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Wstęp

Gdy zagłębimy się w lekturze historii Polski z okresu II Wojny Światowej, to powinniśmy 
zwrócić uwagę na rok 1939. Dowiemy się wtedy, że 01.09.1939 roku państwo niemieckie 
dokonało  zbrojnego  napadu  na  Polskę.  Jeszcze  nie  zdążyliśmy  opatrzyć  ran  krwawych, 
zadanych nam przez wojska niemieckie,  a już 17 września, od strony wschodniej najechał 
Polskę nowy zaborca -  komunistyczna  Rosja.  Obaj  zaborcy stosowali  wyjątkowe represje 
wobec  narodu  polskiego.  Zaczęły  się  aresztowania,  wywózki  do  lagrów,  na  Sybir  i  do 
Kazachstanu. Jakże wielkie było zdziwienie Stalina – przywódcy ZSRR, gdy mimo tego, że 
był  podpisany pakt  pomiędzy zaborcami  o podziale  terytorium Polski,  to  jednak – Hitler 
postanowił napaść zbrojnie na Rosję, a stało się to 22. 06. 1941 roku. Związek Radziecki miał 
dużą armię, ale słabo uzbrojoną. Pod naporem wojsk hitlerowskich Rosjanie cofali się w głąb 
swego  kraju.  Wtedy  to  zawiązała  się  koalicja  antyhitlerowska,  której  zadaniem  było, 
pokonanie potęgi niemieckiej i wprowadzenie pokoju na świecie. Koalicjanci zadecydowali, 
że powstanie również armia polska. I tak się stało. Już 30. 07. 1941 roku, z zesłańców na 
Sybir, pod dowództwem gen. Andersa, powstała 70 tysięczna ARMIA POLSKA. Armia ta, 
pod  koniec  1942  roku  została  ewakuowana  do  Iranu,  w  następstwie  czego,  w  czasie 
późniejszym, przełamała opór wojsk hitlerowskich, na Monte Cassino. W czasie pobytu armii 
Andersa na terenie ZSRR, również swą posługę sprawowali księża kapelani. Ich działalność 
duszpasterska nie ograniczała się li tylko do wojska, ale sięgała w głąb Kazachstanu, w głąb 
Syberii i obejmowała posługą duszpasterską cywilną ludności polskiej na zesłaniu. Ja w tym 
czasie  byłem  na  zesłaniu  w  Kazachstanie  i  mieszkałem  w miejscowości  Karaganda-Kul, 
razem a  mamą,  siostrą  i  bratem.  Ojciec  jeszcze  w Polsce  we wrześniu  1939 roku został 
aresztowany  przez  sowietów.  Po  68  latach  od  swego  zesłania  przedstawiam  swoje 
wspomnienia  z  pobytu  w  tym  ciekawym  kraju  oraz  przygody  i  zdarzenia,  jakie  tam 
przeżyłem.

W młodszych latach trzeba było zdobywać wiedzę, potem pracować, a na pisanie wspomnień 
nie było czasu. Dziś jestem na emeryturze i teraz nadszedł czas na wspomnienia. 

J a k  t o  n a s  w i e ź l i  d o  n a s z e g o  o j c a ,  c z y l i  z e s ł a n i e 
d o  K a z a c h s t a n u .

Od kiedy sowieci weszli do Polski w 1939 roku, przeniesiono nas do domu na skraju lasu, z 
dala od zabudowań, na kolonię wsi Szuparka w powiecie borszczowskim, ale tam w 1940 
roku już nikt nie mieszkał. Ludność została wywieziona, pewnie na Sybir, jeszcze w lutym. 
Mieszkaliśmy z mamą i nas troje dzieci. Ja wtedy miałem 10 lat, brat 8 lat, a siostra 6 lat.  
Ojca już nie było. Został wezwany na „dopros”, czyli na przesłuchanie i nigdy już nie wrócił.  
Najpierw został pobity przez ukraińskich wyrostków. Ich przywódca wymachiwał ojcu przed 
nosem jego własnym „Visem” i  wołał  „oddaj  broń”.  W końcu,  kazali  ojcu iść do urzędu 
gminy i wszystko wyjaśnić. Po drodze każdy chciał choćby raz zdzielić ojca po plecach jakąś 
deską,  albo  kijem.  Uciekając,  ledwie  z  życiem  dobiegł  do  gminy.  Istniały  ciągłe  spory 
pomiędzy  polskimi  strzelcami,  a  ukraińskimi  łuhami,  a  mój  ojciec  był  komendantem 
strzelców. Takim sposobem, mając poparcie wojsk sowieckich, wyrostki rozstrzygali swoje 
spory. 

2



Na ile tak można było powiedzieć, mieszkaliśmy sobie spokojnie w domu, pod lasem, aż w 
pamiętną noc,13 kwietnia 1940 roku, owa cisza została przerwana mocnym waleniem o drzwi 
i  do  okien.  W domu  popłoch.  Stukanie  było  na  tyle  skuteczne,  że  mama  zapaliła  lampę 
naftową  i  otworzyła  drzwi.  Na  podwórku  stała  parokonna  furmanka  z  woźnicą,  Rusek  - 
wojskowy uzbrojony w karabin i drugi cywil z teczką. Kazali się zbierać: „ pojedziecie do 
męża,  a  dzieci  do ojca”.  Mama się rozpłakała.  Nie pomogły łzy,  ani  tłumaczenie,  że nie 
jesteśmy spakowani. Odpowiedź brzmiała: „Nic wam tam nie będzie potrzebne”. Mama ze 
łzami w oczach kroiła chleb i mieszała ser ze śmietaną, starała się nas nakarmić,  odziać i 
cokolwiek spakować.  Nam się  w nocy jeść nie  chciało,  już chcieliśmy jechać do taty.  A 
brakowało nam ojca bardzo. I tak głodni pojechaliśmy w bardzo daleką podróż. Często te 
kromki chleba i ten ser ze śmietaną miałem przed oczami, kiedy nieraz przymierałem z głodu. 
Załadowaliśmy jakoś tę furmankę. Trochę było ubrania, trochę pościeli, trochę jedzenia i w 
drogę. Już świtało, kiedy dojechaliśmy do stacji kolejowej. Okazało się, że takich furmanek 
jak nasza, było co niemiara. Podjechaliśmy pod czerwone wagony, w których wozi się krowy, 
otwarto drzwi i kazano się przeładować do tych wagonów. Ich wnętrza okazały się po prostu 
niegodne, aby do nich wejść. Po prawej i lewej stronie wagonu, na podłodze, leżało trochę 
słomy,  podobnie na szerokich półkach też leżała  słoma.  Na półkach i podłodze lokowano 
poszczególne rodziny, jedna obok drugiej, jak śledzie w konserwie. Po zakwaterowaniu nas w 
nowym lokum drzwi zamknięto.  Cztery okna pod sufitem wagonu były zabite deskami, w 
wagonie ciemno,  pisk dzieci,  nie  ma toalety.  Stukanie i  krzyk  dorosłych skutkuje,  wagon 
otwierają. Kilku mundurowych pyta, o co chodzi? Po wyjaśnieniu, zostaje otwarta dziura na 
środku wagonu, która przez cały miesiąc pełniła rolę toalety w czasie podróży i była jedynym 
źródłem światła w wagonie. Po kilku dniach udostępniono nieco światła przez okna. I tak 
mijał dzień za dniem, a myśmy jechali i jechali. Gdzieś tam na wysokim wzniesieniu pociąg 
się zatrzymał.  Wtedy przez szczelinę w oknie widziałem, jak lawina ludzi wdrapuje się na 
wzniesienie do nas. Z okien posypały się kawałki chleba, ludzie jak głodne ptactwo, chwytali 
rzucane kawałki chleba, a ich język był dla mnie niezrozumiały i nie był to język rosyjski.  
Taki widok dał nam powód do myślenia, że podobna przyszłość nas czeka po zakończeniu 
naszej  podróży.  I  nie  było  w  tym  pomyłki.  Dojechaliśmy  do  Nowosybirska,  był  wtedy 
pierwszy maj. Miasto było oflagowane na czerwono, drzwi wagonów zostały szeroko otwarte, 
dostaliśmy biały chleb, bo był  to ich „praźnik” - Święto Pracy.  Jak wszystko, tak i nasza 
przepiękna podróż ruską koleją,  dobiegała  końca.  Tarcza  czerwonego słońca dotykała  już 
wzgórz  i  pociąg  zatrzymał  się  na  jakiejś  nieznanej  stacji  w  kokpiektyńskim  rejonie, 
siemipałatinskoj  obłasti.  Kazali  się  rozładować  z  wagonów  i  załadować  na  ciężarówki 
„Zis”piat.  Rozpoczęła  się nowa podróż,  prawie po bezdrożach, trochę przetartym traktem, 
przez piękne pustynne wzgórza. Była już noc. Pan kierowca zażyczył sobie, aby jedna z pań 
weszła do jego kabiny i zabawiała go rozmową, bo inaczej dalej nie pojedzie, ale żadna się 
nie zgodziła i musieliśmy spać pod gołym i bezchmurnym niebem było zimno i brakowało 
okrycia.  Rano znów w drogę po bezludnym terenie i  ani krzewów, ani  drzew, ani nawet 
trawy,  tylko jakaś nieznana roślinność. Tak jechaliśmy przez cały dzień, a gdy się pojazd 
zatrzymał przy jakiejś lepiance o płaskim dachu, zobaczyłem jak wielbłąd całą gębą wyciągał 
zeschłą trzcinę z dachu i ją zjadał. Po chwili wyszedł jakiś skośnooki człowiek, odziany w 
baranie skóry i  coś tam nasz kierowca z nim rozmawiał,  po czym pojechaliśmy dalej.  W 
oddali dostrzegłem kilka lepianek, do których zmierzaliśmy. Była to kazachska wieś, w której 
mieliśmy zamieszkać. Podjechaliśmy pod magazyny zbożowe, kazali nam wysiąść i wejść do 
wnętrza.  Co  za  widok!  Na  polepie  glinianej,  glinianymi  cegłami  były  wydzielone  różnej 
wielkości prostokąty wypełnione słomą. Dla większej rodziny – większy plac do spania, dla 
mniejszej – mniejszy. Każdemu według potrzeb. Jakże sprawiedliwym ustrojem jest ten ruski 
komunizm.
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Ale gdzie jest nasz ojciec,  do którego tak daleko jechaliśmy? Na to pytanie nie dali nam 
odpowiedzi! Zostało tylko zdjęcie. 

NASZ TATO

Być  może  został  zamordowany  w  jednym  z 
obozów: 
- Katyń 
- Ostaszków
- Kozielsk
- Starobielsk 

U r o k i  ż y c i a  w  s o w c h o z i e  B o l s z e w i k

Był Pamiętny rok 1939. Po okupacji terytorium Polski przez Niemcy i ZSRR,13 kwietnia 
1940 roku, z terenów okupowanych przez armię czerwoną zostaliśmy zesłani do Kazachstanu. 
Okazało się,  że  jesteśmy zakwaterowani  w sowchozie Bolszewik,  rejon Kokpiekty,  obłast 
Siemipałatinsk.  Sowchoz  ten  miał  kilka  ferm,  a  organizacyjnie  był  podobny  do  naszych 
byłych PGR-ów. Całością zarządzał uprawlajuszczij, a fermą – brygadir i miał do pomocy 
brygadzistów polowych. Na terenie wsi znajdował się też urząd gminny tzw. „Sielsowiet”. I 
takim  to  sposobem  znaleźliśmy  się  pod  jurysdykcją,  nie  tylko  władz  gminy,  ale  przede 
wszystkim władz gospodarstwa rolnego. Kilka dni dano nam na odpoczynek po podróży i 
zapoznanie się z otoczeniem, ale czas odpoczynku mijał już bezpowrotnie. Do naszego lokum 
wszedł  brygadzista  fermy  i  zakomunikował:  „Jutro,  skoro  świt  pobudka  i  pójdziemy  do 
pracy”. Oczywiście tak też się stało. Wszystkich dorosłych zawieźli na cały dzień, aż do nocy, 
w pole. Na początek do lekkiej pracy, bo do wyrywania ostu w zbożu. Jedzenie – co kto miał, 
rękawice  – nikt  nie  miał.  Wyjaśniono,  że po kilku  dniach  ręce się  uodpornią.  Ja  jeszcze 
zaliczałem się do dzieci i mogłem przebywać w osiedlu. Różne psoty nie miały granic. Z 
rurek  miedzianych  robiliśmy  lufy  do  pistoletów,  oprawialiśmy  je  w  drewno,  rurki 
wypełnialiśmy siarką zdartą  z  zapałek i  piaskiem -  taki  to  ładunek był  zapalany zapałką, 
przyłożoną do otworu wyciętego z boku lufy.  Piasek wylatywał  z lufy i  wybijał  otwór w 
gazecie. Szukaliśmy więc gazet ze zdjęciami wiadomych osób i z tym wychodziliśmy w step, 
a  tam wykonywaliśmy  wyroki  śmierci.  Szczęście,  że  to  się  nigdy  nie  wydało.  Na  nasze 
podwórko zaczęli przychodzić dzieci ruskie i kazachskie. Zabawy z nimi sprowadzały się do 
wyrządzania  nam  różnych  psot.  Najczęściej  to  mocowali  się  z  nami,  a  najwięcej  mnie 
atakowali, bo wyglądałem trochę duży i każdy chciał pokonać największego. Pewnego razu, 
ci mocniejsi złapali mnie i wsadzili do metalowej beczki po paliwie i wtedy mnie okładali. W 
końcu beczka się zwaliła,  to ją toczyli  po podwórku razem ze mną, a chichotom nie było 
końca. Przy ponownej próbie schwytania mnie, zerwałem jeden koniec sznura  od wieszania 
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bielizny i jednym pociągnięciem chciałem wszystkich powalić. To mi się częściowo udało, 
ale jednego zaczepiłem za szyję i ze sznurem uciekałem. I tak wreszcie tego dnia skończyło 
nasze spotkanie.  Kilka dni upłynęło,  a nasi nieproszeni  goście nie przychodzili.  W końcu 
przyszedł  ten  największy,  który  zaczepił  się  szyją  za  sznur.  Podszedł  do  mnie  i  pokazał 
zagojoną już szyję po przetarciu sznurkiem. Od tej pory ich stosunek do nas był  w miarę 
przyjazny. Mieliśmy też inne ciekawe zajęcia, a mianowicie: po ponad miesięcznej podróży 
nazbierało się dużo prania, a pranie było suszone na słońcu, a takie prześcieradło służyło nam 
za ekran, jak w kinie. Usadawialiśmy kazachskie dzieci z jednej strony ekranu, a my z drugiej 
robiliśmy  wydzieranki  z  papieru  i  różne  bajki  przedstawialiśmy.  Słońce  zaś  stanowiło 
wspaniałe źródło światła, a cień z wydzieranek na ekranie, z zadowoleniem spełniał swoją 
rolę.  Przedstawienia  nasze  były  oglądane  z  ochotą.  Ale  głód  stawał  się  coraz  bardziej 
dokuczliwy. Mama zaniosła do Rosjanki, która miała krowę, najpierw jedno, a potem drugie 
ubranie  taty,  za  mleko  dla  nas  dzieci.  Nie  na  długo  to  jednak starczyło.  Zdarzył  się  też 
pierwszy przypadek śmierci. Zmarła pani Halina Rechowicz. Już z domu zabrano Ją chorą, 
pozbawiono leczenia i nie zdołała znieść warunków podróży, a potem pobytu. Pochować Ją 
musieli  na  kazachskim cmentarzu,  ale  w prawdziwej  trumnie,  bo  Kazachów  grzebią  bez 
trumien do tego w pustym dole. Dół z góry pokrywają palikami, na to kładą trzcinę, następnie 
usypują grób, który z czasem się zapada. Staraniem naszej mamy przeniesiono nas do innej 
kwatery, w której mieszkało nieco mniej rodzin. Państwo Ziemscy z synem, Basarabowie z 
synem, nas troje z mamą, starszy pan Klecki i pani Hanka Kocura. Po śmierci dwóch córek 
pani Karczewskiej, dołączono ją z dwoma synami do naszej kwatery. Bardzo szybko skończył 
się dla mnie czas dzieciństwa. Nie miałem jeszcze jedenastu lat, a już musiałem się zmierzyć 
z ostami w zbożu. Początkowo traktowałem to jak zabawę. W tyralierze, w zbożu szedłem 
pierwszy, a pod koniec dnia, już ostatni. Ci, co byli w przodzie, z obu stron zostawiali mi  
coraz szerszy pas pola do pielenia,  a ja nie mogłem wszystkiego wypielić.  Czasem to mi 
nawet  brygadzista  trochę  pomagał.  Ciekawie  było  obserwować  półgodzinne  przerwy 
obiadowe, myśmy tylko odpoczywali, a nasz brygadzista gryzł grudkę cukru, suchy chleb i 
popijał zimną wodą. Zbliżał się czas, że już dojrzewało siano. Cała brygada wyjeżdżała 20 
kilometrów od osady na sianokosy. Tam budowano szałas. U nich to się nazywał „bałagan”. 
Ustawiano żerdzie, okrywano sianem, które w dzień chroniło od słońca, a nocą od zimna. Na 
trawie również leżała warstwa siana do spania. Kilkanaście osób tak mieszkało, aż do żniw i 
wtedy odbywały się podobne wyprawy, ale z przeciwnej stronę od osady.Bo osada była tak 
położona, że od południowej strony znajdował się „sołoniec”, czyli słona gleba. Po deszczu, 
jeżeli taki padał, występowała warstwa soli – około 1mm. Nie była to sól jadalna, a takiej 
brakowało. Na takiej glebie rosły kępami „cziji”, a tak wyglądały, jakby to były snopy żyta 
poustawiane na polu do góry kłosami. Jednak ich źdźbła, w przekroju były pełne i bardzo 
mocne. Za takim pasem gleby słonej, był pas trzcinowych moczarów, a jeszcze dalej pas łąk, 
których krańca nie było widać. Łąki były zalane wodą. Płynęły też rzeki, które latem prawe 
zupełnie wysychały. Te tereny były dla nas źródłem utrzymania. Wiosną, chodziliśmy po pas 
w wodzie  po  trzcinowisku,  gdzie  kaczki  nad  wodą na  źdźbłach  trzcin  uwijały  gniazda  i 
znosiły  jaja.  Na łąkach  czajki  i  kuliki  budowały  gniazda,  później  rosła  stepowa cebula  i 
lebioda.  Gdy woda z łąk opadała,  chodziliśmy do rzek obfitujących w różne rodzaje ryb. 
Latem, kiedy już się wylęgły i urosły z niezebranych jaj kaczki, ich matka prowadziła je do 
jeziora. Trzeba było stanąć pomiędzy trzciną a jeziorem i te tłuste, nielatające jeszcze ptaki 
umieć wyłapać.  Jesienią czasem też się udało złapać jakąś kaczkę,  jeśli poznało się kacze 
tropy i  postawiło na tropie łapkę,  tzw. „kapkan”.Po drugiej  stronie osady,  znajdowały się 
żwirowe wzgórza,gdzie w niektórych miejscach rósł karaganik,. który nadawał się do palenia 
w piecach. Wyrąbywaliśmy te krzewy, zanosiliśmy do stołówki  za co dostawaliśmy zupę. Na 
tych  wzgórzach  rośliny  zwane  perekotypołem.  Za  pasmem  wzgórz,  pojawiały  się  słabo 
urodzajne pola uprawne. Oprócz zbóż, rosły tam kawony i melony. 
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 S i a n o k o s y  i  m ó j  p i e r w s z y  s t r a j k

Trawa  już  dojrzewała  i  nadawała  się  do  ścięcia  na  siano.  Łąki  koszono  tu  kosiarkami 
ciągnikowymi,  a  przy  takim  słońcu,  suszenie  trwało  dwa,  trzy  dni.  Grabienie  również 
odbywało się mechanicznie. Szerokość robocza grabiarki sięgała 50 metrów. Obsługiwał ją 
jeden człowiek i traktorzysta, a łąki były tak szerokie, że nigdy końca nie było widać. Siano 
dojrzewało w pokosach, a później w stertach. Zimą przywożono je do baz, rozsypywano po 
całym placu  i  bydło  zjadało.  Niezjedzone resztki,  tzw.  objedki,  spalano w paleniskach w 
czasie gotowania strawy. Do palenia używano również, wysuszonego latem, krowiego łajna 
zwanego kieziekiem. W jednej bazie było około 100 sztuk bydła. W dzień bydło chodziło po 
placu,  a  na  noc  wpędzano  je  do  pomieszczeń.  Transport  siana  zimą,  nieraz  był  wielkim 
problemem z powodu burz śnieżnych zwanych buranem. Taki buran zasypywał drogi poza 
tym było  ciemno  jak  we mgle.Bywało,  że  ludzie  transportu,  mimo,  że  byli  odpowiednio 
ubrani  – zamarzali.  Powodem był  mróz  i  dokuczliwy wiatr,  a  jeżeli  w transport  pojechał 
Polak,  to  w czasie  buranu śmierć  była  pewna.  Pewnego  razu  nawet  wilk  schronił  się  w 
pomieszczeniu razem z bydłem, nie czyniąc im szkody, aby tylko przetrwać burzę śnieżną. 
Koszenie  i  grabienie  siana  przebiegało  dość  sprawnie,  ale  dostarczanie  siana  do  stert 
odbywało się dość marudnie. W tym celu wymyślono wołokuszę, za pomocą której dociągano 
siano do stert. Po wołokuszy resztki siana jeszcze zagrabiano małą grabiarką. Wołokuszę z 
dwóch stron ciągnęło dwie pary wołów, po parze z każdej strony, a każdą parę poganiała 
jedna  osoba.  Na belce  takiego  urządzenia  stał  jeden mężczyzna  i  widłami  ułatwiał  sianu 
układać się we właściwym miejscu. W taki to sposób dociągano siano do sterty. Do układania 
stert  wyznaczano  trzech  mężczyzn.  Gdy  siano  już  było  przy  stercie,  ruchome  części 
wołokuszy, za pomocą wołów, odwracano o 180 stopni i urządzenie mogło pracować drugą 
stroną. Przy takiej wołokuszy jedną parę wołów prowadziła moja mama, a drugą ja. Przed 
świtem trzeba  było  zjeść  śniadanie,  składające  się  z  kawałka  chleba,  popijając  zabieloną 
mlekiem  wodą,  złapać  wołki,  założyć  je  w  jarzmo  i  po  wschodzie  słońca  już  należało 
pracować. Każdy z nas miał  swoją parę wołów. Na obiad zjeżdżaliśmy z łąki do szałasu, 
gdzie był też kocioł, w którym kucharka coś gotowała. Najczęściej dostawaliśmy kawałek 
kości  do ogryzienia  i  miskę  rosołu,  w którym pływało  parę klusek,  a czasem parę ziaren 
kaszy.  Kto jeszcze nie zjadł swego chleba na śniadanie,  miał  do obiadu, albo na kolację. 
Wieczorem można było zejść z łąki dopiero po zachodzie słońca. Na kolację znów był tzw. 
czaj, czyli woda zabielana mlekiem, a chleb? Jak ktoś miał. W czasie obiadu i w nocy wołki i 
kilka  krów  się  pasło.  Nieraz  stado  było  atakowane  przez  watahę  wilków,  wtedy  bydło 
ustawiało się spontanicznie w krąg z rogami na zewnątrz, a cielęta znajdowały się wewnątrz. 
Kazachowie wsiadali wtedy na konie i z widłami, albo kołkami w ręku przepędzali wilki, a 
czasem  nawet  potrafili  zranić,  albo  upolować  wilka.  Jednemu  Kazachowi,  który  układał 
sterty, imieniem Enkybaj, podobała się moja mama i w sposób ordynarny, przystawiał się do 
mojej  mamy.  Ale  ja  zawsze  stałem  na  przeszkodzie  i  potrafiłem  obronić  swoją  mamę. 
Enkybaj  jednak nie  rezygnował  ze  swych  zamiarów,  wymusił  na  brygadziście,  aby mnie 
przeniósł do innej brygady by w ten sposób oddzielić mnie od mojej mamy. No i stało się. Na 
drugi dzień brygadzista,  zwany przez nas kłapouchem, kazał mi złapać inną parę wołów i 
przejść do innego zespołu. Ale on mnie nie docenił.  Odpowiedziałem zdecydowanie: „Nie 
pajdu”. Zdenerwowany „kłapouch” wykrzyczał:  To nie dostaniesz jeść. I nie dostałem, ale 
swego zdania nie zmieniłem. Za to podczas wszystkich posiłków w tym dniu, mogłem sobie 
spokojnie tylko połykać ślinkę, ale mogłem też leżeć na sianku i do syta się wyspać, a gdy 
chleba,  które  zostały  w  domu  niezjedzone,  kiedy  nas  zabierali  do  Kazachstanu.  Dzisiaj 
odmowę pracy można by nazwać strajkiem głodowym, nie z wyboru, ale z konieczności. Na 
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drugi dzień, mój mocodawca – brygadier, kazał mi pobrać śniadanie, pojmać swoje wołki i 
wrócić do swojej poprzedniej pracy, razem ze moją mamą. Tym razem zwycięstwo było po 
mojej  stronie.  Na tych  sianokosach przebywali  z nami mój młodszy brat Genek i  jeszcze 
młodsza siostra Danusia. Problem był  w tym, że oni nie mieli  przydziału jedzenia i my z 
mamą musieliśmy się dzielić z nimi swoimi przydziałami. Ich przydziały znajdowały się w 
osadzie  i  tam musieli  je  odbierać,  ale  osada  znajdowała  się  tak  daleko,  że  nie  mogli  po 
odbiorze przydziału wrócić do nas. Dlatego na czas naszego z mamą pobytu na sianokosach, 
brat i siostra musieli pozostawać w osadzie w miejscu zamieszkania i byli pozbawieni opieki. 
Poza przydziałem chleba po 200 gramów dziennie na osobę, czasem dało im się zdobyć kurt – 
to taki ser, który był suszony na płaskim dachu domu przez miejscową ludność, a czasem 
robili wyprawy na kawony i melony i tak mijał im dzień za dniem, aż do naszego powrotu z 
sianokosów. 

C h o r o b a  n a s z e j  m a m y

Dopóki nasza mama była zdrowa, jak na te warunki, czas upływał normalnie. Ale nagle mama 
zachorowała  i  zastała  zabrana  do  szpitala,  nawet  nie  wiedzieliśmy dokąd i  na  jak długo. 
Dopiero  po  kilku  tygodniach  doniesiono  nam,  że  jest  chora  na  dur  brzuszny.  Długo 
czekaliśmy na wyzdrowienie  mamy i  jej  powrót.  Mówiono nam, że jest  to  bardzo ciężka 
choroba i mama może nigdy nie wrócić. Wiedzieliśmy, że tyle ludzi już tutaj pomarło, ale 
wciąż mieliśmy nadzieję, że nasza mama powróci. Zbliżała się już jesień, już krowy wróciły z 
wypasów w górach na zimowisko, a mamy wciąż nie było. Zaczynaliśmy się już oswajać z 
myślą, że możemy zostać sami i jak sobie będziemy radzić. Zakład pracy próbował objąć nas 
opieką,  dawali  nam codziennie wiaderko odciąganego mleka.  Piliśmy to mleko,  robiliśmy 
sery,  poza  tym,  jak  każdy  niepracujący,  dostawaliśmy  po  200  gramów  chleba.  Pewnego 
późnego po południa, rozeszła się wieść po aule, że ktoś widział naszą mamę powracającą do 
domu.  Nie  wiadomo  jak  daleko  była  i  z  którego  kierunku  idzie,  ale  obudziła  się  w nas 
pewność, że mama żyje i niecierpliwie wypatrywaliśmy przybycia mamy. Zrobiło się ciemno 
i  już  powoli  traciliśmy nadzieję,  aż  tu  nagle  otwierają  się  drzwi  baraku i  wchodzi  jakaś 
wychudzona kobieta, całkiem bez włosów. Chwila wahania – i rozpoznaliśmy swoją mamę. 
Krzyk - Mama! I całą trójką podbiegliśmy witać, uściskać i cieszyć się z powrotu mamy. 
Mama usiadła i trwała tak w bezruchu i w milczeniu kilka chwil, potem napiła się mleka, 
zjadła  kromkę  chleba  z  serem  i  parę  słów  powiedziała,  że  przeszła  pieszo  ponad  60 

kilometrów, po czym położyła się spać, szczęśliwa, że 
już  w  domu  i  choć  bardzo  słaba,  ale  wyleczona  z 
groźnej choroby i Wielkie Dzięki Panu Bogu, że żyje. 
Długo jeszcze  mama dochodziła  do zdrowia po tak 
ciężkiej  chorobie i tak dalekiej  wędrówce do domu, 
ale mieliśmy już mamę i już nie byliśmy sami.  Nie 
tylko  my  troszczyliśmy  się  o  mamę,  ale  i  mama 
troszczyła się o nas. 

N a s z a  M a m a

Dbała o nas, abyśmy nie pomarli  z głodu i zimna w 
Kazachstanie.  Po  tej  chorobie,  mama  nie  mogła 
ciężko  pracować  i  dostała  pracę  przy  prowadzeniu 
gospodarstwa  domowego  u  jakiegoś  ruskiego 
dygnitarza. Miała lżejszą pracę i lepiej się odżywiała, 
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a czasem nawet nam coś przyniosła. Ważną rzeczą, o którą wystarała się mama, było duże, 
dwuosobowe łóżko,  na którym spaliśmy we czworo, mama z Danką w głowach,  a  my z 
Genkiem w nogach, Mieliśmy tylko jedną kołdrę, która musiała nas ochronić od zimna. Przy 
dużych mrozach, przewyższających nieraz 40stopni Celsjusza, lód na szybie był tak gruby, aż 
równał się z powierzchnią ściany, a ściana również była pokryta lodem. Dodać wypada, że 
pomieszczenie nie było ogrzewane. Mnie wypadło spać przy tym oknie, wprawdzie małym, 
ale to wystarczyło, żebym wiosną już nie mógł chodzić z powodu chorych stawów w nogach. 
Chodziłem podpierając się kijem o pierś i dociągałem nogę za nogą. W tym baraku było trzy 
trzony kuchenne  i  trzy  kominy,  co  ułatwiało  szybsze  przygotowanie  posiłków,  ale  przed 
rozpaleniem ognia trzeba było wejść na dach, wprawdzie płaski i zdjąć z komina szmacianą, 
grubą przykrywę komina. Po zakończeniu palenia znów zakrywało się komin, bo wiatr i mróz 
mogliby nas zamrozić na śmierć. Paliło się najczęściej trzciną oraz twardymi resztkami siana, 
których krowy nie zjadły i łajnem krowim tylko wysuszonym, zwanym przez miejscowych 
ludzi  „kieziekiem”.  Naprzeciw  naszego  łóżka,  przy  przeciwnej  ścianie  spała  rodzina 
Karczewskich.  Pewnego  zimowego  po  południa,  pani  Karczewska  poprosiła  Kazika,  aby 
ostrzygł młodszego Edka. Kazik zaczął pełnić swą powinność, ale że było ciemno, do tego 
nożyce  skubały,  podeszli  bliżej  okna przy  naszym łóżku.  W tym czasie  matka  chłopców 
usnęła. Po chwili jej głowa lekko się zsunęła nieco niżej na poduszce. Ja dostrzegłem ten fakt. 
Okazało się, że ich mama nie żyje. To była już trzecia śmierć osoby w tej rodzinie. I znów 
kolejny płacz, kolejny pogrzeb i kolejna żałoba. Tak minęła zima 1940 na 1941. Wiosna, lato 
i nowe sianokosy, a w świecie wielkie zmiany. Przywódcy Niemiec – Hitlerowi, za mało było 
podbicia  Europy,  mało  mu było  zniewolenia  Polski,  postanowił  podbić  i  ujarzmić  Rosję. 
Mimo, że między tymi państwami istniało porozumienie o pokoju to 22 czerwca 1941 roku, 
wojska niemieckie zaatakowały ZSRR. Jakże wielkie było zdziwienie Stalina z tego powodu. 
Rosjanie przystąpili  do obrony swego kraju,  ale  dość nieudolnie,  co nie  wystarczało,  aby 
stawić opór dość licznej i dobrze przygotowanej do walk armii niemieckiej. Wojska rosyjskie 
cofały się w głąb swego kraju, a za nimi już blisko była ich stolica Moskwa. Dlatego musiało 
dojść do utworzenia koalicji  antyhitlerowskiej,  pokonać faszystów i wprowadzić pokój na 
świecie.  Polska,  wymazana z  mapy Europy przez  zaborców,  wciąż  istniała,  bo nigdy nie 
podpisała aktu kapitulacji z zaborcami. Rząd Polski, choć został zmuszony do opuszczenia 
granic polskich, to mimo wszystko nie zaprzestał swojej działalności. Istniał Rząd Polski na 
Uchodźstwie w Londynie. Polska żyła, choć działała w podziemiu. Za sprawą premiera rządu 
angielskiego, premier rządu polskiego gen. W. Sikorski, nawiązał kontakt z przywódcą ZSRR 
– Stalinem w sprawie zorganizowania armii  polskiej,  która wzięłaby udział  w walkach ze 
wspólnym  wrogiem  zagrażającym  pokojowi  świata.  Tak  zaczął  się  pobór  do  polskiego 
wojska. Tak rozpoczęło się wyzwolenie ludności polskiej z sowieckiej  niewoli.  Z naszego 
baraku poszli : młody Ziemski, Kazik Karczewski, Jurko Basaraba i wielu innych z naszego 
aułu  oraz  całego  imperium  sowieckiego.  Za  nimi  pojechały  ich  rodziny  Ja  jeszcze  nie 
podlegałem poborowi i nasza rodzina nadal tkwiła w niewoli sowieckiej. Od tej pory dano 
nam też trochę wolności. Nie byliśmy już niewolnikami, mogliśmy przenosić się ze swych 
dotychczasowych miejscowości, ważniejsze święta mieliśmy wolne od pracy. A na początku 
bywało tak: gdy ktoś nie przyjął  ruskiego paszportu,  był  więziony,  a teraz wielu z naszej 
wioski naszych rodaków, zmieniła swoje miejsce pracy i zamieszkania. W naszym baraku 
tylko my sami zostaliśmy i też zamieszkaliśmy w mieszkaniu obok ruskiej  rodziny,  gdzie 
mieszkał  z  matką  chłopiec  w moim wieku imieniem Wienka,  z  którym  jeszcze  kilka  lat 
utrzymywałem przyjazne stosunki, nawet po wyjeździe z tej miejscowości do Karagandakulu. 
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P r o c h ł a d n a j a

Mijała pierwsza zima pobytu na zesłaniu. Zbliżała się wiosna. Słońce swymi promieniami 
sięgało aż do dna głębokich warstw śnieżnych, a od spodu płynęła już woda z roztopionego 
śniegu.  Po  powierzchni  twardego  śniegu  można  było  jeszcze  bezkarnie  chodzić,  ale  w 
godzinach największego promieniowania słońca, od czasu do czasu, któraś noga się zapadała 
w śniegu po kolana, albo i głębiej. W stepie dróg nie było widać, a po bezdrożach trudno było 
chodzić,  ale  trzeba  było  wyruszyć  w  drogę.  W  taki  czas,  po  zimowym  wyczerpaniu 
organizmu,  głód  wyjątkowo  dokuczał.  Koniecznie  trzeba  było  starać  się  o  jakiekolwiek 
jedzenie.  Mama  zebrała  resztki  odzieży,  którą  można  było  wymienić  na  jedzenie.  W 
miejscowej  wiosce nic  się  nie  dało wymienić,  bo już mieli  w nadmiarze  polskich ubrań. 
Najbliższa  wioska,  w której  nie  mieszkali  Polacy,  znajdowała  się  w  odległości  25  km i 
nazywała  się  Prochładnaja.  Tam  mieliśmy  wymienić  przygotowane  nasze  ubrania,  na 
jedzenie. Trzeba było dość rano wstać, żeby tam dojść, wymienić odzież na jedzenie,  coś 
zjeść, znaleźć w jakiejś nieznanej rodzinie przetrwanie do rana, wrócić do domu i nakarmić 
pozostawione w domu młodsze rodzeństwo. Wyszliśmy głodni, bo w domu nic nie było do 
jedzenia. Na drogę też nic nie było. Szliśmy po bezdrożach w kierunku Prochładnoj. Nie dało 
się przyśpieszyć, choć należało, bo co jakiś czas noga zapadała się głęboko w śnieg. Przed 
nami ocean śniegu, ani drzewa, ani krzaka, tylko bezkres śniegu. Nawet wycia wilków nie 
było słychać. Nagle za nami usłyszeliśmy szum, a później dostrzegliśmy jednokonny zaprzęg 
sań,  a  w  nich  człowiek,  nawet  się  zatrzymał.  Ujrzeliśmy  kazachskiego  dygnitarza,  miał 
przyzwoity  wygląd.  Zapytał  po  rosyjsku,  czy  macie  skarpety?  Pomyślałem,  zachciało  się 
takiemu skarpet. Ale skarpet nie mieliśmy. Mama proponowała coś innego i prosiła, żeby nas 
choć trochę podwiózł. Jak macie skarpety to was podwiozę – powiedział. Świsnął biczem i 
popędził w śnieżną dal. A my z mamą dalej brnęli w śniegu, przemierzając metr po metrze 
bezkresną dal. Zbliżał się wieczór, kiedy na horyzoncie ukazały się budynki, jeszcze nie było 
wiadomo, czy to one były naszym celem wyprawy. Już zmrok zapadał, kiedy dotarliśmy do 
pierwszych budynków wioski Prochładnaja. Przez całą drogę rozmawialiśmy z mamą, co za 
co będziemy wymieniać. Biała bluzka mamy miała być wymieniona na pierwszy posiłek i ta 
myśl dodawała nam sił i utrzymywała w miarę przyzwoitej kondycji. Cóż się okazało - nie 
wpuszczono nas do żadnego budynku. Wprawdzie wyszło z chat kilka kobiet, ale o żadnej 
wymianie  nie  chciały  słyszeć,  nic  nie  potrzebowały,  najlepiej  żebyśmy  odeszli.  Po 
całodziennym wyczerpaniu wędrówką, o głodzie i bez nadziei na jakikolwiek posiłek, mocno 
się rozpłakałem. Kobiety coś między sobą porozmawiały i jedna z nich weszła do domu i 
wyniosła kawałek białego chleba i dała go dla mnie. Skłoniłem się układnie, podziękowałem, 
rozłamałem chleb na pół i jedną część dałem mamie. Chleb jedliśmy wyjątkowo łapczywie. 
Mama prosiła, aby wpuścili nas na noc pod dach, bo na dworze pozamarzamy, ale nie dali się 
ubłagać. Była to wieś nie ruska, rozmawiali w języku nie spotykanym w tej okolicy, żyli w 
izolacji z otoczeniem, ale mieli się dobrze, o czym świadczy choćby ten biały chleb, którym 
nas poczęstowano. Jedna z tych kobiet powiedziała nam, że na skraju wioski mieszka jedna 
ruska rodzina, jeśli tam nas nie przyjmą, to nigdzie nie przyjmą i możemy wracać do domu. 
Poszliśmy więc na skraj wioski do tego domku, gdzie mieszkali dziadek z babką. Jak w bajce. 
Wpuścili  nas  do  środka  domu,  była  tylko  jedna  izba,  a  w niej  dwa  łóżka  i  stół,  ale  na 
przenocowanie  nie  chcieli  wyrazić  zgody,  bo gdzie  tu  was położyć  ?  Tu śpi  babka,  a  tu 
dziadek. Mama wskazała na kątek przy drzwiach i powiedziała: Tu posiedzimy do rana, a 
rano pójdziemy.  Babka się broniła – my nie mamy ławki do siedzenia. To posiedzimy na 
polepie – rzekła mama. No dobrze, rzekła w reszcie przekonana przez mamę babka. Ale do 
jedzenia nic nie mamy – powiedziała. Dziękujemy za kwaterę, a nocy na dworze byśmy nie 
przeżyli,  przeczekamy tu do  rana  i  rano sobie  pójdziemy –  z  wdzięcznością  powiedziała 
mama. Dziadek w tej miejscowości był brygadzistą w kołchozie. Wdzięczni gospodarzom, 
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zdjęliśmy swoje torby z pleców i zajęliśmy swój kątek. Staruszka w tym czasie gotowała 
strawę  dla  swojego  męża.  Mama  opowiadała  gospodarzom,  co  nas  sprowadziło  do  tej 
miejscowości i  jak nas mieszkańcy przyjęli.  Strawa była już ugotowana, gospodyni  nalała 
mężowi i sobie, nam też do misek po trochę nalała, dała nawet po bryłce chleba. Nam się 
posiłek nawet nie śnił, nawet zapach dochodzący z garnka nie robił na nas żadnego wrażenia, 
a  tu  jedzenie  nam  dano.Takiej  wdzięczności  nawet  nie  potrafiliśmy  wyrazić,  na  jaką 
zasługiwali ci ludzie. Jakaś lampka naftowa tliła się w chatce, babcia ścieliła łóżka, a my z 
mamą siedzieliśmy sobie spokojnie w kątku. Gdy oba łóżka były pościelone, babcia położyła 
się z dziadkiem, a nam kazała położyć się w jej łóżku. Tak minęła noc. Babcia o świcie już 
coś tam gotowała, a my szykowaliśmy się do drogi. I znowu niespodzianka, dostaliśmy po 
trochę zupy i po kawałku chleba. Byliśmy niezmiernie wdzięczni tym wyjątkowo dobrym 
ludziom. Po tak obfitym doładowaniu organizmu jedzeniem i tak dogodnym odpoczynku, nie 
mieliśmy  podstaw  do  narzekania  na  wszelkie  inne  trudności  i  wyruszyliśmy  w  drogę 
powrotną. Ciężko nam było na sercu, bo wyprawa nasza skończyła się niepowodzeniem, ale 
lżej było iść, bo nieśliśmy puste plecaki. W domu czekali na nas głodni Danka i Genek, żyli 
nadzieją, że coś przyniesiemy do jedzenia, a my nic nie mamy do tego sami jesteśmy głodni. 
Ale dobrego serca babki i dziadka z Prochładnoj, póki żyć będę, nie zapomnę. Mama już nie 
żyje. Wspominam tylko wspólną wyprawę i łzy się cisną do oczu. Piszę ten tekst 14. 11. 2007 
roku, 66 lat po tym zdarzeniu. 

K a r a g a n d a  –  K u l

Karaganda – Kul, to nazwa miejscowości,  odległej  od Bolszewika około 20 km, w której 
również  mieszkali  Polacy.  Tutaj  były  dwa  kołchozy,  kazachski  i  ruski.  Domy  były 
pobudowane po obu stronach długiej ulicy Miejscowość była poprzecinana, prostopadle do 
drogi trzema korytami rzek, które po wiosennych roztopach śniegu, wypełniały się po brzegi 
wodą, a w czasie lata, woda utrzymywała się jedynie na dnie w swych głębokich korytach.  
Przed  pierwszą  rzeką  znajdowała  się  osada  kazachska  i  tu  oni  mieli  swój  kołchoz,  a  za 
mostem mieszkali głównie ludzie ruscy i też mieli swój kołchoz. Na następnych rzekach nie 
było mostów, jedynie kładki do przejścia pieszych. Za trzecią rzeką, znajdowały się ruiny 
muzułmańskiej budowli sakralnej. Rzekę, na której był most, ludność miejscowa nazywała 
„Kiempyr  Ulgun”  -  Martwa  Starucha.  Most  na  tej  rzece  łączył  dwa  zespoły  kołchozów, 
kazachskiego „Dżana Dżoł” - Nowa Droga i ruskiego „Krasnyj Ochotnik”. Do nas dochodziły 
wieści,  że  Polacy  mieszkający  w kołchozie  Karaganda-Kul,  mają  się  lepie,  dlatego  dwie 
rodziny postanowiły tam się przenieść – nasza czteroosobowa i pani Emilia  Konwińska z 
synem Mietkiem i córką Zdzichą. Mieszkaliśmy w domach po stronie ruskiej, za drugą rzeką. 
Nie  mieliśmy  samodzielnego  mieszkania,  tylko  mieszkaliśmy  kątem  u  samotnej,  ruskiej 
staruszki, która użyczyła nam miejsca w komnacie w zamian za ogrzewanie mieszkania zimą. 
Ale ja byłem chory na stawy nóg i nie byłem w stanie kosić trzciny na opał - ta kobieta przed 
zimą  wypowiedziała  nam  kwaterę.  Mama  pracowała  w  ruskim  kołchozie.  Mimo  to 
musieliśmy zamieszkać  za  mostem po stronie  kazachskiej.  Kazaczka  imieniem Kamar,  u 
której zamieszkaliśmy, miała syna imieniem Ałtaj, a jej mąż był w więzieniu. To mieszkanie 
też musieliśmy ogrzewać zimą. Chata była dwuizbowa, ale mieszkaliśmy w jednej, razem z 
Kazachami.  Ja  już  byłem  zdrowy i  kosiłem trzcinę  na  zamarzniętych  bagnach,  a  wiązki 
trzciny nosiłem na plecach. Pewnego razu, na przedwiośniu, kiedy słońce mocniej grzało i 
tworzyło śliską powierzchnię na tafli lodu, nakosiłem całą furę trzciny i pojechałem po nią 
saniami z zaprzęgiem w parę wołów. Rano, kiedy lód jeszcze nie był śliski, woły przeszły 
przez jezioro, ale póki załadowałem trzcinę, lód zrobił się śliski, sanie ciężkie, a wołów się 
nie podkuwa i ich nogi się rozchodziły na zewnątrz, natomiast sanie z ciężarem, ani drgnęły z 
miejsca. Woły leżały na lodzie, bałem się, że ciepło pochodzące od nich, roztopi lód i woły 
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utoną.  Na  szczęście,  pod  wieczór  przyszła  mama,  a  wieczorem  lód  został  potraktowany 
wzmagającym się mrozem i tafla lodu nie była tak śliska. Uwolniliśmy więc woły z jarzma i 
luzem  wyprowadziliśmy  je  na  ląd.  Brygadzista  wyjątkowo  dobry  człowiek,  dał  konie 
podkute,  które bez problemu szły po lodzie  i  sanie  z trzciną  zostały wyciągnięte.  Tak to 
skończyła  się  nasza  przygoda.  Za  to  ja,  przez  jakiś  czas,  nie  musiałem dźwigać  ciężkich 
wiązek trzciny na plecach. Zamieszkanie z kazachską rodziną dało nam możność poznania ich 
mowy,  obyczajów,  sposobów  odżywiania,  ich  życiowych  problemów  i  współżycia  z 
otoczeniem Strawę oni gotowali w kotłach w kształcie czaszy półkulistej. Kotły te na stałe 
były wmurowane w paleniska. W kotłach również się piekło i smażyło. Jednym z produktów 
pieczonych w kotle to „Katerma” - taki placek z pszennej mąki o średnicy około 50 cm. Gdy 
taka katerma zostanie włożona do kotła, przybiera jego kształt, a przypieczona i odwrócona, 
nie zmienia kształtu i piecze się do góry wypukłością. Gotowe katerma, łamano i zjadano 
popijając czajem. Natomiast smażone były też „Borsak”-  takie paluszki z ciasta o długości 
2cm i podobnej średnicy.  Smażono je w baranim łoju. Łój  taki pozyskiwano od baranów 
specjalnej rasy, która miała rozbudowany ogon tzw. „Kurdiuk” o masie sadła do 2 kg. Bursaki 
zjadano i również popijając czajem. 

Czaj musiał być kirpisznyj, a woda irtysznyj – czyli, herbata prasowana na kształt cegły, a 
woda musiała pochodzić z rzeki Irtysz. W kotłach prażyli też oczyszczoną w drewnianych 
stępach  pszenicę.  Taki  produkt  nazywano  „Kurmasz”.  Kurmasz  tłuczono też  na mąkę,  w 
tychże  drewnianych  stępach,  otrzymując  tzw.  „Tołkan”.  Czasem  tołkan  mieszano  z 
kajmakiem, tj. gęstą śmietaną z gotowanego mleka, taką papkę spożywali łyżeczką i popijali 
czajem. Kazach rano nic nie jadł, w pracy co nieco, a główny posiłek spożywał po pracy w 
domu i to w późnych godzinach wieczornych. Taką ucztę nazywano„Toj”. Wtedy gotowali 
mięso baranie,  wołowe, końskie lub wielbłądzie.  W rosole lądowało „Kiesie” - po polsku 
makaron. Mąż kazaczki, u której mieszkaliśmy, tęsknił za takimi specjałami i słał do niej listy 
z  więzienia:  „Przyszlij  mi  tołkan,  kajmak”  i  tu  wymieniał  kilka  potraw  kazachskich,  za 
którymi  tęsknił,  tym bardziej,  że w więzieniu na pewno głodował.  Kamar była dojarką w 
kołchozie,  przynosiła  mleko  i  robiła  wszystkie  wyroby  mleczne  i  z  ziarna,  przy  tych 
czynnościach płakała i układała wszystko w paczce. Gdy paczka była gotowa, trzeba ją było 
zawieźć na pocztę, która się znajdowała w Samarce odległej około 60 km. Paczka więc leżała, 
leżała,  a  pokarm był  powoli  zjadany,  zjadany.  Przyznam się,  że  myśmy  też,  ukradkiem, 
pomagali te produkty zjadać. A mały Ałtaj oczekiwał na ojca, tęsknił za nim i pośpiewywał 
swoją kazachską piosenkę: 

Poizd keler, poizd keler Pociąg jedzie, pociąg jedzie 

Tutunderyn koperyp Dymem kopcąc

Mienym atam kieledykien Mój tato przyjeżdża

Sarbażana da oturyp W wagonie siedząc

A w kołchozie ruskim żyło się coraz gorzej. Ludzie narzekali na wojnę, na słaby urodzaj, a 
przydziały jakiegokolwiek zboża,  ciągle  malały i  doszło do tego,  że na dekadę,  dla  całej 
rodziny, mama przyniosła tylko dwa kilogramy siemia lnianego. Byliśmy coraz głodniejsi i 
coraz  słabsi.  W  rodzinie  też  trzeba  było  wprowadzić  przydziały  jedzenia.  Mama  ciężko 
pracowała,  to  dostawała  trzy łyżeczki  tłuczonego siemia  lnianego,  nam po dwie na jeden 
posiłek

W  magazynach  państwowych  zboże  było  nietykalne,  bo  to  był  deputat  złożony  przez 
kołchozy dla państwa. Władze kołchozów nie mogły tym dysponować, nawet gdyby ludzie 
mieli  umrzeć  z  głodu.  Ja  nauczyłem  się  podszywać  walonki,  w  których  z  czasem 
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wydeptywały się podeszwy i trzeba było przyszyć nowe. Ja to robiłem bardzo dobrze i byłem 
zapraszany  do  domów  by  tam przyszywać  dratwą  podeszwy  do  walonków.  Dostawałem 
wtedy jedzenie w domu gospodarzy i trochę dawali do domu. W ten sposób rodzina też coś 
skorzystała. 

Z frontu powracali ranni żołnierze i założyli szewską spółdzielnię pracy i ja zostałem do niej 
przyjęty,  bo  już  coś  umiałem,  jednak  za  pracę  nic  nie  otrzymywaliśmy.  Pewnego  razu 
dostaliśmy po worku mrożonych ryb. Było fajnie, każdego dnia zjadaliśmy po kilka rybek, ale 
po takim odżywianiu dostałem silnej obstrukcji i przez kilka tygodni nie oddawałem stolca. 
Mama postarała się o serwatkę. Wypiłem ją, potem dostałem tak silnego parcia, że aż wyłem 
z  bólu.  Takie  męczarnie  trwały prawie  przez  tydzień,  ale  zakończyły  się  sukcesem.  Była 
mroźna zima, a głód dokuczliwy. 

Po drugiej  stronie drogi  od domu,  w którym mieszkaliśmy,  były  magazyny kazachskiego 
kołchozu i tam cały dzień kręciły się wialnie, chyba czyścili jakieś zboże. W czasie przerwy 
na  obiad  robotnicy  się  oddalili,  pozostał  tylko  stróż,  a  i  ten  się  oddalił.  Postanowiłem 
sprawdzić, co tam można zdobyć do jedzenia. Aby nie tracić czasu, nie założyłem ani czapki, 
ani kurtki, szybko przeskoczyłem przez mur i znalazłem się w małym magazynku. Leżały tam 
jakieś plewy, jednak było w nich trochę ziarna. Do czego nabrać? Krótka decyzja i zdjąłem 
walonka nasypałem pełen, już miałem uciekać,  ale się wróciłem, drugiego napełniłem i w 
nogi.  W uchylonych  drzwiach ukazała  się  groźna twarz z kozią  brodą,  skośnymi  oczami, 
wypukłymi  policzkami,  a  łeb przykryty  kazachskim małachajem (rodzaj  czapki  zimowej). 
Wysypałem zawartość obydwu walonków i do drzwi. Niestety, już zamknięte, a w skoblu na 
zewnątrz tkwił żelazny pręt. Jestem więc uwięziony.  Ogarnął mnie strach, teraz poczułem 
zimno.  Walę  pięściami  o  drzwi.  Bezskutecznie.  Słyszę  kroki  jak  stróż  się  oddala.  W 
magazynie nic nie ma, co mogłoby mi pomóc w ucieczce, albo żeby choć wyjąć ten pręt ze 
skobla. 

Nic nie mogłem zrobić. Jedyne co mi przyszło na myśl, to włożyć rękę w górną szczelinę 
niedomkniętych drzwi, wyłamać deskę i przez dziurę wyjąć żelazny pręt, a wtedy dałoby się 
otworzyć drzwi, ale drzwi za wysokie.  Niczego nie było,  aby można podstawić pod nogi, 
mogłem jednak podskakiwać i w końcu się udało. Chwyciłem za górną część drzwi, a na 
szczęście  deska  była  słaba  i  ją  wyłamałem.  Ale  znów popadłem w tarapaty.  Tym razem 
przyszła cała grupa ludzi, zapewne obejrzeć złodzieja, a jeden z tych gapiów, trochę lepiej 
odziany, nawet umiał po rosyjsku, powiedział: „Pojedziesz do powiatu i będziesz odpowiadał 
za kradzież i zniszczone drzwi”. Prosiłem, że tylko się lepiej ubiorę i pojadę. Nic prośby nie 
pomogły, zostałem zamknięty, tak jak poprzednio. Zostało mi tylko skorzystać z tej dziury po 
desce, którą wyłamałem. Podskoczyłem, włożyłem rękę, aż po pachę, ale pręta nie mogłem 
dosięgnąć. Ponawiałem próby kilkakrotnie i się udało. Wyjąłem ten przeklęty, żelazny pręt i 
nacisnąłem na obie połowy drzwi, ale skobel się zaciął i dalej byłem uwięziony. Cofnąłem 
więc  drzwi  do  środka  i  tylko  na  jedną  ich  połowę nacisnąłem  i  jestem wolny.  Udanym 
skokiem pokonałem mur ogrodzenia, a niedołężny stróż pokrzykiwał i biegł za mną, ale ja już 
byłem daleko.  Wpadłem do domu,  szybko się ubrałem, bo spodziewałem się,  że po mnie 
przyjdą,  ale  skończyło  się  tylko  na  strachu.  Mimo  tych  przygód,  przyjaźniłem  się  z 
kazachskimi  chłopcami.  Oni  mieli  zwyczaj  ujeżdżać  zimą  młode  woły,  aby  na  wiosnę 
zaprzęgać je do pługa, albo do wozu. Często zbieraliśmy się w mroźny, księżycowy wieczór, 
wskakiwaliśmy na sanie i pędziliśmy beztrosko w śnieżną, bezkresną dał i to tak długo, aż 
bydle się zmęczyło, wtedy wracaliśmy do bazy, ale już wolno. Taka przejażdżka trwała nieraz 
kilka  godzin.  Na  koniec  młody  wół  otrzymywał  swoje  imię.  Od  tej  pory  będzie  musiał 
chodzić w jarzmie do końca swego życia. 
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Ł o w i e n i e  r y b  z i m ą

Łowiliśmy też ryby zimą. Jeden Polak, pan Noga, nauczył mnie nowej metody łowienia ryb. 
Na początku zimy, kiedy lód na jeziorze stawał się na tyle mocny, że można było po nim 
chodzić, trzeba było wyrąbać otwór w lodzie, w kształcie pokazanym wyżej i założyć tzw. 
„Bazę”, do której ryba wchodziła, a później podbierakiem wybierało się rybę z wody. Bazę 

zakładało  się  w takiej  odległości  od 
brzegu, gdzie woda miała głębokość 
około 120cm. Trzeba też było zrobić 
matę z trzciny i wcisnąć ją w dno, a 
górną  jej  część  przytknąć  do  lodu, 
dokoła  krawędzi  w  wyrąbanym 
otworze.  W  ten  sposób  powstała 
zagroda z wejściem do niej,  między 
punktami 1 i 2, o rozstawie 15-20cm.

Od  środka  tego  otworu,  też  trzeba 
wyrąbać szczelinę w kierunku brzegu 
i  też  założyć  matę.  Ryba  żerując 
równolegle  do  brzegu  natrafia  na 

ogon  bazy,  płynie  wzdłuż  ogona  i  wpada  przez  otwór  do  środka  bazy.  Gdy ryba  pływa 
wewnątrz  zagrody,  mija  otwór  i  wciąż  pływa  wokół  ścian,  póki  się  jej  nie  wybierze 
podbierakiem. 

Gdy przychodziłem do pana Nogi, aby razem pójść na jezioro, to miałem okazję przyjrzeć się 
temu, co robi. Czasem wstawiał dno do wiadra, albo łączył coś nitami, innym razem wkładał 
nit do otworu w garnku i zaklepywał nit. To mi utkwiło w pamięci i potrafiłem tę wiedzę 
wykorzystać, aby co nieco zarobić na jedzenie.  

S p o t k a n i e  z  w i l k i e m  i  s t e p o w y m  o r ł e m

Topniały śniegi, rzeki wypełniały się wodą, zazieleniły się łąki, a wszelkie znaki na niebie i 
ziemi  wskazywały,  że  nadchodzi  wiosna.  Kaczki,  czajki  i  kuliki  znosiły  jaja,  wyrastała 
stepowa cebula i  trafiała  się lebioda.  Rzeki  też nie skąpiły ryb.  Trzeba było  wykorzystać 
szanse i pozbierać te dobrodziejstwa, które dawała natura. Wyruszyliśmy więc z bratem na 
łąki, aby zebrać wszystko, co napotkamy po drodze i nadaje się do jedzenia. Pod wieczór, 
kiedy wracaliśmy do domu, już z pełnymi torbami, w poprzek naszego kierunku marszu, biegł 
sobie spokojnie samotny wilk. Omijał rozlewiska wód i chyba nas nie dostrzegł. Na szczęście 
odległość między nami była znacząco bezpieczna. Przy takim spotkaniu z wilkiem, nie należy 
uciekać, a gdy istnieje możliwość, atakować, biegnąć w kierunku wilka i krzyczeć. Wykazać, 
że to my stanowimy dla niego zagrożenie, a nie on dla nas. Wilk, najczęściej wtedy ucieka. 
Do domu nie było daleko, nawet już widać było zabudowania, mimo to porządny strach nas 
ogarnął. Sytuacja dla nas była o tyle korzystna, że aby dojść do domu, szliśmy w kierunku 
wilka  i  mogliśmy  przystąpić  do  planu  atakowania  wilka,  tak  też  uczyniliśmy.  Wilk,  po 
naszych pokrzykiwaniach, chyba teraz dopiero nas dostrzegł. Na chwilę się zatrzymał,  jak 
gdyby  się  namyślał,  albo  jakby  nas  lekceważył,  bo  spokojnie  pokłusował  w  swoim 
zamierzonym  kierunku.  Myśmy  odetchnęli  z  ulgą  i  biegiem ruszyliśmy  do domu.  Innym 
razem przeżyłem chwile  grozy,  kiedy spełniałem rolę  posłańca  do  brygady  pracującej  w 
stepie,  odległej  od nas  o kilka kilometrów. Wolałem pobiec  niż  pracować.  Biegłem więc 
przez step pokryty białą solą, omijając kępy wysokiej trawy zwanej czijami. Wśród tych kęp, 
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na  małej  polanie,  siedziało  jakieś  ptaszysko,  prawie  tak  duże  jak  ja  i  coś  dziobało. 
Zatrzymałem swój bieg, ptak mnie widział, ale nie reagował i nie przerywał dziobania. Bałem 
się. Okrążyłem ptaka dużym łukiem i biegłem dalej w zamierzonym kierunku. Gdy wracałem, 
ptak siedział w tym samym miejscu. 

S i a n o k o s y  w  k o ł c h o z i e

Wydawałoby się, że sianokosy wszędzie przebiegają jednakowo, ale tak nie było. Koszenie, 
zgrabianie i układanie siana w sterty, w kołchozie i w sowchozie odbywało się podobnie, ale 
były  już  różnice,  gdy  chodziło  o  dostarczaniu  siana  do  stert.  W  sowchozie  stosowano 

wołokusze,  obsługiwane 
przez trzy osoby i  dwie 
pary  wołów,  natomiast 
w  kołchozie,  w  którym 
pracowałem,  układano 
siano w kopy, a po kilku 
dniach,  gdy  siano  się 
uleżało,  za  pomocą 
konia  i  lin  dociągano 
siano  do  sterty.  Taką 
pracę wykonywało tylko 
dwie osoby i jeden koń. 
Ja na koniu i pomocnik, 
jeździec  na  koniu 
objeżdżał  kopę  i 
opasywał  ją  liną,  przy 
czym  jeden  koniec  liny 

był na stałe przyczepiony do lewej strony końskiej uprzęży. Druga osoba wbijała grabiami 
linę o spód kopy i zaczepiała linę do prawej strony uprzęży. Po tych czynnościach jeździec 

ciągnął  kopę  do  sterty,  odczepiał  linę  i 
podjeżdżał pod następną kopę. I tak przez cały 
dzień.  Gdy  wracaliśmy  do  bazy  wieczorem, 
urządzaliśmy  pewnego  rodzaju  wyścigi  konne. 
Mój  koń  często  się  potykał,  a  ja  za  każdym 
razem przez  głowę konia lądowałem w trawie. 
Koń nigdy mnie nie stratował, a gdy podnosiłem 
się  z  upadku,  zatrzymywał  się  przede  mną  i 
pozwalał się dosiąść. 

Trwała  wojna  niemiecko  –  rosyjska.  Wojska 
niemieckie zbliżały się do Morza Czarnego. Aby 
uniknąć  losu  Żydów  z  Europy  Zachodniej 
zaczęto  przewozić  ich  statkami  przez  Morze 
Czarne  do  Kazachstanu.   Pewnego  dnia,  na 
sianokosy do naszego kołchozu,  przybyła  duża 
grupa  Żydów.  Oni  pracowali  razem  z  nami. 
Jeden z nich, choć starszy ode mnie, był moim 
pomocnikiem.  Ja  jeździłem  na  koniu,  a  on 
spełniał wszystkie czynności na lądzie. 
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M a l a r i a
Ledwie skończyły się sianokosy i już wysłano nas na żniwa. Koszenie i młocka odbywały się 
tu za pomocą kombajnów, a od kombajnów przywożono zboże na plac i tam oczyszczano za 
pomocą wialni.  Nie było tutaj  budynków, jedynie zadaszenie na zboże.  Rosjanie i  Polacy 
pracowali  razem,  ale  praca  ruskich  była  wyżej  oceniana,  oni  dostawali  więcej  roboczo-
dniówek za taką samą pracę niż my. Ja z Rosjanką woziłem zboże. Ona miała dwie r.d. za 
dzień,  a  ja  0,5.  Z  tym  się  jednak  mogłem  pogodzić,  ale  jednego  dnia  woziłem  sam  i 
przywiozłem  tyle  samo  wozów  i  w  każdym  wozie  po  tyle  samo  worków,  co  dnia 
poprzedniego, a dostałem tylko jedną roboczo-dniówkę, spodziewałem się przynajmniej dwie. 
Trochę się na nich pogniewałem, więc gdy pojawiła się możliwość pracy z geodetą, chętnie z 
tego skorzystałem i odszedłem z kołchozu. Praca z geodetą była lżejsza. Były nas trzy osoby, 
dwa konie  i  wóz.  Końmi  i  wozem opiekował  się  woźnica,  ja  nosiłem taką  długą  deskę, 
służącą  do  znaczenia  punktów  w  terenie,  a  geodeta  obsługiwał  teodolit  i  kreślił  mapy. 
Robiliśmy kilkudniowe wyprawy w step i tam pracowaliśmy od rana do wieczora z przerwą 
w południe  w czasie  największego upału.  Wtedy chowaliśmy się  w cieniu  pod wozem i 
spożywaliśmy posiłek. Spaliśmy też pod wozem. W step z rejką chodziłem pieszo, a przy 
większych odległościach, jeździłem na koniu. Bywały takie miejsca w stepie, że trawa była 
tak bujna, że jak wszedłem w trawę, to mi tylko czubek głowy było widać. Gdy jechałem na 
koniu, to cały koń stawał się żółty, bo tak gęsto obsiadały go komary. W czasie jazdy, po 
prostu zgarniałem z konia tysiące komarów i zaraz w tym miejscu koń stawał się czerwony od 
krwi z rozgniecionych komarów. Przy tych czynnościach jeszcze sam musiałem się bronić 
przed komarami. W gołym stepie, gdzie nie było trawy, komary nie atakowały, bo ich tam nie 
było. Natomiast nocą, bez przerwy palił się ogień i tliły się podsuszone trawy, z których dym 
odstraszał  komary.  Wtedy  to  zachorowałem  na  bardzo  groźną  chorobę  zakaźną  zwaną 
malarią. Bo to komary są nośnikami malarii. W zimie choroba się nie ujawniała, a w okresie 
wiosny, aż do jesieni nie ustawała. Objawiała się codziennie z coraz większym nasileniem.

Awers i rewers obrazka święto komunijnego

Nieczytelny napis na otoku :
Pamiątka I-szej Komunii Św. Zbigniewa  Kędry

      Karaganda-Kul  -  Kazachstan  13.X.1942 
  X Tadeusz Fedorowicz

15



 

                                    

                             Tak wyglądałem w 1943 – 1944 roku

16



Zaczynała  się  nasilającym  się  zimnem,  połączonym  z  drżeniem  całego  ciała,  a  gdy  się 
okrywałem, zimno powoli ustawało, a zaczynała się stopniowo powiększać gorączka. W nocy 
następowała  przerwa,  a następnego dnia,  przebieg  był  podobny do poprzedniego dnia.  W 
następnym  roku,  zmieniał  się  cykl  objawów  chorobowych,  przechodził  z  cyklu 
jednodniowego w dwudniowy, atak następował co drugi dzień, ale z większym natężeniem 
drgawek zimna, a później bardziej nasilającej się gorączce. Najbardziej utkwił mi w pamięci 
okres  przeżyty  w  mieście  Ust-Kamienogorsk.  Tam,  kiedy  na  wiosnę  na  rzece  Irtysz 
powstawały olbrzymie zatory lodowe, wpatrywałem się na piętrzące się wielkie płyty grubego 
lodu, układającego się w bajeczne konstrukcje. Chłonny byłem takich widoków, ale w czasie 
takich obserwacji, uaktywniała się malaria. Duże masy lodu i chłodu pochodzącego od mas 
lodowych, miały wpływ na początek choroby. Czułem wtedy chłód i drżenie ciała, musiałem 
uciekać do domu, aby się okryć i to tym bardziej im mocniej nasilało zimno i drżenia ciała. 
Takie męki trwały kilka godzin i kończyły się stopniowym przechodzeniem w gorączkę i to 
coraz  silniejszą,  trudną  do  wytrzymania.  Pod  drewnianą  podłogą  była  głęboka  piwnica, 
wówczas tam schodziłem i leżałem na wznak, co mi przynosiło nieznaczną ulgę. Po kilku 
godzinach  gorączka  ustawała.  Rano  wszelkie  tego  typu  cierpienia  ustawały,  tylko 
pozostawała wielka słabość i  wyczerpanie.  Takie regularne cykle  malarii  się powtarzały i 
trwały  kilka  lat,  od  wiosny,  do  jesieni.  Leczenie  odbywało  się  pod  nadzorem  ruskiego 
sanepidu, za pomocą bardzo gorzkiej chininy. Dawki chininy były coraz większe, a choroba 
ani na krok nie ustępowała. Skończyła się dopiero po zmianie klimatu, gdy wróciliśmy do 
Polski. 

P r z e t r w a n i e  g ł o d u

Zbliżała się kolejna zima. Kazaczka Kamar wypowiedziała nam kwaterę, bo miał przyjechać 
jej mąż. Znaleźliśmy nową. Za mostem po stronie ruskiej, tuż nad rzeką, stała mała chatka, a 
w niej mieszkała Kazaczka z dzieckiem, która nas przyjęła. Zamieszkaliśmy razem w jednej 
izbie, a druga izba spełniała rolę kuchni, bo w niej był zabudowany kocioł, przeznaczony do 
sporządzania potraw. Oczywiście naszym obowiązkiem było ogrzewanie izby zimą. Niedługo 
mieszkaliśmy razem, bo nasza gospodyni wyjechała na zimę do swoich rodziców. Zima była 
bardzo ciężka, a najbardziej dokuczliwym był głód. Nieraz byłem tak głodny, opadłem z sił, 
nie mogłem już chodzić i leżałem w ciepłym zakątku pieca i trząsłem się z zimna, choć piec 
był gorący. Pomyślałem, że to już chyba zbliża się koniec życia i wtedy przychodziły inne 
myśli: przecież muszę wrócić do Polski. Wracały wtedy siły, mobilizowałem się do odparcia 
złych myśli i wracała nadzieja. Kiedyś, wracając bardzo głodny z pracy i otwierając drzwi 
mieszkania, witał mnie mój mały czarny kotek, głośno miauczał, prosił o jedzenie. Ale to ja 
jego chciałem zjeść. 

Gdy brałem kotka na ręce, z myślą, że zrobię z niego rosołek, kotek tulił się do mnie i tak 
pięknie mruczał.  Tuliłem kotka do siebie i  płakałem, bo cóż mogłem mu dać,  kiedy sam 
byłem głodny, aż do granic wytrzymałości. Przy otwartych drzwiach kotek wyszedł na mróz i 
więcej nie wrócił. Było też tak, że psa zwabiliśmy do izby i skończyło się na tym, że myśmy 
go zjedli. 

Nasza mama pracowała w ruskim kołchozie przy owcach. Na przedwiośniu owce się kociły, a 
młode owieczki czasem były stratowane przez stado, wtedy mama zabierała je do domu i po 
upieczeniu były zjadane. Były bardzo smaczne. Początkowo tego nie mogłem jeść, wolałem 
umrzeć z głodu, ale gdy raz trochę spróbowałem, jadłem tyle razy, ile razy to było możliwe. 
Przyszedł  w końcu czas,  że już nic i  znikąd nie można było zdobyć do jedzenia.  Jedynie 
mogliśmy  pić  wodę.  Po  prostu  umieraliśmy  z  głodu.  Wtedy  mama  poszła  do  zarządu 

17



kołchozu i przedstawiła naszą sytuację. Brygadzista - diadka Karpo, nie raz wyratował nas z 
opresji i teraz nie zostawi bez pomocy. Sam był więźniem sowieckich łagrów i biedę znał nie 
gorzej niż my. Ja byłem znany z tego, że umiałem zdejmować skórę z padłego zwierzęcia. 
Brygadzista kazał mi przyjść, bo ma dla mnie zajęcie. Na dworze był silny mróz, a śniegu tyle 
napadało, że chodziło się w wąskich tunelach wydeptanych w śniegu. Jedynie droga, która 
biegła przez środek wioski była nieco szersza. Oprócz surowych warunków na dworze, sam 
byłem słaby,  aż  się  chwiałem na  nogach.  Poszedłem do brygadzisty.  Kazał  mi  wejść  do 
obiektu  wskazanego,  zdjąć  skórę  z  padłego  cielaka,  wyjąć  wnętrzności  i  rozłożyć  je  na 
skórze. Gdy wszedłem do wnętrza okazało się, że jest to nie cielę, a dość spory byk, do tego 
nie zdechły,  ale żywy i nie leży,  tylko stoi, a rogi ma dłuższe niż mój nożyk, jakże tu z  
takiego zdjąć skórę, kiedy ostrze mojego nożyka to zaledwie 10 centymetrów i sam ledwie 
stoję na nogach. Było dwa rozwiązania: w tym pomieszczeniu, jeden z nas musi zginąć, albo 
zwierzę, albo ja (jeżeli nie teraz, to później - z głodu). Wobec takiej alternatywy, podszedłem 
do zwierzęcia od przodu, lewą ręką chwyciłem za róg, a prawą za pysk, energicznym skrętem 
w lewo udało mi się powalić zwierzę na ziemię. Wtedy szybko starałem się odciąć głowę, 
żeby  zwierzę  nie  zdążyło  wstać,  zanim  głowa  zostanie  odcięta.  Kiedy  już  przeciąłem 
tchawicę, zwierzę charczało. Najgorzej, że okna były otwarte, a pod oknem stoi brygadzista, 
do tego pyta,  czy już  skończyłem.  Przytkałem tchawicę  pięścią,  charczenie  ustało,  wtedy 
odpowiedziałem, że już kończę. Myślę, że ten brygadzista o wszystkim wiedział i przyszedł 
mi z pomocą, gdybym sam sobie nie poradził. I chwała mu za to! Pokonałem to zwierzę, a ze 
skórą łatwo poradziłem sobie.  Wyjąłem narządy wewnętrzne,  ułożyłem tak  jak należało  i 
zgłosiłem  zakończenie  czynności.  Przyszła  kilkuosobowa  komisja:  młoda  lekarka  kroiła 
poszczególne narządy i ustalała przyczynę zgonu. Śmiech mnie ogarnął, bo przyczyna zgonu, 
to odcięcie głowy, a nie jakaś tam choroba zwierzęcia,  choć taka też mogła być.  Chorobę 
ustalono,  protokół  podpisano,  a  ja  otrzymałem  polecenie:  skórę  do  magazynu,  a  resztę 
wilkom.  Rosjanie  doskonale  wiedzieli,  że  Polacy  nie  pozwolą  tego  oddać  wilkom,  sami 
zjedzą.  Akurat  przyszła  mama  i  poniosła  skórę  do  magazynu,  a  ja  najszybciej  jak  tylko 
mogłem, starałem się opuścić kołchozowy dziedziniec z załadowaną zdobyczą. Nawet to nie 
było  łatwe.  Poruszanie  się  z  ładunkiem  na  sankach  w  wąskich  tunelach  śnieżnych, 
powodowało ciągłe spadanie ładunku, a sił nie miałem, aby to z powrotem położyć na sanki. 
Mama uporawszy się ze swoimi obowiązkami, przyszła mi z pomocą i już jesteśmy za bramą. 
Stąd w prawo - to w step do wilków, w lewo - do domu. Oby tylko nie dostrzegli,  gdzie 
pojedziemy.  Pojechaliśmy w lewo i  się udało.  Mięso już nasze.  Po kawałeczku,  mieliśmy 
jedzenia na dłuższy czas. Ale powoli i to się kończyło, a możliwości zdobywania nowego 
jedzenia nie było. Mama postanowiła poszukać pracy znów w sowchozie, bo w sowchozach 
dawali tzw. „pajok”: 400 g chleba dla pracującego i po 200 g na członka rodziny. Mielibyśmy 
1 kg chleba co dnia, a w kołchozie nic. I mama poszła w nieznane, od jednego sowchozu, do 
drugiego  szukać  chleba  i  pracy,  a  odległości  pomiędzy  aułami,  nie  były  mniejsze  niż 
dwadzieścia  kilometrów.  Było  przedwiośnie,  w  dni  słoneczne  nie  dało  się  chodzić  po 
bezdrożach,  bo  nogi  zapadały  się  głęboko  w  śnieg,  a  nie  do  każdej  miejscowości  były 
ujeżdżone trakty. Nie było mamy bardzo długo, może dwa, albo nawet trzy tygodnie. Znalazła 
pracę i mieszkanie, dostała też dla nas „pajok”, czyli przydział chleba po 200 g na osobę oraz 
podwodę, aby nas zabrać ze sobą. Jechała cały dzień i płakała, bo nie wiedziała, czy zabierze 
nas żywych, czy umarłych z głodu. Późnym wieczorem z płaczem, ale i z jedzeniem dla nas, 
weszła  do  mieszkania.  Spotkała  nas  nie  tylko  żywych,  a  nawet  najedzonych. 
Przenocowaliśmy i rano wyjechaliśmy do sowchozu, którego dziś, już nazwy nie pamiętam, 
ale pamiętam wydarzenia, które nas tam spotkały. Pytanie jak przeżyliśmy przez okres, kiedy 
mamy  nie  było?  A  oto  odpowiedź:  gdy  się  wyczerpały  wszelkie  możliwości  zdobycia 
pokarmu, poszedłem do chatki, po drugiej stronie drogi i zapytałem, czy nie mają czegoś do 
zjedzenia.  Ale,  ani  obierków,  ani  kawałeczków  chleba,  ani  nawet  okruchów  nie  mają. 
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Wyszedłem z  domu.  Dostrzegłem,  że  na  płotku,  w zachodzącym  słońcu,  wygrzewały  się 
kurki, prawie drzemiące. Jedyne, co mi przyszło do głowy, chwycić jedną jak lis i chodu. I tak 
zrobiłem,  dziś  wstydzę  się  tego,  ale  capnąłem  jedną,  ukręciłem  łeb,  aby  nie  krzyczała, 
schowałem pod kufajkę i  do domu. W domu,  pod piecem chlebowym, była dość głęboka 
wnęka,  wrzuciłem zdobycz  w róg,  tuż  przy  włazie  i  czekałem na  dalszy  bieg  wydarzeń. 
Gosposia doliczyła się, że coś jej brakuje i przyszła zobaczyć, zapytać, czy u nas nie ma. Nie 
chciała  sprawdzać i  poszła.  Po jakimś czasie  znów przyszła  i  tym razem już sprawdzała, 
jednak nie znalazła. Po następnej chwili, już po raz trzeci przyszła, tym razem z oświetleniem 
i zajrzała do tej wnęki i też nie znalazła. Wypadałoby oskubać tę kurę i ugotować, nawet głód 
do tego przynaglał,  jednak długo czekaliśmy,  aż w każdym okienku u naszej  sąsiadki  za 
drogą,  zgaśnie światło.  Uratowaliśmy się przed głodem na kilka dni,  ale  wciąż szukałem 
jedzenia i znalazłem. Gdy działania wojenne przesuwały się na zachód, a dywizje niemieckie 
pozostawiały po sobie spaloną ziemię i zgliszcza,  ludność ruska powracała na wyzwolone 
tereny, odbudowywała domy i zagospodarowywała ziemię, ale nie było inwentarza żywego, 
bo wojska niemieckie wszystko zjadły. Z Kazachstanu, aż na ziemie wyzwolone, przepędzano 
bydło,  aby zasilić  gospodarstwa państwowe i  kołchozy.  Pasterze,  którzy pędzili  bydło,  na 
kilka  dni  zatrzymali  się  w  Karagandakulu,  bo  jedna  z  krów złamała  nogę  i  ją  dorżnęli. 
Poprosiłem, żeby mi dali wnętrzności, to mi dali jelita i żołądek, ale jak im przyniosę tytoniu, 
to mi dadzą cztery nogi i głowę. Moja gospodyni miała kilka suchych łodyg tytoniu, to je 
zaniosłem potrzebującym. Pasterze byli bardzo zadowoleni, a ja jeszcze bardziej, bo dostałem 
to, co mi obiecali - jedzenie. Sprawiliśmy mamie miłą niespodziankę, bo przeżyliśmy czas, 
kiedy mamy nie było. 

D o  n o w e g o  s o w c h o z u

Mogliśmy żywi wyjechać z mamą do nowej miejscowości. Na drugi dzień byliśmy już na 
miejscu i tu zamieszkaliśmy w jednej izbie z Niemcami. W tym pomieszczeniu już mieszkały 
dwie  rodziny  i  jeszcze  nasza  czteroosobowa  musiała  się  zmieścić.  Gdy  w czasie  wojny 
wojska niemieckie parły na wschód, to w obawie przed kolaboracją ludności niemieckiej z 
wojskami  frontowymi,  ludność  ta,  mieszkająca  nad  Wołgą  od  czasów  pierwszej  wojny 
światowej,  została  wywieziona  do Kazachstanu.  I  nam wypadło  z  nimi  mieszkać,  ale  nie 
utrudniali nam życia i żyliśmy w przyjaźni z całą społecznością niemiecką, mieszkającą w tej 
miejscowości. Niemcy się nawet nie rozpakowywali, bo liczyli na szybki powrót do swoich 
domów, a wojna wciąż się przedłużała, a oni wciąż pozostawali w Kazachstanie. Kilogram 
chleba,  który  dostawaliśmy  każdego  dnia,  był  dla  nas  wielkim  dobrodziejstwem,  ale 
próbowaliśmy wykorzystać wszystkie możliwości, aby zdobywać jedzenie. Wczesną wiosną, 
kiedy  odbywały  się  orki  na  polach,  wyorywano  ubiegłoroczne,  niewykopane  ziemniaki. 
Zbieraliśmy je i mama robiła z tego placki ziemniaczane, bo to był prawie suchy krochmal w 
torebce ziemniaka. Zbieraliśmy też zielone dary wiosny, jak stepowa cebula, szczaw, lebioda, 
jaja  kacze  i  wszystko,  co  się  nadawało  do  jedzenia.  Niemcy  nie  znali  takiego  sposobu 
zdobywania  jedzenia,  a  głodowali  podobnie  jak  my.  Wiosna  sprzyjała  też  zwierzętom, 
wypędzano je na łąki, choć te, w większości były jeszcze zalane wodą. Jednak na niewielkich 
wzniesieniach, gdzie wody już nie było, pojawiała się trawa, którą bydło łapczywie zjadało. 
Nocą jeszcze mróz zamrażał wodę wokół wysepek i trudno się było na nie dostać, bo lód, 
choć niegruby, ale ostry i kaleczył bydłu nogi. W południe, kiedy słonko wychodziło wysoko, 
lód nieraz ulegał promieniom słońca i znikał - wtedy bydło ochoczo wychodziło na trawę. 
Pewnego razu jedna krowa nie wróciła na noc do bazy. Wyczerpana surowymi warunkami 
zimowania, rano już nie żyła. I znów miałem pole do popisu, trzeba było zdjąć skórę, choć tak 
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małym nożykiem, nie było to łatwe. Już od rana poszliśmy z mamą na łąkę. Ale jak tu dojść 
do tego zwierzęcia, kiedy woda w koło pokryta lodem, który się łamał pod stopami, a woda 
sięgała powyżej kostek i była taka zimna. Chwila namysłu. W obuwiu nie da się przejść, bo 
cały dzień będzie mokre na nogach, zdejmujemy więc obuwie i idziemy boso, lód się lamie, 
zimna woda kości łamie, ale przejść musimy, bo to tylko sto metrów przez pokrytą lodem 
wodę. Jesteśmy na wysepce, jest sucho, zakładamy obuwie, zaraz będzie ciepło. Spełniamy 
zamierzony obowiązek, zdejmujemy skórę,  ćwiartujemy mięso.  Podroby,  żołądek, głowa i 
cztery szynki – nasze, skóra do magazynu, a reszta pozostaje na łące dla wilków. Najpierw 
przenosimy wszystko przez wodę, brodząc kilkakrotnie, w podobny sposób jak poprzednio w 
tej piekielnie zimnej wodzie. Ani to płakać, ani to komu żalić się. Jak pokonasz trudności, 
masz jedzenie, jak nie pokonasz, nie masz jedzenia - twarde prawo natury. Stopniowo, powoli 
ładunek znalazł się na lądzie. Teraz wszystko nosimy do domu. Dzielimy się z domownikami, 
są nam wdzięczni. Chory na kurzą ślepotę otrzymuje część wątroby, bo wątroba jest lekiem 
na tę chorobę. Tyle pracy i tyle cierpienia przynosi tyle pożytku i tyle radości. 

Mama w tym sowchozie pracowała jako stróż nocny i do jej obowiązków też należało paść 
około 90 krów nocą. Krowy musiały być pasione nocą, bo podczas upałów nic nie jadły i 
wtedy dawały mniej  mleka,  a  dokarmiane  nocą spełniały pożądane wymagania.  Ja byłem 
pomocnikiem mamy i  te  krowy paśliśmy razem,  natomiast  w dzień  wykonywałem różne 
usługi dla ludności i za to dostawałem produkty spożywcze. Dawano mi mleko ser tzw. kurt, 
rymczyk,  czasem miarkę zboża.  Proponowano mi inną pracę w sowchozie,  koszenie  traw 
kosiarką  konną  na  sianokosach,  albo  zgrabiać  siano grabiarką,  ja  wolałem pozostać  przy 
swoim. W czasie pasania krów nocą, miałem swój kubek przypięty do pasa, doiłem jedną z 
krów i piłem mleko do syta. Po stepie nie chodziłem pieszo, była jedna nauczona krowa, na 
której jeździłem wierzchem, czasem nawet usnąłem, a krowa się pasła i mnie woziła. Krowy 
same się pasły i nie trzeba było ich nawracać, szły tak kilka kilometrów, aż do kazachskiego 
cmentarza,  bo  tam  była  najlepsza  trawa  i  gdy  sobie  pojadły,  jedna  za  drugą  wracały  z 
powrotem  do  bazy.  Bywało,  że  krowa,  na  której  jeździłem,  wyjadając  trawę  pomiędzy 
grobami, a grób się zapadał, to krowa razem ze mną wpadała w dół grobu. Wtedy ze strachem 
się budziłem i w napięciu czekałem, kiedy ona stamtąd wyjdzie, a bałem się zejść z krowy i 
samodzielnie  wygramolić  z  dołu.  Gdy krowy wracały do bazy,  wtedy zamykaliśmy je  w 
pomieszczeniu  i  rano  były  dojone.  Na  szczęście  w  czasie  popasu  nocą,  nigdy  nas  nie 
atakowały watahy wilków. 

Stepowa przygoda u stóp gór ałtajskich

Pasmo gór ałtajskich rozciąga się na przestrzeni około dwóch tysięcy kilometrów. Góry te 
kryją  w  sobie  różne  metale,  a  nawet  złoto.  W  okolicach,  w  których  przebywaliśmy, 
znajdowały się  złoża cynku,  ołowiu,  żelaza  i  złota.  Ich kopalnie  ukryte  były  w górach,  a 
miejscowości,  w których  się  one  znajdowały,  jeszcze  nie  były  naniesione  na  mapach.  W 
miejscowościach  podgórskich,  gdzie  rzeki  spływały  z  gór,  a  ziemie  były  tam  żyzne, 
uprawiano warzywa. W osiedlach, gdzie były kopalnie, istniały dobrze zaopatrzone sklepy, 
ale można było tam kupić towar tylko za specjalne bony, które otrzymywali górnicy za pracę 
w kopalniach. Nasza mama próbowała tam dostać się do pracy, choćby tylko w ogrodnictwie, 
ale ludzi nieznajomych nie przyjmowano. Pewnego razu wypadło nam pojechać w daleką 
podróż, po zboże do siewu wiosennego. Wyprawa składała się z trzech wozów z zaprzęgiem 
w parę wielbłądów do każdego wozu i po jednej osobie na wozie. Było dwóch Kazachów i 
mama,  ale  mama  sama  na  wozie  bała  się  jechać  i  pozwolono,  żebym  ja  z  nią  pojechał. 
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Jechaliśmy  cały  dzień  i  całą  noc.  Mijaliśmy  tereny  pagórkowate,  pustynne  piaski,  pola 
uprawne, a w dolinach nad rzekami rozległe ogrody. I tutaj też pracowali Polacy, spotkaliśmy 
nawet kobietę, którą znaliśmy jeszcze przed wojną w Polsce. Po drodze, tam gdzie była lepsza 
trawa,  zatrzymywaliśmy  się  na  tzw.  popas,  wielbłądy  się  popasły  i  jechaliśmy  dalej.  W 
godzinach  porannych  dojechaliśmy  na  miejsce.  Mnie  uważano  chyba  za  dziecko  i  do 
magazynów zbożowych nie wpuszczono i to mi się nawet podobało, bo choć byłem bardzo 
senny,  ale  jeszcze bardziej  chciałem zobaczyć góry z  bliska,  a  prezentowały się z daleka 
bardzo  okazale.  Poszedłem  więc  przez  rozległą  wieś,  położoną  w  szerokiej,  podgórskiej 
dolinie i nasycałem się przepięknymi widokami. Góry były skaliste, a w dolinie tyle drzew i 
krzewów, a wokół tyle zieleni i rzeka wartko płynąca, a woda w niej tak czysta i zimna jak 
lód.  Krajobraz  jak  w  Polsce,  za  którą  tak  bardzo  tęskniłem.  Już  się  zmęczyłem  długim 
marszem, a góry wciąż były daleko. Jedna z nich wyglądała jak jednolita skała, była wysoka i 
biała, okrągła, lśniła w promieniach słońca, biła od niej potęga gór, a był to szczyt Grzbietu 
Kalbińskiego gór ałtajskich o wysokości  1608 m.  W myślach  nazwałem ją Królową Gór. 
Rzeka jakby wypływała spod tej góry, nie była głęboka, w przeźroczystej wodzie widać było 
dno, a jej nurt był tak bystry, że powalał z nóg, jednocześnie woda była tak zimna, że trudno 
było  w niej  wytrzymać  kilka minut.  Na pewno wody tej  rzeki pochodziły z lodowca.  Tę 
piękną górę, miejscowi chłopcy nazywali „Góra- Bułka”. Nasyciłem się pięknem gór, zielenią 
drzew,  mieniącym  się  w  słońcu  nurtem  rzeki,  porozmawiałem  nad  rzeką  z  tutejszymi 
chłopcami,  czas  więc  nadchodził  żeby  podążać  w  kierunku,  gdzie  stały  nasze  wozy. 
Załadunek zboża dobiegał końca, a słońce chyliło się już ku zachodowi i bardzo szybko robiło 
się  ciemno,  jak to  zwykle bywa w górach. Dwaj Kazachowie przyprowadzili  z  pastwiska 
wielbłądy, pomogli nam zaprzęgnąć nasze do wozu i ruszamy w drogę. Ujechaliśmy kilka 
kilometrów po pagórkowatym terenie za wsią i przed nami pojawił się bezkres gołej, stepowej 
przestrzeni. Nawet słońce się schowało za horyzont i grozą powiała stepowa ciemność. Groza 
okazała się tym większa, gdy jeden z wozów kazachskich zatrzymał się i woźnica tego wozu 
podszedł do wozu naszego i zatrzymał nasze wielbłądy. Kazał mamie jechać z nim na jego 
wozie, a ja mam jechać sam. Mama stanowczo odmówiła. On wtedy zdjął postronek z jednej 
strony orczyka, za który wielbłąd ciągnął wóz i to samo uczynił u drugiego wielbłąda, a sam 
odjechał. Ja usiłowałem założyć postronki na orczyki, ale wielbłądy poczuły się osamotnione, 
rwały się do tych, co odjechały i tak się szarpały,  że nie dało się ich utrzymać. Zdjęły się 
jeszcze  pozostałe  postronki  z  orczyków  i  wielbłądy  uciekły.  Popsuł  mi  ten  kazachski 
dżentelmen całą przyjemność i całe moje zadowolenie z wizyty pod górami. Zostaliśmy w 
ciemną noc w stepie sami, a mogły przyjść wilki. Gdyby wielbłądy były przy wozie, to wilki 
może zajęłyby się wielbłądami, a w tej sytuacji tylko nami. Siedzimy z mamą wysoko, na 
załadowanym workami wozie,  czekamy aż się rozjaśni,  to wrócimy pieszo do wioski.  Co 
mogło  zajść  pomiędzy  dwoma  Kazachami,  gdy  nasze  wielbłądy  dobiegły  do  tamtych, 
zaprzężonych  do  kazachskich  wozów,  tego  nie  wiemy,  ale  po  może  dwóch  godzinach, 
zaprzęg Kazacha i nasze wielbłądy pojawiły się w ciemnościach na horyzoncie. Kazachski 
woźnica,  bez  słowa  podjechał  do  nas,  do  naszego  wozu  zaprzęgnął  nasze  wielbłądy  i 
odjechał. Natomiast nasze wielbłądy też bez słowa ruszyły za jego wozem, pociągnęły nasz 
wóz i nas na wozie. Tak to skończyła się nasza stepowa przygoda, przeżyliśmy trochę strachu, 
ale wyszliśmy z opresji cało. Długo jeszcze tak jechaliśmy, tym razem już bez przygód i na 
wieczór następnego dnia dojechaliśmy do domu. Nie długo jednak zamierzaliśmy pozostać w 
tej miejscowości, bo byliśmy tu jedyną polską rodziną. Wojna niemiecko - bolszewicka wciąż 
trwała,  a front przesuwał się na zachód, stąd nadzieja, że wkrótce wrócimy do Polski. W 
takiej  sytuacji  mama postanowiła,  że będziemy się  przemieszczać  do większego skupiska 
Polaków, w przeciwnym razie pozostaniemy w Kazachstanie na zawsze. Pozbyliśmy się więc 
wszelkiego dobytku, zabraliśmy tylko to, co było można zabrać na plecy i w drogę. 

21



P i e s z o  p r z e z  s t e p

Zabraliśmy podręczny bagaż i pieszo, przez step, ruszyliśmy w drogę do Samarki. Mieliśmy 
do pokonania około 70 kilometrów. Była pełnia lata, wyjątkowa spiekota, udręka marszem, 
bagaż coraz mocniej wrzynał się w plecy, a najgorsze to brak nadziei, co do celowości naszej 
wyprawy. Po krótkim odpoczynku i po namyśle zostawiam część bagażu na drodze. Były to 
podstawowe  narzędzia,  którymi  mogłem  zarobić  coś  do  jedzenia,  jak  młotek,  przecinak, 
obcęgi, kopyta. Przejmuję część bagażu od mamy i dalej w drogę. Takich przystanków było 
kilka  i  za  każdym  razem trzeba  było  coś  zostawić.  Dokuczała  nam nie  tylko  spiekota  i 
zmęczenie,  ale  głód,  a  szczególnie  pragnienie.  Ze  stepowego  wzgórza,  daleko,  daleko 
dostrzegliśmy  jezioro.  Szliśmy  wtedy  raźniej  mając  nadzieję,  że  chociaż  zaspokoimy 
pragnienie.  Długo  zmierzaliśmy  do  upragnionego  miejsca,  a  gdy  wreszcie  cel  został 
osiągnięty,  okazało się, że całe jezioro,  to w całości jednolita kałuża,  w której woda była 
gorąca i gęsta jak zupa i tak dużo w niej było różnych żyjątek. Zaczerpnąłem nieco ręką tej 
nieznanej  mieszaniny,  spróbowałem,  była  wstrętna,  nie  dało  się  tego  pić.  Wielkie 
rozczarowanie, ale czas naglił i tak bez picia musieliśmy iść dalej. Szliśmy cały dzień, a gdy 
słonko  chyliło  się  ku  zachodowi,  ujrzeliśmy kazachską  osadę,  była  to  dość  duża  wieś  o 
nazwie Kokżuta, zaludniona tylko kazachami. Gdy weszliśmy do wioski, jej mieszkańcy na 
ten  czas  wracali  z  pracy  w  kołchozie.  Część  z  nich  szła  pieszo,  część  wierzchem  na 
zwierzętach. Dało się z nimi swobodnie porozmawiać. Prosiliśmy o wodę, tę otrzymaliśmy, 
wstydziliśmy się prosić o jedzenie. Proponowałem swoje usługi szewskie, naprawę zamków 
czy kłódek, naprawić dziurawy garnek, albo wstawić dno do wiadra, ale na nic nie dali się 
namówić. Mówili, że takich prac to nawet kowal z kołchozu nie potrafi wykonać, a ty chcesz? 
Cechowała  ich  wielka  wątpliwość  w  moje  umiejętności,  a  ja  się  załamywałem,  bo  co 
będziemy  jedli?  Znalazły  się  jednak  kobiety,  które  przyniosły  dziurawe  garnki,  aby  je 
naprawić. Poprosiłem o młotek, przecinak i kawałek drutu na nity. Gdy to mi dostarczono, po 
kilku minutach kobiety miały zanitowane dziury w garnkach, do tego garnki nie przeciekały. 
Lotem błyskawicy rozeszła się wieść po aule o naprawionych garnkach. Posypały się różne 
zamówienia,  które  przez  kilka  dni  wykonywałem i  mógłbym  jeszcze  długo tu  pracować, 
gdyby nie konieczność dalszego kontynuowania podróży. Otrzymałem za to wiele jedzenia, a 
najważniejsze to wielkie uznanie, bo nawet dno do wiadra umiałem wstawić, a wiadro nie 
przeciekało. Dla mnie to była drobnostka, a oni mnie za to podziwiali, tym bardziej, że ich 
kowal tego nie potrafił. Co bogatsi zapraszali mnie do wnętrza jurty, gdzie mnie ugoszczono. 
Siadałem  wtedy  na  skórach,  albo  na  filcowych  matach  przy  kwadratowym,  niziutkim 
stoliczku, podwijałem nogi, częstowałem się kazachskimi specjałami i popijałem kirpicznym 
czajem. Mieszkaliśmy u jednej samotnej kobiety, za to naprawiłem jej wszystko, co miała: 
wstawiłem dno do miednicy, a gdy wyruszaliśmy w dalszą drogę, daliśmy jej naszą miednicę, 
bo  i  tak  nam nadmiernie  ciążyła  na  plecach  w czasie  marszu.  Uzyskaliśmy u  nich  takie 
zaufanie, że gdy oni szli do pracy, to swoje domy, zostawiali pod naszą opieką, choć mogli je 
już zamknąć, bo mieli dobre kłódki, które ja im naprawiłem. Prosili, aby z nimi pozostać, albo 
żeby do nich wrócić. Ale cel nasz nie dał się ubłagać, musiał być osiągnięty i wyruszyliśmy w 
dalszą drogę do Samarki. Spakowaliśmy swój wędrowny dobytek i już ruszamy.  Na trasie 
napotkaliśmy jeszcze jedną miejscowość Kaznakowka, mieszkała tu ludność rosyjska, ale nie 
było czasu żeby się tu zatrzymać na dłuższy czas, jedynie krótki odpoczynek zaspokojenie 
pragnienia,  bo jeszcze długa droga przed nami.  Pod wieczór byliśmy już na przedmieściu 
Samarki. 
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S a m a r k a

Po przybyciu do Samarki, zatrzymaliśmy się nad brzegiem rzeki, którą napotkaliśmy na trasie 
naszego marszu. Pierwszy odruch, to napić się wody do syta, a drugi - to się wykąpać, ale 
rzeka była nieznana i z kąpieli zrezygnowaliśmy. Mieliśmy taki garnek, przywieziony jeszcze 
z  Polski,  który  nam służył  za  wiadro  i  do  gotowania,  miał  pojemność  około  3-4  litrów. 
Zaczerpnąłem czystej jak kryształ wody cały garnek i jednym duszkiem wypiłem cały. Pić mi 
się już nie chciało, ale pragnienie wciąż nie było zaspokojone, bo wypita woda była bardzo 
ciepła.  Mama postanowiła  pójść do miasta  poszukać studni i  przynieść zimnej  wody.  My 
siedzieliśmy nad brzegiem rzeki, odpoczywaliśmy i czekaliśmy na zimną wodę. Po chwili, 
zaspokoiliśmy należycie  pragnienie,  ale  jeszcze  pozostaliśmy nad rzeką,  bo  mama  poszła 
poszukać  noclegu.  W  mieście  ludność  bardziej  nieufna,  prześwietlała  wzrokiem 
nieznajomych. Trzeba jednak przyznać, że Pan Bóg nas miał w opiece, bo mama spotkała 
polską kobietę,  która mieszkała  tutaj  od pierwszej  wojny światowej.  Jej  ruski  mąż był  w 
delegacji, a syn i córka całkiem dobrze mówili po polsku. Mieszkaliśmy z nimi cały tydzień, 
oczekując na transport do portu Baty, nad rzeką Irtysz. Spaliśmy tu na drewnianej podłodze, 
były to idealne warunki, bo lepszych nigdzie nie mieliśmy i nigdzie lepszych nie widzieliśmy, 
bo wszędzie spotykaliśmy gołą ziemię, nawet nie było podłogi betonowej. W czasie pobytu w 
Samarce nasza mama uzyskała pokaźną pomoc od władz powiatu. Dali nam osiem kawałków 
mydła,  osiem kg kaszy jaglanej, osiem kg masła. Pieniędzy nie dawali tylko towar, ale za 
pieniądze można było tutaj wszystko kupić. W innych miejscach, gdzie przebywaliśmy nie 
dawano nam pieniędzy za pracę, bo i tak nie dało się za nie nic dostać. Znany był pieniądz, 
ale  stosowano  handel  wymienny,  za  moją  pracę  dostawałem  produkty  żywnościowe. 
Produkty, które dostaliśmy, ich część trzeba było sprzedać po cenach rynkowych na bazarze. 
Potrzebowaliśmy pieniędzy, aby kupić bilet na statek z portu Baty do miasta wojewódzkiego 
Ust-Kamienogorsk. Musieliśmy tam jechać, bo tam było duże skupienie Polaków, był nawet 
Związek  Patriotów  Polskich.  Zgromadziliśmy  potrzebne  pieniądze,  czekaliśmy  tylko  na 
ciężarówkę do portu. Wdzięczni za kwaterę, mama podarowała część mydła miłej, polskiej 
gospodyni, bo jedzenia im nie brakowało, ale mydło na wolnym rynku było bardzo drogie. 
Oczekując na pojazd kilka dni i mając wolny czas, zwiedzaliśmy okolice Samarki. W koło był 
teren górzysty i zalesiony. Na jednym z dopływów Irtysza była zapora, tworząc zalew, ale 
kompletnie  niewykorzystany.  Nadmiar  wody  spływał  betonowym  korytem  i  rozlewał  się 
kanałami, nawadniając uprawy ogrodnicze. W górach istniała kopalnia. Niektórzy mówili, że 
tam wydobywają złoto. Na szczęście nie przyjęto nas tam do pracy, bo byśmy chyba nigdy 
stamtąd nie wrócili do Polski. Wreszcie przyszedł upragniony dzień odjazdu ciężarówki do 
portu. Pożegnaliśmy polską rodzinę, która gościła nas przez tydzień, wsiedliśmy do skrzyni 
ciężarówki  i  z  nami  pełno ludzi.  Kierowca ujechał  może połowę drogi,  zatrzymał  pojazd 
wśród gór, zdjął czapkę i do czapki od każdego pasażera skasował odpowiedni haracz. Od 
nas, chyba miał zakazane, bo nic nie wziął. Przed wieczorem byliśmy w porcie. Statek miał 
przyjechać  następnego  dnia  koło  południa.  Czekała  nas  noc  na  dworze,  a  nie  mieliśmy 
żadnego okrycia, ani ciepłej odzieży. Trzeba było rozpalić ognisko, a nie było niczego, co by 
chciało  się  palić.  W  portowym  zagrodzeniu  był  węgiel,  stróż  też.  Z  wielkim  trudem 
zdobyliśmy węgiel, nie wiedzieliśmy jednak, że tak łatwo nie da się węgla rozpalić. Długo 
trwały  poszukiwania  drewna,  w  końcu  znalazła  się  jakaś  deseczka  od  skrzynki  i  ogień 
pomalutku  dał  się  rozpalić.  I  tak  przy  tym  ogniu  przeczekaliśmy  noc,  udało  się  nawet 
ugotować jakąś strawę. Rano mama kupiła bilet na statek, w najgorszej klasie, bo w ładowni, 
gdzie była przewożona owcza wełna. Strasznie tam śmierdziało, ale było miękko. Na lepszy 
komfort nie było nas stać. Płynęliśmy w dół rzeki. Z pokładu statku, na brzegu piękne widoki.
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Statek miał dwa koła napędowe po jednym z każdego boku. Koła były napędzane maszyną 
parową. Jak się coś popsuło, na przykład łopatki kół napędowych, to statek podpływał bliżej 
brzegu i stał tak długo, aż naprawa zostanie ukończona. Wtedy był czas na kąpiel w Irtyszu, 
na  łowienie  ryb,  a  w czasie  ruchu statku  najprzyjemniejszym  zajęciem było  podziwianie 
pięknych krajobrazów, dzikiej przyrody i przepięknych gór. Zwiedzałem też statek. Chciałem 
być w każdym zakątku dostępnym dla mnie. Chciałem też być na każdym pokładzie. Kiedyś 
wszedłem na najwyższy pokład,  gdzie znajdowały się pomieszczenia dla rodziny kapitana 
statku. Pokład był pusty, z tego pokładu najlepiej był widoczny brzeg i wszystko na brzegu, a 
stąd najbardziej  zaspokajałem swoją ciekawość,  bo godzinami  wpatrywałem się na brzeg. 
Kiedyś, gdy tak przemieszczałem się po pokładzie w stroju oberwańca, piękna dziewczyna w 
moim wieku,  być  może  córka kapitana,  chciała  mnie  poczęstować kromką  chleba.  Co za 
hańba,  potraktowała  mnie  jak  żebraka.  Spodziewałem  się,  że  ze  mną  porozmawia.  Nie 
zdawałem sobie sprawę z tego,  że tak okropnie wyglądam i jestem podobny do żebraka. 
Przyznam się, że gdyby to była dorosła kobieta, wziąłbym ten chleb i z przyjemnością zjadł, a 
w tej sytuacji uciekłem z pokładu i więcej tam nie zaglądałem. Jeszcze długo tak płynęliśmy 
po Irtyszu, bo około trzystu kilometrów do wyznaczonego celu. Rzeka Irtysz, mimo że sama 
nie wpada do morza, ma długość około 4250 kilometrów. Wypływa z mongolskiego pasma 
gór ałtajskich, przepływa przez jezioro Zajsan i płynie na północ do rzeki Ob. Dalej płyną 
razem do Zatoki Obskiej i do Morza Karskiego. Odcinek rzeki Irtysz od źródeł do jeziora 
Zajsan nazywany jest Czarnym Irtyszem. Kazachstan to piękny kraj, ale dla bogatego turysty,  
a nie dla biednego zesłańca, który głodem przymiera, spotyka się na każdym kroku z pogardą, 
poniżeniem,  do tego tęskni za swoją ojczyzną i  nie  ma nadziei  czy do niej  kiedykolwiek 
powróci. Póki co, nasz statek dopłynął do portu w Ust - Kamienogorsku i pora już zabierać 
bagaże i wychodzić na brzeg. Tu zacznie się nowe życie.

U s t  –  K a m i e n o g o r k

Zeszliśmy ze statku na ląd. Już przyzwyczailiśmy się do statku, ale na dalszą podróż statkiem 
nie mieliśmy pieniędzy, ani jedzenia i nie mieliśmy też widoków na jakąkolwiek przyszłość w 
tym mieście,  do  którego  przyjechaliśmy.  Przed nami  cały  dzień,  mogliśmy się  spokojnie 
poczuć w nowej sytuacji życiowej. Był  więc czas na przemyślenia, na podjęcie rozmów z 
tutejszymi mieszkańcami i wreszcie na podjęcie decyzji jak postępować dalej Jak dotychczas 
celem najważniejszym było skontaktować się z tutaj  mieszkającymi  Polakami i  uzyskanie 
informacji  przydatnych  do  dalszego  postępowania.  Po  długim  chodzeniu  po  ulicach 
nieznanego miasta,  znaleźliśmy dom, w którym mieszkało  kilka polskich rodzin.  Byliśmy 
pewni, że znajdzie się tu miejsce dla nas.

Okazało się, że oni mieszkali tak jak my w kazachskich wsiach. Prycza przy pryczy, rodzina 
przy rodzinie, kilka rodzin w jednym pomieszczeniu. Była tu wprawdzie podłoga i przyzwoite 
okna, ale żadnej powierzchni na podłodze, gdzie by można było się położyć. Mała sień, około 
3-4 metry kwadratowe mogłaby nas  pomieścić  w nocy,  ale  przez tą  sień,  co chwilę  ktoś 
musiał przejść. Po długich negocjacjach zgodzono się na to, byśmy mogli tu spać póki nie 
znajdziemy innego  lokum,  pod warunkiem,  że  wszyscy już  będą  u  siebie.  Bardzo  późno 
mogliśmy się położyć i bardzo wcześnie trzeba było wstawać, ale to nas przynaglało, żeby jak 
najprędzej  znaleźć  jakąś  kwaterę.  Po  poszukiwaniach,  może  dwutygodniowych,  mama 
znalazła na przedmieściu pracę dla siebie i dla mnie, do tego cały pokój z podłogą był do 
naszej dyspozycji. Pracowaliśmy przy utylizacji surowców wtórnych, mama i ja przy prasie, 
do tego nocą pasłem dwa konie. Zakład znajdował się w miejscu, gdzie rzeka Ulba wpada do 
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rzeki Irtysz. U zbiegu tych rzek była wyspa i tam zaprowadzałem konie na nocny popas. Było 
dobrze, póki konie nie zmądrzały i znalazły bród przez rzekę Ulbę, a tam były piękne ogrody 
i  dla  koni  najsmaczniejsze  jedzenie.  Przed  świtem  musiałem  je  codziennie  zabierać, 
codziennie też, przy okazji, zażywałem kąpieli w rzece, gdy chodziłem przez bród po swoje 
konie, których nocą nie upilnowałem. Skończyło mi się spanie nocą w domu, musiałem w 
nocy przebywać z końmi na wyspie. Nasza mama pracując przy prasie, wycinała co lepsze 
kawałki z kufajek oddanych na szmaty, zszywała je i zrobiła dużą kołdrę, którą cała nasza 
czwórka mogła się przykryć. Za poszewkę służyła tkanina workowa. Cieszyliśmy się kołdrą, 
bo niczego nie mieliśmy by się zimą przykryć. Wszystko, co było ciepłe i ciężkie zostało, gdy 
podjęliśmy decyzję  pieszej  wędrówki  do  Samarki  i  dalej  do  Ust-Kamienogorska.  W tym 
zakładzie pracowali też z nami młodzi Czeczeni, bo oni podobnie jak my byli wywiezieni do 
Kazachstanu.  Ich  ojcowie  jako  głowy  rodziny  nie  pracowali,  chodzili  sobie  w  swych 
wojowniczych strojach,  nie przejmując się  losem rodziny.  Matki,  nieraz  było ich kilka w 
jednej  rodzinie,  przeważnie  zajmowały  się  handlem,  albo  żebrały.  Staraniem  mamy, 
dostaliśmy od władz miasta osiem kilogramów cukru. Część została sprzedana na rynku, aby 
kupić inne produkty żywnościowe jak mleko czy ziemniaki. Chleb dostawaliśmy na kartki. 
Brak  słodyczy  zmuszał  do  podkradania  cukru  u  mamy,  która  rozsądnie  musiała  nim 
gospodarować.  Zbliżała  się  jesień,  transporty dostaw materiału  do prasowania stawały się 
coraz  rzadsze,  a  więc  kończyła  się  dla  nas  praca,  jak  również  możliwość  korzystania  ze 
służbowego mieszkania.  Mama dostała  pracę  w urzędzie  miejskim tzw.  Gorsowietie  jako 
sprzątaczka. Ja dopiero na drugi rok przyjąłem pracę w cechu szewskim zakładów mięsnych, 
które  znajdowały  się  obok  zakładu,  gdzie  pracowałem  dotychczas.  Tu  pracowałem  w 
charakterze ucznia, a mój kolega Józek Szałachowski i Wasia Piszczalnikow byli majstrami, 
kierownikiem cechu był zesłaniec z Węgier pan Kalmar. Robiliśmy obuwie dla pracowników 
zakładu i tutaj zdobywałem nowe doświadczenia w dziedzinie szewstwa. Dobrze tu było, bo 
pracownicy, którzy pracowali w produkcji mięsnej, czasem coś nam przynieśli do zjedzenia, a 
nawet czasem coś dało się przynieść do domu, to i rodzina się pożywiła. 

Na kwaterę przyjęła  nas  ruska kobieta  do swojej  ziemianki.  Tu w jednej  izbie  mieszkała 
kobieta z trojgiem dorosłych dzieci i nasza czteroosobowa rodzina. Z zewnątrz ziemianki nie 
było widać, tylko dach wystawał nieco ponad ziemią. Wewnątrz było miejsca tylko na dwie 
prycze  i  w  jednym  kącie  stało  palenisko,  na  którym  gotowano  strawę  oraz  służyło  do 
ogrzewania wnętrza. Jednak, żeby było choć trochę ciepło w czasie mrozów, trzeba było palić 
bez przerwy i utrzymywać duży ogień w palenisku. I znowu mnie czekała ciężka praca przy 
pozyskiwaniu  opału,  tym  bardziej,  że  do  palenia  nie  używano  trzciny,  ani  wysuszonych 
bydlęcych odchodów, które łatwiej było pozyskać niż drewno. Takie specjały znajdowały się 
bardzo daleko od miasta, ale za to rosły drzewa, a nad rzekami wierzby i topole, a można było 
je bezkarnie karczować i ich pniaki przeznaczać na opał. Jak na moje możliwości była to 
bardzo ciężka praca. Mama nie mogła mi pomóc, bo chodziła pieszo do centrum miasta, a 
komunikacji nijakiej tutaj nie było. Dodać trzeba, że też do centrum wszyscy chodziliśmy do 
polskiej szkoły, ja, moja siostra i mój brat. Najgorsza była zima, mróz nieraz był ponad 40 
stopni, do tego zdarzał się buran - taka burza śnieżna, a odzież licha. Lekcje dla Polaków 
odbywały się w pomieszczeniach zastępczych często nieogrzewanych. Siedziało się, a nieraz 
stało w kufajkach, a pisało w rękawicach. Ale słuchaliśmy polskiej mowy, dużo mówiono 
nam o Polsce,  a nauczyciele  budzili  w nas,  może już uśpione,  uczucia patriotyczne,  czyli 
miłości do naszej ukochanej ojczyzny Polski, za którą tak bardzo tęskniliśmy i pragnęliśmy 
jak najszybszego powrotu do niej. Budziły się w nas nadzieje, że to niedługo nastąpi. Mówili 
nam ruscy działacze partyjni, że Polska, do której wrócicie, nie będzie taka jak przed wojną, 
ale będzie Polską demokratyczną.  Wtedy sobie pomyślałem, jak wrócimy to urządzimy ją 
sobie po swojemu, tak jak będziemy chcieli. Jednak to oni nam urządzili Polskę tak jak oni 
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chcieli, ale to nic nie miało wspólnego z demokracją, na którą się powoływali. Jednak to jest 
najważniejsze, że wróciliśmy. 

W s z a w i c a  i  j e j  s k u t k i

Po pracy nocny odpoczynek był dla nas jedynym ratunkiem, ale stawał się okrutną męką, bo 
nocą rozpoczynała się walka z wszami. Póki było lato, kołdra z kazachskich kufajek nie była 
potrzebna, a wszy w kołdrze spokojnie sobie spały, a może nawet się rozmnażały. Teraz, zimą 
wystarczyło nakryć się kołdrą, a uaktywniała się ukryta armia, która gryzła po całym ciele 
każdego, kto się znalazł pod kołdrą. Było ich tak dużo, że wystarczyło grzebnąć paznokciami 
od spodu kołdry, a za każdym razem było ich kilka za paznokciami. W żaden sposób tej plagi, 
na stałe nie dało się zwalczyć. Gdy mieszkaliśmy z Kazachami często musieliśmy zwalczać 
wszawicę.  Gdy były  w głowach,  obcinaliśmy włosy.  Bieliznę  i  pościel  mama  wyparzała 
wrzątkiem,  a  w przypadku  kołdry żaden  sposób nie  był  w pełni  skuteczny.  Na początku 
cieszyliśmy się kołdrą, a ona okazała się naszym utrapieniem. Można ją było wyrzucić, ale co 
w zamian? Skończyło się na tym, że gospodyni nas wyrzuciła z ziemianki. Zamieszkaliśmy 
wtedy przy ulicy Solannaja 62, z ruską kobietą o nazwisku Kazancowa, a jej mała córka miała 
na imię Nina. Było to mieszkanie kwaterunkowe i musieliśmy za naszą dobrodziejkę opłacać 
czynsz i jak zwykle dostarczać opału i palić w palenisku. Stąd po opał musiałem chodzić 
około 2-3 kilometry i pozyskane pniaki nosić do drogi, a dalej śnieżną drogą wlokłem je do 
domu.  Położenie  domu  miało  tą  zaletę,  że  było  blisko  centrum  miasta.  Co  drugi  dzień 
chodziliśmy na leczenie chininą przeciw malarii, a i do szkoły było bliżej. Niedaleko też było 
do Irtysza po wodę. Codziennie dwa wiadra na plecy i marsz około ćwierć kilometra do rzeki 
i  tyle  samo z powrotem z pełnymi  wiadrami.  Najgorzej  było  w zimie,  kiedy mróz nieraz 
przekraczał 40 stopni, a czasem i buran dawał się we znaki, trudno wtedy trafić do przerębla, 
można też było weń wpaść. Powrót z wodą, musiał być poprzedzony rozgrzewaniem nosa i 
policzków  przez  pocieranie  śniegiem,  bo  były  zamarznięte.  Zaniedbanie  tej  czynności  to 
zamarznięta skóra, która była narażona na pękanie. Natomiast skóra na stopach nóg, każdej 
wiosny schodziła,  a na jej  miejsce wyrastała  nowa.  Do zalet  naszego nowego mieszkania 
należy  też  zaliczyć  to,  że  była  tu  drewniana  podłoga,  ale  były  też  wady -  był  to  pokój 
przechodni.  Dwie rodziny,  aby wejść do swych pokoi,  musiały przejść przez nasz pokój, 
dlatego nie dało się w żaden sposób utrzymać ciepła w pomieszczeniu.  Do tego, niektóre 
osoby wchodziły do nas i  siadały na naszym łóżku. Jedną z  tych  osób była  Nadia,  która 
pracowała  w  szpitalu  zakaźnym  i  tylko  ona  mogła  przynieść  zarazek  choroby,  na  którą 
wkrótce zachorowałem. Resztę dopełniły nasi mieszkańcy kołdry, które każdej nocy wyłaziły 
na swój oczekiwany popas na naszych plecach. I stało się, zachorowałem. Choroba zaczęła 
się  wysoką  gorączką,  z  którą  zgłosiłem się  do lekarza,  a  ten  od razu skierował  mnie  do 
szpitala. Ale, że w szpitalu się nie stawiłem, to na drugi dzień przed wieczorem przyjechała 
po mnie karetka pogotowia czyli sanie pełne siana, para koni, furman i lekarz. Kazali mi się 
ubrać,  co  uczyniłem  i  pod  pozorem  pójścia  do  ustępu  na  podwórku,  wyszedłem  z 
pomieszczenia  i  uciekłem  do  brata,  który  mieszkał  ponad  dwa  kilometry  na  osiedlu. 
Przedstawiłem okoliczności  mojego  tu  przybycia.  Nie  przyjęli  mnie  tu  z  entuzjazmem,  a 
przeciwnie, ruska gospodyni doradziła mi, abym wrócił do domu i poddał się woli lekarza. 
Tak też uczyniłem. Gdy wróciłem, było ciemno, a moja karetka już odjechała. Na drugi dzień 
ta  sama  karetka  znów  przyjechała  i  do  kompletu  ekipa  „Sanepidu”.  Tym  razem  się  nie 
opierałem,  grzecznie  wsiadłem na  sanie  i  pojechałem  do  szpitala.  Sanepid  zrobił  swoje, 
między innymi  zabrał  wszystką pościel  i  odzież do wyprażania  w wysokiej  temperaturze. 
Okazało się, że jestem chory na dur plamisty. Brat ustrzegł się od tej choroby, bo mieszkał w 
innym miejscu,  mama już była  uodporniona  na dur,  bo wcześniej  na  niego chorowała,  a 
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siostra - najmłodsza z nas, chyba jeszcze nie zdążyła się zakazić durem, a ja chyba byłem 
najsmaczniejszy i mną weszki najwięcej się posilały. Po dobrym wyprażeniu pościeli, chyba 
nie została ani jedna nosicielka tyfusu.
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B o l n i c a

W szpitalu bardzo szybko straciłem przytomność z powodu wysokiej gorączki. Nie wiem, czy 
mnie tu leczyli, albo czy w ogóle leczyli. Mama przychodziła codziennie i codzienne płakała, 
bo wiadomo było, że z tej choroby trudno było wyjść. Pamiętam jedynie, jak któregoś dnia 
przenosili mnie do małego pokoju, w którym leżał już nieprzytomny, ruski podoficer. Znów 
zapadłem w śmiertelną śpiączkę. Jak długo spałem – nie wiem, ale zdarzyło się, że poczułem 
potrzebę oddania moczu. Zsunąłem się z łóżka, załatwiłem się i jak gdyby nigdy nic wchodzę 
na łóżko. Okazało się, że jest to całkowicie niemożliwe. Ponawiałem próby kilkakrotnie  i 
wciąż nie mogłem wejść na łóżko. Nikogo już w tym pokoju nie było. Dopełzałem do karty 
pacjenta, by zobaczyć przebieg temperatury i zapamiętałem, że przez kilka dni utrzymywała 
się  w okolicy 42 stopni,  a  przekroczenie  tej  bariery groziło  śmiercią,  a  o  tym wtedy nie 
wiedziałem. W międzyczasie w drzwiach ukazała się jakaś postać, zacząłem krzyczeć niania, 
niania  (czyli  salowa).  Wbiega  do  mnie  przerażona  kobieta  i  krzyczy:  „A  ty  żywiosz?”. 
Położyła mnie na łóżku, a po chwili przewieźli mnie, jak się okazało, z umieralni do dużej sali 
i wstawili moje łóżko obok tego podoficera, który również uciekł z uścisku śmierci do życia. 
Z  dnia  na  dzień  powolutku  dochodziłem  do  zdrowia.  Mama  przychodził  codziennie, 
przynosiła mi mleko, bo nic innego nie można było dostać, a mleko mrożone jak bryłki lodu 
wieśniacy przywozili na rynek. Bardzo chciałem cukru, ale tego nigdzie nie było. Śniły mi się 
góry cukru,  wychodziłem przez otwory wyżłobione  w ścianach pokoju po ten cukier,  ale 
nigdy nie był osiągalny. Co dnia ten ruski podoficer czytał mi na głos książkę „Niemiecka 
fabryka śmierci w Majdanku”. Jednak nic i nigdy nie słyszałem o Katyniu i innych ruskich 
obozach śmierci. Wojnę znałem tylko z filmów. Nadszedł wreszcie czas, abym zaczął uczyć 
się chodzić. Mama przyniosła ciepłą kufajkę i walonki , bo w sali był mrozik, a na dworze ok. 
40 stopni. Nauka nie była łatwa, ale skuteczna. 

P o w r ó t  d o  ż y c i a

Początkowo myślałem, że z tą nauką chodzenia to żart, ale gdy próbowałem stanąć na nogi, 
stawały się miękkie jak z waty. Dopiero po kilku dniach mogłem utrzymać się na nogach, a 
chodzenie było niemożliwe bez trzymania się łóżek. Codziennie solidnie się ubierałem i bez 
przerwy chodziłem  na  ile  starczało  sił.  Gdy  opanowałem  chodzenie  po  sali  i  korytarzu, 
przyszedł czas na opuszczenie szpitala. Mama przyjechała po minie sankami, wsiadłem na 
sanki i w drogę do domu. Nie było to takie proste. Wąska ścieżka w tunelu śniegu i ja na tych 
sankach chwiałem się i zaczepiałem bokami o ściany tunelu i spadałem z sanek. Sporo czasu 
upłynęło zanim mama dowiozła mnie do domu. W domu na razie odpoczywałem i nabierałem 
sił. Moim zadaniem było chodzić do miasta po tzw. pajok, czyli po chleb na kartki. Chleb 
krojono i ważono co do grama i przeważnie zawsze były kusoczki, czyli kawałeczki. Czasem 
po drodze niektóre zjadłem, a czasem ich nie było, ale zawsze młodsze rodzeństwo domagało 
się dla mnie o zmniejszenie porcji chleba, bo na pewno zjadłem kusoczki.

Ile to razy marzyłem o całym bochenku chleba, może wtedy bym się najadł. A bochenki były 
okrągłe, wysokie i ważyły po cztery kilogramy i dobrze, że tyle chleba na raz nie zjadłem, bo 
co by się ze mną stało. Śmierć głodowa nam nie groziła, ale zawsze byliśmy głodni. W domu 
też  zacząłem  robić  różne  drobne  usługi,  a  najwięcej  zajmowałem  się  naprawą  obuwia. 
Podejmowałem się nawet zrobienia nowych butów, bo zdobyłem już trochę doświadczenia 
jak pracowałem. Kiedyś przyszedł do mnie ruski oficer naczelnik radiowej stacji nadawczej z 
propozycją uszycia nowych butów dla jego dwóch dziewczynek. Dał mi nowy materiał, na 
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cholewki zielony brezent, a na przyszwy i podeszwy skórę. Chętnie się tego podjąłem, choć 
wtedy miałem około 15 lat.

Zdjąłem wymiary  nóg,  zszyłem,  zaniosłem do  przymiarki,  buty  były  piękne  i  gospodarz 
zadowolony.  Należało teraz naciągnąć na kopyto i przybić podeszwy. W takim przypadku 
przyszwy się moczyło, aby lepiej pasowały na kopyto, ale w tym procesie od mokrej skóry, 
część  wody  pobrał  brezent.  Ukończyłem  buty,  zaniosłem,  ale  nogi  dziewczynek  przez 
brezentowe cholewki nie przechodziły. Nie przewidziałem, że brezent się skurczy. Zrobiłbym 
nowe ze swojego materiału, ale gdzie tu dostać taki materiał. Co za wstyd! Ale oficer nawet 
na mnie nie krzyczał, buty zostały przyjęte, a nawet za robotę mi zapłacił, choć się bardzo 
opierałem. 
Gdy odzyskałem siły i poczułem się zdrowiej, wróciłem do szkoły polskiej, do czwartej klasy, 
mimo że już we wrześniu 1939 roku chodziłem do klasy piątej, ale tu nie było polskiej piątej 
klasy, a do ruskiej już miałem za dużo lat. Pobyt w szpitalu uniemożliwił mi chodzenie do 
szkoły. Opuściłem 65dni nauki, które zostały usprawiedliwione i nie miały one wpływu na 
wyniki nauczania. 
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Z a k o ń c z e n i e  I I  W o j n y  Ś w i a t o w e j .

Maj 1945 roku upamiętnił  się nam zakończeniem Drugiej Wojny Światowej. Głośniki,  od 
samego rana nadawały na całe miasto wiadomości o zakończeniu wojny. W dużym parku im. 
Lenina  zwołano wiec.  Było  dużo wojska  wycofanego  z  frontu i  byli  młodzi  kadeci  oraz 
mrowie ludzi z miasta. Po przemówieniach dowódców wojskowych i władz cywilnych odbyła 
się defilada. Grała orkiestra. Wojsko frontowe to starsi ludzie, widać było na ich twarzach 
odciśnięte piętno wojny. Byli zmęczeni i wyczerpani. Natomiast kadeci błysnęli sprężystym 
krokiem,  młodością  i  nadzieją  dla  przyszłych  pokoleń.  Na  ulicach  dało  się  zauważyć 
świętujących zwycięstwo pod wpływem butelki, bo już od wczesnych godzin można było na 
kartki dostać wódkę i wino nalewane wprost z beczek. Czasem jak stałem w kolejce po chleb 
na kartki obok beczek, z których nalewano alkohole, to zanim doszedłem do chleba, byłem 
już piany od wąchania. Gdy ponownie wróciłem do pracy, to w okresie zimy widziałem na 
dziedzińcu  zakładu  niemieckich  jeńców  wojennych,  których  przywożono  tu  z  obozów 
jenieckich do pracy w naszym zakładzie Ich wygląd wywoływał przerażenie.  Byli  odziani 
tylko w swoje zielone cienkie płaszcze wojskowe, głowy w cienkich czapkach poowijanych 
szalikami  i  w byle  jakich butach.  Zziębniętych,  wynędzniałych  i  na pewno chorych,  cały 
dzień trzymano na mrozie. Widziałem też jeńców japońskich. Bo gdy Japonia wypowiedziała 
wojnę Stanom Zjednoczonym, to Związek Rad również przystąpił do wojny z Japonią, choć 
miał już za sobą zwycięstwo nad Niemcami. Po zrzuceniu bomby jądrowej, 6 VIII 1945 roku, 
na Hiroszimę, Japonia skapitulowała i dużo japońskich jeńców wojennych trafiło do Rosji. 
Byli to ludzie niskiego wzrostu, bardzo dobrze odziani w zimowe kombinezony, wyglądali na 
zdrowych  i  dobrze  się  prezentowali.  Japończycy  i  Niemcy  prezentowali  sobą  dwa  różne 
światy, choć łączyła ich wspólna faszystowska ideologia. Oś Rzym, Berlin, Tokio. 

P o w r o t y  d o  P o l s k i

Koniec wojny oznaczał jedno: powrót do Polski. Ale gdzie mieliśmy powracać, kiedy nasze 
domy i nasze tereny wcielono do Ukrainy i nazwano Zapadnaja Ukraina. Okazało się później, 
że  mamy  zasiedlić  wyzwolone  Ziemie  Zachodnie,  z  których  Niemcy  pouciekali  zanim 
przyszli tu ruscy wyzwoliciele. Całe wsie i miasta zostawały puste. Została tu jedynie garstka 
odważnych mieszkańców tych ziem. Nie wszystkim zesłańcom wypadło w jednakowy sposób 
powracać do Polski, ani w tym samym czasie. Pierwsza taka możliwość nadarzyła się w 1942 
roku,  kiedy  to  powstawało  wojsko  polskie  pod  dowództwem  gen.  Władysława  Andersa. 
Wtedy to kwiat  młodzieży  polskiej  znajdującej  się  na terenach  ówczesnego ZSRR, miała 
możliwość wstąpienia do polskiej armii i w ten sposób skrócić sobie pobyt na zsyłce. Na ten 
czas była to jedyna droga powrotu do ojczyzny. Była to jednak droga przez mękę, chociaż w 
jakiś sposób wiodła do Polski. W walkach z armią niemiecką, dużą część polskich żołnierzy 
ginie  pod  Tobrukiem  w  Afryce,  a  najwięcej  na  Monte  Cassino  we  Włoszech.  Druga 
możliwość skrócenia sobie pobytu na zsyłce pojawia się 1943 roku, w czasie organizowania 
dywizji pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Wtedy to młodzi chłopcy i ci, którzy 
nie zdążyli wstąpić do armii Andersa, z ochotą opuszczają kazachskie auły i ruskie posiołki i 
wstępują do  polskiego wojska,  aby jak najprędzej  znaleźć  się  na  polskiej  ziemi.  Jeden z 
poetów wtedy m.in. napisał:

Chociaż marsz będzie ciężki
Chociaż cel nie od razu
Broń dostaniesz do ręki
Polski mundur ci dadzą
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Nie tylko trudności piętrzyły się przed polskimi chłopcami, ale i nie wszystkim dało się dojść 
do Polski. Duża ich część poległa na Polu Chwały, na szlaku bojowym Lenino – Berlin. 

Przyszedł też czas korzystny dla nas. W dniu 06. 07. 1945 roku doszło do porozumienia, na 
mocy  którego  ludność,  która  przed  17.  09.  1939  roku  posiadała  obywatelstwo  polskie, 
podlega  repatriacji  z  ZSRR  do  Polski.  Zachodziła  więc  konieczność  udokumentowania 
polskiego obywatelstwa sprzed 17. 09. 1939 r.

I tu zaczynają się problemy. Gdy przywieziono nas do Kazachstanu, na siłę próbowano nam 
wcisnąć obywatelstwo ZSRR. Odebrano nam polskie dokumenty i jak tu teraz wykazać, że 
byliśmy kiedyś polskimi obywatelami. Mama jeszcze zachowała przy sobie książeczkę PKO, 
która wystarczała, aby potwierdzić obywatelstwo mamy i młodszych ode mnie brata i siostry, 
których też wpisano do karty repatriacyjnej mamy jako jej dzieci. Ale ja w 1945 roku, miałem 
już 16 lat i kazali mi wyrobić swój dowód osobisty. Potrzebna była metryka urodzenia, której 
nie miałem. Wysłano więc mnie do lekarza, aby określił mój wiek.

Był  to  staruszek w okularach,  kazał  mi  się  rozebrać  i  oglądał  mnie  ze  wszystkich  stron. 
Bardzo się wstydziłem, bo była z nim młoda pielęgniarka. Po chwili, gdy doktor miał dość 
oglądania mnie, stwierdza mój rok urodzenia: 28, bo mam obrośnięty wzgórek łonowy. Ja na 
to:  29 rok,  bo tak było  naprawdę. Przez chwilę  tak się targowałem,  póki nie  wpisał  daty 
10.07.1929 rok. 

Po takiej ceremonii dostałem dokument, na podstawie którego mogłem otrzymać dowód. Ale 
ten dowód nie dawał mi prawa na wyjazd do Polski, a wręcz przeciwnie, zaprzeczał, że byłem 
urodzony w Polsce. Straszyli mnie, że zostanę w Kazachstanie na zawsze. W sprawę włączył 
się  Związek Patriotów Polskich,  który wymusił  na ruskiej  milicji  wpisanie mnie  do karty 
repatriacyjnej mojej mamy wraz z podaniem mojego imienia i daty urodzenia. Przez cały czas 
się bałem, czy moje dokumenty są pewne i legalne, dopiero po ostatniej kontroli na granicy 
rusko-polskiej  poczułem się bezpiecznie.  Wiosną 1946 roku, gdy już mieliśmy wymagane 
dokumenty, przystąpiliśmy do przygotowywania rzeczy potrzebnych w czasie podróży. Poza 
tym często odbywały się spotkania informacyjne, spotkania pożegnalne. W zakładzie pracy 
dostałem na czas podróży kartki na chleb, zaświadczenie o zatrudnieniu, pożegnałem się ze 
znajomymi. Mój kierownik cechu narodowości węgierskiej się rozpłakał, bo to ja wracam do 
ojczyzny, a on musiał pozostać. Powiązaliśmy wszystko w węzełki, podjechała ciężarówka, 
załadowaliśmy się i „Żegnaj niebo południa, żegnaj mroźna północy”. Przejechaliśmy przez 
most na rzece Ulba i wieś Zaulbinka i po około 10 km jazdy dotarliśmy do stacji kolejowej 
Zaszczita. Podjechał pociąg towarowy, wagony takie same, jak te, którymi przyjechaliśmy tu 
przed sześcioma laty, tylko okna nie były zabite deskami i drzwi nie zamykano, można było 
wychodzić. Pociąg stał jeszcze kilka godzin, bo ruska milicja chciała zatrzymać kobietę, która 
nie  miała  dokumentów  uprawniających  ją  na  wyjazd  do  Polski.  Kobieta  sama  wyszła  z 
ukrycia  i  pociąg odjechał.  Jechaliśmy tym samym szlakiem,  którym nas tu przywieziono, 
tylko że pociąg jechał przez Moskwę i tu stał około dwóch dni. Więc jeździłem do centrum 
miasta. Boso chodziłem po Placu Czerwonym. W Brześciu też pociąg stał długo, aż nastał 
wreszcie  ten  dzień,  w  którym  pociąg  ruszył,  przekroczył  tą  zaklętą  granicę  i  ujrzeliśmy 
upragnioną ojczyznę. Ludzie z wagonów wprost lawiną biegli do kościoła. A ile tu chleba 
można było kupić. Czemu to taka bogata Rosja trzyma ludzi w takiej nędzy?  Dziękujemy 
Panu Bogu za szczęśliwy powrót do Polski. 
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Spis treści:

Jak to nas wieźli do naszego ojca

Uroki życia w sowchozie Bolszewik

Sianokosy i mój pierwszy strajk

Choroba naszej mamy

Prochładnaja (wieś)

Karaganda-Kul

Łowienie ryb zimą

Spotkanie z wilkiem i stepowym orłem

Sianokosy w kołchozie

Malaria

Moja pierwsza komunia święta 

Przetrwanie głodu

Do nowego sowchozu

Stepowa przygoda u stóp gór ałtajskich

Pieszo przez step

Samarka

Ust - Kamienogorsk

Wszawica i jej skutki

Bolnica (szpital)

Powrót do życia

Zakończenie II Wojny Światowej

Powroty do Polski

Piosenka śpiewana przez Polaków w Kazachstanie

pt: „Nad Irtyszem, nad Zajsanem” (autor nieznany).

Nad Irtyszem, nad Zajsanem (bis)

Polskie dzieci są w kajdanach (bis)

Biją dzwony ziemia jęczy (bis)

Moskal polskie dzieci męczy (bis)

Choć je męczył i katował (bis)

Bóg się nad nimi zlitował (bis)
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Śpiewałem, zapamiętałem, tekst i nuty. zapisałem: 02. 02. 2008r.

JUŻ TYLE LAT MINĘŁO

Tekst dedykuję swojej wnuczce Poli

Ja poznałem wojnę z opowieści dziadka

Kiedy wieczorami nas cała gromadka

I z nami dziadek przy kominku siadał

Zapalał fajeczkę i nam opowiadał

Jak to w czasie wojny walczył pod Lenino

Jak został ranny w boju pod Berlinem

Jak swoje medale zdobywał za młodu

Jak z żołnierzami wolność szła od wschodu

A dzisiaj? Mam wnuki dorosłe i wolną ojczyznę

Z ran – pozostała niewielka blizna

Wolny jest Szczecin, Łobez, Węgorzyno

Babcią już jesteś frontowa dziewczyno

A ciągle pamiętam jak kiedyś przed laty

Goniłem wroga ze swym „automatem”

Na zachód! Na Berlin! Padały rozkazy

I śmierć kilka razy zaglądała do twarzy

Lecz się nie dałem

I końca wojny doczekałem

Nadchodzi wiosna, znów zakwitną kwiaty

A wtedy nie było kwiatów lecz niosłem granaty

I ślubowałem Tobie Ojczyzno, że będziesz wolna

I słów dotrzymałem

Choć wielu naszych – na Polu Chwały poległo!

Za Polskę wolną i niepodległą!

Tekst opisuje szlak bojowy dywizji pod dowództwem gen. Zygmunta Gerlinga
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