ANDRZEJ NIEDZIELA

OD KLUKWIENNEJ DO HARBINA

Andrzej Niedziela urodził się 28.11.1883 r. w Czmońskich Olędrach w powiecie
średzkim. Pochodził z poznańskiego, ale gdy ożenił się w 1907 r. wyjechał z żoną do
Niemiec w poszukiwaniu pracy. Osiedlił się w Westfalii, w Wanne, gdzie pracował jako
górnik w kopalni węgla. W Wanne udzielał się społecznie w organizacjach polskich
i wkrótce został wybrany sekretarzem w Towarzystwie Oświata, a później pełnił funkcję
prezesa Towarzystwa Wyborczego w Wanne. Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna, będąc
poddanym cesarza Wilhelma II, został zmobilizowany do armii pruskiej.
Opuszczał w wielkiej rozterce moralnej żonę i trójkę małych dzieci nie wiedząc
jak długo będzie trwało to rozstanie, ani czy jeszcze zobaczy się z nimi. Przydzielony
do 3 batalionu fizylierów 2 Pułku Grenadierów w Szczecinie, walczył najpierw na
Froncie Zachodnim, a gdy batalion został rozbity i wycofany z boju, Andrzej Niedziela
przeniesiony do dywizji rezerwowej, którą przerzucono na Front Wschodni i w czasie
walk w Kurszanach pod Dyneburgiem, w listopadzie 1915 r., dostał się do niewoli rosyjskiej. W obozie jenieckim w Katazinie nad Wołgą, a także w innych obozach, pracował od świtu do nocy, przy wyrębie lasów w śniegu metrowej grubości, przy silnych
mrozach i na głodowych racjach żywnościowych.

Andrzej Niedziela w 1907 r.,
służba zasadnicza w wojsku pruskim.
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Po przewrocie bolszewickim przedostał się za Ural. W Czelabińsku spotkał
pierwszego emisariusza armii polskiej, który poradził, aby jechać do Omska, gdzie
znajduje się Komitet Organizacyjny Legionu Omskiego. Legioniści omscy ochraniali
magazyny i transporty kolejowe z produktami spożywczymi przed grabieżą bolszewików. W połowie czerwca 1918 r. jako żołnierz ochotniczy wstąpił do Wojska Polskiego.
Został plutonowym 1-go Pułku Ułanów V Dywizji Syberyjskiej. Już po trzech tygodniach wyjechał z 1-szym szwadronem ułanów, jako pierwsze kadry bliżej frontu, do
Ufy i Bugurusłana, a potem do Nowonikołajewska, gdzie był stały garnizon Wojsk
Polskich w centrum Syberii.

Andrzej Niedziela z żoną Marią
z domu Markowską.
Przez całą zimę 1918/1919 r. brał udział w ochronie kolei transsyberyjskiej przed
napadami band chłopskich i bolszewickich. W grudniu 1919 r. rozpoczęła się ewakuacja
całości wojska V DS z Nowonikołajewska na Daleki Wschód. Polska Dywizja była tylną
strażą cofających się wojsk sprzymierzonych. Eszelony czeskie, rosyjskie i polskie dotarły
do Krasnojarska, a potem do stacji Klukwiennaja oddalonej o 20 km. Tory były zablokowane czeskimi transportami i zamarzniętymi lokomotywami. W Krasnojarsku władzę
zdobyli bolszewicy i otoczyli polską straż tylną ewakuowanych transportów. W takiej
sytuacji 10 stycznia 1920 r., pod Klukwienną, V Dywizja Syberyjska skapitulowała,
a oficerowie i żołnierze zostali zamknięci w obozie jenieckim w Krasnojarsku, gdzie
czekał ich tragiczny los. Andrzej Niedziela uciekł z obozu w Krasnojarsku i mając fałszywe dokumenty wyjechał do Aczyńska, a stamtąd przebył jeszcze 240 km w Góry Ałtaju
do kopalni złota. Pracował w sztolni górniczej, przy zakładaniu ładunków wybuchowych
do rozsadzania skał. Kiedy we wrześniu 1920 r. nadarzyła się okazja powrotu chorych
jeńców niemieckich, zorganizowana przez Amerykański Czerwony Krzyż, wydostał się
z kopalni, dotarł do Aczyńska i zaryzykował stanąć przed komisją lekarską. Po zakwalifikowaniu do powrotu do Niemiec, wyjechał najbliższym transportem koleją transsyberyjską przez Krasnojarsk, Irkuck, Wierchnieudińsk i Czytę do Harbina w Mandżurii.
Była już połowa października 1920 r. W Harbinie działał wówczas Polski Konsulat, który umożliwił zorganizowany powrót do kraju. Wszyscy żołnierze byłej V Dywizji
Syberyjskiej, którzy różnymi drogami ucieczki z niewoli bolszewickiej, dotarli wtedy do
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Harbina, odbyli wspólną podróż do Polski. Po czterech tygodniach oczekiwania na transport, wyjechał pociągiem z Harbina do portu Dauren, a potem statkiem japońskim Kobe
Maru do Szanghaju. Stamtąd na francuskim parowcu Cordellere przez Morze Chińskie,
Hong-Kong, Singapur, Ocean Indyjski, Kanał Sueski do Marsylii. Z Marsylii pociągiem
przez Francję i Niemcy do Polski, gdzie w Grudziądzu 10 stycznia 1921 roku został zwolniony z wojska. Wracał z Harbina do Ojczyzny z grupą 34 żołnierzy byłej V Dywizji
Syberyjskiej, jeńców bolszewickich, uciekinierów z jenieckich obozów pracy.

Maria i Andrzej Niedzielowie z córkami Pelagią, Marią i Rozalią
oraz z synem Stefanem.
Po powrocie do Polski zamieszkał w Poznaniu i sprowadził tu rodzinę. W odzyskanej Ojczyźnie, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, udzielał się społecznie i politycznie w Stronnictwie Narodowym. Pracował w Elektrowni Miejskiej aż do emerytury.
Zmarł w wieku 86 lat.
Swoje przeżycia z walk na frontach wielkiej wojny, niewoli rosyjskiej i bolszewickiej, walki w Wojsku Polskim na Syberii, ucieczki i powrót z Harbina przez egzotyczne porty do Ojczyzny, opisał w grubym brulionie, który przez długie lata był ukrywany w rodzinie. Przedstawiony poniżej fragment jest częścią pozostawionych wspomnień o swym tułaczym losie.
Z obszernego tekstu wspomnieniowego dokonaliśmy wyboru fragmentu związanego z syberyjskimi doświadczeniami, poprzedziliśmy go jednak czymś w rodzaju
inwokacji poprzedzającej pamiętnikarski zapis gdy autor zmobilizowany do wojska
niemieckiego udawał się na front.
Elżbieta Gruchot

• Wielka Wojna 1914-1921

*

Rok 1914, 2-gi sierpnia, choć nie z dokładną datą, był to rok, na który
czekał cały Naród Polski, modląc się o wojnę Powszechną prosimy Cię Panie.
Stało się zadość miłosierdzia Bożego, bo wysłuchał Bóg męczeńskiego,
tułaczego narodu i daje mu możność by wyciągnął swą prawicę po wolność
i niepodległość, którą był utracił przez lekkomyślność swoją.
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Obyście się opamiętali wy, którzy na straży stoicie, obyście zrozumieli,
dlaczego 150 lat trzeba było cierpieć, azaliż niezgodą, ambicją, pychą, zarozumiałością, krzywdą, niesprawiedliwością, bezprawiem, grabieżą, mordem, zdradą. Polska ma stać się Przewodniczką Narodów.
Wszak Polska ma misję do spełnienia, nie zaś bawienie się w Bożyszczów,
uwielbianie heretyków, odstępców wiary i Kościoła Katolickiego. Cóż, na takich
proroków 300 lat naród czekał.
Cóż to, Polska po to jest by ją kuć w nowe kajdany?
Cóż to, Polska po to jest by się sama ośmieszała wśród narodów otoczenia?
Polsko Zmartwychwstała, na takich Geniuszów stać cię tylko?
Och, wynijdźcie [z] zakamarków wy dusze, które nie w kieszeni, lecz
w sercu Polskę nosicie, nadajcie jej kierunek podróży ziemskiej.
Ogłoszenie mobilizacji i stanu wojny pomiędzy Niemcami i Francją
w 1914 roku, było największą depresją moralną dla żołnierzy Polskich, narodowców, a zarazem poddanych niemieckich. Zdając sobie sprawę, czym jest
wojna, z kim i przeciw komu walczyć będzie trzeba, było owo roztargnienie moralne niejednego żołnierza Polaka.
Nie było czasu i możności na niejedno skupienie myśli, bo [mijają] 24
godziny, a już trzeba było opuścić rodzinę. To też pierwsze miejsce u każdego
Polaka, tak jak z historii Ojców, stosunek duszy względem Boga zajmował.
Po uskutecznieniu wszystkich formalności, co do duszy i rodziny, zbliżał
się moment pożegnalny, aby jeszcze raz, wraz z Żoną, skłonić kolana przed obrazem Matki Boskiej Pocieszenia; był [on] punktem kulminacyjnym, gdyż już
żadne z nas modlić się nie umiało.
Boleść przejmującą sprawiło troje dziatek, trzy, dwu i półtoraroczne,
w głowie kotłowała [się] myśl czy rodzinę jeszcze raz w życiu oglądać będę.
Żegnam rodzinę, aby wśród tłumu na dworcu już nie okazywać żalu i bólu serca.

*
• Ewakuacja V Dywizji Syberyjskiej
Ewakuacja V Dywizji Syberyjskiej z Nowonikołajewska na Daleki
Wschód rozpoczęła się dnia 5-go grudnia 1919 roku. Przygotowanie ewakuacyjne było doskonałe, bo całe formacje były ruchome, w pociągach wszystko
było zarządzone, a więc przygotowanie na przejazd do kraju na pół roku
i wszelka żywność dla całej armii.
Jechała również cała masa cywilnych rodzin żołnierskich i oficerskich, co
było kulą u nogi tej ewakuacji, lecz nie chciano zostawić owych rodzin na pastwę losu bolszewickiego, a trzeba było to wpierw uskutecznić osobną wysyłką
na Daleki Wschód.
Pociągi ruchome, każdy, miały swe kuchnie, sypialnie, piekarnie, zbrojownie i wszystko, co trzeba było mieć dla walczącej armii. Szedł, więc pociąg
za pociągiem na przestrzeni 150 km, jeden od drugiego oddalony o 200-500
metrów. Każdy pociąg składający się z 50-80 wagonów miał jedną lub dwie
lokomotywy.
Lokomotywy były nie najgorsze, lecz wymagały częstego remontu,
a więc gdzie była jedna to była dobra, lecz gdzie dwie to częsta była naprawa
jednej lub drugiej. Największym nieszczęściem był brak węgla lub drzewa opa-
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łowego i wody, bo pompy na stacjach były poniszczone. Te trudności opałowe
i braki wody, choć były dużym ciężarem, były do pokonania, bo obfitość lasów
pozwalała [zdobyć] opał, to też rąbano drzewo w lesie i znoszono do parowozów i wagonów, a obfitość śniegu pozwalała na dostarczanie wody. Kilka razy,
przez dzień i noc, trzeba było uzupełniać [powtarzać] te czynności, lecz każdy
z chęcią oddawał swe usługi, byle jechać naprzód i nawet niewiasty jadące nie
wzbraniały się tych czynności, a nie było to łatwe na mrozie od 27-35 stopni
mrozów syberyjskich.
Więc jechaliśmy, lecz dokąd wiedział tylko Bóg. Zależało to od waleczności żołnierza, który zasłaniał tyły przed bolszewikami. Żywność dla żołnierza
była, amunicji nie brak, a więc można było uratować się i wyjechać z piekła
bolszewickiego. Żołnierz bił się dobrze, a dwa „broniewiki", czyli pancerne
pojazdy na tyłach, wstrzymywały najazd bolszewicki, ale że z wszystkich stron
byliśmy osaczeni, nawet o kilkaset kilometrów naprzód, to walka nie była łatwa
i nie wiedziano, jaki weźmie obrót, czy ta zgoda słowiańska nie zostanie zakłócona jakąś sprawą jeszcze dotąd niewyłonioną. W tyle za nami trwają utarczki,
lecz te dla nas nie mają przykrego znaczenia, bo żołnierz dobrze wyposażony
jest siebie pewien i każdy napór nieprzyjaciela odrzuci.
Jednak posuwanie się żółwim krokiem owe 150 km przestrzeni naszej ruchomej armii, nie dało się na długą metę utrzymać. Muszę zaznaczyć, że przed
nami nasi sojusznicy Czesi zajmowali przestrzeń kilka tysięcy kilometrów, bo
aż do Władywostoku. Jeszcze jedna trudność była w tym, że mieliśmy dwa
pociągi sanitarne, które z chorymi i rannymi [żołnierzami] też nie mogły się
wydostać do przodu, w bezpieczne miejsce. Cała zaś linia kolejowa zajęta była
przez ewakuację Piotrogrodu, Moskwy i Omska i zajmowała całą przestrzeń
lewego toru kolejowego, jedynie prawa strona służyła dla formacji wojsk syberyjskich z wymijaniem nie na wszystkich stacjach. Wyobraźmy sobie napór na
tyłach naszych, kiedy nie ma gdzie się usuwać. Jak to może paść (wpływać) na
tę armię walczącą i ochraniającą tyły?
Dojeżdżamy do Aczyńska, cała stacja zatarasowana pociągami na wszystkich torach. Ponieważ pociąg, którym jechałem znajdował się za Sztabem Dowództwa, więc niedługo czekaliśmy na odjazd. Wyjechaliśmy, byliśmy już o kilka kilometrów [dalej], wtem ogromna detonacja za nami, aż się nasz Kary
wzdrygnął, coś się stało. Oto przy wjeździe jakiegoś pociągu szukano [czegoś] po
wagonach i ktoś nieostrożny trafił na wagon dynamitu, który eksplodował niszcząc wszystko, co na nim było. Zmiecione zostały siłą wybuchu wszystkie pociągi i dworzec, raniąc i zabijając bardzo wielu. Tor, który był wolny został cały,
usunięto narzucone części gruzów i pociągi dalej przejeżdżały. Tam też była kopalnia złota i gdyby nie kapitulacja, o której będzie później, niejeden miałby pełny portfel, bo eksplozja rozbiła ewakuowane wagony złota. Czy straty w ludziach
były duże, nie wiem, gdyż niczego nie można było się dowiedzieć.
Jechaliśmy, a wojska nasze w dalszym ciągu posuwały się za nami. Bolszewicy także nacierali, aby nikogo nie wypuścić z Syberii ze zdobyczą, bo ją
przecież mieli wszyscy. Miasta, przez które przejeżdżało się, były zbolszewiczałe i wrogie dla wszystkich opuszczających Sybir.
Ostatnia bitwa, jaką stoczyliśmy z bolszewikami, była pod Tajgą. Tu zdecydował się los czy walczyć dalej czy to już koniec. Tu stało się coś, czego ja,
żołnierz, pojąć nie mogłem, bo po zwycięstwie żołnierza polskiego, nastał ko-
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niec walki. Bolszewicy pobici na łeb stanęli i ani rusz dalej, całe 4 tygodnie [nie
zrobili] ani kroku. Żołnierze nasi przyszli do wagonów, [mogli] jeść i pić i spać,
a bolszewicy zostawili nas w spokoju i tylko po kilku [razem] przechodzili koło
naszych wagonów. Szli na Daleki Wschód, zaś reszta traktem sybirskim szła na
Krasnojarsk, Irkuck itd.
Po tym zwycięstwie i zdradzie, która stała się tam już faktem dokonanym, oddano żołnierzy do wagonów i już zamiana wojujących nie nastąpiła.
Jednakże część [naszych żołnierzy] zmieszała się z Siemionowem, atamanem
Kozaków i szła traktem na wschód, a reszta naszych wojsk jechała pociągami.
Jechaliśmy dalej.
Dojechaliśmy Krasnojarska, było rano, godzina 9-ta. Na peronie pełno
ludności, zamęt i harmider, bo nie wiadomo, co się dzieje. Co się stało? Już się
zorientowałem, że wojska nasze już nie są gotowe do obrony i że już nie ma
rozporządzeń itd. Czekamy na wyjazd i przyglądamy się, co się dzieje. Oto
żołnierz konny z opaską czerwoną na rękawie wjechał na peron dworca i wyganiał harapem tumult tam się znajdujący, bijąc na lewo i prawo i tak też jeden
w uniformie żołnierza czeskiego, został porządnie poharatany. Był to czeski
jeniec wojenny, który zapędzony z tumultem tych ludzi zabłąkał się i oberwał
porządnie nic nikomu niewinny. Widocznie zemsta bolszewicka nie mogła już
ścierpieć munduru czeskiego.
Odjeżdżamy z dworca przez most na rzece i powoli jesteśmy już za miastem. Teraz dopiero widać uchodzącego Siemionowa ze swoimi Kozakami.
Kilka wystrzałów armatnich i grzechot karabinów maszynowych otworzył drogę zatrzymania Kozaków, jeno kurz i huragan śnieżny kopyt końskich i szczęk
oręża siecznego i już droga wolna od [bolszewickiej] przeszkody krasnojarskiej.
Smutno zrobiło mi się na sercu, czy i nam taka droga nie była możliwa,
wszak rzeki, jeziora i błota nie stanowiły przeszkody do dalszej podróży Stojąc
tak jak oniemiały na myśl, co to będzie, pomyślałem o pójściu samemu, [za
nimi], lecz po namyśle i z rozważeniem, że „jesteś żołnierzem i należy ratować
się nawzajem”, [odstąpiłem od tego zamiaru].
Cały sztab wojsk znajdował się przed nami. Wielka [ilość] oficerów znajdowała się rozproszona na tej przestrzeni [150 km], a zanim razem można coś
obmyślić, czas upływał na bezczynności. Teraz już każdy myślał tylko o sobie.
Wypłacono żołd w bezwartościowej pożyczce amerykańskiej dla Rosji; schowałem ją, bo miała ważność do 1928-go roku, lecz i to nic [nie dało], bo bolszewicy nie uznali żadnych długów carskich i kołczakowskich. Po kilku dniach
otrzymujemy telefon od bolszewików z zapytaniem: „którędy wy Polacy chcecie jechać do kraju, wszak droga do Polski to [kierunek] powrotny, i nic wam
się nie stanie,[jeśli zawrócicie], ale musicie poczekać, aż droga zostanie naprawiona, którą żeście popsuli, to potem pojedziecie na zachód”, no i [przedstawili] takie i owe zagadnienia dotyczące żołnierzy polskich.
Żołnierze zdumieli na takie i one propozycje; łatwowierność polska takich wynurzeń, zawróciła w głowach wielu żołnierzom, jedni byli za tym, aby
wracać drogą powrotną, drudzy natomiast nie wierzyli w szczerość katów bolszewickich. Sztab został uwięziony, bo były uzasadnione obawy ucieczki, otoczono wagon czterema kulomiotami, nie wolno z wagonu wychodzić. Twierdzono, że jeżeli mamy cierpieć lub ginąć, to razem, wspólnie, wszyscy. Następ-
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nie przyszedł jeden z pułkowników i mówi żołnierzom do serca, że to co robią,
[jest niedobre], iż więżą swoich, nie zezwalając na należyte działania dowództwa; żołnierze zdjęli dwa kulomioty i pozostawili tylko dwa.
Zaczęło się rozstrzyganie, co robić, czy iść na wschód czy pozostać i tak
zdecydowano: jechać, a był to [jeden], 1-szy Szwadron, reszta to bezbronne
narzędzia, gotowe kark położyć katu na pień. Powstały szmery, złorzeczenia,
zbiera się konnica z pułkownikiem na czele i już wszystko gotowe, tylko siadać
na koń i odjeżdżać, lecz cóż się dzieje? Jak człowiek rażony paraliżem serca się
wywraca, tak [jakby] zarazą rażeni ułani, skamienieli na wszystko, zarzucają
podjęty czyn. Scena tragiczna, gdy wspomnę to dreszcz [mnie] przechodzi, iż
ten żołnierz nieustannie, od początku trwały i zdolny do poświęcenia, stał się
tak lekkomyślnym na swój los.
Cóż było powodem tej tragedii żołnierza polskiego V-tej Dywizji Syberyjskiej? Kiedy walczono razem i wstrzymywano wroga wspólnymi siłami, szło
sprawnie i gładko, kiedy zaś Czesi, Serbowie i inni sojusznicy, zaczęli się wycofywać z bojów pozostawiając Polaków samych dla odgrodzenia tyłów, zaczął
upadać duch bojowości żołnierza polskiego, a to dlatego, że widział się żołnierz
polski zdany na pastwę losu w obronie dla sojuszników i tak się stało.
Polacy chcieli, aby przepuszczono dwa pociągi sanitarne, to targi były takie, że za przepuszczenie pierwszego pociągu Czesi wzięli jedną dobrą lokomotywę, zaś za drugi pociąg zażądali więcej lokomotyw, co stało się powodem
zatargu. Gdzie utkwił drugi pociąg [sanitarny] nie wiem, gdyż go nie przepuszczono. Stojący Czesi przed nami, zabawiali się ze swymi bogdankami, bagatelizowali i wyśmiewali polskich żołnierzy, ten widząc niewdzięczność swych towarzyszy broni, wystawił armaty przeciw nim, widząc to Czesi, na co się zanosi, opuścili kilka eszelonów z zamarzniętymi lokomotywami, i uszli naprzód
pozostawiając puste pociągi. Dojechaliśmy więc do Klukwiennej i tu stop.
Widząc to oficerowie polscy i także żołnierze, którzy poznali się na farbowanych lisach bolszewickich, na co się zanosi, zdecydowani na wszystko
wiali, gdzie kto mógł i każdy jak mógł tak się urządzał. Dużo wojska uszło na
wschód to ci, co wrócili do kraju na czas, na odsiecz bolszewicką pod Warszawą, było ich około tysiąc żołnierzy z V Dywizji Syberyjskiej, którzy wracali
drogą okrężną: Japonia, Ameryka, Gdańsk.
Jaki to był żołnierz niech świadczy [taki] fakt, że kiedy przyjechali do
Gdańska dano im dwie propozycje rządu polskiego, albo na krótki czas do
swych rodzin, albo na front pod okrążaną [przez bolszewików] Warszawę, zuchy wybrały front, obronę zagrożonej ojczyzny i tam niejeden wsławił się
w bojach zdobywając Virtuti Militari, ale też wielu co nie widzieli swych najbliższych legło, lecz za to na łonie ojczyzny.
• Kapitulacja V Dywizji Syberyjskiej pod Klukwienną, została podpisana
10 stycznia 1920 roku.
Skończyły się rozporządzenia władz, przełożonych i ani nie wiem jak
i gdzie się podziali, pracowałem jak mogłem i radziłem jak mogłem. Mając klucze
do wszystkich wagonów i pomoc kilku jeńców wojennych, odżywiałem rodziny i
pozostałych do ostatniej godziny, myślałem też o sobie, lecz jeszcze więcej o żołnierzach i rodzinach znajdujących się w mym pociągu. Wkrótce przyjdzie koniec,
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że trzeba będzie samemu opuścić ten przytułek i iść szukać schronienia, lecz jak
i co czynić wypada, długo się nad tym zastanawiałem, sen nie dawał mi spokoju,
a tu czas przynaglał, bo pociąg za pociągiem odciągano z powrotem do Krasnojarska.
Przy układzie, jaki zawarto, bolszewicy mieli odebrać broń, pozostawić
po kilka karabinów na każdy wagon, a żywność miała pozostać, po uprzątnięciu
toru, na podróż powrotną do kraju – tak wyglądała obietnica. I co się dzieje, po
ściąganiu pojedynczych pociągów, bolszewicy zabierali resztę broni, żołnierze
szli do obozu, zaś załadowany prowiant danego pociągu miał iść na przechowanie do magazynów. Jednak, kiedy żołnierze byli za bramą w obozie to prowiant
szedł dla zgłodniałych bolszewickich żołnierzy, a o ubraniach i reszcie zdobyczy, które miał dany pociąg dla półrocznej wyprawy do kraju już nie było mowy, bo żołnierz był bez broni i już nic nie miał do mówienia, bo był już niewolnikiem. I tak z każdym pociągiem postępowano, jedni byli w obozie, innych się
rozbrajało łagodnie i systematycznie, niby to z największą dobrodusznością.
Szedł dzień za dniem i wszyscy, którzy przechodzili na Daleki Wschód,
a było jeszcze bardzo dużo ryzykantów, mieli oparcie o ten mój ostatni pociąg,
bo tu mogli otrzymać wszystko, co było im potrzebne, odzież i jedzenie; żegnałem ich z Bogiem. Widząc zbliżający się koniec, że i mego Karego cofną, rozdałem co było możliwe z pociągu wszystkim, którzy uwozili sobie podnajętymi
podwodami do swych siedzib i schowków, poniszczyłem co było do zniszczenia, aby jak najmniej użytecznego oddać wrogowi.
Nadchodzi ostatnia godzina, trzeba uchodzić, bo czas; nie goląc się i nie
strzygąc brody wyglądałem już jak starzec, zabrałem trochę dla siebie i ruszam
do Krasnojarska, do obozu jeńców wojennych Niemców, bo taką miałem przepustkę wydaną dla formy przez adiutanta M., ukartowaną uprzednio mądrze.
Już teraz nie żołnierz, lecz jeniec wojny światowej, ale nie ten sam, bo zmieniony i z imienia i z nazwiska.
Rzecz, której się podjąłem, nie była dla mnie łatwą, a podróż około 20 kilometrów z powrotem do obozu to niemal dla mnie śmierć, a tu mróz 32 stopnie. Nieprzywykły do zadymki śnieżnej i ciężkiej drogi formalnie słabłem. Tę
drogę resztkami sił przechodziłem zamarzniętą rzeką Jenisej. Szedłem ostatkiem sił, lecz brakło mi tchu, trzeba odpocząć, usiadłem w śniegu i zasnąłem.
Jak długo spałem, nie wiem. Idący za mną jeden żołnierz, Borowiak, który nabrał sobie pokarmu i jeszcze się tam zahaczył, doszedł mnie, poznając mnie
obudził i z ledwością dowlokłem się do niemieckich baraków.
Teraz trzeba się zgłosić u komendanta baraku. Zostałem przyjęty i zapisany do księgi ewidencyjnej. Komendant, jako Niemiec, wiedział dobrze, kim
jestem, lecz to go nie obchodziło. Zmęczony, zawołałem swego przyjaciela,
który miał analogiczne nazwisko, a różniliśmy się tylko imionami. Zaznaczyłem mu, że w razie gdyby mnie ktoś z „czerezwyczajki” wołał, aby on się zgłosił [na] tak długo, aż ja nazajutrz otrzymam przepustkę. Położyłem się i zasnąłem snem sprawiedliwego. Zasnąłem na łożu, na którym poprzednio zmarł jeden na tyfus. Ponieważ nie było dostatecznej ilości pokarmów, wybuchła ta
choroba kosząc niemiłosiernie wszystkich, a osobliwie wycieńczonych i zgłodniałych jeńców i żołnierzy nie szczędząc i cywilnej ludności.
Po przebudzeniu, ranem, już mamy wizytę „czerezwyczajki”, wołają me
nazwisko, zgłasza się mój przyjaciel, ja zaś najspokojniej ubieram się i widząc,
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że są na mym tropie, ubrałem się i pożegnałem. Mając już legitymację w kieszeni, opuszczam obóz i wyruszam do miasta oddalonego o trzy kilometry. Idąc
przez obóz, w którym to byli jeńcy wojenni i chorzy żołnierze, przechodząc
obok wielkiego magazynu z czasów wojny, służącego za skład amunicji, otwierają się drzwi i na widok tego omal nie drętwieję ze zgrozy okropnej, to trupiarnia; wszyscy, którzy zmarli czy to na skutek tyfusu czy inną śmiercią w obozie,
z powodu zamarznięcia ziemi i trudności pogrzebania, byli tam przechowywani
do czasu możliwego, ogólnego pochowania ciał. Widok okropny gdyż, w jakiej
pozycji każdy zakończył życie i zastygł, tak go też przyniesiono, zaś z powodu
lepszego ułożenia oraz rezerwowania najwięcej miejsca, odpiłowywano ręce
lub nogi i układano jak śledzie; magazyn był prawie cały zapchany. Idąc dalej
trafiam trójkę jeńców prowadzących się pod ręce, gdyż bez pomocy i bezradni
w boleściach żołnierze szukając śmierci, szli gdzieś do innego baraku, lecz czy
doszli nie wiem, gdyż po upadku jednego z nich, więcej się nie oglądałem; szedłem jak żywy między umarłymi.
Był to dzień wigilii Matki Boskiej Gromnicznej. Szedłem targany myślą
o nieszczęśliwych; bez kapłana, bez przygotowania na drogę wieczności, tyle
dusz ginęło. Z wrażenia we wrażenie, oto „barachełka”, targowisko w mieście,
a na nim słoma, siano i drwa, niekiedy można ujrzeć butelkę mleka, a chleba,
zboża i mięsa zupełnie brak. Zaś największe targi uprawiano na starą odzież
żołnierską i bieliznę, której był brak gdyż ludność ubierana była w ubrania
z płótna na worki, a niekiedy nawet z grubego [papieru?], podobnego do worków po cukrze i od kalamitu lub superfosfatu. Wynędzniała ludność chodziła
jak żywe trupy, jedynie żołdacy bolszewiccy, tłuściochy, kręcili się szukając
swych ofiar, zaś szpicli i szpiegów pełno. Widzę, jak na wskazanie z ubocza,
zabierają jakiegoś młodego człowieka dwaj żołnierze z „czerezwyczajki”
i uprowadzają go poza targowisko, skrycie za budynki, tam go z „browninga
sołdat” zastrzelił i obrabowano go, a potem jakby nic się nie stało wracają
z powrotem. Zadrżałem na całym ciele na ten widok i usuwam się z targowiska,
aby nie wpaść w szpony bestii krwiożerczej.
Jeżeli tu na „wolności” takich wrażeń pełno, cóż tedy dzieje się w obozach koncentracyjnych. Zgroza wspomnieć to, co tam się dzieje, biedni, bezbronni towarzysze broni, gdzie kto może i ucieka i chowa się, byle nie kończyć
w obozie w męczarniach od katów.
Spotkanie kilku mi bliskich i znajomych miało tu miejsce, koło dworca; uszli
z obozu i nie wiedzą, co począć, radzę im iść na dworzec, tam odszukać inżyniera
O., aby wyjechać jak najdalej od kolei i tam przeczekać czas nadchodzącego terroru
i udręki szpiclowskiej, ochłonąć z wrażeń widzianych i słyszanych.
Jeniec [u bolszewików] to marny robak, można go zniszczyć, zabić i zamorzyć, ni prawa, ni sądu jak tylko śmierć i śmierć za każdym skinieniem i za
każde niewykonanie natychmiastowe rozkazania „czerezwyczajek” bolszewickich. Jeszcze pozostała masa żołnierzy w obozie i czeka, co to będzie. Komisaryczny kat rozkazuje w obozie: tyle zegarków, tyle bielizny, tyle ubrań, tyle
płaszczy naszykować [natychmiast]. Są szmery, co to, a my nago zostaniemy, to
tak nas proletariuszy się traktuje? Powstaje wewnętrzny opór, to na nic, bo co
tylko było można, zabrano – żołdacy odeszli biorąc wszystko. Oto tak idzie
w nieskończoność, aby był powód do zabijania i niszczenia jeńców polskich,
zaś opornych notowano, wybierano i męczono nago na lodzie w lodowni; gdy
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posiedział kilka godzin to zastygł, kiedy zaś kat zawołał go po nazwisku, a on
się nie odezwał, to ślepo strzelał i zabijał onych nieszczęśliwych, niemogących
wymówić już słowa. Oto obraz postępu hien bolszewickich.
Widząc to żołnierze [a obecnie jeńcy], co się dzieje, chowali się i kryli
gdzie było można i tak do pobliskiej wioski uciekło 200-tu żołnierzy. Ukrywali
się u włościan i chronieni przez tychże, zostali wytropieni przez listonosza. Obława bolszewicka poaresztowała wszystkich, pod silną eskortą odprowadziła na
miejsce stracenia, założono karabiny maszynowe i wykoszono do jednego. Takie
masowe rozstrzelania były codziennie to też cywilna ludność drżała ze strachu, bo
nie szczędzono nikogo, rozstrzeliwano ludność ukrywającą i ukrywanych, bez
wyjątku, nawet i niewiasty. Okropność i hałasy turkotu karabinów maszynowych
zagłuszano gwizdem lokomotyw lub buczeniem syren na statkach. Pozostałych
jeszcze jeńców wysłano na roboty leśne, tam głodzono, katowano i pomęczono
resztę. Był to okres długo trwający, bo od lutego do czerwca 1920 roku.
Kto był komendantem początkowym miasta Krasnojarsk? Oto w jednym
szwadronie, był sobie taki żołnierz, który przywoził prowiant z pułkowego magazynu dla szwadronów, prosty sobie żołnierz, przechrzta Żyd ze wschodniej
Galicji, nazwisko Olszewski. Oto pod innym już nazwiskiem komendant miasta
Krasnojarska. Jak się dowiedziałem, to wiele wydawał strasznych rozkazów,
lecz jeżeli przyprowadzono doń jakiegoś dawnego znajomego, to jednymi
drzwiami wpuszczał, a drugimi zaś kazał wychodzić, ale [przykazywał], aby mu
na oczy więcej się nie pokazywać. Zachodzi pytanie, czy i w 5-tej Dywizji było
[nadal] kilku cichych szpiegów, choć ich wielu rozstrzelano jeszcze w Nowonikołajewsku, za czasu żandarmerii rotmistrza Paszkowskiego z Poznania?
Dzień ma się ku zachodowi i wnet można się spodziewać odjazdu pociągu idącego w stronę Aczyńska. Ponieważ przygotowanie było już ku końcowi,
trzeba było iść do pociągu. Pożegnałem się z kolegą Rogozińskim, zalecając mu
usunąć się w dalekie zacisze dla uspokojenia nerwów i zdrowia, co też przyrzekł następnego dnia uczynić.
Stało się inaczej, bo był to ostatni pociąg, którym jechałem z kilkunastoma znajomymi do Aczyńska, stąd zaś w Góry Ałtaju 240 kilometrów. Kolej
południowa prowadziła zaledwie 50 km, resztę drogi to podwodami kilka dni
po równinach, aż do podnóża gór Ałtaju, następnie kilka dni już wąwozami
międzygórskimi, aż do kopalni złota na Andriejewski Rudnik.
Inżynier, znany [tam] człowiek, wszędzie był mile widziany i lubiany, to
też przyjęcia noclegowe były spędzane w miłej pogawędce tematu doby obecnej; mówiono szczerze, bo byliśmy sami swoi, a ludność dalszych okolic była
wrogo nastawiona do systemu bolszewickiego. Nie ukrywano nawet wrogiej
postawy wobec tego reżimu. Ludność gościnna, czy to był Tatar czy Kirgiz czy
Rosjanin jednakowo cierpieli, bo im wszystko, co mieli pozabierano, pozostawiając tyle, byle z głodu nie pomarli. Mróz sięgał 36 stopni, [zimno] gryzło
w twarz, bo człek ciekaw okolicy rozglądał się na wszystkie strony; dojeżdżamy
stada stepowych koni, które przez zimę karmią się same li tylko trawą spod
metrowego i więcej śniegu, biedactwa, odgrzebując śnieg nogą, skubią uschłą,
stepową trawę, zaś dalej coś [ileś] szop, a tam owce, lecz człowiek i mieszkanie
gdzieś daleko stąd. Tłumaczy nam nasz przewodnik, kiedyś to były stada tysięcy
sztuk bydła, koni i owiec, teraz już wybrano wszystko dla potrzeb rewolucji,
a i masy walczących Kozaków pozabierały, co było lepsze uchodząc w góry, by
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stamtąd, z powrotem uderzać i niepokoić bolszewików. Przed wojną był to teren
tzw. „złotych pryisków”, gdzie teren ten był odgrodzony przez Kozaków jako
państwowy, aby nie wybierano złota na szmugiel, lecz tylko dla państwa. Złoto
szło do Piotrogrodu lub do Moskwy, lecz nie czyste, bo dopiero na miejscu było
czyszczone. Zarabiano tam dobrze i wszystkiego na miejscu było pod dostatkiem,
bo o to dbano, aby tam niczego nie zabrakło, lecz wracający z tych „pryisków”
byli rewidowani jak na komorach celnych i mogli przejść tylko z zaoszczędzonym pieniądzem. Czy wychodzili owi pracownicy cało, to dla niejednego znak
zapytania, bo oto w tajgach czyhali bandyci, napadali, rabowali uciułany grosz,
a niekiedy i mordowali wracających pracowników. Że są tam rzeczywiście dobre
pokłady świadczy, że taka kopalnia dawała do puda złota miesięcznie, ile ich
[kopalń] tam jest, nie wiem, gdyż nie można było się dowiedzieć, wiem tylko
tyle, że tam gdzie pracowałem były trzy, a gdzieś w oddali dwie, teren zaś wielki
jak okiem sięgniesz, wszerz i wzdłuż same wystygłe wulkaniczne góry.
Przez całe wieki zapładniane tam góry to świerkiem, jodłą, brzozą oraz
masami krzewów „smrodyni” tj. dzikich świętojanek, wikliny, wierzby i topoli;
ciekawe jest to zjawisko na same wejrzenie, kto ma nieco bystrego umysłu,
spostrzeże to natychmiast. Wszak przyroda sama pamięta, aby pozostawić potomność tam, gdzie jej się nie niszczy i tak też zaobserwować można od dołu do
szczytów gór sięgających kilkaset metrów wysokości. Ponieważ są to zastygłe
góry wulkaniczne, to też drzewa nie wyrastają do wielkich rozmiarów, nie mając oparcia ziemnego obumierają z biegiem czasu, zaś ich miejsce zajmują młode drzewa już innego nasienia, przywalane, uschłe drzewa zgniją, jeśli ich ręka
ludzka nie zbierze na opał lub budulec. Jadąc tak zauważam u podnóża ogromne drzewo, rodzaj zostawionej Matki Cedrowej. Oto Cedra, których już niewiele pozostało gdyż wymierają, młode cedry już nie dorastają tej wielkości. Jadąc
tak przez owe wąwozy jedziemy na zamarzniętym strumyku, a jak głęboko pod
nami on płynie, gdyż jedziemy po śniegu kilkumetrowej grubości nawet tego
nie odczuwając, nie wiemy, zaś zwierzęta pociągowe idą tylko po udeptanej
ścieżynie, bojąc się nawet z niej zboczyć dla niepewności stąpnięcia i wywrócenia się po uszy w zaspę śnieżną.
O co tylko zapytuję Inżyniera, tłumaczy nam tenże, że przed wojną światową zamierzali Angliczanie na dobre urządzić eksploatację złota, w tym celu
sprowadzali różne maszyny i oto aż potąd dowieźli ogrom jakiegoś żelaziwa
w rodzaju walca czy motoru, kolos, na czymś to go przetransportowano tak daleko, bo zaledwie o kilka kilometrów od celu został porzucony i wrył się do połowy
ziemię; teraz już zardzewiały i bezużyteczny, jedynie na szmelc, bo od wybuchu
wojny nikt go już nie ruszał. Jak nas później informowano, to na całej przestrzeni
leżały różne części maszyn, których dzięki zasypaniu śniegiem nie było widać.
Wesoło się zrobiło, bo już dobiegamy końca naszej podróży, lecz już też
i konie ledwo sanie ciągną, bo ostatnie kilometry to ciągle pod górę, my zaś
widząc bydlęta pomęczone, doszliśmy pieszo. Było już ciemno, a w domostwie
zapalone było elektryczne światło. Oto 240 km od toru kolejowego, w Syberii,
jest elektryczność! O tak, bo to nie byle jakie urządzenie.
Jesteśmy w trójkącie gór Andriejewski Rudnik, na prawo góra Ararat, (ta
była najwyższa, a nazwę otrzymała od miejscowej ludności), a inna bez nazwy.
Dzięki Ci Boże, że już na miejscu, aby sobie dobrze odpocząć po 10-cio
dniowej podróży.
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Wskazano nam nasze miejsce – budynek. Pan Inżynier szedł z żoną i
resztą [obsługi] do swych domów. Znać, że jest tu fabryka, bo słychać buchanie
maszyny napędowej do turbiny, która wszystko pędziła dając również światło
dla oświetlenia całości. Idziemy ze sto kroków, i po schodach do góry i już stajemy w dużym domu, gdzie było kilkunastu jeńców wojennych Niemców i Węgrów. Serwus Kamraty, głowy się podnoszą, [patrzą], kto wchodzi, lecz jak na
ludzi rozumnych [przystało], nic nowego, [jeńcy], bo wojna ich wszędzie zagnała. Radzi byli się czegoś [nowego] dowiedzieć, i razem zapalić, jeść na razie
mieli, nuże rozmowa i wesołość i w końcu dobry spoczynek na pryczy pod
płaszczem; jest nawet dość ciepło, choć na dworze mróz sięga 35 stopni i śnieg
ciągle sypie, a raczej dmie z otaczających gór, że rano nie ma już znaku śladu
wczorajszej wędrówki.
Nazajutrz śpimy długo, bo jest sobota, a i dla nas po podróży święto.
Podano nam herbaty jako gościom i odeszli, każdy do swych zajęć. Jedyny kucharz został, który krzątał się koło przygotowania obiadu dla nas wszystkich, aż
ostatecznie przyszedł do nas zajrzeć Inżynier i nasz Pan. Oto z uśmiechem na
twarzy, zaśnieżony, wchodzi do nas, cóż, podoba wam się? A jakże, toż [gdyby]
psa puścić na ten huragan, to sobie polata, rad by jednak najprędzej wrócić
i schronić się przed kurzawą.
Opowiada nam Inżynier i wskazuje gdzie, co jest, gdzie pracują jego pracownicy. Oto kopalnia złota w piasku i sztolniach, tłumaczy, lecz niewielu ma
pojęcie o eksploatacji złota, aż w końcu pyta gdzie i do jakich prac każdy by
chciał i podług jego siły i zdolności obrał sobie pracę. Czuliśmy w duszy, że nie
ma to być fizyczne mordowanie się, to schronienie i ochrona życia polskich dzieci i tak też czuł Pan Inżynier, a więc co kto obrał, tam też mógł od poniedziałku
rozpocząć swą pracę, a praca na dwie zmiany, aby wszyscy mogli pracować.
Dostała mi się praca, jako obeznanemu w górnictwie, praca w sztolni górnej na wysokości około 150 metrów, a więc bliżej nieba. Ładnie i pięknie to, lecz
codziennie piąć się w górę 150 metrów na pochyłości 65-75%, było strasznie
męczące, a dodatku śnieg, mróz oraz kurzawa, że tchu w piersiach nie stało, lecz
zdrowym będąc z uciechą się szło, bo to coś nowego, a zazwyczaj koniecznie
interesującego i nikt nie poganiał, robiło się swobodnie i bez naganiania przez
kogokolwiek. Praca moja polegała na wykuwaniu dziur i [zakładaniu ładunków]
do rozsadzania „porody”, czyli kamienia, w którym znajdują się żyły złota. Sztolnia długa na kilkaset metrów, [składała się] z długich ganków w różnych kierunkach – dla szukania pokładów dobrych i gorszych. Po zrobieniu świdrem stalowym dziury na kilka stóp, rozsadzano dynamitem „porodę” i wywożono kolejką
linową rozkruszony materiał do fabryki. Tam mielono bryły „porody” kamieniami
o objętości kilkumetrowej, zaś wodą spływającą ze szczytów gór, spłukiwany
miał mąki szedł do rynny, w której zainstalowane płyty z amalgenem [amalgamatem], wstrzymywały złoto jak magnes; pozostałe kruszce jak żelazo, kuprowina
i srebro szły w odpływie, nie zbierano ich wcale, li tylko miał rynnowy wywożono i sypano na osobną górę, gdyż i tam znajdował się pewien procent złota, który
jeszcze był wart przeróbki wydobywczej. Reszta innych kruszców, choć warta
eksploatacji, zostawała pominięta i nieeksploatowana. „Kamień porodowy” złota,
podobny do białego marmuru, jest twardy jak cała skała, piaskowiec, który nie
wymaga wiele budulca (obudowywania) gdyż jest mocny, nie kruszeje, nie załamuje się i nie ma obawy o niebezpieczeństwo życia pracujących tam ludzi. Praca
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bardzo interesująca, gdyż każda bryłka świeci różnymi odcieniami, a osobliwie
już żyłki ciągnionego złota jak druciki [...], podobne do żółtka jajka, oto złoto.
Pięknie nosi się na palcu lub w broszy, lecz jak wiele wymaga pracy i trudu nim
jest czyste, wyrobione i ogładzone.
Teraz, jak wielkie są bryłki złota: oto od niedostrzegalnej dla oka ludzkiego nikłości, do 3/4 funta. Jak mi jeden ze starych tam górników tłumaczył, że
przed wojną światową, gdy były brane dobre pokłady, natrafiono bryłę o wadze
1-go funta, w której było trzy ćwierci (czwarte) funta złota. Chęć pozyskania
złota była chciwa i łakoma, więc można sobie wyobrazić, na jakie pomysły tam
wpadano. Że nic tam nie uciułasz jedynie widzisz [bogactwo] wiadomo, ale
i mieć szczęście [i znaleźć] to też wielka rzecz. Opowiada mi ów stary i spracowany tam tubylec, iż robiono otwory w trzonkach u młotków, kijach i tam
chowano, a niekiedy nawet połykano złoto, albo wynoszono i chowano, lecz to
tylko zero, bo aby zdobyć tyle, by mieć na całe życie bez trosk, trzeba poddać
się morderczej pracy, a niekiedy [można spotkać] śmierć.
Na pewno będzie ciekawe ile złota tam wydobywano. Oto dla celów, których tu nie wymienię, brano najgorsze pokłady i wydobywano od 20-tu do 30-tu
funtów miesięcznie. To jest złoto z wnętrza gór, czyli sztolni.
Jeszcze jedno muszę podnieść, jak człowiek swym umysłem musi być
ostrożny w bezpiecznym miejscu, aby one nie stało się niebezpieczeństwem
[dla] jego zdrowia, a niekiedy i życia. Tak jak z bronią palną, tak i z materiałami
wybuchowymi trzeba zachować największą ostrożność, aby się ustrzec. Oto
wypadek, którego byłem świadkiem. Ponieważ nachodziła woda, więc trzeba
było dobrze, ów otwór wykuty dla rozsadzenia wyczyścić, aby patrony tam
wkładane dobrze były ze sobą złączone, dla dobrego działania i eksplozji całości ładunku. Stało się coś, co często w górnictwie wprowadza w błąd pracowników danej pracy. Otóż tak i tam się stało, dwie patrony były włożone, eksplodowała tylko jedna, druga stała się niebezpieczna, a któż mógł wiedzieć o tym,
a osobliwie już człowiek niefachowy. Więc po owym wybuchu, wiercił otwór
ukośnie w stronę końca pierwszego [otworu] i kiedy doszedł do pozostałej tam
patrony nastąpił wybuch tuż przed nim. Na skutek, który spowodował, utracił
oboje oczu i cały poraniony został odpryskami. Został kaleką na całe życie. Był
to jeden z tubylców tam zatrudniony. To szczęście, iż była to jedna patrona dynamitu, a gdyby było więcej to groziła mu śmierć niechybna.
Dnie upływają, nowych zjawisk i wrażeń pełno. Oto raz wchodząc do góry, zauważyłem, iż pół świata gore. Cóż się stało, czy cała okolica płonie pożarem? Nieznana mi była zorza polarna, tam ją widziałem kilkakrotnie w końcu
marca i początkach kwietnia.
Jeszcze jest tzw. „złoto piaskowe”, które znajduje się na powierzchni, w
piasku, będzie ono tak samo eksploatowane, lecz już bez mielenia, gdyż jest
czyste. Widziałem okazy wielkości [ziarna] prosa i jak groszek duże, czyściutkie, mienią się, już wyszlifowała je woda i piasek toczony strugami z gór.
Pracujemy spokojnie i staramy się by żyć i umilić sobie ten czas, bo nie
wiadomo, co będzie. Często trzeba było chodzić po opał, który czekał na zbiór
na zboczach gór, a zima tu długa, do maja lub początku czerwca; ale jak się
rozpocznie odwilż około połowy maja, to zwariować można – wieczny szum
staczających się strumyków tak, że trudno się zrozumieć, gdy się rozmawia
wspólnie. Ginie śnieg, a tuż pod nim już białego kwiecia pełno, a zaraz zieleń
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w pełnym toku. Najtrudniejsza to aprowizacja, wszak w bliskości miast i siół
brak żywności, a cóż dopiero w takiej odległości. Kawa tu nieznana, herbaty nie
ma, mąka skąpa, lecz jakoś zawczasu pomyślał o tym Pan Inżynier i tak: za
herbatę służyła „czaga”, czyli grzyb z brzozy, zaś za omastę chleba ze solą,
dziki czosnek, którego tu pełno. Zwierzyny jakkolwiek tak daleko to i nie ma,
a ryby są, lecz siecią łowić ich nie można, gdyż jeziora są tak zatarasowane
korzeniami drzew potopowych (potopionych), że sieci się porwą. Można upolować łosia lub niedźwiedzia, lecz i to trudno, gdyż zwierzę żyje daleko od
osiedli ludzkich li tylko czasem zabłądzi.
Nastają dekrety i rozporządzenia władz bolszewickich. „Nie wolno nikomu
miejsca zmieniać, trwa spis ludności” – to rozporządzenie [ważne] do odwołania,
kiedy ono nastąpi nie wiadomo. Częste są przyjazdy władz i kontrola, naginanie
do szeregów bolszewickich, jako ochotników dla walk w oddali, czyli pograniczu, częste zebrania i chwalby, czego to już nie zrobiono w tak krótkim czasie itd.
Nakazano [nam] remontowanie dróg w dni niedzielne, jako dobrowolne i bezpłatne zaś, kto się nie podporządkował rozkazowi, podejrzany był o kontrę.
Wszystko to miało iść (działać) jak pamperek uwiązany na sznurku i pociągany
fika rękami i nogami. Oto sowiecka władza dla „wsiech proletariuszy", nie ma
„wojenno plennych”, istnieje „sobak”, „swołocz białogwardiejcy”.
Chcąc od ludzi coś mieć, trzeba też dać, jeżeli się nie daje, a raczej za
wiele zabiera, to [wszystko] na psy schodzi i tak też było w rzeczywistości.
Cały zapał jak się podniósł, tak też i zgasł na miejscu.
Rozpoczął się czas pełnej wiosny, dookoła zieleń i kwiaty, a wdychało się
czystego powietrza górskiego ile się zmieściło, zwiedzało się szczyty gór, spoglądało się na zachód ku Ojczyźnie, ku niebu czy czasem nie zlituje się Bóg
i nie ześle jakiegoś zabłąkanego lotnika. Ale nic prócz skrzydlatych ptaków,
komarów i małych żółtych uprzykrzonych muszek i natrętów, których nie można się opędzić, pełno też szczurów i chomików, jaszczurów i robactwa. Dojrzewa pierwszy owoc smrodyni, dzikie, czarne świętojanki, krzewów bardzo wiele
od podnóża do szczytów gór, a duże, a wiele, jak oblepione. Trafiają się czerwone, lecz mało, a to nasza rozkosz, bo do chlebusia to dobre, jak marmolada
i długo trwa zbiór, bo przecież ich nikt nie rusza prócz ptaków i może niedźwiedzi, których tu mało się widzi; ale prawda raz się uśmiałem, jaki to leniuch
z niedźwiedzia.Pan M. [mówi]: zobaczymy czy on też uciekać umie, nuże go na
muszkę, ale on daleko, to trudno, jak tylko posłyszał huk i syk koło siebie, to
w mig był u szczytu obserwując potem na czatach czy czasem nie obława. Obserwując go lornetką dokładnie się widziało jak sobie objadał jagody i co chwila
unosząc [łeb] w górę, śledził czy wszystko spokojne.
[Wspomnę] epizod, jaki mi opowiadał jeden z tubylców, iż jeszcze przed
wojną był tu jeden sztygar dla prowadzenia robót odkrywczych. Pewnego razu
wyszedł też sobie i nie myśląc nic złego, posunął się dość daleko rozglądając się
po górach i wyszukując próbnych miejsc [do] rozpoczęcia [kopania] sztolni.
Tak idąc zabrnął w oddaleniu o kilka kilometrów. Zachciało mu się pić, a nuże
są jagody, poczyna gasić pragnienie nie uważając. Wtem spostrzega olbrzymiego niedźwiedzia w oddali 60-ciu kroków, również raczącego się jagodami. Nie
mając żadnej broni przy sobie, z trwogi podniosła mu się czapka na głowie, co
tu robić, myśli, uciekać – za daleko, wołać o pomoc – zdradzi się, a może
niedźwiedź go nie widzi? Postanawia przeczekać, co się stanie, czy niedźwiedź
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i on się nie rozejdą? Koniecznie niedźwiedź go nie widział, ale co gorsze, ponieważ nosek miał dobry, więc idzie od krzaka do krzaka jagód i właśnie zbliża
się w tę stronę, owe leniwe zwierzę. Co tu robić, myśli, aby tylko nie uciekać
i nie zdradzić się, bo inaczej już koniec, bo mnie zdusi ten potwór. Był tam
ogromnych rozmiarów krzew, a w środku stała Matka Cedra ze swymi wartościowymi i bardzo pożywnymi nasionami. Chwila kulminacyjnego wyczekiwania i oto staje on na dwóch łapach i poczyna obwąchiwać, a potem oblizywać
sobie łapy i buzię i wolnym krokiem idzie „na postuche” z drugiej strony krzewu. Dychać, mówił sztygar, już nie umiałem, lecz cóż robić, nie dać się tylko
widzieć (zauważyć), lecz [to]stworzenie, co robi? Wącha i obchodzi dookoła,
leniwie i nic nie znajdując odchodzi i zrywa krzewy wokół i znosi obok Cedry;
ten drży ze strachu, co to będzie? A on naznosił stos tego , znów leniwie obchodzi dookoła, stanął, popatrzył do góry na Cedre, oblizując się miał niby zamiar
na owym chruście położyć się i odpoczywać. Ale wtem dzieje się rzecz ciekawa, otóż owe nasiona Cedry są bardzo pożywne i istnieje pewien ptak, który
jest bardzo zazdrosny o oberwanie tych szyszek z nasieniem, gdyż jest to jego
pokarm, a i rezerwuar zimowy. Skąd się wzięła owa cedrówka, bo tak zwany
jest ten ptak, nie wie, bo ich w pobliżu nie widział; i odleciała. Za chwilę przylatuje ich kilkanaście sztuk, i nuże takie awantury robią, że leniuchowi naprzykrzyło się, dalej w podróż; przeciągnął się polizał łapy i odszedł sobie z powagą
nawet się nie obejrzawszy, a i wrzask ptaków się uspokoił, sztygar zaś odetchnął i wrócił do domu opowiadając swą przygodę.
Cedra jest to rodzaj drzewa iglastego, podobny wyglądem do sosny, jądra
w szyszkach są wielkości słonecznikowego nasienia. Nasionami z kilku takich
szyszek, można się nasycić, gdyż pół funta nasienia cedrowego, ma wartość [kaloryczną] pół funta mięsa, nic też dziwnego, że i ludność jest na nie pożądliwa, bo
smak nie ulega [jakości] laskowego orzecha, jedynie trąci żywicą, jeżeli się naraz
dużo ich używa. Cedrówka, to ptak nieco mniejszy od gołębia szeroko polnego.
Jeżeli ktoś chce nabrać owych szyszek, to musi to zaraz uczynić, gdyż pozostawienie oberwanych do następnego dnia, jest stracone. Może by kto powiedział, że
żadnego ptaka tam nie widział, ale one go widziały i nie ujdzie to ich spostrzeżeniu. Jak zaznaczyłem, iż Cedry są rzadko spotykane, ale są , lecz z bardzo gładką
[korą] i wysokie z obszernymi koronami, zatem i trudne do zrywania [szyszek].
Łatwo zaś przyjdzie to cedrówce do zbiorów swej zdobyczy i usunięcia (ukrycia)
jako zapasowego pokarmu [na zimę] tak ulubionego.
W pobliżu, znajduje się tuż przy drodze cmentarz maleńki, groby są poniszczone, krzyże zbutwiałe, leżą tam biedni, opuszczeni, bo chowani bez kapłana katolickiego i przygotowania na drogę ostateczną. Z trudnych do wyczytania napisów wynika, że spoczywają tam Rosjanie, ale jest i kilka nazwisk
polskich, a może są to zesłani na Sybir Polacy; pomyślałem sobie niech wam
i ta obca ziemia lekką będzie, i niech im Bóg przewinień nie pamięta. Smutno
zrobiło mi się na duszy; gdybyś tak musiał tu legnąć nikt by o tobie nie pamiętał, bo zdaje mi się rzadkością tam wstępuje noga ludzka.
Jak to się mówi, być w Rzymie, a nie widzieć Papieża? Więc postanowiłem odwiedzić okoliczne góry. Jest góra Ararat i Śnieżna, z której śnieg przez
całe lato nie stopnieje, a raczej może od wieków tam leży. Raz w święto wybrałem się na Ararat, jest to góra w tej okolicy najwyższa, góra z zastygłym kraterem, szedłem na nią od 10-tej do 2-giej po południu. Lej krateru mierzy ze 100
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metrów kwadratowych, na kilka metrów wklęsły. W kraterze leżą ogromne bloki kamienne we wszystkich kierunkach i nie ma tam żadnej roślinności. Zamierzałem wejść w krater, lecz ledwo kilka postąpiłem kroków, rozległ się świst,
pisk robactwa czy szczurów. Byłem sam jeden, więc z obawy cofnąłem się.
Wracając wszedłem na górę Śnieżną, a że było gorąco, pomyślałem, że się
ochłodzę przy obserwacji góry. Na wierzchołku nie ma śniegu, lecz jest w bliskości szczytu w zagłębieniu i od północy. Leżący śnieg ma kilka metrów grubości, słońce go nie dosięga nawet w największym żarze dnia i nie może też
stopnieć, gdyż brzeg jest dość wysoki i nigdy roztopiona woda wszystka nie
odpływa. Dlatego też przez krótkie lato śnieg nie stopnieje. Zdjęty ciekawością
grubości śniegu, szukam żerdzi i wybrałem wybielony, suchy cztero metrowy
świerk. Wbiłem go zaledwie dwa i pół metra, lecz więcej nie próbowałem, gdyż
śnieg był za mocno zbity, a raczej może tyle tylko stopniał, gdyż chodzić można
było po nim jak po ziemi; ochłodziłem się, odpocząłem i wracam. Ślady ludzkie
są wszędzie, gdyż gdzie się odwrócić leżą rozkuwane kamienie po szukaniu
złota; wielu, wielu musiało już tu przechodzić i oglądać one wyżyny. Obserwując tak wszystkie strony świata, same szczyty gór, gdzieś w oddali na południu
białe, to zapewne i śnieżne. Również ciekawy jest urok górski, osobliwie strona
południowo zachodnia, jedna góra ma barwę zieloną i czerwoną, sosna i czerwono kwitnąca roślina nieomal do szczytów, miejscami inna, cała zielona, bo
młody porost brzozy zagaja kwiecie, które jest żółte, inna upstrzona zielenią
młodej brzozy, czerwonego kwiatu, to znów sam biały kwiat, albo czysta łysina
góry i zeschłego drzewa tak, że siew kwiatu i drzew stale się przerzuca i rozrasta bujnie. W dolinach krzewy przeróżne małe polanki, małe strumyki, a trawy
i zielska różne [wysokie] na dwa metry; skoro ze ścieżyny zszedłby [człowiek]
o parę kroków, a się położył, to armia przejdzie i go nie ujrzy.
Kiedy to swego czasu władze tak nachodziły i odbierały resztę dobytku
rolnikom, to [oni] pouciekali w góry, tam żyli tym co mieli, a dorywczo robiono
[w polu] i sprzątano [plony]; była to walka o [swój] byt. Wszak jak człowiek
pracuje chciałby, aby plon jego pracy jemu pozostał. Złe zarządzanie zrobiło
z przyjaciół wrogów na życie i śmierć. Tak było tutaj, kiedy robiono poszukiwania, to przepuszczono oddziały, a z tyłu je wystrzelano i musiały z gór uciekać, a miejscowi przyjaciele z obawy rezygnowali z pomocy, albo we dnie pracowano, a nocą się zbrojono i napadając oddziały „czerezwyczajek” bolszewickich wycinano je w pień. Taka to walka wypadowa trwała w oddali stale i na
każdym kroku, gdzie się tylko nadarzyła chwila po temu.
Pracowałem tak dość długi czas, droga do pracy stała się dla mnie przykra w swych skutkach. Często wyczuwałem, że coś z mym sercem jest nie
w porządku, częste ataki i ściśnienia coraz to groźniejsze [spowodowały], że
byłem zmuszony prosić mego chlebodawcę Pana Inżyniera Osz. o danie mi
pracy na równinie, co też chętnie uczynił, gdy mu o tym oznajmiłem. Uczułem
polepszenie, lecz był to już miesiąc sierpień 1920 roku i strasznie mną owładnęła tęsknota za Ojczyzną, wszak już dobiegło 6 lat jak wyjechałem na wojnę
i odtąd już nie widziałem ani rodziny, ani przez ostatnie lata żadnej wiadomości.
Tak też było ze wszystkimi, którzy tam się znajdowali.
Wysyłaliśmy często kogoś do Aczyńska i Krasnojarska, taka podróż
trwała czasem i miesiąc tam i z powrotem. Dostawaliśmy też wiadomości, co
się święci i jak wyglądają sprawy, lecz [teraz] wędrować nie można, bo nie ma
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odwołania rozporządzenia rządu, jak to powyżej już zaznaczyłem. Zima się
zbliża, a tu nadziei nie widać, bo wprawdzie (przeważnie) już po połowie września można oczekiwać opadów śnieżnych. Toż dowiadujemy się przez częstych
delegatów, czegoś o wojnie bolszewicko-polskiej, zaczyna się niepokój, [mamy] tu siedzieć, a tam kraj ma się krwawić, bolało to bardzo, lecz cóż zrobić,
nie ma skrzydeł, aby pofrunąć do Ojczyzny. Dowiadujemy się o ogromie prześladowań znajdujących się tam rodzin polskich i okropnych aresztowaniach, no
jednym słowem piekło się rozlało. Zdawało mi się, że nie przeżyję tego, myślę
tylko o wyjeździe.
Przyjeżdża jeden z wysłanników i twierdzi, iż mają stawić się w Aczyńsku jeńcy wojenni z Niemiec tzw. Reichsdeutsch, to też każdy, co umiał po niemiecku, brał się i gotował do podróży. Wprawdzie nasz delegat już nie wrócił,
lecz wysłał do nas posłańca, który rad był temu, bo się tu schronił.
Ten zorganizowany wywóz z Syberii niemieckich jeńców wojennych,
powstał dzięki staraniom Niemców w Amerykańskim Czerwonym Krzyżu.
Bolszewicy zezwolili jeńcom tym na wyjazd, ale był to czas ograniczony, gdyż
gotowano się do walki z wojskami Siemionowa.
Teraz kwestia staje się okropna, gdyż Inżynierowi nie wolno zwalniać ludzi zdrowych, więc my wszyscy „chorzy” i musimy zgłosić się na badania
przed lekarza w Aczyńsku. Pan Inżynier rozumiejąc, o co chodzi, nie robił nam
trudności, a wręcz nam dopomógł w zaprowiantowaniu i podwodach. Byliśmy
lubiani to też każdy dopomagał nam jak mógł, nie żałując niczego.
Miałem jeszcze nieco z bielizny i z ubrania, którego wcale nie nosiłem,
chcąc pozbyć się balastu zbytecznego oddałem, otrzymałem za to krowę z cielęciem, 35 tysięcy rubli i 20 funtów sucharów na drogę, a to najważniejsze być przygotowanym na podróż nie wiadomo jak długo trwającą. Cielę zabito i był z niego
obiad pożegnalny, zaś krowę podarowałem pozostającym jeńcom węgierskim.
Pożegnawszy się serdecznie wyjeżdżaliśmy w początkach września 1920
roku. Był to czas ostatnich zbiorów, trudne były podwody, gdyż konie były
w dalekiej pracy na roli, szło się pieszo [głównie], a jechało czasem.
Około 14-go września byliśmy już koło Aczyńska; szło nas 24-ech ludzi,
Niemców i Polaków razem. Kiedy przechodziliśmy tam skraw[ek] górski, natrafiliśmy na pokład węgla, który wychodził na powierzchnię ziemi, wkoło rozkopisko kiedyś rozpoczęte przez ludność miejscową, wybierano [z niego], lecz
teraz zaniechano. Grubość pokładu na powierzchni wynosiła 5-6 stóp. Oto skarby, których nie ruszono jeszcze miejscami. Także i kopalnie w Anżerce, tzw.
„anżerskie” stoją, gdyż zbudowali je Angliczanie wiec przy rozruchach rewolucyjnych poniszczono windy i części maszyn pozabierano, aby uniemożliwić
eksploatację tego tak ważnego kruszcu opałowego.
Jesteśmy w Aczyńsku, nazywa się, że pociąg jest gotowy i wnet będziemy odjeżdżać. Wre gorąca praca badań, stwierdzeń i zapisów; badania trwają
całymi dniami, trzeba było opowiadać gdzie się ma rodzinę, jak się nazywa,
miejscowość jaka, rodzina itd. Pełno szpiegów, podsłuchiwaczy różnych narodowości, Węgrów, Niemców, Żydów, którzy ciągle stawiali nowe i zawiłe pytania; szło mi gładko lecz byli tacy, którzy się plątali, nie znając miejscowości
kwestionowano ich pewność, odsyłano, pouczaliśmy ich jak było możliwe, no
i w końcu sprawa załatwiona, mamy iść na dworzec, a tu naraz zmiana, odjazd
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odłożono do następnego dnia i tak to trwało kilka dni, chodziliśmy na dworzec
i z powrotem. Nagle wychodzi rozporządzenie, że każdy ma wracać na swe
miejsce pracy, gdyż pociągu nie ma i nie odjedziemy do czasu [nowego] rozporządzenia. Takie to różne stawiali przeszkody nie chcąc pozwolić na wywiezienie Niemców. Komisja Czerwonego Krzyża jednak działała i skrzętnie przeprowadzała rejestrację.

Paszport Andrzeja Niedzieli Nr 582 wystawiony przez Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej na Syberię w Harbinie 10 listopada 1920 r.

W Aczyńsku było około setki ludzi, lecz nie wszyscy odjechali pierwszym transportem. Na pierwszy transport przydzielono 43-ch jeńców, resztę na
drugi. Ogłaszają komunikat, że pociąg jedzie i mamy iść na dworzec. Kiedy po
całodziennym czekaniu pociąg nie przybył, kazano nam iść z powrotem; idziemy smutni lecz przechodząc koło komendantury, wybiega Węgier uradowany
i woła: „Kamerad, heute fahrt nach Haus”, śmiejemy się z niego, a on pokazuje
nam pismo i twierdzi to samo, że „heute fahrt nach Haus”. Zawracamy i idziemy z powrotem w niedowierzaniu, czekamy znów całą noc i następny dzień, aż
dopiero o pół do jedenastej wieczór nadjeżdża pociąg towarowy i tym pociągiem wieszając się gdzie było można, jedziemy do Krasnojarska, zimno i głodno, bo nawet wrzątku na stacjach nie było można dostać. Lecz czym jest głód
i chłód na wspomnienie jazdy do kraju.
Już dowiedzieliśmy się czegoś od konduktorów, że jest wojna między
Polską i bolszewią. Jak tam się walki toczą nie wiedzą, a reszty można się domyślać bo mają obawy wypowiedzenia czegoś nieostrożnego. Wojska, „czerezwyczajek” i szpiegów pełno na każdym przystanku. Jadąc natrafiłem na kon-

Od Klukwiennej do Harbina
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duktora Polaka, który mi mówił o walkach w Polsce, że bolszewicy już się bardzo daleko posunęli, że w Krasnojarsku i innych miastach już były mapy pokazujące, iż wojska ich stoją pod Warszawą, że były plakaty głoszące, że „zawtra
utrom budiem użynat w Warszawu”, to znaczyło, że „jutro rano będziemy robić
śniadanie w Warszawie” i że te mapy i karty długo pokazywano, później znikły
i ich więcej nie ma. Twierdził, że tam coś się stało, o czym nie mówi się głośno
i nie pisze. Mówiliśmy sobie szczerze, bo widać było, że kochał też Polskę, bo
czasem aż mu się łzy potoczyły; tuż, przed Krasnojarskiem pożegnał mnie
i poczęstował machorką. Znikł, nie widziałem go więcej; chcąc się dowiedzieć
jego godność obserwowałem, ale nadaremnie.

Paszport Andrzeja Niedzieli oraz wiza wojskowa nr 565
ważna na okres trzech miesięcy, od 15 listopada 1920 r. na powrót do Polski
przez Chiny, Japonię Włochy, Francję i Anglię

Ostatecznie dojechaliśmy do Krasnojarska; zaledwie pociąg stanął, już
[pędzimy] galopem do drugiego pociągu, do dwóch wagonów wcześniej przyczepionych; tam już czekano na nas od dwóch dni. Parowóz daje sygnał i odjeżdżamy, ale od wagonu do wagonu chodzi kontrola wojskowa i stwierdza,
legitymuje i tak przebiega cała podróż do samego Irkucka, na każdej stacji rozkazują wychodzić z wagonów, przeprowadzają badanie i przeglądanie wagonów, oglądano[dokumenty] na wszystkie strony, że człowiek ciągle drżał, gdy
zaś kogoś schwytano, co też miało miejsce, to odprowadzano jak bandytę
z nałożonymi bagnetami.
Irkuck to stacja bajkalska, obok Bajkał, wielkie jezioro 100 km długie, do
50 km szerokie; (prosty dojazd koleją do drugiego brzegu, także dojazd prosto
do kolei 25 km), jednakowoż objazd dookoła, to dzień drogi przez 34 tunele
ciągnące się nad brzegiem jeziora, czasami na kilkunastu metrach wysokości na
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krawędzi brzegu. Dojeżdżając brzegu jeziora widać jak leży na dnie zatopiony
statek z roku 1905-go; jak nas informowano, w czasie wojny rosyjsko – japońskiej, aby skrócić objazd tzw. „na prostuche”, wybudowano kolej prosto na
lodzie na przeciwległy brzeg i złączono dla spieszniejszego przetransportowania
wojsk rosyjskich, odtąd leży ten statek nieruszany. Ponieważ zima tu najsroższa, to i jezioro grubo zamarza, więc było to możliwe. Ale była przeszkoda, bo
tor był pojedynczy i trzeba było czekać, aż dwa pociągi przejadą, gdyż tu właśnie mogły się mijać. Tak, więc jeżdżono "na prostuche", aż się lód od spodu
skruszył, gdy puszczono 2 pociągi [jednocześnie], pociągi zatonęły całkiem,
a i wojnę z Japonią przegrano. Pod wieczór byliśmy już na przeciwległym brzegu. Muszę dorzucić, że Bajkał z brzegu był na 5-6 metrów głęboki, a na spodzie
[było] widać pokład białego marmuru. Woda bardzo czysta, że dno widać całkiem dobrze.
Dojeżdżamy buforu, czyli pogranicza od strony Rosji, do miasta tegoż
„państwa buforowego” Wierchnieudinsk (od 1923 r. nazywa się Ułan Ude)
i tam [są] bolszewicy, jeno w nieco innej formie; przesiadamy do innego pociągu, jedziemy aż do stacji Gongota, jako granicy buforu.
Tutaj jest już pociąg mandżurski, przesiadamy się by jechać na wschód
do Mandżurii. Koniecznie znów rewizja, [ale chińska] szukanie ulotek, pism,
pytają czy pomiędzy nami nie ma agitatorów bolszewickich, dopiero po skończonym przeglądzie oficer chiński zezwala na wjazd dalej. Prawdziwie wolnymi poczuliśmy się od [miasta] Czyta, tu można było kupić białego chleba, napić
się herbaty, to też każdy z tego korzystał, lecz bardzo ostrożnie, gdyż nasze
żołądki nie były zwyczajne, trzeba było ostrożności, a już osobliwie z mięsnymi
potrawami, których już tu nie brakowało. Tu rozdał też Czerwony Krzyż
wszystko, co było każdemu potrzebne, było tu wiele skrzyń z rzeczami i każdy
mógł się przyodziać przyzwoicie od stóp do głów. Natomiast w Mandżurii stał
nasz Sanitarny Pociąg, by go każdy widział jak tu pojedzie i przypomniał sobie,
że tu jest już wolność.
Zrobiło mi się mokro na nosie, na to wspomnienie, gdy ujrzałem oficera,
który tu po to pełnił służbę, by dalej kierować Polakami.
Zabrałem swój tłumoczek, pożegnałem Niemców i trzecią klasą pociągu
odjechałem do Charbina, a ze mną 34 wojaków, reszta jechała aż do Charbina
z Niemcami i zdaje się po tygodniu dojechali, a było nas razem 84 z V-tej Syberyjskiej Dywizji. Jechało tu wielu Polaków, lecz bojąc się wojny polskobolszewickiej, o której tam dokładnie nic nie wiedziano, woleli jechać z Niemcami. Transport ich jechał na Władywostok.
Podróż [moja] trwała od początku września, a 16-go października 1920r.
znalazłem się w Charbinie. Przyjechaliśmy szczęśliwie, ale ponieważ nie byli to
jeszcze wszyscy jeńcy, długo czekaliśmy spodziewając się przyjazdu następnych pociągów. Lecz stało się inaczej, gdyż następny pociąg już nie dotarł do
mety, bo rozpoczęły się walki, a on został w środku; ludzie uciekali z pociągu
i jedni dostali się w gradzie kul na wschód, inni zostali cofnięci, a dużo legło.
Tak zakończyła się ewakuacja, w której to dużo Polaków przedostało się na
Daleki Wschód. Ostateczny rezultat był taki, iż 84-ech dotarło do Charbina.*
*
W tekście autora wspomnień, pisownia „Charbin” zgodna z dawniejszą pisownią. Obecnie obowiązuje nazwa Harbin.

