieźli nas 

na stację kolejową, gdzie juŜ było bardzo duŜo ludzi i furmanek, a przed nami 

długi, niekończący się skład wagonów towarowych z malutkimi okienkami 

mocno zakratowanymi. Zapakowali nas i nie tylko około 50 osób do jednego 

wagonu. Ja na stacji spotkałam równieŜ swoich rodziców z moim 

rodzeństwem; trzema siostrami i czterema braciszkami. Oczywiście udało mi 

się dostać razem z nimi do wagonu.  

Na stacji byliśmy szczelnie obstawieni częściowo przez Ukraińców 

i częściowo przez wojsko sowieckie, Ŝeby broń BoŜe ktoś nie uciekł. 

A w wagonach były porobione po obydwu stronach (szczytach) po dwie 

prycze z desek. Przy jednych drzwiach, które były zabite gwoździami wycięty 

był otwór na załatwianie spraw fizjologicznych. Później ludzie zrobili w jakiś 

sposób kabłąk i powiesili koc, aŜeby zakryć ten przybytek. Na środku stał 

przymocowany mały piecyk Ŝelazny, a przy nim na kupce węgiel, 

a w piecyku paliło się cały czas. Po pierwsze było bardzo zimno w wagonie, 

przecieŜ w ogóle nie był choćby trochę ocieplony, a po drugie cały czas na 

przemian kaŜda rodzina gotowała jakąś zupkę, bo nikt się nami nie 

przejmował i naprawdę bylibyśmy głodowali, gdybyśmy nie zabrali z domu 

trochę Ŝywności. 

„Te kochane" władze wyprowadzały nas raz na dobę na bardzo słaby 

posiłek w jadłodajniach i po kawałku chleba dla kaŜdego. I jeszcze raz na 

dobę stawali gdzieś koło studni, Ŝebyśmy mogli nabrać wody. Nie było wiele 

wiader, ani naczyń i trzeba było bardzo wodę oszczędzać. Nie było mowy 

o jakimś dokładniejszym myciu. Wracając do prycz (były dolne i górne), na 

górnych było w dzień chociaŜ trochę światła, przez te malutkie okienka 

zakratowane. Na dolnych cały czas był półmrok. Było chłodno. 



Siedzieliśmy lub leŜeliśmy, bo przecieŜ trudno było całymi godzinami 

wysiedzieć bezczynnie. Byliśmy cały czas dokładnie, w co kto miał, ubrani 

i przy tym jeszcze kaŜdy okryty kołdrami, czy pierzynami, a na noc ściągało 

się ze siebie tylko grubszą odzieŜ i tak się spało, W pierwszą noc mało kto 

spał, rozmawialiśmy i płakali nad swoim losem. Nie ma naszej Ojczyzny i nie 

ma się do kogo zwrócić o jakiś ratunek i nikt teŜ nie upomni się o nas. Co nas 

czeka jeszcze?.. Nasze myśli kłębiły się cały czas. A zima nie folgowała. 

Przez to okienko widzieliśmy tylko bezkresne pola białe, a miejscami lasy 

i lasy. Jakby nas wieźli bokami, bo bardzo rzadko trafiała się miejscowość, 

gdzie się zatrzymywali na posiłek i wodę. Nieraz jechaliśmy całą dobę, 

a czasem staliśmy prawie dobę, a najtragiczniej było, kiedy dostawiali 

parowóz do wagonów. Robili to z taką siłą, Ŝe niejedna osoba koziołkowała 

z górnej pryczy na gorący piecyk z garnkiem. Mnie się równieŜ zdarzyło, 

miałam poparzone nogi. Było to robione złośliwie, bo juŜ wiedzieliśmy, 

Ŝe wiozą nas w głąb Rosji, a tam była propaganda, Ŝe wiozą polskich panów. 

Ale kiedy chodzili ludzie na obiad lub po wodę, to bacznie oglądali nas i nie 

bardzo im to pasowało, bo widzieli w nas ludzi skromnie ubranych jak oni. 

Byliśmy tylko i to wszyscy rolnikami. Nasza podróŜ się przedłuŜała. 

Czekaliśmy z dnia na dzień, Ŝe moŜe juŜ ostatni dzień naszej poniewierki. Minął 

tydzień, dobiega drugi, jesteśmy juŜ tak bardzo zmęczeni tym siedzeniem 

bezczynnie, ani to czytać, ani innego zajęcia. Nie było bielizny, Ŝeby się przebrać, 

umyć porządnie. Zaczyna się powoli rozmnaŜać robactwo w głowach, w ubraniu. 

Obcy ludzie (kobiety), męŜczyźni razem. Skrępowanie. BoŜe! BoŜe! Dlaczego? 

Za co? Za co spotkał nas taki los. Ludzie dla spędzenia czasu wspólnie modlili się, 

śpiewali pieśni, płakali, przewidując, Ŝe jeszcze niejedno musimy znieść w tym 

obcym kraju nie znając języka. PodróŜ się przedłuŜała aŜ trzy tygodnie. Nareszcie 

spakowaliśmy ten swój dobytek marny w tobołki. Nogi nam zdrętwiały, uczyliśmy 

się chodzić pomału. Dojechaliśmy do jakiejś małej miejscowości. Wszystko jeszcze 

bardziej okutane w śnieg, bo go tu duŜo więcej niŜ u nas. A biały i czysty bo nie ma 



tutaj widocznie przemysłu. Nie wiemy gdzie jesteśmy. Nie umiemy się dogadać ani 

my, ani Ruscy. Zaprowadzili nas do jakiegoś klubu, czy świetlicy. Porozkładaliśmy 

się na podłodze, bo tylko to było, a miejscowa ludność oglądała nas jak zwierzątka 

w zoo. Tutaj teŜ chodzi fama, Ŝe przywieźli polskich panów. Mnie się szczególnie 

przyglądali, bo mój stan był widoczny, bo juŜ był 9 miesiąc, a nie widząc męŜa koło 

mnie kiwali głowami, Ŝe panna z dzieckiem. I znów porozkładaliśmy się pokotem 

na podłodze jeden koło drugiego, nie rozbierając się, bo było zimno dosyć w tej sali. 

Byliśmy bardzo znuŜeni, w dodatku juŜ nas ciało swędziało, w głowach równieŜ, bo 

byliśmy bardzo brudni, a tu jeszcze nie koniec tułaczki. Rano po skromnym posiłku 

kazali nam pakować swoje manele a pod świetlicę podjechały odkryte bez plandek 

samochody, w rodzaju naszych „Starów" tylko krótsze. 

Posiadaliśmy ciasno jeden obok drugiego, Ŝeby było cieplej, bo tu juŜ 

naprawdę nie Ŝarty, pookrywaliśmy się równieŜ pierzynami i kołdrami, a na głowy 

koce, jakie kto miał, bo mróz był ponad 10 stopni. Domyślaliśmy się, Ŝe juŜ dalej 

pociągi nie jadą i Ŝe nas wiozą gdzieś na pustynię lub do lasów, Ŝeby juŜ dla nas nie 

było powrotu i Ŝebyśmy sobie wybili z głowy, Ŝe kiedykolwiek będziemy wracać. 

Chcieli nami zasiedlić część swoich białych plam. 

Tak skończył się nasz pierwszy etap podróŜy, a zaczął się drugi, jeszcze 

bardziej trudny, bo na mrozie pod gołym niebem, ale mieliśmy nadzieję, Ŝe to 

będzie trwać krócej, niŜ podróŜ pociągiem. I rzeczywiście trwała tydzień, ale to i tak 

było bardzo uciąŜliwe. KaŜdy dzień wieczorem był podobny do siebie. Nocleg na 

podłodze, bardzo słaby posiłek i aŜ do końca tygodnia i wreszcie skończył się drugi 

etap podróŜy. Wracając do pierwszego dnia naszej podróŜy, z początku jeszcze były 

pola przykryte grubo puszystym śniegiem, który lśnił do słońca jakby był posypany 

drobnymi brylantami i gwiazdkami. 

Po kilku godzinach naszej podroŜy ukazał się naszym oczom piękny, 

dziewiczy las i potem juŜ codziennie ten sam widok: lasy i lasy. Co jakiś czas był 

sosnowy, to znów liściasty z brzozami oczywiście. Teraz zima i liści nie było. 



Wreszcie skończona podróŜ, która trwała jak wiemy 4 tygodnie. Oddaliliśmy się od 

Ciebie Ojczyzno tysiące kilometrów; oj jak cięŜko o tym myśleć. 

Czy doŜyjemy, Ŝeby Cię jeszcze zobaczyć droga Ojczyzno? Jednak nie czas na 

dłuŜsze rozmyślania, trzeba wrócić do realiów. Trzeba zacząć myśleć, jakie będzie 

nasze Ŝycie tu, wśród dziewiczych lisów i na pół dzikich ludzi, którzy tu teŜ Ŝyli. 

śyli teŜ tutaj i pracowali przesiedleńcy z Białorusi. W tych lasach, przy duŜych 

rzekach były małe osiedla i właśnie tutaj nas przywieźli i zakwaterowali. Na razie 

wszystkich w barakach ale na drugi dzień w barakach zostali tylko ludzie zdolni do 

pracy w lesie. Matki z małymi dziećmi zostały przewiezione 20 km do wyludnionej 

wioski, gdzie przed dwunastu laty byli równieŜ jak my wywiezieni ze swoich 

domów Białorusini, a w latach trzydziestych była straszna głodówka i prawie 

wszyscy z tej wioski wymarli, a domy stały puste, dopiero jak nas mieli przywieźć, 

to te domy zostały trochę odremontowane. Tu nas Matki z dziećmi i innych 

niezdolnych do pracy odtransportowali. Były tu lotne piaski, a poza tym nic tu nie 

rosło, nawet ziemniaczki nie urosły. Jak Polacy próbowali je posadzić wyschły jak 

było trochę więcej słońca. I tu, wśród lasów, które nas okalały przyszło nam Ŝyć 

z dala od rodzin. Nazywała się ta miejscowość BATPASZNIA. Dopiero teraz 

zorientowaliśmy się, Ŝe jesteśmy 300 km od stacji kolejowej i duŜego miasta 

przemysłowego SWIERDŁOWSK. Od naszej miejscowości, gdzie byliśmy 

osiedleni nie kursowały Ŝadne pojazdy, jedynie spławem drewna tą duŜa rzeką 

KAMA było spławiane wszystko drewno, wyrąbywane przez naszych rodaków, 

a było tego bardzo duŜo, bo masa kilometrów była wyrąbana. 

Lasy te były bardzo bogate w róŜne jagody i moc najróŜniejszych grzybów, które 

w późniejszym czasie ratowały nas od głodu. Zamieszkała ludność na tych 

terenach, tak kobiety, jak i męŜczyźni byli niskiego wzrostu, cera jakby matowa, 

nigdy Ŝadnych rumieńców na twarzy, oczy skośne. Ludność jeszcze na wpół 

dzika, jadała prawie wszystko na surowo; mięso, ryby, ziemniaki, mąkę, a rybę 

bezpośrednio po złowieniu, wypatroszoną i bez soli. Ubierali się bardzo 

skromnie, a na nogach zimą i latem nosili plecione łapcie z kory brzozowej lub 



lipy, tak dorośli jak i dzieci. Jak juŜ wspomniałam było tam trochę 

Białorusinów przesiedlanych w latach trzydziestych (teŜ represje 

stalinowskie). Zimy na tym terenie były bardzo mroźne, bez Ŝadnej odwilŜy, 

zaczynające się od połowy września, a kończące się z końcem maja. Lato 

trwało 3 miesiące. Było to województwo Mołotowskie i Kormi Piermacki   

Okręg i stąd ta ludność nazywała się PIERMIAKAMI.  

A więc w takich warunkach i w takim otoczeniu przyszło nam Ŝyć z dała 

od kochanego kraju i w dodatku nie znając języka. Była juŜ prawie połowa 

marca, wtedy nas rozdzielono po kwaterach. Ja zamieszkałam z moją Mamą i 

czterema małymi braćmi. Czekałam na rozwiązanie, które niebawem miało 

nastąpić. Ale czasu wolnego nie miałyśmy, bo trzeba było wyprać z całej 

podróŜy i wykąpać się. Warunków Ŝadnych.... W jednej izbie 6 osób. Jeszcze 

pora zimowa. Trzeba było poczekać, aŜ przywiozą trochę drewna na opał, bo 

tylko drewnem się opalało i gotowało. Byliśmy bardzo brudni po miesięcznej 

podroŜy, a co najgorsze, juŜ było pełno wszy we włosach i w ubraniu. Mało było 

środków piorących... Mało tego, jeszcze w czasie podróŜy zaraziliśmy się 

świerzbem i tu cała tragedia, bo ta zaraza nie dawała spać, bo całe ciało bardzo 

swędziało, kiedy się nagrzało w pościeli. Ciało mieliśmy bardzo podrapane. 

Zanim zdobyliśmy jakąś maść, trwało to dość długo. Po kilku tygodniach 

męczarni jakoś pozbyliśmy się tego świerzbu. Niestety nie pozbyliśmy się do 

końca naszego pobytu w Sowietach wszy w głowach, a nieraz w ubraniach. 

Nie było na to Ŝadnych środków. Poza tym bardzo słabe wyŜywienie, nie było 

środków do Ŝycia, nikogo to nie obchodziło, a przecieŜ jeszcze nie było wojny 

z Niemcami. Stopniowo sprzedawało się za parę rubli odzieŜ z siebie lub 

wymieniało się za wiadro ziemniaków, bo te teraz były podstawą bytu. Dwa 

lub trzy ziemniaki drobno pokrojone, duŜo wody i póki jeszcze była odrobina 

mąki, to jedna lub dwie łyŜki, to zarumieniało się na sucho i rozprowadzało się 

do tych ziemniaków osolonych. Tym się człowiek oszukiwał, bo nie było do 

syta.  



Na początku jak nas przywieźli moŜna było czasem kupić kawałek chleba, ale 

to krótko trwało. Chlebek zjadało się na sucho, popijając zimną wodą. śadnych 

herbat, cukru, czy tłuszczów, nawet na lekarstwo dla małych dzieci nie było. 

śyliśmy w bardzo trudnych warunkach, mimo Ŝe ciągle pozbywaliśmy się naszej 

odzieŜy, czy pościeli. Nie na długo tego starczyło, Ŝadnej pomocy z nikąd. Rodziny 

i wszyscy dorośli, którzy poszli do pracy nie mogli nawet na siebie zapracować. 

Jaka to była praca?.. Tam była tylko jedna...  ścinać las. A warunki? Śnieg był 

puszysty i na 70-80 cm głęboki. Najpierw Ŝeby drewno ściąć trzeba było trochę 

śniegu usunąć, a trochę dokładnie koło drewna udeptać. Ścięte spadało w puszysty 

śnieg, znów ta sama praca, bo drzewo trzeba było oczyścić z gałęzi i pociąć na 

wskazany wymiar, a gałęzie trzeba było jeszcze wszystkie palić, bo inaczej nie 

przyjął pracy brygadzista. IleŜ trzeba było pracy włoŜyć, Ŝeby to osiągnąć, a ile tych 

drzew trzeba było zrobić na normę, czyli 100% w takich warunkach i ludzie... 

którzy pierwszy raz w Ŝyciu przystąpili do takiej pracy? A kobiety? Dziewczęta? 

RównieŜ tam pracowały... A odzieŜ? Obuwie? Chodzili w tym do pracy do lasu, 

w czym się chodziło w Polsce, a przecieŜ nie moŜna było porównywać klimatu 

polskiego z tamtejszym, bo tam były niewspółmiernie niskie temperatury. Nasze 

kobiety nie znały chodzenia w spodniach. Ludzie wracali do baraków mokrzy 

i bardzo zmęczeni, a zarabiali parę groszy, ale to się nie liczyło, tylko się ludziom 

wbijało do głowy: „przywykniesz pomału" i ludzie bardzo się męczyli, zanim pracę 

i warunki trochę opanowali. 

Nadszedł czas mojego rozwiązania. Była to noc drugiego kwietnia 1940 roku, 

ZłoŜyło się dość szczęśliwie, Ŝe felczer był na miejscu, który przyszedł na 

wezwanie, Ŝeby odebrać poród. Wszystko odbywało się w jednej izbie: ja – rodząca, 

mama i młodsze rodzeństwo. Całe szczęście, Ŝe rozwiązanie trwało około godziny. 

Urodził się synek. Niestety bez oznak Ŝycia, bo w czasie porodu zaciągnął się na 

szyjce pępowiną. Nie wiem dlaczego w tym czasie było mi to obojętne?.. Felczer 

przez dłuŜszy czas robił sztuczne oddychanie, które przywróciło iskrę Ŝycia 

maluchowi. śałośnie zapłakał, jakby wyczuwając, Ŝe urodził się tylko na cierpienie. 



Od początku do końca swojego krótkiego Ŝycia. CóŜ biedny zastał?.. Kopcący 

kaganek, który ledwie oświetlał izbę. Czy miał pieluszki? Koszulki? Becik? 

Mama głodna, taty nie ma... co da synkowi, jak nie ma ani kropli mleka, 

mąki, cukru, kaszy. O Ŝałosny losie... nikomu nic nie zawiniliśmy, a tak bardzo 

cierpieć musimy. LeŜąc po połogu wychodziłam do korytarza ze sprawami 

fizjologicznymi, dostałam silnego zapalenia pęcherza. Oczywiście nie było leków. 

Trochę dolegliwości ustąpiły, ale dość często miałam kłopoty przez całe lato, 

a miałam dokładnie wtedy 20 lat, kiedy pierwszy raz zachorowałam. Mój 

kochany synuś był bardzo spokojny, ciągle spał, płakał tylko podczas kąpieli i to 

spazmatycznie. Do tej pory byłam szczęśliwa, bo mimo, Ŝe nie dojadałam 

mojemu synkowi starczało pokarmu z piersi. Trudno mi było Ŝyć nie mając znikąd 

ani złotówki. Na swoje skromne wyŜywienie sprzedawałam sukienki, poduszki, ale 

nie na długo tego starczyło i trzeba było oglądać się za pracą. Ale jaką? Gdzie? 

Z dzieckiem?.. Na moje szczęście władze, które się nami opiekowały 

zaproponowały mi sprzątanie baraków, w których mieszkali Polacy. Było to 

20 km od miejscowości, gdzie mieszkałam z mamą. Miejscowość ta nazywała się 

KORDON. Oczywiście zabrałam ze sobą synka, bo go przecieŜ karmiłam piersią. 

W tych barakach miałam bardzo duŜo pracy i to cięŜkiej. Był to długi barak 

podzielony na trzy części. W środkowej części myli się pracownicy. Musiałam 

duŜo wody nanosić do stągwi z beczkowozu. Trzeba było ją grzać do mycia. 

Musiałam palić w piecach (trzech),ale opał musiałam sama narŜnąć piłą i potem 

narąbać i nanosić.  

Poza tym cały czas trzeba było utrzymać porządek i dość często myć 

podłogi a one nie były malowane. W dwóch szczytowych pomieszczeniach 

były na środku wymurowane piece z płytą, gdzie ludzie po pracy gotowali jakieś 

posiłki, a z jednej i drugiej ściany stały łóŜka; 15  z jednej, a 16  z drugiej. W 

sumie 32 łóŜka na których spali pracownicy. Nie byli oddzieleni męŜczyźni od 

kobiet tylko rodzinami np. mąŜ z Ŝoną i synem, czy córką, lub tata z dziećmi 

obok siebie łóŜka, potem następna rodzina. Wreszcie mnie przypadło łóŜko w 



samym, środku razem z synkiem. Tu miałam Ŝyć i tu chować swoje 

maleństwo. Były róŜne wyziewy, palenie róŜnej, cuchnącej machorki. Poza 

tym, gdyby płakał w nocy, to by mnie ludzie prześladowali, Ŝe po cięŜkiej 

pracy nie mogą spokojnie odpocząć i poniekąd słusznie. Ale mimo trudnych 

warunków dla mnie i dla dziecka Bóg nam błogosławił, bo na razie wszystko 

dobrze się układało i moje dzieciątko mimo wszystko chowało się dobrze i 

było zdrowe.  

Pracę miałam bardzo cięŜką,  a płacę bardzo skromną, ledwie na wykupienie 

tego przydziału chlebka i talerz zupy ze stołówki. Trochę nie dojadałam, ale mimo to 

byłam na razie szczęśliwa, bo moje dziecię było najedzone.  W tych barakach nie 

Ŝyliśmy sami, bo mieliśmy takiego komendanta, który przychodził kaŜdy dzień po 

południu jak Polacy wracali z lasu i zawsze miał w zwyczaju pytać kaŜdego 

napotkanego "kak Ŝywiosz?" Obowiązkowo trzeba było z uśmiechem odpowiedzieć 

"choroszo". Jeśli widział, Ŝe ktoś jest zamyślony i nie rozmawia, juŜ był podejrzany, 

Ŝe mu się władza sowiecka nie podoba i taką osobę juŜ wnikliwie obserwował. Drugi 

stróŜ, to był szpicel, który teŜ przychodził w kaŜdy dzień i siedział do nocy, 

podsłuchiwał lub wciągał naszych ludzi do rozmowy. Ludzie byli rozgoryczeni, więc 

nieopatrznie wypowiadali swoje Ŝale, psiocząc pod adresem Rosjan. 

Z początku ludzie nie wiedzieli, Ŝe to szpicel, aŜ tu zaczęli wzywać ludzi do 

ENKAWUDE i zawsze w nocy. Dwóch takich młodych ludzi jak wezwali, to o nich 

ślad zaginął. Kilkanaście osób trzymali po jednej lub dwie doby. Po tym wszystkim 

juŜ wszyscy wiedzieli, Ŝe to szpicel i kaŜdy miał się na baczności przed szpilem. Było 

to jednak uciąŜliwe i na kaŜdym kroku trzeba było uwaŜać, co się mówi. Było nam 

bardzo cięŜko Ŝyć na obczyźnie. CięŜka praca, warunki do Ŝycia takie, Ŝeby tylko 

istnieć, ciągła tęsknota za krajem, za rodziną, za naszymi obyczajami...Były święta 

Wielkanocne, które przepłakaliśmy, bo jajka na oczy nikt nie widział. 

W baraku były okna zawsze zasłonięte, bo niemiło było patrzeć na otaczający 

nas obcy świat. Nieraz komendant zwracał nam uwagę dlaczego okna ciągle 

zasłonięte. Niektóre rodziny juŜ nawiązały kontakty z rodzinami w kraju. Ja dopiero 



w zimie 1941 roku otrzymałam list od męŜa rodziny, w którym był list od mojego 

męŜa. "Michała list z 1940r. była data". MąŜ miał pretensje wielkie, Ŝe on ciągle 

pisze do mnie, a ja mu nie odpisuję. Nie wiedział biedak, Ŝe ja od roku jestem na 

obczyźnie i tak daleko od domu. Michał nadal był w niewoli niemieckiej. Był 

zwrotny adres męŜa. Postanowiłam zaraz napisać list i donieść mu o sobie i dziecku. 

Ale nie będę uprzedzać faktów. Wracam do mojego synka. Jak juŜ wspomniałam, był 

bardzo kochanym dzieckiem. Nigdy nie płakał, spał ze mną w nocy na 

jednoosobowym łóŜku i nigdy nie zakłócił spokoju nocnego ludziom, którzy spali 

obok. Ja równieŜ mogłam spać po całodziennej pracy. Tak trwało całe 5 miesięcy. 

W szóstym zaczynało być mało pokarmu w piersiach, bo jak zwykle niedojadałam 

i cięŜka praca, i to był skutek. Dzieciątko zaczynało popłakiwać. Nie miałam innego 

wyjścia, przynosiłam zupę ze stołówki, raz była rybna, drugi raz na baraninie 

z ziemniakami. Ziemniaki rozgniatałam i tym trochę karmiłam syna, który po jakimś 

czasie dostał rozwolnienie i bóle brzuszka. Zaczął się dla mnie i dla dziecka duŜy 

problem. Miałam więcej pracy koło dziecka, bo był niespokojny i duŜo więcej prania 

pieluch. Przychodziła do baraku jedna kobieta z przesiedleńców i zabierała obierzyny 

z ziemniaków, a w zamian przynosiła pół l mleka, ale to nie było regularnie i trwało 

mniej więcej miesiąc, bo przychodziła zima i krowy przestały się juŜ doić na 5 - 6 

miesięcy i oni równieŜ nie mają mleka. Chyba sporadycznie moŜna spotkać taką 

krowę, która cieli się w zimie. Kiedy synek miał 8 miesięcy, był grudzień. 

Nie mogłam sobie poradzić z dzieckiem chorym i pracą, więc postanowiłam zawieźć 

dziecko do mamy. Mama uprosiła jedną Rosjankę Ŝeby sprzedawała pół litra mleka. 

Mama przynosząc mleko dolewała pół l wody, ale do mleka nie było nic. Dziecku 

zdrowie nie wracało. Tragiczne to było i nie do pomyślenia gdzie indziej. PrzecieŜ to 

był wciąŜ rok 1940 i juŜ był taki kryzys, Ŝe nic się nie dało kupić. śeby chociaŜ 200 - 

300 gram przydziału dla małych dzieci, jakiej kaszy, cukru, nie mówiąc juŜ o maśle. 

Albo Ŝeby chociaŜ płatków owsianych, moŜna by z nich zrobić kleik i juŜ by moŜna 

dziecko wyciągnąć z biegunki.  



BoŜe! Ile ja się napłakałam, patrząc na tę "drobinę", nie mogąc mu pomóc, bo 

tak mało, a zarazem duŜo do urzeczywistnienia i uratowania dziecka, które miało tak 

silny organizm. MoŜna było wyć z bólu, ale dziecku to nie pomogło. Patrzyłam 

z bólem i serce mi się rozrywało, patrząc na powolne konanie mojej "kruszynki", bo 

co komu było winne, Ŝe tak musiało się męczyć. Był juŜ kwiecień 1941 rok i mniej 

więcej w tym czasie otrzymałam list z kraju od męŜa rodziny. Zaraz napisałam do 

męŜa list: jak Ŝyjemy z dzieckiem i w jakich warunkach, i Ŝe dziecko jest powaŜnie 

chore. Oczywiście list wrócił, bo cenzura nie przepuściła. Napisałam drugi list, z tym 

Ŝe zataiłam całą prawdę o naszej tragedii, tylko Ŝe wszystko jest dobrze, ale 

Ŝe dziecko nasze jest chore. Oczywiście nigdy tego listu Michał nie dostał, bo mniej 

więcej w tym czasie wybuchła wojna niemiecko —  rosyjska. Wracam do mojego 

dzieciątka. Kiedy był karmiony piersią, dziecko ślicznie się rozwijało i juŜ zaczynało 

siedzieć. Był zawsze uśmiechnięty i zadowolony. A potem w chorobie zaczął się 

jakby kurczyć i był bardzo słabiutki i główka mu się chwiała chociaŜ miał juŜ 11 

miesięcy. Przyszły jeszcze tragiczniejsze chwile. Dostawał jakieś ataki. Sztywniał, za 

chwilę wracał do siebie, ale był jeszcze słabszy. Zwykle wtedy dostawałam 

wiadomość od Mamy i pędziłam jakby na skrzydłach, bo nawet nie czułam, Ŝe pod 

nogami grząski piach i rozdeptany głęboko, no i 20 km tej drogi. Chciałam jak 

najszybciej przygarnąć do zbolałego serca tę nieszczęśliwą i drogą mi kruszynkę. 

Było tak dwa razy. ZbliŜał się pierwszy maj. Uszyłam z poszewki mojej poduszki, na 

której spałam małą sukienkę.  

W Sowietach 1-szy Maja było bardzo uroczyście świętowane, więc z tej racji 

dali ludziom /pracownikom/ po 15 dag cukierków. Po pracy, 30 kwietnia uzbrojona 

w przepustkę, bez której nie wolno nam było nigdzie wyjść, ruszyłam znów po 

grząskim piachu drogą, jakŜe długą i cięŜką ale z nadzieją, Ŝe nie długo znów 

zobaczę swoje szczęście - moje kochane dziecię. Nareszcie dotarłam, otwieram 

drzwi, a naprzeciw stół, a na stole juŜ nie Ŝyjący synek. Usteczka miał zaciśnięte, 

jakby jeszcze trwał w bólu. Myślałam, Ŝe się wszystko na mnie wali. Rozpacz mnie 

ogarnęła nie do opisania i szloch wydarł się z piersi i unosił się w przestrzeń. Bolało 



mnie serce, Ŝe nie mogłam go uchronić od śmierci. BoŜe! To dopiero początek naszej 

gehenny wśród obcych i tak daleko od kraju. Czy to przeŜyjemy? Czy wrócimy 

kiedyś do kraju? Nie ma z nikąd pomocy, ani pocieszenia... A ojciec tak daleko i pod 

innym niebem nie wiedział i ani przypuszczał, jaki dramat my oboje przeŜywamy. 

I został tam biedny pochowany na tym gołym i nie ogrodzonym cmentarzu, gdzie 

spoczęło równieŜ setki naszych rodaków. Po śmierci mojego synka musiałam iść do 

pracy w lesie, gdzie pracowali wszyscy nasi rodacy. W lesie pracowali wyłącznie 

Polacy, bo chyba po to byli tu przywiezieni, Ŝeby im ten las ścinać. Pomału ludzie 

przyzwyczaili się do tej cięŜkiej pracy, bo kaŜda praca była wykonywana ręcznie, 

piłą i siekierą. śadnej mechanizacji. Latem było mnóstwo komarów i drobnej 

muszki, która na siłę wciskała się pod czapki, chustki i rękawy, szczególnie przed 

deszczem, lub w słotne dni. Po ugryzieniu pozostawały duŜe, czerwone plamy. 

Szczególnie gryzły, jak się usiadło na posiłek, czy mały odpoczynek. Nie pomagały 

gałązki, którymi się oganialiśmy. Pracowało w tym lesie duŜo Polaków, bo mimo 

ręcznej ścinki lasu juŜ duŜa przestrzeń była wycięta. Dlatego do pracy i z pracy trzeba 

było pokonywać 3-4 km. Ja pracowałam do późnej jesieni. Nadchodziła zima 

i trudny okres dla Polaków. Dla niejednego juŜ ostatnia. Ludzie byli coraz słabsi 

z niedoŜywienia i ciągle głodni. Przedwojenne rodziny były liczne i składały się 

przewaŜnie z 8 - 10 osób. Latem częściowo Ŝywił las jagodami, grzybami. Zimą 

zaczęła się tragedia, bo w tej polskiej wiosce, gdzie mieszkali starcy i matki z małymi 

dziećmi odbywały się codziennie 2 - 3 pogrzeby, a czasem nawet cztery. Ten tragizm 

trwał około trzech miesięcy. W końcu zaniepokoiło to miejscowe władze i uznali, Ŝe 

trzeba Polakom dać trochę kaszy i mąki pszennej, razowej. Skutek był prawie 

natychmiastowy, zmniejszyła się ilość zgonów. Co niektórzy, gdzie były małe dzieci 

po cichu zaczęli wymieniać część kaszy za mleko. PrzecieŜ te dzieciaki tak bardzo 

pragnęły odrobiny mleka, ale złośliwość ludzka nie zna granic. Ktoś doniósł do 

władz, najprawdopodobniej miejscowi, a te z kolei wstrzymały ten skromny 

przydział. PrzeŜyliśmy chwilowo wielką radość, bo słyszeliśmy przez głośniki krótki 

komunikat do Polaków o małych uprawnieniach dla nas i złagodzeniach niektórych 



rygorów wobec Polaków. To Sikorski przemawiał po polsku. Z początku nie 

mogliśmy w to uwierzyć, płakaliśmy z radości. Wstąpiła w nas nadzieja, Ŝe nie 

zginiemy, bo ktoś o nas się upomina, a nasze bytowanie, o przeŜycie. I ta polska 

mowa na obczyźnie. Zaczęliśmy Ŝyć nadzieją, Ŝe będzie nam lepiej. Domyślaliśmy 

się, Ŝe są prowadzone rozmowy dyplomatyczne Polaków ze Stalinem. Po tym 

wystąpieniu generała Sikorskiego Sowieci rozluźnili nieco rygory wobec Polaków. 

Dali nam zaświadczenia, które nam dawały szanse na wyjazd z tych lasów. 

Oczywiście kto będzie chciał i na własną rękę, bez Ŝadnej pomocy ze strony 

sowieckiej. Mogliśmy się osiedlać na terenie całego kraju, było jedynie zabronione 

osiedlanie się w miastach wojewódzkich. Nie wolno nas było zatrudniać w duŜych 

zakładach, tam wstępu nie mieliśmy. Nie wierzyli nam, podejrzewali o sabotaŜ. 

Niedługo po tym znów usłyszeliśmy, Ŝe gen. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej, 

znów była rozpacz, czy znajdzie się ktoś następny, Ŝeby się upominać o nasze prawa. 

Domyślaliśmy się, Ŝe generał miał przeciwników i nie był dla nich wygodny. 

Mimo krótkich rozmów Sikorskiego ze Stalinem, to dla nas była wielka sprawa, bo 

wiele ludzi którzy nie mieli małych dzieci, mogli z małym plecakiem wyruszyć z 

tych lasów zaraz po uwolnieniu. Lasy mogły częściowo wyŜywić człowieka latem, a 

co zimą?  Prawie wszyscy, którzy nie mieli małych dzieci wyruszyli na poszukiwanie 

lepszego Ŝycia. Ja dopiero jesienią 1941r. namówiłam jednego młodzieńca, aŜeby 

szedł ze mną w nieznane. On nie bardzo chciał, ale w końcu zdecydował się. Przed 

podróŜą, przez jakiś czas odejmując sobie i rodzinie od ust po kawałku chleba 

ususzyłam go, Ŝeby mieć na podróŜ, bo przecieŜ nigdzie się nie dostanie. I tak 

sucharki i reszta odzieŜy (zresztą bardzo mało) bo wszystko zostało sprzedane. 

WłoŜyłam wszystko do woreczka i z bólem serca poŜegnałam kochanych rodziców i 

rodzeństwo (2 siostry i 4 braciszków), nie wiedząc czy jeszcze się kiedyś zobaczymy. 

Och! Jak cięŜko było mi wyruszyć zostawiając całą rodzinę i samotnie iść w ten 

obcy, nieznany i nieprzyjazny kraj, myśląc co mnie czeka? A miałam wtedy 21 lat i 

juŜ tyle przeŜyłam. Ze smutkiem i małą nadzieją, Ŝe moŜe choć trochę będzie łatwiej 

Ŝyć. Idziemy oboje powoli - oboje słabi. Ten mój towarzysz podróŜy jest mrukiem, 



prawie ze mną nie rozmawia. Nie przeszliśmy więcej jak 20 km, ale to nic. Wiem, Ŝe 

wracam..., Ŝe kilometr za kilometrem, a będę bliŜej Ojczyzny i to mnie podnosi na 

duchu i nie Ŝałuję swojego trudu, a kolega Ŝałował, Ŝe dał się namówić, chciał nawet 

wracać, ale słaba kobieta tłumaczyłam mu, Ŝe chyba wcześniej, czy później chce 

umrzeć w lesie. To pomogło i juŜ nie robił wymówek. Przyszedł wieczór, trzeba było 

pomyśleć o noclegu na wiosce. Chodziliśmy i pytaliśmy, czy nas przenocują? Nie 

wszędzie chcieli, ale w końcu przyjęła nas pewna Rosjanka, sama, mąŜ na wojnie. 

Wzięła nas za małŜeństwo, myśmy się nie tłumaczyli, uszykowała skromne 

legowisko z koŜuchów na podłodze, gdzie indziej na pryczach i tak sypialiśmy jak 

brat z siostrą. Co moŜe głód zrobić z człowieka! Na dzisiejsze czasy nie do 

pomyślenia i sama w to wątpię, czy ktoś w to uwierzy, Ŝe jak siostra z bratem 

spaliśmy, a spaliśmy tak pięć nocy. Na tych noclegach nikt nas niczym nie 

poczęstował, chyba kipiącą wodą, zamiast herbaty. Oni teŜ tak pili, bo Ŝadnej herbaty 

nie było. To był początek wojny, ale ludzie byli bardzo biedni w tych lasach, nawet 

miejscowi, tyle, Ŝe oni nie głodowali jak my. Pomału, ale szczęśliwie dotarliśmy do 

większej miejscowości oddalonej o 100 km od lasów i 100 km bliŜej do Polski.  

To było osiedle i nazywało się KUDYMKAR. Była tutaj fabryka nart 

robionych na front i właśnie do tej fabryki mój współtowarzysz podróŜy przyjął się 

do pracy. Był szczęśliwy i zadowolony, Ŝe juŜ nie musi pracować w lesie. Były teŜ 

tutaj dwa duŜe magazyny zboŜowe. Tutaj juŜ był teren w większości rolniczy, 

a częściowo lasy mieszane. Właśnie przyjęłam się do pracy w tych magazynach 

zboŜowych. Miałam wielkie szczęście, bo właśnie w tych magazynach pracowały 

trzy siostry Polki. Zamieszkałam razem z nimi w duŜym pokoju. One miały jeszcze 

Mamy. Szczęście mi naprawdę dopisało, Ŝe trafiłam na te Polki, bo razem 

pracowałyśmy, razem w mieszkaniu i nie czułam się samotna, bo było z kim 

porozmawiać po polsku. Dobrze nam się Ŝyło razem. Niestety, następna praca znów 

bardzo cięŜka, miała teŜ i dobre strony, bo nareszcie juŜ nie byłam głodna. MoŜna 

było jeszcze w tej miejscowości na bazarze dokupić trochę mleka, mięsa, tylko 

najpierw trzeba było zarobić trochę rubli. W tych magazynach pracowały same 



kobiety, męŜczyźni tylko dozorowali. Polaków więcej w tej miejscowości nie było. 

I tak zaczęłam powoli mój następny etap trudnego Ŝycia. Pracowałyśmy na zmiany. 

Praca dla kobiet bardzo cięŜka. Tony zboŜa trzeba było przerzucić lub przenieść, 

a nieraz wnieść na piętro po trapezach i na plecach .Oczyszczało się zboŜe na 

ręcznych wiejniach i proszę sobie wyobrazić jak do znudzenia trzeba było kręcić 

korbką 8 godzin, zresztą nie bez wysiłku, bo równieŜ było cięŜko i bardzo ręce 

bolały. Przy końcu pracy jak nikt nie widział (ale nie na pierwszej zmianie) wszędzie 

za ubranie wsypywało się po troszkę pszenicy. DuŜo się nie dało bo na portierni dość 

dokładnie kontrolowali. W domu wszystko się wysypywało do małego woreczka. 

Oczywiście tylko pszenicę, bo pracowało się przy róŜnych rodzajach zboŜa. Na 

kolację, jak się w piecu pali, to na płytę nasypało się pszenicy mieszając, aŜeby się 

dokładnie zrumieniła i taką właśnie się jadło, a po nasyceniu popiło wodą lub gorzką 

kawą, bo cukru nigdy nie mieliśmy. Zadowolone, z pełnym Ŝołądkiem kładłyśmy się 

spać. Najlepiej lubiłyśmy pracować na nocną zmianę w suszarni pszenicy. Na noc 

nie było dozoru. Było to suszenie bardzo prymitywne, bo wieczorem zabierało się 

suchą, a następnie nasypywało się wilgotnej. Było przy tym bardzo duŜo roboty. 

Suszona szła do worów, potem na wagę, tak Ŝe było bardzo duŜo dźwigania 

i oczywiście liczyło się na tony. Całą tę operację wykonywały tylko dwie osoby. 

Praca szła spokojnie, bo nas nikt nie poganiał. Była tam zawsze schowana blaszka 

z powyginanymi brzuchami, na którą sypało się pszenicę i rumieniło, jak w domu, bo 

tutaj paliło się w duŜym piecu, który suszył pszenicę. Woń pieczonej pszenicy 

ulatywała na całą przestrzeń suszarni. Zdarzało się czasem, Ŝe przyszedł ktoś 

z dozoru nas sprawdzić i jeśli poczuł zapach pszenicy, to nas zrugał. BoŜe - cały 

magazyn! A ile myśmy mogły zjeść. 30-40 dag, to się przecieŜ więcej rozsypało tu 

i ówdzie, ale tego nikt nie zauwaŜał. Jednak po chwili poszedł sobie, a my juŜ całą 

noc miałyśmy spokój i podjadałyśmy sobie z apatytem ile tylko mieścił Ŝołądek, a 

przychodząc do domu popiłyśmy wody i poszłyśmy spać, przedtem wysypując sporą 

ilość pszenicy ukrytej pod ubraniem i obuwiem. Przy noszeniu pszenicy trzeba było 

to robić bardzo ostroŜnie bo zdarzyło się, Ŝe jeden pracownik ukrył 1/2 kg pszenicy 



przy kontroli i od ręki sąd i ten człowiek mający troje dzieci małych i Ŝonę 

niepracującą dostał pół roku więzienia. Cała rodzina była na jego utrzymaniu. Nie 

było względów, ani wytłumaczenia, Ŝe rodzina była głodna. Przepracowałyśmy 

w tych magazynach ponad rok czasu. Praca ta jednak dawała się we znaki, bo 

zaczęły się pokazywać na nogach Ŝylaki. Postanowiłyśmy razem z dziewczynami 

szukać szczęścia dalej. Tej nanoszonej pszenicy juŜ się dość duŜo nazbierało. Ja 

miałam około 15 kg, dziewczyny więcej. Zaczęłyśmy się oglądać, Ŝeby to gdzieś 

zmielić na mąkę. Znalazłyśmy na wsi oddalonej o 2 km mały młyn. Z trudem 

doniosłyśmy to ziarno i tu juŜ w tym małym młynie przeŜywałyśmy gehennę, bo 

gdyby ktoś odgadł, gdzie my pracujemy?... BoŜe! Strachu przeŜyłyśmy, nogi się pod 

nami uginały dopóki nie dotarłyśmy juŜ z mąką do domu. BoŜe Tyś dobry i miałeś 

nas w swojej pieczy. Odetchnęłyśmy z ulgą składając pokorne dzięki w modlitwie. 

IleŜ trzeba było zdrowia i wysiłku, Ŝeby zdobyć kawałek chleba. Następnie trzeba 

było pomyśleć, Ŝeby z tej mąki upiec chlebek, czy bułki grahamki, bo to była razowa 

mąka. W końcu udało się zdobyć trochę zakwaski z piekarni i tak powoli piekłyśmy 

chlebek i jak wyczerstwiał, to suszyłyśmy na suchary i składałyśmy do worka. 

W końcu trud został uwieńczony. Praca została wymówiona. WłoŜyłyśmy plecaki 

z chlebem na ramiona i resztki swoich ciuszków, których było coraz mniej. śegnając 

się KrzyŜem Świętym ruszyłyśmy pieszo 200 km. To bardzo duŜo, ale znów 

nadzieja, bo kierunek POLSKA będzie dodawał sił. Była to wiosna 1942 roku 

i chleba teŜ powinno starczyć. Z nadzieją i pomocą BoŜą wyruszyłyśmy. Chciałyśmy 

się wydobyć na otwarty teren, gdzie było rolnictwo /kołchozy/, gdzie być moŜe 

będzie łatwiej o Ŝywności i jakaś lŜejsza praca. Dzień po dniu szłyśmy powoli, bo 

matka tych dziewczyn była juŜ w podeszłym wieku. Z pomocą BoŜą doszłyśmy 

szczęśliwie do SWIEDŁOWSKA, czyli pokonałyśmy 200km. Miasto duŜe, ale 

nieładne, Ŝadnej zieleni. Tutaj nie wolno nam się osiedlić, strefa zabroniona dla 

Polaków. Nas to nie interesowało, bo gdyby nawet wolno było, to nie dla nas, bo w 

duŜym środowisku jest trudniej o Ŝywność. My planujemy na wieś. W Swierdłowsku 

na stacji masa ludzi. Porozkładani ludzie wszędzie po salach, poczekalniach, 



korytarzach, nawet w ubikacjach. Trudno nam było dostać kawałek miejsca, Ŝeby 

usiąść. Nie na ławie, ale na podłodze. Byłyśmy juŜ bardzo zmęczone. Tutaj było 

duŜo Polaków wędrujących jak my i wyjeŜdŜających z lasów. Było teŜ duŜo Rosjan 

i wszyscy czekali na bilety. Pociągów odjeŜdŜających było mało, więc nie 

sprzedawali biletów, tylko wyznaczoną ilość na dobę A więc kolejno stałyśmy 

w kolejce za biletami. Czekałyśmy 3 doby. Była to męczarnia gorsza od tej pieszej 

wędrówki, bo wtedy przynajmniej rozebrałyśmy się na noclegu i mogłyśmy 

rozprostować kości. Wreszcie umęczone z trudem wsiadłyśmy do pociągu i znów 

ścisk i tłok i oddychać nie ma czym. BoŜe! WciąŜ na górę Golgota! Przejechałyśmy 

około 150 km, było późne popołudnie. Na dworcu dowiedziałyśmy się gdzie, 

w którą stronę ruszyć. Teren tutaj juŜ był przewaŜnie rolniczy, tylko małe połacie 

lasów. Po przejściu paru kilometrów doszłyśmy do kołchozu. Wieś była średniej 

wielkości. W kołchozie tym przyjęto nas do pracy bez problemów, bo wiadomo, 

męŜczyzn nie było, brakowało rąk do pracy. We wsi było kilku męŜczyzn nie 

nadających się do pracy w kołchozie. Na własną rękę szukałyśmy sobie mieszkania. 

Ja tutaj zamieszkałam sama, a koleŜanki na innej kwaterze. Oprócz nas nie było tutaj 

Polaków. Pracowałyśmy tutaj juŜ kaŜda osobno. Ja musiałam pracować z koniem, to 

znaczy przywieźć drewna na opał, siana ze stogów, z łąk, czy teŜ w pola. Nie 

podobała mi się ta praca i teŜ nie bardzo mi szła sprawnie i nieraz się namęczyłam 

z tym koniem. Niestety Rosjanki równieŜ cięŜko pracowały. Było w tym kołchozie 

jeszcze trzech traktorzystów, o wiele za mało jak na potrzeby kołchozu. Traktorzyści 

byli w średnim wieku i wszyscy trzej Ŝonaci, ale jednemu bardzo się podobałam. 

Miałam wówczas 24 lata, zresztą to sprawa stara jak świat, Ŝe ktoś komuś się 

podoba. Ten właśnie traktorzysta, a tamci mu dopingowali, Ŝeby przewodniczący 

kołchozu wysłał mnie na kurs traktorzystów. Przewodniczący opierał się, bo wiedział 

Ŝe jestem Polką i długo tu miejsca nie zagrzeję i Ŝe szkoda próŜnego wydatku. Mimo 

wszystko oni go przekonali i w końcu przewodniczący zgodził się, a najbardziej 

uparł się ten pan, który sobie planował, Ŝe mu się przydam do drugiego Ŝycia, bo 

w tym kraju było tak, Ŝe Ŝona w ciąŜy i kochanka równieŜ, lub trochę później. 



Ja oczywiście zgodziłam się na ten 3-miesięczny kurs, bo juŜ miałam dosyć pracy 

z koniem. Znałam juŜ język, więc nie powinno być źle. Kurs według umowy trwał 

3 miesiące. Na kursie było bardzo dobre wyŜywienie. Mało było przedmiotów 

teoretycznych, a przewaŜnie praktyka na traktorze. Na kursie uczestniczyły 

same kobiety i dziewczyny. Pomału opanowałam po trochę wszystkie tajniki 

traktora. Kurs był na niskim poziomie i bez większych egzaminów. WaŜne 

było, Ŝe umiało się uruchomić traktor i dokładnie znać biegi. ZbliŜała się 

jesień, miałam juŜ pracować i ku mojemu zadowoleniu juŜ nie zastałam 

w kołchozie tego traktorzysty, który tak natarczywie upierał się Ŝebym poszła 

na ten kurs. Został tylko jeden, tamci byli zabrani na front. Myślałam, Ŝe będę 

miała spokój. Niestety nie zaczęłam pracować, były przeprowadzane orki pod 

jesienne zasiewy. Pracowało się na dwie zmiany po 12 godzin. Było mało 

traktorzystów, więc wykorzystywało się kaŜdą godzinę. 

Pewnego razu będąc na nocnej zmianie z traktorzystą jednym, który 

został zwolniony z wojska oraliśmy na jednym polu, tylko Ŝe on na jednym 

składzie, a ja na drugim nie daleko obok siebie. Pole było bardzo długie. 

Oczywiście oboje mieliśmy pomocników do pługa młodzi mieli jakieś 14-15 

lat i zamiast szkoły, musieli pracować. JuŜ dość późno w nocy w moim 

traktorze coś mocno zgrzytnęło, traktor stanął. Kolega widząc, Ŝe ja stoję, 

przyszedł zobaczyć co nawaliło. Potrzebne były jakieś narzędzia i wysłaliśmy 

pomocnika. Chłopak miał iść do wagonika, który był zawsze woŜony 

i stawiany w pobliŜu pracy traktorzystów. W razie deszczu moŜna się było 

schronić, czy odpocząć no i tu się jadało posiłki. W kaŜdym razie do wagonu 

było więcej jak kilometr. Ja tymczasem usiadłam na traktorze na siedzeniu 

czekając na pomocnika. Ten pan traktorzysta o imieniu Mitia zaczął mnie 

namawiać, Ŝeby zeszła na ziemię. Ja się nie dałam namówić, bo czułam o co 

mu chodzi, temu panu. Jednak po dłuŜszym czasie namowy ja nie ustąpiłam 

i ten pan w pewnej chwili niespodziewanie chwycił mnie przez pół i ściągnął 

z traktora na ziemię. Był męŜczyzną wysokim i dobrze zbudowanym, 



no i młodym, a więc silnym. Widząc co się święci, szybciutko połoŜyłam się 

na brzuchu koło traktora i uchwyciłam się mocno za szprychy od traktora 

obiema rękami. On nie próbował przemówić do mnie czułymi słowami jak 

męŜczyzna do kobiety, a byliśmy oboje tacy młodzi. Zaczął się ze mną 

szarpać na siłę. Nie wiem, czy jakiś demon we mnie wstąpił, czy znów pomoc 

BoŜa. Dość długo szarpał się ze mną, chcąc mnie odwrócić na plecy. JuŜ się 

zmęczył, zaczął sapać ze złości i widząc, Ŝe nie da rady wstał i kopnął mnie 

mocno, aŜ gwiazdy zobaczyłam. Poszedł wściekły, a ja długo nosiłam siniaka. 

Za to miałam szacunek w kołchozie od kobiet, bo przecieŜ on miał Ŝonę. 

ZbliŜała się zima i rok 1942. Walki na froncie ofensywne. Niemcy weszli 

daleko na ziemie rosyjskie, a my nie przestawaliśmy myśleć o wyzwoleniu. 

Było nam na kaŜdym kroku cięŜko. Przychodziły święta. Rodzina daleko. 

Ubrać nie ma się w co. Zdobyte z wielkim trudem jakieś worki, a potem 

pofarbowane i z tego uszyte ubiory. A tu nie widać końca wojny, przeciwnie 

moje dawne współtowarzyszki juŜ się wyniosły z tego kołchozu. Ja równieŜ 

powzięłam taką decyzję i wyruszyłam w następną podróŜ. Tym razem 

przejechałam około 200 km i 200 km bliŜej do Polski, bo o tym się zawsze 

myślało. Trafiłam do wsi CZATŁYK powiat KRASNOUFIMSK. Dobry duch 

mnie tutaj skierował, bo w tym miasteczku Krasnoufimsk było sporo Polaków 

i byli troszkę jakby zorganizowani w gromadce. Była to znów dla mnie 

radość, bo znów było z kim porozmawiać i było tak, Ŝe kiedy się spotkało 

Polaka, to się z nim witało bardzo serdecznie z pocałunkami i uściskami. Było 

tyle radości i zwierzeń, jakbyśmy się znali kto wie ile lat. To była jedyna 

radość, bo poza tym nic co polskie, ani ksiąŜek, ani gazet, ani polskiego 

języka. Ja tutaj pracy nie dostałam i musiałam ją podjąć w tej wsi Czatłyk. 

W rozmowie dowiedziałam się, Ŝe tutaj mieszka polski felczer pochodzenia 

Ŝydowskiego. On był zatrudniony w kołchozie właśnie jako felczer. Miał 

Ŝonę Rosjankę i małe dziecko. Poszłam więc do niego z nadzieją, Ŝe mi 

pomoŜe przyjąć się do pracy, no i poszukać kwatery. Poszłam więc do niego 



i oczywiście przyjęli mnie. Byli dla mnie oboje bardzo serdeczni, dawali jeść, 

a byłam bardzo wygłodzona i sponiewierana nie umyta i nie oprana, bo 

w dodatku nie było kawałka mydła. Wszów pełno w głowie, w odzieŜy. Nie 

dawało to gadztwo spać, a skóra na głowie podrapana do krwi. Bałam się, Ŝe 

cały dom obsypię wszami, ale cóŜ mogłam zrobić. Mimo wszystko kilka dni 

tam mieszkałam. Był w mieszkaniu piec do ogrzewania, no i po napaleniu 

resztę węgielków rozgarniało się i na środku piekło się robione na chmielu 

zamiast droŜdŜy placki. Ja dopóki mieszkałam u nich piekłam te placki. Piec 

był w kącie. Mimo, Ŝe mi dawali jeść, byłam ciągle głodna. Przy pieczeniu 

tych placków zawsze po kryjomu pojadałam sobie tego ciasta. Ach jak ono 

smakowało! Wreszcie znalazłam pracę i kwaterę u jednej Rosjanki, która 

mieszkała z małym synkiem. MąŜ był przy kopaniu okopów, a drugi syn 

w wojsku. Pracowałam w domu dziecka, czyli w sierocińcu. Tych dzieci było 

róŜnie, raz mniej, raz więcej, ale nigdy mniej niŜ 150. Codziennie było sporo 

bielizny pościelowej i osobistej. Był przy tej pracy mały plus, bo mogłam się 

umyć i wyprać swoje rzeczy. Środków piorących nie było za duŜo 

i nienajlepsze, ale przy dokładności i większym wysiłku moŜna było jako tako 

wyprać. Codziennie stawałam koło balii z tarą drewnianą i trzeba było dobrze 

trzeć po tej desce. Wymagało to wiele wysiłku, a ja wciąŜ głodna. Nie raz 

robiło mi się ciemno w oczach i trzeba było przerywać pracę, Ŝeby na chwilę 

odpocząć. Ciągle myślało się i mówiło tylko o jedzeniu, bo to juŜ tyle lat 

człowiek nie dojada. Mówiłyśmy nieraz: BoŜe, kiedy będziemy mogły najeść 

się do syta ziemniaków? Nie marzyliśmy o czym innym. Wprawdzie w tym 

sierocińcu dostawałam obiad, ale co to było. porcje małe, zupa wodnista, a przede 

wszystkim bez tłuszczów, albo z bardzo małym dodatkiem. Mimo tej sytuacji prałam 

dokładnie i stopniowo pranie stało się bielsze, niŜ zastałam. Pani dyrektor oczywiście 

to zauwaŜyła i chwaliła za uczciwą pracę. Po czterech miesiącach w uznaniu za 

dobrą pracę przeniosła mnie do pracy na kuchnię, jako kucharka. BoŜe! Jaka to była 

dla mnie radość. Dziękowałam Bogu za tę pracę. Ta praca bardzo zmieniła moje 



Ŝycie, bo nareszcie nie będę głodować. Będę jadła do syta. Jaka radość! Był to juŜ rok 

1943, lato. Wprawdzie warunki do przygotowania posiłków nie były łatwe, raczej 

trudne, bo bardzo prymitywne. Wszystkie prowianty i chleb były bardzo 

ograniczone. Wiadomo, to juŜ tyle lat wojny. Dzieci dostawały 150 gramów chleba 

na śniadanie i 150 na kolację. Pracownicy 1/2 kg. Chleb był bardzo mokry i ciemny, 

pieczony w blaszanych formach. Nieraz ten chleb był bardzo gorzki, bo na 

niektórych polach było duŜo zielska w zboŜu i jak kombajn kosił to ziarno przy 

oczyszczeniu ocierało się o zielsko i stąd ta gorycz, a poza tym, czy to zboŜe było 

dobrze oczyszczone? 

Nawiązując do mojej nowej pracy, za najedzenie się do syta przyszło mi płacić 

cięŜką pracą, szczególnie latem. Jak juŜ wspomniałam, kuchnia była bardzo 

zaniedbana, płyta powyginana od cięŜkich garów (po 50-60 litrów). W piecu paliło 

się grubymi polanami woŜonymi na bieŜąco z lasu. Czasem drewno było mokre, 

a gary duŜe, tak Ŝe trzeba było palić 3 - 4 godziny, Ŝeby coś zakipiało w tych kotłach. 

Na śniadanie przewaŜnie były zupy z ziemniakami lub kaszą. Swoją zmianę 

zaczynałam o godzinie trzeciej, Ŝeby zdąŜyć ugotować zupę na 7°°. 0 8
00

 dzieci juŜ 

były w szkole. Do wyŜywienia nigdy nie miałam mniej, niŜ 200 osób, a zdarzało się 

Ŝe 230 osób, bo do wyŜywienia dochodziły dzieci pracowników. 

Makaron robiłam z 8 -12 kg mąki. SmaŜenie racuchów na dwóch patelniach 

i tyleŜ mąki. Płyta nagrzana, a tu Ŝadnych wywietrzników czy wentylatorów. 

A latem? Do pomocy miałam dzieci które pełniły dyŜur z V czy VI klasy. 

Pracowałam od trzeciej w nocy do 19°°, a potem miałam wolną dobę. Latem było 

gorzej, bo na okrągło przez cały miesiąc. Jedna pracownica musiała iść do koszenia 

łąk, suszenia siana lub rąbania lasu na zimowy opał. W kuchni Ŝadnej higieny, mydła 

bardzo mało. Po pracy przychodziłam do domu i zaraz zdejmowałam odzieŜ z siebie 

i robiłam dokładny przegląd i gdzie był jakiś szew czy rąbek, były tam zawsze wszy 

i gnidy. A w głowie? 

śeby był chociaŜ gęsty grzebień ale gdzie tam - marzenie. Wystarczyło włoŜyć 

palce do włosów i potrzepać, i juŜ się sypały małe, duŜe i tak było ciągle. Skąd się 



tyle tego brało? Oj! śarła nas ta artyleria, Ŝarła bez litości. Zresztą tam to było 

normalne i dla nich wcale nie była to wstydliwa rzecz. Dla nas to była okropność 

jeszcze jedna i bez końca. 

Po paru tygodniach mojej pracy zjawił się pracownik - męŜczyzna, miał wozić 

końmi drewno z lasu na opał, siano dla bydła. Był bardzo wychudzony, zarośnięty 

i obdarty, ale jeszcze młody. Miał za sobą więzienie, a takich nie brali do wojska. 

Przez litość, zawsze kiedy miałam dyŜur na kuchni, wlewałam parę łyŜek więcej 

zupy czy herbaty, bo zawsze miałam trochę więcej, Ŝeby dzieciom dać równieŜ 

troszkę dolewki. 

Dzieci teŜ były bardzo głodne i jeśli trochę więcej popiły, to chociaŜ na chwilę 

oszukały Ŝołądek, a jeśli zrobiłam więcej herbaty, to musiała być trochę mniej słodka, 

co zauwaŜyła moja zmienniczka. Pogorszyły się moje warunki mieszkaniowe na 

krępujące, bo moja gospodyni wzięła tego męŜczyznę z domu dziecka na 

mieszkanie, a przecieŜ miała tylko jeden pokój. 

Nie byłam z tego zadowolona ale cóŜ mogłam zrobić...nie moje mieszkanie. 

Gospodyni miała nadzieję, Ŝe przywiezie jej drewna na opał, czy teŜ innych spraw 

w gospodarstwie dopilnuje. Ten pan miał na imię Gierasim. OdŜył, poprawił się 

i zrobił się z niego przystojny męŜczyzna. Pewnego razu moja gospodyni wybrała się 

do syna do Krasnoufimska. Syn był zawodowym w wojsku. Nie wróciła na noc. 

W domu został 5-letni syn ze mną, a spał z Gerasimem na jednej pościeli. Ja byłam 

w strachu kładąc się spać, połoŜyłam się w ubraniu i łóŜka teŜ nie rozścielałam. 

Kiedy mały zaczął dobrze chrapać, Gerasim przyszedł do mojego łóŜka. Nie 

chciałam się przesunąć do ściany, więc bez ceregieli popchnął mnie i zaczął szarpać 

moje ubranie, Ŝebym się rozebrała, bo jak nie to wszystko na mnie podrze i zrobi to, 

co będzie chciał. 

Refleks przyszedł mi z pomocą i mówię do niego, Ŝe moŜe i owszem, ale jest 

przeszkoda... Jaka? Pyta? Mam okres... Och! Jaka ulga, zostawił mnie w spokoju. 

Wiem, Ŝe byłoby źle. Bardzo się zdziwiłam, Ŝe miał trochę kultury, bo to są 

sporadyczne wyjątki i właśnie miałam wielkie szczęście. Był jeszcze jeden 



przypadek, ale wtedy uciekłam do pracy w nocy. ZbliŜała się zima, wtedy padał 

deszcz, przyszłam wieczorem na dyŜur, bo nie chciałam być sama w domu. Ten 

Gerasim mnie denerwował. 

Chwilę posiedziałam, patrzę... idzie ten nieszczęśnik. Stanęłam w drzwiach 

kuchni, a on prosi Ŝeby mu dać wody. Potem ja dalej stojąc w drzwiach, a on obok 

i tak rozmawiamy. Nadchodzi pani dyrektor i zaczyna do mnie, Ŝe ja puszczam 

męŜczyzn do kuchni i Bóg wie co tam się działo, a w sumie cała rozmowa nie trwała 

dłuŜej jak 10 minut. 

Oni to uwaŜali za wielkie przestępstwo, ale Ŝe kucharce wszy chodziły po 

plecach, to tego się nie widziało. To był juŜ powód do wyrzucenia mnie z kuchni 

i kazała mi iść do lasu rąbać drewno. 0 losie dlaczego taki okrutny! Zima się zbliŜa, 

śniegi duŜe.. 

Nie!!! Zbuntowałam się, nie pójdę i zaczęłam ją prosić, Ŝe ja napiszę podanie 

o zwolnienie. Dobrze! Zgodziła się, ale na drugi dzień cofnęła podanie i powiedziała, Ŝe 

muszę iść do lasu. Nie! Nie pójdę, niech się dzieje co chce. Za tydzień juŜ sprawa 

sądowa i 4 miesiące areszt. Rozpacz mnie ogarnęła. Nie ma się do kogo zwrócić. 

0 mizerny człowiecze, ile musisz wycierpieć niezasłuŜenie, a tylko dlatego, Ŝe jesteś w 

niewoli u wrogów. Ciągle jeszcze na Golgotę za Tobą Panie, ale Ty mi niesiesz małą 

nadzieję, bo coraz bliŜej Ojczyzny, do swoich, bo Niemiec juŜ daleko w odwrocie, juŜ 

walki z nim w Polsce, jest nadzieja, Ŝe Polska będzie wolna. Kiedy mnie osądzono za 

rzekome przestępstwo, znów chwilowo straciłam nadzieję, czy zdołam przeŜyć ten 

koszmar, który mnie czeka przez 4 miesiące. To było więzienie przejściowe i z krótkimi 

wyrokami, mieszczące się na skraju miasta i przy dworcu towarowym. Dostałam 

pryczę do spania na piętrze, bo na dole juŜ nie było wolnego miejsca. KaŜdy wolał na 

dole, niŜ się wdrapywać do góry. Zagłówek, siennik nałoŜony słomą, stare i ciemne 

koce, bardzo nieprzyjemne. W tym samym  dniu jak tu zostałam przywieziona ścięto 

mi włosy na zapałkę, zresztą wszystkim, Ŝeby wszy nie miały się gdzie mnoŜyć. MoŜe to 

i lepiej, bo w odzieŜy teŜ ich nie brakowało. Wieczorem jestem zmęczona po tych 

całodziennych przejściach. Nowe miejsce nieprzyjemne. Długi barak, pomieszczenie do 



spania i odpoczynku w niedziele wolne od pracy. Na środku stół i obok długie ławy. 

śadnych gazet, czy radia. Niektóre kobiety zaraz usnęły, niektóre później, ja chociaŜ się 

połoŜyłam, nie mogłam usnąć, bo niektóre kobiety bardzo chrapały. Późno w noc 

próbowałam usnąć i kiedy się troszeczkę zdrzemnęłam, zaraz się zrywałam, bo roje 

pluskiew były na poduszce. Tak się przemęczyłam do rana. Pluskwy mają to do siebie, 

Ŝe bardzo atakują kilka dni nowego człowieka, czyli jego krew. Następną  noc juŜ 

bardzo zmęczona pracą i chłodem z przerwami juŜ spałam. I znów się doczekałam bardzo 

małych porcji Ŝywnościowych. Miałam szczęście, Ŝe przyszłam tutaj z kuchni, 

wyglądałam dobrze i nie byłam słaba. Miałam dość siły do nowej i cięŜkiej pracy na 

trzy miesiące. W czwartym miesiącu byłam juŜ osłabiona. Gorzej pracowałam i juŜ nie 

dostawałam dodatku do śniadania i kolacji, który dostawałam przez 3 miesiące za dobrą 

pracę, ale jakoś doczekałam do końca mojego wyroku. Nie wiem co by było, 

gdybym miała 6 m-cy? 

Pracowałyśmy od 8 do 18 wieczór z godzinną przerwą na obiad. Praca nasza 

polegała na wyładowywaniu z wagonów kolejowych węgla lub drewna opałowego, 

które nosiłyśmy na ramionach nieraz spory kawałek. Węgiel najpierw 

wyładowywałyśmy z wagonów, a potem nakładanie go do małych wagoników 

i podwoziłyśmy do wyciągu parowozowego. Śniadania jadłyśmy w baraku o 7
00

, 

a o 8
00

 juŜ byłyśmy w pracy. O 13
00

 szłyśmy na obiad do stołówki. Najczęściej była 

woda z kapustą, a na drugie przewaŜnie kasza, małe porcje z łyŜeczką oleju. Kasza 

bywała róŜna: owsiana, jęczmienna, manna. Wracałyśmy do pracy nieco cięŜsze, ale 

zawsze głodne. 

O 14
00

 juŜ byłyśmy przy pracy. Dwa razy w tygodniu prowadzili nas do łaźni. 

Łaźnia owszem przyjemna rzecz, ale bez mydła, po całodziennym rzucaniu łopatą 

węgla byłyśmy brudne, zakurzone, ledwie było widać oczy, ale mydła nigdy nie dali. 

 Miałyśmy dwóch konwojentów, którzy zawsze byli z nami wszędzie. Zawsze 

chodziłyśmy z rękami do tyłu, które bolały bardzo. W łaźni musiałyśmy się rozbierać 

ze wszystkiego, przymuszali do tego konwojenci, bo oni stali obok łaźni i nas 

obserwowali. Było to dla nas krępujące. Zrozumiałe, Ŝe praca przy węglu i drewnie 



była cięŜka. Czasami była inna praca. Dawali nam duŜe sanie i kilkanaście kobiet 

ciągnęło te sanie parę kilometrów po mąkę do młyna, to się zdarzało od czasu do czasu. 

Przez te 4 miesiące często były jakieś nagonki i apele z więźniarkami, 

bo się dozorowi, czy jakiejś kontroli to czy owo nie podobało, a przy tym 

epitety leciały w stylu: "tu nie polskie burdele” i inne nieprawdziwe historie. Tylko ja 

jedna Polka tam byłam, ale często słyszałam te przytyki co do Polski. A 

nawiasem mówiąc w Polsce były te burdele. Tak! U nich nie, ale za to pod 

krzakami i gdzie się tylko dało. Nareszcie doczekałam się Bogu dzięki, Ŝe juŜ tylko 4 

dni zostało, cieszę się. Ale następny szok. Jeszcze jakiś "pies" zawołał mnie i od 

nowa kazał mi ściąć włosy! Cztery dni do wyjścia. Nie pomogły prośby, zrobili 

swoje. Mściwość ludzka nie zna granic. Upokarzali nas w perfidny sposób na kaŜdym 

kroku. Włosy juŜ mi ładnie podrosły, w dodatku juŜ wiosna się zbliŜa, a ja będę 

musiała chodzić w chustce całe lato. Gorycz mnie znów ogarnęła. Mało tego, 

jeszcze jeden kielich goryczy, bo oto przy zwolnieniu dali mi skierowanie do pracy 

znów do tego nieszczęsnego dla mnie sierocińca. Znów nie pomógł płacz 

i prośby. Nie ma odwołania. Jesteś niewolnikiem i nie masz nic do gadania. Z 

 rozpaczą wyszłam za bramę i znów swoje kroki skierowałam w stronę Czatłyka. Mimo 

wszystko jakoś na tej "fałszywej wolności" jakby mi sił przybyło i dość szybko 

pokonałam 20 km. Wiedziałam, Ŝe w tej wsi czeka na mnie moja siostra Władzia, która 

przyjechała w te strony w czasie mojego pobytu w więzieniu. JuŜ pracowała równieŜ w 

tym sierocińcu. Cieszyłam się ze spotkania, bo tyle lat minęło od naszego rozstania i 

poza tym tyle lat byłam sama. 

Z kolei bałam się spotkania w sierocińcu z dyrekcją. JakaŜ była moja radość, 

kiedy dowiedziałam się, Ŝe juŜ jest nowa dyrektorka. Jeszcze była tylko moja 

zmienniczka na kuchni, która równieŜ knuła przeciw mnie razem z poprzednią dyrektor. 

To był równieŜ typ, którą w późniejszym czasie poznamy bliŜej. 

Była Ukrainką i partyjna. Ja wobec niej niewolnicą i zerem. Ona się liczyła. Teraz 

jednak ja miałam poparcie w dyrekcji, bo zastępca byłej dyrektor cały czas pracował i 

wiedział, Ŝe niesłusznie ze mną postąpiono. Dwa tygodnie pracowałam tu i ówdzie, a po 



2 tygodniach juŜ byłam na kuchni jako kucharka. Przy nowej pani dyrektor pracowała 

córka jako felczer do dzieci. Układała teŜ menu dla kucharek. Ja oczywiście nie bardzo 

chciałam iść do kuchni, bo się juŜ bałam, Ŝeby znów nie było jakich niespodzianek ze 

strony mojej współpracownicy. 

Początkowo szło wszystko dobrze, pracę znałam, starałam się jak zawsze, Ŝeby te 

potrawy były smaczne w miarę moich moŜliwości. Nie leniłam się nawet wtedy, kiedy 

trzeba było wykonać dodatkową pracę np. zmielić na maszynce mięso wyjęte z zupy. 

Mięso drugiego gatunku, nie było smaczne, ale po zmieleniu zupa stawała się troszkę 

zagęszczona, nie taka wodnista no i smaczniejsza. Moja zmienniczka tego nie robiła, 

tylko trochę  pokroiła i tak jedno dziecko dostało kawałeczek mięsa, a drugie wcale. 

Jak miałam cebulę, marchew, czasami, bo nie zawsze, teŜ podsmaŜałam i to teŜ czyniło, 

Ŝe zupa była smaczniejsza. Nie długo pracowałam a wszyscy zauwaŜyli, Ŝe moje 

potrawy są smaczniejsze, a dzieciaki juŜ zaczynały mnie nazywać "smaczną kucharką". 

RównieŜ panie dyrektor z felczer przy układaniu menu na cały tydzień starała się, Ŝeby 

na dni kiedy ja pracowałam zaplanować lepsze dania, bo wiedziała, Ŝe to będzie 

porządnie zrobione i będzie smaczne. 

Nawet kiedy przyjeŜdŜali goście z powiatu na jakieś kontrole, czy inne sprawy 

związane z domem dziecka, to pani dyrektor przysyłała po mnie do domu, aŜebym 

szybciutko uszykowała coś do jedzenia. 

Wszystko to przeciekało do mojej zmienniczki. Nie podobało jej się, Ŝe mnie się traktuje 

lepiej "niewolnicę" w dodatku, z tej złości chciała się na mnie zemścić i z koleŜanką, 

równieŜ Ukrainą wymyśliły bardzo brzydką rzecz. Zwykle kaŜdy dzień inna 

wychowawczyni miała dyŜur i pobierała prowiant z magazynu na cały dzień na 

obiad i kolację i na śniadanie na drugi dzień. 

W tym tragicznym dla mnie dniu miały być na kolację pierogi, a więc do 

woreczka, do którego miała być pobrana mąka, to przedtem "te panie" 

natłukły bardzo drobno szkła i na dno woreczka sypnęły, a potem na szkło 

poszła mąka. Zrobiłam z dyŜurnym uczniem ciasto i wtedy zauwaŜyliśmy, Ŝe 

pełno jest drobniutkich kruszynek szkła. 



Oczywiście zgłosiłam to do kierownictwa. Zaraz magazynierka z komisją całą 

mąkę przesiała i nigdzie, ani śladu szkła. Jaki skutek byłby, gdybyśmy tego 

nie zauwaŜyli i dzieci zjadły te pierogi?! 

Wiele mnie to znów zdrowia kosztowało. Prosiłam, Ŝeby mi dała inną pracę, 

byle nie z tą Ukrainą - Ŝmiją, ale oliwa-sprawiedliwa, to ona sama się 

wyniosła, bo widziała, Ŝe niczym mi nie zaszkodzi, a ona juŜ nie miała 

Ŝadnego powaŜania i po jej odejściu ja juŜ do końca naszego pobytu 

pracowałam w kuchni spokojnie i do końca byłam lubianą pracownicą i mimo 

takiej afery, kierownictwo wzięło pod uwagę moją pracę, zawsze sumiennie 

wykonywaną i nie uwierzyli, Ŝebym ja mogła coś takiego wymyślić. PrzecieŜ 

to był sabotaŜ i Rosjanie w takich sprawach byli bardzo podejrzliwi, nawet 

w stosunku do swoich rodaków. 

W czasie, kiedy ja odsiadywałam swój wyrok, siostra moja zamieszkała 

u innej Rosjanki i ja wróciwszy z więzienia teŜ tam zamieszkałam. Ja czasami 

w wolne dni od pracy odwiedzałam swoją dawną gospodynię. JuŜ wtedy jej 

mąŜ wrócił do domu z frontu. Gerasim się wyprowadził, a na jego miejscu 

zamieszkała pewna Rosjanka wysiedlona z Leningradu. Wybrałam się więc 

pewnego razu po południu w odwiedziny. Wchodzę, a na przeciw drzwi 

w rogu stał stół, a przy nim gospodarz, a plecami do drzwi młody, 

zdemobilizowany przewodniczący miejscowego kołchozu, ale ja usiadłam na 

łóŜku przy drzwiach, za kotarą z tą Rosjanką, która tam mieszkała i wróciła  

juŜ z pracy. Na stole stała flacha  z samogonką. Przewodniczący zapytał kto 

wszedł? Gospodarz mu powiedział. On wstał, tę kobietę wyrzucił, choć to nie 

był jego dom. Zaczął rozmowę, a potem częstować wódką której stanowczo 

odmówiłam. Jeszcze chwilę rozmawialiśmy, oczywiście wiedział, Ŝe jestem 

Polką, zaczął wychwalać Polki i Polskę, bo był na froncie w Polsce. 

Starał się cały czas rozmawiać o Polsce. W końcu juŜ szaro za oknami, ja 

wybieram się do wyjścia, ale on chce iść ze mną, tylko Ŝe ja jestem ubrana 

i juŜ wychodzę, a on dopiero się ubierał, ale i tak mnie doścignął. 



Wziął mnie na siłę pod rękę i doszliśmy do bramy mojego domu. Ja go 

Ŝegnam, a on nie! 

On przecieŜ idzie ze mną do mieszkania. Jak mogę, tak się bronię i proszę, 

Ŝeby sobie poszedł do swojego i tak zbliŜamy się nie daleko od drzwi mojego 

mieszkania. Dalej namawiam go do odwrotu, bo przecieŜ ma młodą Ŝonę 

i dziecko, w dodatku był pijany i Ŝaden argument nie docierał do niego. Uparł 

się i juŜ. W pewnym momencie stojąc obok niego, niespodziewanie podkłada 

mi nogę i zwala mnie na ziemię. Bardzo mnie to zdenerwowało, poderwałam 

się i idę juŜ do swojego mieszkania bo widzę, Ŝe sama nie poradzę sobie z tą 

jego nachalnością, ale on nie bacząc na nic wali za mną do mieszkania. 

W pokoju palił się bardzo malutki kaganek, ale dla przyzwyczajonych oczu 

kontury wszystkiego, co znajdowało się w pokoju było widoczne. 

Elektryczności nie było w tej miejscowości. 

Po wejściu do pokoju nie rozbierałam się, tylko usiadłam na ławce koło 

siostry. Paliła akurat w piecu, Ŝeby nagrzać pokój. Ten pan wiele nie myśląc 

zaraz się rozebrał, zdjął obuwie i połoŜył się na naszym łóŜku, a mnie ciągle 

nagabywał, Ŝebym się rozebrała i kładła z nim do łóŜka. Kino prawdziwe! 

W końcu ten pan widzi Ŝe ja się nie kładę, wstał i zaczął gasić światełko. 

Siostra zaświeciła drugi raz, znów zgasił. W końcu zaczęła się szarpanina. Ja 

w tym czasie zdąŜyłam zwiać przez pokój gospodyni. 

Gospodyni cały czas uczestniczyła w tej rozgrywce. Na podwórzu dobrze się 

ukryłam. Ten pan wyszedł i wołał mnie, Ŝebym wróciła i czekał. Nareszcie 

wysłał siostrę. Ja siostrze powiedziałam po polsku, Ŝe nie wrócę do 

mieszkania. Siostra wróciła do pokoju i o dziwo! Ten amant zaczyna się 

szarpać z siostrą. 

Siostra widzi, Ŝe z kulturą nic nie wyjdzie, postawiła się ostro i bardzo 

wulgarnymi słowami, których tu nie przytoczę zaczęła go obsypywać i o 

dziwo to był bardzo zimny prysznic, bo jakby otrzeźwiał i zapytał „gdzie są 

moje buty, gdzie koŜuch" Ach ty taki-owaki! Ja cię rozbierałam? Okazało się, 



Ŝe tylko takim językiem trzeba było od początku, bo kultury tam nie było 

nigdzie, wszędzie tylko chamstwo do tego stopnia, Ŝe było nam bardzo trudno 

Ŝyć z tym na co dzień tyle lat. 

Nazajutrz ten pan wysłał swoją Ŝonę do nas po rękawice i powiedział jej, 

Ŝe Polki go siłą zaciągnęły do siebie, Ŝeby się z nim przespać, Ŝe gwałtem go 

ciągły do łóŜka i on biedak ledwie się wyrwał i nie zdąŜył zabrać rękawic. 

Nasza gospodyni wszystko powiedziała Ŝonie tego pana, a poza tym rozniosła 

po całej wsi. Rosjankom bardzo się podobała nasza postawa wobec 

męŜczyzny, który nie naleŜał do nas. U nich nie było reguł, nikt tego nie 

przestrzegał i było na porządku dziennym, Ŝe Ŝona w ciąŜy i kochanka 

równieŜ. 

Wracając do tego pana, to juŜ do końca naszego pobytu nie spotkałam się oko 

w oko, bo jak zobaczył, Ŝe ja idę to on zawracał z powrotem. A mieszkałam 

tam jeszcze półtora roku. Jeszcze tu przytoczę sprawy równieŜ dotyczące 

mnie i siostry w tymŜe sierocińcu. Było to krótkie lato. Ja wtedy pracowałam 

w lesie przy rąbaniu drzewa na zimę oczywiście z kilku innymi 

pracownikami. Siostra w tym czasie stróŜowała nocą przy ziemniakach, aŜeby 

ktoś ze wsi nie kopał. Noce były bardzo krótkie i trochę widnawe ale chłodne. 

Siostra Władzia ubierała długi koŜuch. Siostra nadłubała ze dwa kilogramy 

dla nas i pochowała po wszystkich kieszeniach. Rano wracała do domu. JuŜ 

wtedy nie byłyśmy głodne. Zawsze dawałyśmy połowę tych ziemniaków 

gospodyni, a ona za to dawała nam litr mleka. 

To był taki jeden sezon, nie byłyśmy głodne, ale z drugiej strony ile nas to 

zdrowia kosztowało, bo ciągle Ŝyłyśmy w strachu, Ŝeby ktoś nas nie 

skontrolował, a mogło się zdarzyć. BoŜe ! Taki duŜy kraj, a tyle nędzy i tyle 

lat trzeba było walczyć o kaŜdy dzień, mimo, Ŝe tak się cięŜko pracowało, 

trzeba jeszcze było ciągle coś tam podkradać. JuŜ tego miałyśmy po uszy, ale 

głód ciągle zmuszał i trzeba było się ratować. Był teŜ okres, kiedy wiosną 

rąbałyśmy ze siostrą las, a latem kosiłyśmy trawę na siano dla bydła na zimę. 



Na wiosnę byłyśmy bardzo wygłodzone i osłabione a tu rąbał las. Człowiek 

się słaniał do tyłu, a w oczach było ciemno i w uszach dzwoniło, kiedy się 

podnosił ze schylenia. 

Było bardzo duŜo przypadków, zresztą prawie kaŜdy z Polaków męczyli się 

ze szkorbutem i z kurzą ślepotą właśnie z niedoŜywienia i braku witamin. 

Niecierpliwie czekało się wiosny, bo było wiadomo, Ŝe jakaś zielenina się 

pojawi. Najpierw pokrzywa-obgotowywałyśmy ją i włoŜyłyśmy do talerza 

rzadkiej zupy, którą dostawałyśmy na śniadanie i juŜ tego było więcej 

i gęściejsze. Niestety mimo głodu przełknęłam kilka łyŜek i juŜ mi to stawało 

w gardle. Siostra mogła tego więcej zjeść. 

Czasami zmieniło się pokrzywę na lebiodę, ale ona była jeszcze nudniejsza. 

PrzecieŜ to było takie jałowe i tylko ze solą. Trochę później juŜ przy tym 

koszeniu łąk miałyśmy 2 godz. przerwy obiadowej. Na obiad dawali zupę, 

a na drugie danie czasem kaszę a czasem jakiś kisiel z mąki grochowej. I tak 

całymi tygodniami nas Ŝywili i to się nigdy nie znudziło, bo ciągle było tego 

za mało. Były bardzo małe porcje. Zamiast odpocząć na przerwie obiadowej 

zbierałyśmy z siostrą poziomki. Było ich bardzo duŜo. PrzewaŜnie 

uzbierałyśmy 2 litry i znów dawałyśmy gospodyni połowę, a ona nam 1 litr 

mleka. Poziomki rozgniatałyśmy i wlewałyśmy cały litr mleka i taki a la 

cocktail spoŜywałyśmy na kolację, bo nic innego nie było, ale juŜ nie 

czułyśmy głodu. Rosjanie nigdy nam niczego by nie sprzedali, bo sami nie 

mieli teŜ za duŜo. Mieli kawałek ogrodu na ziemniaki. Ukopali /zaleŜy jaki 

był urodzaj/ 120-150 wiaderek, i to musiało starczyć na cały rok dla rodziny 

i znów do sadzenia. śadnych jarzyn, ani owoców nie było za wyjątkiem jagód 

w lesie. Rosjanie nigdy nie gotowali obieranych ziemniaków, tylko w 

łupinach, jedynie kilka do zupy. Właśnie dlatego Ŝeby zaoszczędzić. Chcę tu 

jeszcze opisać tragiczne przeŜycia moich rodziców i młodszego rodzeństwa, 

siostry i braci od 8-12 lat. Przez małe dzieci rodzice nie mogli wyruszyć 

z lasów, gdzie nas na  samym początku osiedlili 300 km od stacji. Zostali 



więc na miejscu, zresztą wiele takich rodzin z małymi dziećmi, lub starzy, czy 

chorzy. Dla wielu było tu przeznaczeniem złoŜyć kości pod sosnami. Las 

latem częściowo Ŝywił głodujących i moŜna było jakoś przeŜyć, bo było 

mnóstwo róŜnych jagód i grzybów. Moja mama była bardzo pracowita 

i zapobiegliwa. Potrafiła przez krótkie lato nasuszyć i duŜe wory grzybów na 

zimę. Słońce przez te trzy miesiące mocno grzało, więc grzyby schły dobrze, 

ale proszę sobie wyobrazić, mając tyle małych dzieci dodatkowo nazbierać 

tyle grzybów, a potem oczyścić i wysuszyć. Inaczej nie dało się zrobić 

Ŝadnych zapasów, bo nie było Ŝadnych słoików, zostało tylko suszenie. Tak 

samo było z jagodami. Było tego w bród i teŜ ta sama sytuacja, nie mówiąc 

o skórze, którego nie oglądaliśmy całą wojnę. Latem moŜna było pójść parę 

metrów i juŜ moŜna było najeść się do syta. Wiele osób nie wytrzymało 

małych porcji chleba, bo nie potrafili sobie coś doszykować i po prostu długo 

nie wytrzymali i umierali z głodu i wycieńczenia. Nie  było dla nikogo Ŝadnej 

pomocy ze strony władz stalinizmu. Jak juŜ wspomniałam, moja mama 

bardzo pracowała, Ŝeby wyŜywić swoją gromadkę, mimo to byli bardzo 

osłabieni razem z ojcem. 

Nogi mieli popuchnięte. Tata juŜ nie mógł chodzić, ale któregoś dnia los się 

uśmiechnął do nich, bo trafiła się gratka dla głodujących Polaków. Zdechł 

koń. Ruscy ściągali z niego skórę i zaciągali do lasu, wykopali dół oblali to 

ścierwo karbolem i zakopali. Polacy to z boku obserwowali i ci, którzy o tym 

wiedzieli skorzystali z tej okazji i udało im się najgorszy okres przeŜyć. Moja 

mama jak zwykle zawsze zapobiegliwa, chociaŜ bardzo słaba, jak inni ruszyli 

do lasu. Odkopali tego konia i rąbali po kawałku i ile kto mógł unieść, 

zanieśli do domu z nie małym trudem. Oczywiście wszystko to działo się 

w nocy, Ŝeby Ruscy nie zobaczyli, bo by na to nie zezwolili. Moja mama 

przyniosła tego dość duŜo, ale część później ktoś ukradł, ale mimo tego i tak 

uratowała całą rodzinę przed gorszymi skutkami, bowiem ci którzy tego nie 

mieli, przewaŜnie poumierali tej zimy. Polacy szukali róŜnych sposobów 



aŜeby czymkolwiek się poŜywić. Znajdujące się w tym osiedlu psy i koty 

były długo i cierpliwie wabione, aŜ w końcu złapane, były bardzo smacznym 

poŜywieniem dla całej rodziny. Poza tym wszystkie wysypiska i śmietniki 

były przez Polaków skrupulatnie penetrowane. Na wiosnę chodzili na pola, 

gdzie w poprzednim roku rosły ziemniaki, a jesienią były wykopane i tam na 

tym polu pomału przekopywali ziemię i tam znajdowali zupełnie 

przemarznięte ziemniaki, prawie mąka ziemniaczana. W środku w tych 

ziemniakach wędrowały czarne, długie węŜykowate robaki i pełno było tych 

korytarzyków w tym ziemniaku. Po dokładnym przeglądzie i rozkruszeniu 

dodawało się troszeczkę soli i rozprowadzało wodą i wylewało się na gołą 

płytę małe placuszki. Ach! Jakie to było smaczne. RównieŜ na wiosnę w lesie 

wykopywało się róŜne korzenie z róŜnych roślin i teŜ się próbowało jeść, czy 

chociaŜ wyssać sok. Rzepa jeśli się gdzieś pojawiła, teŜ miała powodzenie. 

Zdarzenie, które opisuję w dalszych wspomnieniach było najgorszą tragedią 

w mojej rodzinie. Pod wiosnę w marcu moja mama uzbrojona w przepustkę 

od komendanta, który miał cały czas dozór na Polakami, poniewaŜ bez 

przepustki nie wolno było nigdzie się ruszyć, nawet na 5-6 godzin. A więc 

Mama z braciszkiem, który miał 13 lat wyruszyli w podróŜ po ziemniaki  

20km. Wzięli poduszkę, miała być wymieniona na ziemniaki (za pieniądze 

nikt nie sprzedał). BliŜej juŜ nie było, a kaŜdy póki jeszcze było co zamieniać 

ratował się od śmierci głodowej. JakaŜ to była droga krzyŜowa!! Oboje słabi 

i głodni a tu trzeba było brodzić po śniegu 20 km, bo miejscami był ubity, 

a miejscami świeŜo nawiany. W tamtą stronę jakoś dobrnęli, ale z powrotem 

juŜ trzeba było ciągnąć 2 wiadra. Po małym wypoczynku ruszyli z powrotem, 

ale przedtem zdecydowali, Ŝe pójdą na skróty przez las. Niestety źle wybrali 

bo ścieŜki były zupełnie zawiane przez marcowy wiatr. Trzeba więc było cały 

czas brnąć po dość głębokim śniegu i w dodatku ciągnąć jakŜe cięŜkie dla 

nich sanki z ziemniakami. Byli juŜ bardzo wyczerpani i głodni, szczególnie 

braciszek - Tadeuszek. Odpoczywali więc często, a byli spoceni, wiatr ich 



owiewał, robiło się chłodno po spoconych plecach. Z wielkim trudem juŜ 

wieczorem dotarli pokonawszy 40 km. Nie mogli juŜ ruszyć ani rękami, ani 

nogami. Dreszcze zaczynały wstrząsać całym ciałem oboje, mimo narzucenia 

na nich całą górę łachmanów, którymi się okrywali. Rodziła się temperatura, 

a z nią zapalenie płuc u obojga. Mama jeszcze z temperaturą po trzech dniach 

wstała. Tadeusz miał większą temperaturę, ale nie było z nikąd pomocy, ani 

grama leków. MoŜna by było postawić bańki, ale to teŜ było nieosiągalne. Po 

paru dniach komendant zawyrokował, Ŝe Tadeuszek nie moŜe leŜeć w baraku, 

bo moŜe to jakaś epidemia i kazał przenieść chorego do szpitala. Było do 

niego 5 km. Z bólem serca moja Mama przewiozła Tedeuszka do tak 

zwanego szpitala, gdzie niczego, ani Ŝadnych leków nie było, ani nawet 

lekarza, tylko jakaś pielęgniarka. Było bardzo słabe wyŜywienie i sucharki 

zamiast chleba, których juŜ dziecko nie jadło, tylko chowało pod poduszkę 

i mówił, Ŝe jak wyzdrowieje. Popijał tylko przegotowaną wodę, bo gorączka 

go bardzo paliła i juŜ nie było nadziei, Ŝe wyzdrowieje. O tragedio! 

O rozpaczy! Nie moŜemy ci Kochany nasz pomóc, ani ulŜyć. Mama kaŜdy 

dzień jest w szpitalu widząc, Ŝe kochany syn juŜ coraz słabszy, pyta: Synku 

co ci przynieść? Co ci zrobić? a On biedaczysko suchym głosem wyszeptał: 

Ja chcę troszkę mleka. Bardzo biedna Mama zaraz rano wzięła jaśka i do 

wieczora od domu do domu a wszędzie schody - chodziła i błagała, ale nikt 

się nie zlitował nad jej bólem. Wprawdzie to był czas przed wiosenny i krowy 

były cielne i pozapuszczane ale nie wierzę, Ŝe nikt nie miał tej odrobiny 

mleka. Mama bardzo rozpaczała, Ŝe dziecko chciało tylko mleka i to była jego 

ostatnia prośba, a mama była bezsilna. Przyszła do dziecka bez mleka. Ile 

przeŜyła, Ŝe nie mogła spełnić jego ostatniej prośby, bo za parę godzin zgasło 

jego Ŝycie w nędzy i poniŜeniu. Była wtedy bardzo ostra zima i ziemia 

chociaŜ piaszczysta, była bardzo głęboko zamarznięta. W tym czasie jak 

zmarł braciszek, to juŜ był marzec, ale tam była jeszcze zima aŜ do maja. 

Trzeba było wykopać dół, ale to nikogo nie obchodziło. Twoje dziecko, więc 



się martw. Tato bardzo słaby zabrał się do kopania. Kopał cały dzień, ale 

wykopał tylko połowę głębokości. Musiał jeszcze kopać na drugi dzień. 

BoŜe! Rozpacz za rozpaczą. Trzeba zbić chociaŜ jakąś skrzynkę na zwłoki 

i teŜ tego nikt nie zrobi. Znów musi to zrobić tato. BoŜe ale dlaczego? Bardzo 

mało róŜnych desek i deseczek jakoś to pomału pozbijał. Skrzynka za krótka! 

Tato wiedział, ale co miał zrobić, tyle było desek. Wkładali Tadeuszka, nie 

mieścił się, za krótka skrzynka. Biedny Tadeuszku! Wszystko na przekór. 

Nawet po śmierci nie było dla Ciebie miejsca! Jakby się los sprzysiągł 

przeciw Tobie. Kolana ci sterczą do góry i trudną było zamknąć /trumnę/ 

skrzynkę, trzeba było na siłę. O losie, losie, Wiele łez się wylało. Dlaczego 

nas to spotkało? Ciało zostało przetransportowane furmanką na tzw. 

cmentarz, nie ogrodzony, nie obsadzony niczym, gdzie latem nierzadko pasły 

się krowy. Kiedy piszę te wspomnienia, to juŜ mija 45 lat od tamtych 

tragicznych przeŜyć. Pisząc te kartki oczy mi nie obeschły. JakŜe to były 

brzemienne przeŜycia? Ale najgorzej bolało to, Ŝe ci nikt i nigdy nie podał 

ręki. Byliśmy zdani tylko na łaskę Boga i na samych siebie, a reŜim 

stalinowski wciskał nam obłudę, Ŝe: czarne to było białe, a jeszcze trzeba się 

było uśmiechać wbrew swojemu przekonaniu, Ŝe to jednak czarne. Tylko 

szpicle nigdy nas nie opuszczali i ciągle podsłuchiwali i podglądali co 

mówisz i czy jesteś zadowolony. Bo jeśli nie... to cię dokładnie mieli na oku. 

My często odpoczywając po pracy spoglądaliśmy smutnie przed siebie, gdzie 

nic nie było widać z naszych okien, tylko morze lasów i lasów. Marzyliśmy 

ciągle, czy zobaczymy naszą Ojczyznę? Ale w tym smutnym i tragicznym 

Ŝyciu mijały miesiące i lata, chociaŜ nie wszystkim, bo wielu odpoczywało 

juŜ po tych ogromnych trudach swojego skróconego Ŝycia pod osłoną 

nieprzebytych lasów i srogiego klimatu. I tak oto zbliŜam się do końca moich 

i mojej rodziny tragicznych przeŜyć. Są to tylko waŜniejsze fragmenty. Bo 

gdybym streszczała dzień po dniu na bieŜąco - bo w kaŜdym dniu coś się 

działo - a w ciągu 6 i pół roku ile róŜnych spraw drobnych, a jakŜe 



brzemiennych w ciągu całego dnia, tygodnia, roku, bo trzeba się było ubrać, 

obuć siebie, dzieci, były zmartwienia skąd wziąć? A jedzenie? Trzy razy, czy 

choć dwa razy. Z jakim trudem zdobywane, a choroby bez leków? Ile trzeba 

było się namęczyć. A odzieŜ? Chodziło się w workach, które się ukradło lub 

innymi trudnymi drogami. A kufajki! Łata na łacie, aŜ cięŜka była do 

noszenia. Obuwie? Dzieci, dorośli? Nieraz owinięte szmatami, a na nogach 

tzw. łapcie uplecione z pociętych pasków z kory lipy lub brzozy, a które przy 

najmniejszej wilgoci nogi były mokre. Najgorzej było wiosną przy roztopach 

śniegu. Ile trzeba było przeŜyć róŜnych upokorzeń bo traktowano nas zawsze 

gorzej niŜ swoich. A ile łez się wylało kiedy przyszły Święta! Wielkanoc, 

Wigilia, BoŜe Narodzenie. Ile znajomych i bliskich zmarło z głodu 

i wycieńczenia! To wszystko widziało się na co dzień i z tymi tragediami 

trzeba było Ŝyć i walczyć o kaŜdą godzinę Ŝycia. Niestety wielu nie 

wytrzymało, bo Ŝycie ludzkie jest słabe i kruche, a przeciwności Ŝyciowe 

o wiele cięŜsze. Dlatego te okruchy, które mi zostały w pamięci po 

czterdziestu pięciu latach zapragnęłam utrwalić na papierze, aŜeby chociaŜ w 

części opisane przeŜycia moje i mojej rodziny i znajomych nie zostały nigdy 

zapomniane... 

 

 

 

 

EPILOG 

 

Wróciliśmy do kraju wszyscy szczęśliwi, Ŝe nareszcie prawie w domu. 

Ale w kraju nie byliśmy na poczesnym miejscu, byli ci którzy wrócili 

z Niemiec, bo oni wrócili od wroga. Dostali karty Ŝywnościowe, bo takowe 



były karty pierwszej kategorii, gdzie moŜna było na nią wykupić po jednym 

kg mąki, cukru i smalcu i z tym na początku, kiedy nic nie mieliśmy, była 

duŜa pomoc. Ale niestety nam dali karty trzeciej kategorii. Było na nie po 100 

gramów mąki, cukru i smalcu. Mój mąŜ Michał wrócił z niemieckiej niewoli. 

Ostatnio pracował u baera. Wrócił jak ja, w 1946 roku. Przyjechał pięknie 

ubrany, w walizce jeszcze jedno ubranie, pięć pięknych koszul i podkoszulki 

z kalesonami no i obuwie, a takŜe koce. A ja w worach farbowanych 

i kufajce. Tylko Ŝe po przyjeździe do kraju organizacja unrowska 

/amerykańska/ trochę nas ubrała w normalne sukienki, spódnice, bluzki. Było 

bardzo duŜo wtedy odzieŜy z krajów zachodnich i właśnie ta organizacja 

pomogła nam na początku, bo zaopatrywali nas nawet w Ŝywność, dopóki 

kaŜdy nie znalazł jakiegoś kąta dla siebie. 


