RELACJE Z ZESŁANIA
By czas nie zatarł śladów naszych doświadczeń syberyjskich od wieków najdawniejszych aż po okres drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej
zakończeniu, a pamięć o tym trwała, redakcja „Zesłańca” postanowiła utworzyć nowy
dział poświęcony tej problematyce. Spełniamy tym samym prośby wielu Czytelników,
którzy przysyłają propozycje dotyczące publikowania swoich zesłańczych wspomnień,
powołując się na zeszyt „Zesłańca” poświęcony Matkom Sybiraczkom, który spotkał
się z wielkim zainteresowaniem.
Dział „Relacje z zesłania”, nawiązuje w pewnym sensie do serii „Biblioteka Zesłańca”, ukazującej się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym oraz do serii pod
nazwą „Wspomnienia Sybiraków”, wydawanej w poprzednich latach przez Komisję
Historyczną Zarządu Głównego Związku Sybiraków pod red. nieodżałowanej pamięci
Janusza Przewłockiego, pomysłodawcy tego działu w naszym piśmie. Zesłańcze wspomnienia wydawane są także w poczytnej serii „Tak było... Sybiracy”, realizowanej
przez Oddział Związku Sybiraków w Krakowie, pod red. Aleksandry Szemioth, przewodniczącej tamtejszej Komisji Historycznej oraz systematycznie drukuje je rocznik
„My Sybiracy” wydawany przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi. Mamy nadzieję,
że przez taki zabieg edytorski wzbogacimy naszą historiografię o cenne źródła dotyczące deportacji Polaków na Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i w inne rejony
byłego Związku Radzieckiego. (red.)

*
Klara Rogalska – Z „nieludzkiej ziemi” do Polski
Rok 1945, ucichły wiadomości o działaniach wojennych. Ci, którzy przeżyli front wracali do rodzinnych domów. Dla nas Polaków zabłysło światełko
|w tunelu. Rozpoczęły się pertraktacje ze Stalinem w sprawie powrotu do Polski. Wyjazdem do Ojczyzny, wydawaniem dokumentów i wszelkimi sprawami
zajął się Związek Patriotów Polskich. Władze sowieckie stwarzały różne trudności np. uważały, że dana osoba, która przed wojną mieszkała na Kresach
Wschodnich, nie była narodowości polskiej lecz białoruskiej czy ukraińskiej.
Wreszcie moja rodzina – Ojciec, Mama i ja (2 braci i siostra opuścili „gościnną ziemię sowiecką” z wojskiem Generała Władysława Andersa) o pokonaniu wszelkich trudności uzyskała zgodę na wyjazd do Polski. Kołchoz, w którym przeżyliśmy sześć trudnych lat opuszczaliśmy jako ostatni, Ojciec był
przedstawicielem Związku Patriotów Polskich i do jego obowiązków należało
dopilnowanie, aby z podległych mu kołchozów wyjechali wszyscy Polacy.
Był początek lipca 1946 roku i jak w tę stronę, tak i teraz dojechaliśmy
ciężarówką do stacji Pietropawłowsk w północnym Kazachstanie. Razem
z nami jechały jeszcze trzy rodziny. Zegnała nas cała wieś. Trzeba przyznać,
że na przestrzeni 6 lat zesłania zżyliśmy się z tą ludnością, pomagaliśmy sobie
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wzajemnie, była przecież wojna, a mężczyzn w l939 roku, na potem w 1941
zabrano na front. Jednak tym razem bez konwojentów zajęliśmy miejsca
w wagonach towarowych. Nikt nas nie poganiał. Były to takie same wagony,
jakimi w 1940 roku jechaliśmy na zesłanie. Ale tym razem drzwi były otwarte,
a na postojach mogliśmy wychodzić na perony. Na drogę otrzymaliśmy trochę
konserw rybnych i mięsnych z darów UNRRA*, która przesyłała jedzenie
i odzież dla Polaków na zesłaniu.
Po rozlokowaniu się w wagonach ruszyliśmy w drogę do Ojczyzny –
radość nasza była nie do opisania. Tylko w sercach tych, których bliscy spoczęli
w mogiłach rozrzuconych po kazachstańskich stepach, pozostał żal. Wreszcie
przejechaliśmy Ural. Mogliśmy podziwiać piękno i ogrom tych gór. Wjechaliśmy do Europy. Często na postojach podchodzili do nas ludzie i prosili o chleb.
Z niektórych wagonów dochodziły śpiewy polskich piosenek patriotycznych
i religijnych. Widzieliśmy też zniszczenia, jakie pozostawiła po sobie wojna.
W przeciwnym kierunku jechały pociągi wojskowe, to zmęczeni trudami wojny
żołnierze wracali do domów, do ojców, matek, żon i dzieci. Do granicy
z Polską towarzyszył nam rosyjski konwój. Dopiero na granicy zasalutowali
i pożegnali nas okrzykiem „praszczajtie” i odeszli.
Wreszcie byliśmy w upragnionej Ojczyźnie. Nie pamiętam nazwy miasta
granicznego, ale wiem, że była wielka radość wyrażająca się śpiewem
i modlitwą. A gdy zatrzymaliśmy się na jakiejś kolejnej stacji i otworzyliśmy
drzwi, posypały się w naszą stronne kamienie, a ktoś krzyknął: „to wracają
Żydzi”! Zamknęliśmy wagony i pojechaliśmy dalej. Wcześniej wiele osób
wysiadło na grodzieńszczyźnie, z nadzieją, że zastaną tam swoje domostwa,
tak jak przed wywózką.
Niestety rzeczywistość okazała się tragiczna, zamiast domów były tam
tylko ruiny, czasem pozostała tylko stodoła. My jechaliśmy dalej. Wreszcie
dotarliśmy do Warszawy. Zatrzymali nasz transport na moście kolejowym, pod
którym płynęła Wisła. To, co zobaczyliśmy po otwarciu drzwi było przerażające. Cała Warszawa w ruinach. Dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę jak ogromne zniszczenia przyniosła ta wojna. Na moście stali żołnierze, podchodzili do
nas, rozmawiali, pytali skąd i dokąd jedziemy? Jeden z nich podszedł do naszego wagonu i chciał żebym wysiadła. Miał pod Warszawą dom po rodzicach
i chciał się ze mną ożenić. Mówił, że zawiozą nas na „ziemie odzyskane”.
Oczywiście jego propozycji nie przyjęłam i potraktowałam ją jako żart.
Gdy pociąg ruszył zaczęliśmy się zastanawiać, co to są te „ziemie odzyskane”?
Wreszcie dojechaliśmy do Poznania. Tu wyjątkowo pociąg zatrzymał się
na dworcu. Ludzie podchodzili do nas, podawali jedzenie, picie (lipiec był bardzo gorący) Niektórzy z ciekawskich robili nam zdjęcia. Część wagonów
skierowano do Szczecina, nasz zaś pojechał na zachód. Dojechaliśmy do Myśliborza i tu kierownik pociągu prosił abyśmy wysiedli, bo to jest już koniec
*

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) –
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy utworzona
w 1943 roku w Atlantic City, z inicjatywy USA, W. Brytanii, ZSRR i Chin, której
celem było przyjście z pomocą, po zakończeniu działań wojennych, krajom
atlantyckim najbardziej dotkniętym wojną, między innymi Polsce. W 1947 roku
organizacja została rozwiązana.

RELACJE Z ZESŁANIA

61

podróży, dalej już tylko granica niemiecka. Powstał popłoch, płacz, ze względu
na świadomość, że „dopiero wyrwaliśmy się od Ruskich, a tu Niemcy”.
Kierownik uspakajał, ludzie z powrotem wsiadali do wagonów.
W pewnym momencie mój Ojciec zauważył kobietę i mężczyznę z opaskami
Czerwonego Krzyża. Oni również nas uspokajali i mówili, że tu jest Polska.
Ulokowano nas w ogromnej sali budynku, w którym podczas wojny był szpital
wojskowy. Na drugi dzień przyszli do nas przedstawiciele PUR-u (Polski Urząd
Repatriacyjny). Przywieziono żywność, otrzymaliśmy pieniądze i zaczęto
przydzielać mieszkania. Rozpoczynaliśmy nowe życie, ale to już inny temat.
Do Polski przyjechałam w dniu 22 lipca 1946 roku – w drugą rocznicę
uchwalenia tzw. Manifestu Lipcowego (Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego) ogłoszonego w lipcu 1944 roku w Chełmie. Pierwsze kroki skierowaliśmy do kościoła, aby podziękować Bogu za szczęśliwy powrót
do Ojczyzny z odległego Kazachstanu.

*
Zygmunt Fabiński – Nareszcie przyszedł ten dzień
Pamiętam jak podczas wigilijnego opłatka, który był ostatnim na
zesłaniu, Mama dzieląc się z nami kromką czarnego chleba powiedziała,
że w następnym roku będziemy już zapewne w rodzinnym kraju. Gdzieś
od połowy roku 1945 zaczęli pojawiać się w naszym posiołku czerwonoarmiejcy powracający z wojny. Niektórzy z nich byli kalekami. Pamiętam jednego bez
dłoni, którą urwał mu granat, jak mówił przysiadując na kołchozowym podwórzu. Często otaczała go gromadka dzieci, którym opowiadał o dalekim kraju,
w którym walczył „z giermańcami”! Ciekawił nas opis jego czynów bojowych,
o których tylko nieraz wspominał.
Wśród powracających z frontu byli najczęściej Rosjanie, których mieszkało najwięcej w naszej osadzie, ale powracali też Ukraińcy oraz Kazachowie,
bo wieś, w której mieszkaliśmy charakteryzowała się mieszanką narodowościową. Pamiętam, że kiedyś pojawili się w niej Czeczeńcy, których jak mówiono we wsi, przywieziono z Kaukazu. Ci trzymali się z daleka od pozostałych
mieszkańców i nie pracowali w miejscowym kołchozie. Co ranka zabierał ich
ciężarowy samochód bo pracowali daleko od osady przy jakichś robotach ziemnych, prawdopodobnie przy utwardzaniu drogi wiodącej do Pietropawłowska.
Powracający do wsi żołnierze potwierdzali, że wojna się skończyła! Ich
powroty uprawdopodobniały słowa Mamy wypowiedziane podczas wspomnianej wigilii i napawały nas nadzieją na powrót do rodzinnego domu. Zresztą
głośny kołchozowy megafon zbyt często objaśniał koniec wojny i zwycięstwo
Związku Radzieckiego. Najczęściej nadawano jakieś przemówienia, okraszone
ruskimi pieśniami. Miało to szeroki odzew i rosyjska rodzina, która mieszkała
w sąsiednim baraku żyła nadzieją, że i jej syn niebawem wróci. Stało się jednak
inaczej. Pewnego dnia otrzymała zawiadomienie, że poległ na wojnie. Podobne
informacje nadchodziły też, co jakiś czas do innych mieszkańców osady.
Kto widział podobne zmartwienia rodzinne, jest w stanie sobie wyobrazić jakie
przykrości niosły te powiadomienia o mężach i synach poległych na wojnie.
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Mimo tych powrotów z frontu, i końca wojny w naszym jednak życiu nic się
nie zmieniło. Nadal chleb był na kartki, po który wystawałem często przed kantorą
razem z innymi równolatkami lub zbierałem łupiny po kartoflach, które leżały
nieraz za stołówką. Mama chodziła do pracy w oborze i ciągle doiła krowy. Była
zmęczona i podobnie jak inne polskie rodziny oczekiwała wiadomości o możliwości powrotu do Ojczyzny. Te jednak nie nadchodziły. Smuciłem się brakiem tych
wiadomości i podobnie jak moi koledzy, z którymi przyjechaliśmy na zesłanie
w odległy kazachski step gdzie mieszkaliśmy w brudnych, zapluskwionych
i zawszonych, zimnych kołchozowych barakach.
Pamiętam jak zawędrowałem na zesłanie oraz dzień, w którym o świcie
wyrwały nas ze snu, pokrzykiwania żołnierzy aby zbierać się prędzej, pamiętam
jakieś zaglądanie do szaf i żołnierzy z karabinami trzymanymi w rękach oraz
płacz młodszej ode mnie siostry wyrwanej ze snu. Taki obraz mam w pamięci,
widzę jak Mama brała ciepłe ubrania, jakieś jedzenie i prosiła, aby nas zostawiono w spokoju. Jej płacz i zdenerwowanie nic nie dały. Przed chałupą stała
już furmanka, a w niej siedział znajomy Ukrainiec, gospodarz z niedalekiego
sąsiedztwa, który zawiózł nas do remizy strażackiej, w której było już trochę
podobnych do nas ludzi wygnanych z własnych domów. Ukrainiec ten współczuł nam i zapytał jadącego z nami żołnierza czy może na chwilą zatrzymać się
przed swoim domem, skąd starsza kobieta wyniosła zawiniątek, w którym jak
się potem okazało były kawałki słoniny, chleb i smalec owinięte w kolorową
kapą. To ona towarzyszyła nam w drodze na zesłanie, chroniąc przed zimnem,
a potem na zesłaniu ratowała nas od chłodu. Mocno obszarpana powróciła
z nami do Polski, chociaż nie do wsi opodal Tarnopola, gdzie mieszkaliśmy
przed wywózką w osadzie, w której byli tak jak i my tzw. osadnicy wojskowi.
Oni też tej samej nocy zostali wywleczeni ze swych domów i pojechali na Syberię. Tata mój walczył w oddziałach Józefa Piłsudskiego i posiadał jakieś
odznaczenia, których nie odnaleźli wspomniani żołnierze przeszukujący dom.
Pozostały więc w domu, który opuściliśmy owej nocy, gdy nas aresztowano.
Tata tego fatalnego dla dnia był poza domem, bowiem nie wrócił z Tarnopola,
gdzie pojechał na targ by kupić uprząż dla młodego konia. Potem ukrywał się
przez wiele lat pod zmienionym nazwiskiem i zmieniał miejsce zamieszkania.
Tym nowym nazwiskiem podpisywał także listy, których parę dotarło
do Kazachstanu. Spotkaliśmy się z nim po wojnie, gdy wróciliśmy z zesłania.
Na ten powrót czekaliśmy aż do 1946 roku. Pamiętam jak kiedyś przyszła
nasza rosyjska sąsiadka, której syn zginął na wojnie i powiedziała do Mamy,
że będziemy wyjeżdżać do Polski. W rzeczywistości tak też było, ale najpierw
pytano mieszkających w osadzie Polaków czy chcą tam wracać i chętnych
wpisywano na listę. Wszyscy mieszkający w naszym „posiołku” wpisali się na
ten wyjazd. Decyzja ta była chyba najwidoczniejszym rysem naszego stosunku
do „sowieckiego raju”, w którym cierpieli także sami Kazachowie, mimo iż od
wieków był to ich kraj. Kołchozem, w którym pracowali Polacy zarządzał
Rosjanin. Byli też w nim Kazachowie, najczęściej opiekujący się bydłem
wypasanym w stepie. Świetnie jeździli na koniach, a do pomocy mieli chłopców, nieraz rekrutujących się z polskich zesłańców. Pamiętam, że sam chciałem
być pomocnikiem pastucha, bo przez całe lato można było wędrować po stepie,
zamiast mieszkać w brudnych barakach i wyrzucać gnój z chlewów. Byłem
jednak za mały do tego by zostać takim pomagierem. Był nim natomiast mój
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starszy kolega, który nauczył się doić krowy, gdy pasły się w stepie i mleko
zaspakajało jego głód. Miał przy sobie pudełko po konserwach, do którego
po kryjomu doił krowę. Wiedział o tym sędziwy Kazach pilnujący tego wypasu,
nie karcił go jednak za to, ale przestrzegł, aby nikomu o tym nie mówił i uważał
na rosyjskiego kierownika kołchozu, który mógł go poważnie ukarać, nawet
więzieniem lub wysłaniem do pracy w kopalni. Pamiętam dobrze swoje po tej
opowieści wrażenie, które napawało mnie nadzieją, że jak podrosnę to też
zostanę pomocnikiem pastucha. Nie znam więcej odpowiedników podobnych
konkretnych sytuacji i generalnie nie słyszałem od starszych osób, że ci mieszkańcy stepów byli nieprzyjaźnie nastawieni do Polaków, którzy zostali tu
zesłani. Czy mogło być inaczej? Zapewne nieraz było!
Pomocnikiem pastucha jednak nie zostałem, bo skończyła się wojna
i coraz częściej przebąkiwano o tym, że Polacy wyjadą. Sposobiła się też do
tego Mama, która nieraz suszyła na słońcu kromki chleba, by mieć je na drogę
powrotną, i nie wiem, jakim sposobem uzbierała trochę mąki. Przynieśli też coś
z jedzenia dobrzy Kazachowie i Rosjanie, z którymi byliśmy barakowymi sąsiadami. Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment powrotu. We wsi pojawił
się jakiś Polak, który rozmawiał z rodakami i zbierał od nich dane osobowe
potrzebne do list wyjazdowych. Nas była trójka – Mama, siostra i ja. Po pewnym czasie od tej wizyty dostaliśmy trzewiki i jakieś odzienie. Pamiętam,
że otrzymałem szerokie spodnie, o długich nogawkach. Podwijałem je parę razy
by nie przeszkadzały w chodzeniu. W spodniach tych wróciłem do Polski,
ale jeszcze przed podróżą Mama obcięła część długich nogawek.
Oczekiwania na wyjazd przedłużały się. Nastał maj 1946 roku i dość niespodziewanie przyszedł list od Taty. Informował w nim, że nastąpiła zmiana
granic, a Tarnopol, Stanisławów, Lwów i okolice nie należą już do Polski, bo są
w granicach Ukrainy, a my, gdy wrócimy do kraju to zamieszkamy gdzieś
w zachodniej jego części. Wyjechaliśmy z Kazachstanu w maju. Odjeżdżających Polaków żegnała cała wieś. Dowieziono nas ciężarowym samochodem do
Pietropawłowska, a stamtąd w wagonach towarowych podążyliśmy do upragnionej Polski gdzie oczekiwał na nas Tata i reszta rodziny. Ten krótki opis
zesłańczego bytowania to obraz prawdziwy, skrótowy, bez szczegółów, ale też
bez jednostronności. Drugi wątek życia po powrocie z zesłania, to już inny
temat o zróżnicowanej faktografii ludzkiego losu.

*
Jadwiga Chorąży-Kwapiszewska – Wspomnienia
wojenne córki leśnika z Puszczy Białowieskiej
(Fragmenty)
To było naprawdę.
Prawie pół wieku milczenia o ludziach niewinnych, zrywanych w środku
nocy, przestraszonych i pędzonych na Sybir całymi rodzinami z małymi dziećmi i garstką dobytku, często przypadkowego.
Już teraz można o wszystkim mówić i pisać. Wiele jest książek i publikacji na ten temat. Sybiracy chcą mówić i dużo mówią. Jest to na pewno jakaś
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forma odreagowania duszonych w sobie przeżyć. Chociaż szczegóły przejść
są różne, to przeważnie zaczyna się „10 lutego 1940 roku”. […]
O zsyłce leśników z Puszczy Białowieskiej do Gromatuchy opisała
bardzo szczegółowo Pani Aniela Parowacz pod pseudonimem Anna
Mironowicz we wspomnieniach „Od Hajnówki do Pahlawi” wydanych przez
„Editions Spotkania”.
Pani ta była tam, na Syberii moją nauczycielką. Jako dorosła osoba miała
szansę więcej zapamiętać, a i patrzyła innymi oczami niż dziecko. Po przeczytaniu jej wspomnień, wiele we mnie odżyło. Stanęła w oczach bezwzględna
tajga, która może jako okaz przyrody, jest piękna dla patrzących na nią ludzi
sytych, właściwie odżywianych i spokojnych, że po tej przygodzie wrócą do
ciepłych domów. Myśmy mieli wszystko na odwrót i w tej okropnej bezsilności
trzymała nas jedynie wiara, że tylko Bóg może nas wrócić na „Ojczyzny łono”.
Chcę opisać tylko to, co sama pamiętam oraz to, co moi rodzice
przeżywali i relacjonowali mi później. […]
Wybuch drugiej wojny światowej zastał nas w Hajnówce, gdzie ojciec
był nadleśniczym Nadleśnictwa Hajnówka.

Nadleśnictwo Hajnówka, zdjęcie wykonane w 1937 roku.

Po drugiej stronie ulicy było Nadleśnictwo Leśniańskie, gdzie mieszkali
państwo Eleonora i Michał Tomaszewscy. Pan Michał był nadleśniczym w tym
Nadleśnictwie. Pani Ela była częstym gościem mojej Mamy, szczególnie przed
urodzeniem mego braciszka, bo sama nie miała potomstwa i przeżywała
to oczekiwanie z wielką radością. Mama ją bardzo lubiła i ceniła, ale okropnie
obawiała się, że zapatrzy się na jej nos, który stanowił najmniej udany element
jej twarzy. Długo potem się śmiano w rodzinie, że Staś ma nos pani Eli, dopóki
nie ukształtował mu się własny dojrzały format.
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Parę dni po wybuchu wojny przyszło rozporządzenie, że wszyscy mężczyźni leśnicy mają ewakuować się w stronę granicy wschodniej. Mama powiedziała, że samego ojca nie puści i jedziemy całą rodziną razem. Naszą pięknie
utrzymają parę koni (kasztan i gniady) zabrało (za pokwitowaniem) wojsko
polskie, więc ojciec kupił silnego siwka. Zaprzężono go do wozu, naładowano
trochę rzeczy i suchego prowiantu, usadowiliśmy się na wozie i pojechaliśmy
do Hancewicz (położone między Łunińcem a Baranowiczami) gdzie mieszkali
wujostwo Mościńscy (młodsza siostra Mamy) z babcią Julią. Dojechaliśmy
do Prużany, kiedy dowiedzieliśmy się, że sowieci przekroczyli nasza wschodnią
granicę. Był to „nóż w plecy” i pamiętny dzień 17 września 1939 roku.
Dalsza podróż była bezcelowa, musieliśmy zawrócić z powrotem do
domu. Wszędzie były już białoruskie patrole i częste legitymowanie. Pamiętam,
jak dziś, scenę kiedy wywleczono ojca, postawiono go pod ścianą jakiegoś
budynku i przykładano mu rewolwer do skroni. Blada Mama usiłowała coś im
wytłumaczyć. Bardzo przeszkadzały im „białe ręce” ojca. Na szczęście nasz
stangret poświadczył, że ojciec nie był „krwiopijcą” i puścili nas. Pojechaliśmy
dalej do Hajnówki. W domu zastaliśmy istne pobojowisko. Wiele rzeczy
skradzionych, a reszta porozrzucana na stosy. Nam kazano się przenieść do
sekretarzówki Nadleśnictwa Leśniańskiego i tam mieszkaliśmy do wywiezienia
– 10 lutego 1940 roku.
Pan Michał Tomaszewski nie wrócił z ewakuacji (zginął w jakiejś
strzelaninie z patrolami białoruskimi), a pani Ela była u nas częstym gościem.
Wiem, że słuchali z ojcem Londynu, komentowali wydarzenia i ciągle czekali
na decydujące ruchy państw alianckich.
Kiedy radio nic ciekawego nie nadawało, to pani Ela stawiała kabałę
i starała się znaleźć jakieś pocieszenie. I w taki właśnie sposób dnia 9 lutego
rozłożyła karty, spojrzała, żachnęła się i prędko je zebrała. Przerażona
powiedziała do mojej Mamy: „Takiej karty jeszcze nie widziałam. Straszna
jakaś podróż wyglądająca jak wielki pogrzeb!! Nie, to niemożliwe”.
A jednak o godzinie pierwszej w nocy zbudził rodziców łomot do drzwi.
Ojca posadzili na krześle, z pistoletem przy skroni (tradycyjnie) no i słowa:
„Przesiedlamy was do innego rejonu, zbierajcie się, furmanka czeka”. Ojciec
blady, Mama roztrzęsiona, a żołnierz sowiecki popędza, żeby szybciej pakować
się. Dwóch młodych żołnierzy Rosjan, którzy mieli pilnować nas zaczęli pomagać. Mama mówi: „Jak się mam pakować jak nie mam tyle walizek?”,
a on rzecze: „Głupia”. Ściągnął z łóżka prześcieradło, wrzucił na nie pościel
i związał tobołek. Mama oprzytomniała i przy jego pomocy wyrzucała z szafy
odzież, bieliznę, albumy ze zdjęciami. Trafił się nawet wazon kryształowy –
prezent ślubny, od chrzestnego ojca, z huty Niemen. Wiązali toboły w kapy,
koce, a nawet w kilim 3,5x2,5 metra, który potem służył nam i za ściankę
działową i za posłanie. Wrócił z nami w znacznej swej części, bo był wleczony
przez lokomotywę i rozerwał się. Szybko załadowano nas na furę i zawieziono
na dworzec. Mróz był tej nocy fatalny, Mama zmarzła w nogi, bo miała tak
zwane śniegowce na obcasach a w środku pantofle. Nie pozwolili jej iść przy
saniach i efekt był taki, że odmroziła duży palec u nogi. Mnie ubrano w czarne
walonki z kaloszami, w których gosposia chodziła doić krowy.
Na stacji wtłoczono nas do wagonów towarowych. Byliśmy wcześniej
i zajęliśmy górną półkę, mieliśmy więc okratowane okienko.
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Po powrocie dowiedzieliśmy się, że okropne wrażenie czynił na patrzących nasz Stasiunio, wyglądający przez to okienko, ze smoczkiem w buzi (miał
wtedy półtora roku). Tak właśnie wyruszał na zsyłkę jeden z najmłodszych
Polaków (katorżnik).
Pierwszej nocy obudził nas straszny wrzask „z parteru”, to pan adiunkt
z Leśniańskiego dostał ataku lęku w zamkniętej przestrzeni. Potem już tylko
gwizd lokomotywy, stukot kół i na określonych stacjach odryglowywanie drzwi,
wstawianie zupy w wiadrach, wrzucanie na podłogę worka z chlebem z informacją po ile na osobę. To wszystko już ludzie opisali, dlatego streszczam się.
Po paru dniach zameldowano do „opiekujących się” pociągiem, że potrzebny lekarz, bo Mamie spuchł ten odmrożony palec u nogi i okropnie bolał.
Pamiętam jak wbiegła do nas na jakiejś stacji „doktoryca” w jasnym kożuszku,
ciepłej czapie i w takich „śmiesznych butach”. Potem dowiedziałam się, że były
to pimy – tłoczone z filcu bardzo twarde ale ciepłe. To chyba patent syberyjski.
Ojciec w czasie tej podróży ze zdziwieniem zauważył, że przodująca władza
radziecka nie odświeżyła nawet dworców od czasu pierwszej wojny światowej.
Z początku dużym przeżyciem dla rodziców było, jak wypuszczali nas:
„panie na prawo, panowie na lewo”, potem wszyscy zobojętnieli i każdy biegł
gdzie było szybciej. Niesamowite wrażenie zrobiła na mnie wspólna łaźnia
z odwszawianiem. Te tłumy nagich kobiet o przedziwnych kształtach. W pewnym momencie stanęłam jak wryta. Musiałam mieć pewnie wytrzeszczone oczy,
bo jedna taka rzekła: „Co? Baby nie widziałaś? To patrz” i zaczęła przerzucać
fałdami na brzuchu z dołu do góry. Mama mnie odnalazła i pociągnęła za sobą.
W Nowosybirsku ojciec wrócił z wędrówki po peronie (był dłuższy
postój) i powiedział: „Chodź, zaprowadzę Cię do Lali, bo w tym pociągu jadą
państwo Kwapiszewscy, ich wagon mają odczepić, gdyż część pociągu pojedzie
na południe.” Spotkanie i pożegnanie było krótkie, ale pamiętam dobrze kotkę
Pusię, siedzącą na posłaniu obok Mamy Kwapiszewskiej.
My pojechaliśmy w stronę Krasnojarska. Wyładowano nas na stacji Marinsk i załadowano na ciężarówki. Dojechaliśmy do Makaraki. Jest to port na
rzece Kija i spora osada. Po przenocowaniu w poczekalni portowej dalej wieźli
nas saniami po lodzie zamarzniętej rzeki Kiji.
Dowiedzieliśmy się później, że w tym rejonie częste były zamiecie śnieżne, ale zawsze w pewnym czasie ustawały na około 10 dni. Wówczas mobilizowano okoliczną ludność do odśnieżania rzeki, a następnie po lodzie transportowano zapasy żywności itd. w górę rzeki na cały rok. W ciągu roku tylko poczta kursowała na koniach, które ze względu na pryszczycę zmieniano
co 25 kilometrów.
Gromatucha
Po ponad miesięcznej podróży z Polski dobrnęliśmy do posiołka Gromatucha. Była to niewielka osada górnicza, wyeksploatowanej już kopalni u podnóża gór Sajańskich. Chałupa drewniana 4x4 metra z piecem ruskim musiała
pomieścić trzy rodziny (12 osób). Jak się napaliło, a chatę obsypał śnieg,
to było nawet zbyt ciepło, ale przez otwierane drzwi wchodził ostry mróz.
Nasz Stasiunio dostał biegunki, bo mleko od krów miejscowych, którego
trochę Mama z trudem zdobyła, trzeba było mocno rozcieńczać dla naszych
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żołądków, a o tym nie byliśmy dokładnie uprzedzeni. Przychodził do nas lekarz,
stara poczciwina, nawet niezły fachowiec, ale leków nie było za dużo. Siedziba
jego była przy szpitalu w miejscowości Udarnoje, za sąsiednią górą.
Wszystkie osady były tam w kotlinach górskich zwykle w dolinach rzek.
Choroba nie ustępowała, dziecko słabło. Aż nagle wysoka gorączka powaliła go
całkowicie. Lekarz stwierdził zapalenie płuc. Widocznie częste siedzenie na nocniczku przy otwieranych drzwiach ze wspaniałym nawiewem mrozu zrobiło swoje. Z zapalenia płuc udało się Stasia wyleczyć, a wysoka temperatura zahamowała
biegunkę. Przyznał się lekarz potem, że z samej biegunki by go nie uratował.
Potem nam wszystkim zaczęły dokuczać wrzody. Ja miałam nad piętą od
strony wewnętrznej nogi, a potem kolejno po obu stronach kolan. Lekarz przykładał maść ichtiolową i nie pozwalał rozwijać przez kilka dni, a po zdjęciu tego
opatrunku wyłaził „czop ropny”, ale twardy (jakby ktoś uciął około 1 centymetra
ołówka). Zostawała dziura, która szybko zabliźniała się. Blizny mam do dziś.
Ludzi pognano do ciężkiej pracy. Część do wyrębu lasu, z czym wiązały
się również długie przemarsze w obie strony, a część poszła do kopalni. Mamę
pozostawiono w domu, jako że dziecko nie miało czterech lat. Ojciec był inwalidą
drugiej grupy (sztywny lewy łokieć, który był skutkiem napadu bandyckiego i
ciężkiego postrzału sprzed wojny. Ojciec wracał wówczas z inspekcji lasu) i komendant nie bardzo wiedział, co z nim zrobić. Przydzielili go do sortowania rudy.
Potrzebny był brygadier do zapisywania dniówek, więc byli ojca gajowi i leśniczowie wybrali go do tej pracy jako swego zaufanego. Za pieniądze zarobione
w kopalni dostawało się „złote bony” i prawo wstępu do innego sklepu. Tam był
chleb czasem bielszy, odzież, a nawet dżem morelowy. W zwykłym sklepie rublowym tylko czarny chleb i proszek gorczycy, który można było rozmoczyć
w wodzie i posmarować suchy chleb. Może dlatego do dziś nie lubię musztardy.
Zorganizowano dla nas szkołę. Najpierw pół roku uczyliśmy się wszyscy
razem, niezależnie od wieku, języka rosyjskiego. Potem zaczął się program
normalnych przedmiotów, ale po rosyjsku. Byłam wtedy zdruzgotana. Przeczytanie i zrozumienie treści jakoś szło, ale wypowiedzenie się w obcym języku
było bardzo trudne. Z matematyki też często na początku puszczałam łezkę przy
zadaniach gdzie jedną rurą ciecz dopływa a dwoma odpływa. Mama przy pomocy algebry chciała szybko rozwiązać, a ojciec spokojnie siadał, czytał zadanie (znał dobrze rosyjski, gdyż zdawał maturę w tym języku w Mozyrzu),
tłumaczył i świat stawał się różowy.
Na wiosnę władze powiedziały, że jeśli wam ciasno to możecie sobie
pobudować nowe chaty. Sprowadzili potrzebne narzędzia i wyznaczyli miejsce
w poprzek stoku jednej góry, sporo ponad korytem rzeki. Ludzie młodzi zdecydowali się od razu, bo była to szansa opuszczenia zapluskwionych pomieszczeń.
Rodzice byli nastawieni sceptycznie, gdyż ojciec miał nie w pełni sprawną rękę.
Ale zdarzają się czasem nieoczekiwane wydarzenia. Przyszedł do nas młody
leśniczy (z innego nadleśnictwa) pan Stanisław Sokół i zaproponował ojcu,
żebyśmy wspólnie postawili chatę. Rodzice byli zdziwieni, że nie wstąpił
do spółki z kimś młodszym, ale on powiedział, iż przekalkulował sobie wszystko na zimno. Wycinać drzewa będziemy wspólnie w większych brygadach
a pan będzie pomalutku okorowywał pnie, bo ma pan więcej czasu. Ojciec już
nie był brygadierem w kopalni, ale o tym incydencie opowiem później.
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Zaczęła się budowa. Wszyscy bardzo się spieszyli, żeby przed zimą
ukończyć domy. Ci, co mieli dorosłych synów, to rwali do przodu, ale też
i pomagali słabszym. Podziwiałam zrobiony przez rodzinę Królów ręczny trak.
Zbieraliśmy suchy mech i obtykaliśmy szczeliny między balami. Dużo
wskazówek dawali miejscowi ludzie odnośnie potrzeb dostosowania się
do wymagań klimatu i sposoby na przeżycie. Jak sobie przypominam, to nasz
dom miał 4x6 metra. Miał dwa okna szklane (nie wiem skąd one były, może
nam dali?) i drzwi zbite z desek przez naszych panów. Okna były na ścianie
dłuższej i wychodziły na stronę osiedla, a drzwi na środku ściany przeciwległej
wychodziły na stronę wznoszenia się góry. To było ważne, bo za domem zrobiło się korytarzyk z chojaków (ściany i daszek) i po zasypaniu tego śniegiem
mieliśmy tunel, przez który można było wychodzić. Nasz kilim, o którym już
wspominałam, został powieszony na belce i dzielił wnętrze na „dwa pokoje”.
Na przedłużeniu tej ścianki stał żelazny piec z rurą do góry, aż ponad dach.
Dach był też ciekawostką, bo rolę blachy czy papy spełniały płaty kory brzozowej, które trzeba było bardzo misternie zdejmować z uciętego pnia drewna,
aby uzyskiwać duże i całe płaty.
Zaczęła się zima bardzo wczesna, bo we wrześniu już padał śnieg.
Tam śniegi padają na nie zamarzniętą ziemię i dlatego wiosną na południowych
stokach, na urwisku rzeki można zobaczyć wyłażące rośliny i kwiaty, a nad
nimi w pewnym odstępie gruba warstwa zbitego śniegu. Nas zasypywało coraz
mocniej, aż tylko komin wystawał. Do okien mieliśmy przekopane dojścia
do spodu okna oraz tunel na chojakach, który trzeba było przedłużyć zwykłym
przekopem w śniegu. Nie chodziło się wtedy po wodę do ruczaju, tylko topiło
się śnieg.
Pamiętam jak w czasie zamieci (purga) patrzyliśmy od środka na okno,
a ono było zasypywane równomiernie po centymetrze w górę, tak że co godzinę
lub wcześniej trzeba było wyjść i odkopać okno i wejście do tunelu. Po takiej
zamieci śnieg był po paru dniach na tyle ubity, że chodziło się o „piętro” wyżej.
Dni pogodne były bardzo mroźne, często do -40 stopni Celsjusza. Wtedy
oczywiście nie chodziliśmy do szkoły. Pamiętam, jak przyszła do mnie koleżanka i miałyśmy iść do kogoś w pobliżu. Dowiedzieliśmy się, że jest właśnie
-40 stopni Celsjusza i Mama przestrzegała nas, żeby zakryć usta i gdyby czubek
nosa zbielał, to natychmiast rozcierać. Ja byłam bardzo ciekawa, jak wygląda
świat przy takiej temperaturze. Słońce rzucało światło bardzo jaskrawe poprzez
wysokie cedry, wśród których szła droga. Śnieg lśnił i biel jego raziła w oczy.
Zerkałyśmy tylko na czubki swoich nosów i prułyśmy szybkim krokiem do celu.
Ponieważ przed zimą nie zdążyliśmy zaopatrzyć się w opał na cały sezon,
więc ojciec poszedł wyżej na górę za domem, upatrzył drzewo, które będzie się
najlepiej palić i z panem Sokołem ścięli drzewo, ściągnęli niżej i popiłowali.
W lecie ojciec chodził i szukał tego pnia, bo chciał go obciąć przy ziemi, długo
go szukał i nie mógł go znaleźć. Aż pewnego dnia poszedł w to miejsce i jakoś
zadarł głowę do góry z innego powodu i aż krzyknął ze zdumienia. Zawołał nas
i pokazał ile śniegu było w zimie. Ten niby pień miał prawie cztery metry.
Jeszcze na jesieni władze sprowadziły krowy i sprzedawali po przystępnej
cenie, czy też na raty. Wiem tylko, że rodzice coś sprzedali z rzeczy przywiezionych z Polski i nabyli z Sokołami krowę, która okazała się nie cielna, wbrew
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zapowiedziom, i była powyżej średniego wieku. Mleko jednak było całą zimę,
a pod koniec przynajmniej dla Stasia. Ten ostatni był ciekawski i wesolutki,
szczególnie przy jedzeniu. Tak długo się kręcił i rozprawiał, aż trącił łokciem
kubek i mleczko polało się wzdłuż ławy, przy której miał spożywać posiłek.
Wołał wtedy głośno i radośnie: „fancyk”, bo tak nazywał zmywak lub ściereczkę.
Zaczęliśmy go pilnować, ale wystarczył moment nieuwagi i spektakl był powtórzony. Mama już prawie płakała, bo tego mleka było jak na lekarstwo, a jako lek
stanowiło cenne pożywienie dla rosnącego malucha. Z pożywieniem to w ogóle
były kłopoty. Rodzice po kryjomu chodzili za naszą górę do rosyjskiego sowchozu i jakąś rzecz, z przywiezionych z Polski, wymieniali na ziemniaki. Przynosili
je w plecakach zrobionych z worków. Miarą wymiany było wiadro. Ojciec dwa
wiadra, a Mama jedno wiadro przynosili na plecach. Droga była trudna.
Od strony kołchozu najpierw długo szło się prawie po nizinie, a potem wysokie
podejście na naszą górę. Trzeba było iść przez ten szczyt (był on bardzo długi),
bo tędy szła przesieka ze słupami od telegrafu, który dawał naszemu komendantowi jedyną możliwość szybkiego kontaktu z władzami. Idąc przez las można
było zabłądzić lub narazić się na spotkanie z brunatnym misiem.
Na przednówku ziemniaki gotowało się w łupinach żeby jak najmniej się
zmarnowało. Kiedyś mieliśmy ziemniaki wielkości orzecha laskowego i zdejmowanie z nich skórki było bardzo żmudne. Ważnym pożywieniem i lekarstwem przeciw szkorbutowi była tak zwana kołba, o smaku cebuli, którą Rosjanie nawet kisili jak kapustę. Był to syberyjski czosnek. Wtedy jeszcze mieliśmy
sól, tak więc pożywienie niewiele lub wcale nie okraszone miało jakiś smak.
Nie tak jak potem w Kazachstanie, lebioda ugotowana na wodzie bez soli, mąki
i okrasy, do której można by było tylko w wyobraźni dołożyć sadzone jajeczko
na masełku. A wyobraźnia nie przestawała działać – może to nas podtrzymywało na duchu. Ojciec wraz z innymi inwalidami był zawsze wzywany do kopania
grobów dla tych, którzy musieli zostać na zawsze w tajdze syberyjskiej.
Tu chcę wrócić do sprawy odejścia ojca z „urzędu” brygadzisty. Z początku ta praca wydawała się normalna. Zapisywał obecnych, przyznawał
dniówki do rozliczeń, itp. Po krótkim czasie ludzie zaczęli chorować, słabnąć
i ojciec chcąc pomóc, starał się pewne rzeczy tuszować. Raz komendant zwrócił
mu uwagę, więc się tłumaczył, że pewnie coś przeoczył, ale w duszy nie miał
zamiaru się poprawiać. Zaczął się jednak gryźć, bo żył w rozdwojeniu, wierząc,
że nie znajdzie się donosiciel. A jednak się znalazł. Na szczęście ktoś z ludzi
uczciwych uprzedził ojca, więc przygotował się na rozmowę. Ta jednak była
krótka, zakończona decyzją, że funkcję tę przejmie (ten co donosił) jeden
z byłych gajowych z ojca nadleśnictwa.
Z jednej strony był zadowolony, że bez wielkiej awantury przestaje pełnić tę trudną funkcje, a z drugiej było mu bardzo przykro, bo właśnie ten człowiek zawdzięczał mu wiele. Był to jeden z młodszych gajowych pochodzenia
białoruskiego. Nie wiem czy rok, czy dwa przed wojną zachorował na gruźlicę.
Miał żonę i chyba dwoje dzieci. Ojciec, bojąc się, że władze wyższe mogą go
zwolnić z tej służby i rodzina zostanie w nędzy, nic nie meldując, poprosił gajowych, których rewiry przylegały do jego, aby podzielili się jego obowiązkami
na czas pobytu jego w sanatorium i jeszcze potem, aby mógł wrócić do sił. Ludzie się chętnie zgodzili, bo ojciec był przez nich bardzo lubiany i szanowany.
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Człowiek ten (ja nie chcę wymieniać jego nazwiska) w kopalni znów zaczął
kasłać i pewnie pomyślał, że pracując jako brygadzista, nie będzie musiał cały
dzień przebywać w otoczeniu lejącej się wody po ścianach sztolni. Ludzie
jednak mieli mu to za złe. Po paru miesiącach on zachorował na dobre i umarł.
Ojciec oczywiście kopał dla niego dół, ale na pogrzeb nie poszedł. Okazało się,
że mało kto go odprowadził. Po pewnym czasie ojciec ma sen, że właśnie on
wchodzi do naszego domu i staje w drzwiach. Ojciec mówi: „Wszelki duch
Pana Boga chwali”, a on odpowiedział: „I pan Go chwal panie Chorąży”. Ojciec
obudził się wstrząśnięty i powiedział: „Chyba przyszedł po mnie”. Chodził
markotny i zastanawiał się czego on chciał. Po paru dniach ojciec powiedział,
że wieczorem przy „Ojcze Nasz” nastąpiło olśnienie, przecież „odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” i zrozumiał, że musi
mu przebaczyć. Miał potem sen, że stanął ten człowiek w drzwiach
z uśmiechem „od ucha do ucha”. Ojciec odetchnął, bo spełniając właściwy
uczynek z jednej strony, z drugiej zaś odsunął od siebie myśl, że zostawi samą
żonę z dziećmi na tej strasznej ziemi. Ojciec miał jeszcze jeden ciekawy sen.
Śnił mu się mąż najstarszej siostry Antoni Mielniczuk, kochany szwagier
i przyjaciel, a mój ojciec chrzestny. Pływał on w jakiejś głębokiej i ciemnej toni
i nagle znikł i już się więcej nie wynurzył. Rano stwierdził ojciec, że coś złego
przytrafiło się wujkowi i pewnie nie żyje. Rzeczywiście w tym właśnie czasie
w 1941 roku ciężarówka uciekających wojsk rosyjskich przygniotła go do parkanu, gdy wieczorem wracał z pracy z dyżuru kolejowego, powodując wylew
wewnętrzny. Żył tylko kilka godzin.
Wczesną wiosną, to chyba w maju zaczęli nasi panowie szykować ogród
pod ziemniaki. Najpierw odgarniało się śnieg, potem karczowało pniaki i korzenie. Rodzice przynieśli ziemniaki i każdy z nich był krojony na kawałki, tak
aby w każdym z nich było jedno oczko. Zdziwienie nasze nie miało granic,
kiedy taki kawałek dawał plon dużego wiadra ziemniaków, a każdy z nich prawie wielkości ojcowskiej dłoni.
Podziwialiśmy tą syberyjską ziemię, która była tak płodna. Na wiosnę wystarczyło zagłębić się w las za naszym domem, a przechodziło się z polanki na
polankę. Każda z nich była zasłana innym kwieciem i w innym kolorze – białe,
żółte, błękitne, różowe ale dwie sąsiednie były zawsze inne. Wtedy byłam zauroczona marzyłam, żeby to kiedyś opisać. W lecie rosły nazywane przez nas baldachimy lub dutki. Roślina podobna do rabarbaru, ale miała zielone „rury”, bo
w środku puste i chyba białe lub jasne, wysokie, czasem wzrostu człowieka, bardzo mięsiste i soczyste. Zakończone liściem tak wielkim jak ćwierć dużego parasola. Te dutki były przysmakiem krów. Na innych górach gdzie trzeba było iść
kilka kilometrów, rosły maliny, czarne jagody, poziomki, itp. Szło się godzinę lub
dwie, a w piętnaście minut można było narwać wiadro malin. Było ich dużo
i były olbrzymie. Kiedyś Mama z kobietami poszła po czarne jagody
w stronę góry Taskił, był to najwyższy szczyt w tej okolicy. Tam miała swe źródła nasza rzeka, sprzed domu było widać tuż pod jej szczytem takie jakby „białe
oko”. Miejscowi mówili, że jest to jezioro zamarznięte z wiecznym śniegiem.
Był taki inżynier Zorin w naczalstwie, chyba dyrektor kopalni, który
okropnie dokuczał Polakom, a kobiety nasze kłóciły się z nim jak tylko mogły.
On kiedyś powiedział, że do swojej Polski pojedziecie jak na Taskile stopnieje
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śnieg. No i w 1941 roku w lecie stopniał, a że byliśmy już „wolni” więc Zorin
od kobiet uciekał bo mu odwdzięczały się z nawiązką.
Otóż w czasie tej wyprawy po czarne jagody nasze kobiety zauważyły,
że dróżka jest mocno wydeptana, a iść dalej nie można było w pozycji wyprostowanej. Najpierw myślały jak iść dalej, aż przyszło im do głowy, że tędy
chodzi ktoś na czterech nogach czyli niedźwiedź. Można sobie wyobrazić jak
szybko zmieniły kierunek trasy na odwrotny.
Powydzierało się nam obuwie a Polacy byli zawsze pełni inwencji.
Zdobyli brezent na wierzchy „pantofli”, a na zelówki stare opony samochodowe. Pamiętam, że ojciec wycinał zelówkę z części z bieżnikiem, trochę większą.
Oczyszczał coś ze środka, aż do „nici” (kort) i przyszywał, jakąś dratwą, do niej
starannie uszyty w ręku, przez Mamę, wierzch pantofla.
Muszę jeszcze opisać swoje wrażenie, jak jeszcze wiosną, nie pamiętam
już z kim zapędziliśmy się na szczyt naszej góry, żeby zobaczyć co widać
z drugiej strony. Wokół, jak sięgnąć okiem otaczały nas łańcuchy gór jedne za
drugimi. Wtedy pomyślałam, że jest ich dziesiątki i że z tego obwarowania chyba
wyjść się nie da. Myślałam: „O Boże, stąd chyba bliżej do Ciebie niż do Polski”.
Wiosną 1941 roku Mama wysłała kilka listów do naszej rodziny mieszkającej na wschodnich terenach Polskich, obecnie zajętych przez sowietów. Jakie
było nasze zdziwienie, kiedy zamiast listów przyszły chyba trzy paczki, przeważnie ze słoniną, a grubą na „cztery palce” (takiej w tamtym kraju najstarsi
ludzie nie widzieli). Z tych listów najbliżsi dowiedzieli się, że żyjemy. Do tej
pory nie wiedzieli co się z nami stało. Uważali nas za zmarłych lub zaginionych. Te paczki zdążyły przyjść przed czerwcem 1941 roku czyli przed czołem
frontu. Słoniną krasiliśmy skromnie, bo żeby krasić trzeba mieć co, a poza tym
szykowaliśmy się już do drogi. Później w wagonie Mama wymieniała z żołnierzami rosyjskimi plasterek słoniny na plaster chleba i dzięki temu żyliśmy dalej.
Wszyscy nauczyliśmy się płukać złoto. Dorośli i dzieci szukali szczęścia.
Do tego służył „łatok”, czyli jakby niecka, składająca się z dwóch płaszczyzn
nachylonych do siebie pod kątem i w połowie długości, tworzących poprzeczny
rowek. W nim powinny osiadać kawałki złota, czyli samorodki, w czasie potrząsania piasku z wodą. Specjalnie piszę powinny, bo wcale tak dużo tego nie
było. Ktoś coś wypłukał, to musiał to zdać i za to otrzymywał „złoty bon”. Nie
czuliśmy zupełnie innego znaczenia tego złota. Jako kruszec wydawał nam się
bezwartościowy. Pamiętam młyn, przy głównej drodze, w którym „podejrzaną”
o złoto rudę, mielono i oddzielano złoty pył i samorodki. Widziałam jak niesiono
do komendantury ten cenny „pył” wiaderkiem po marmoladzie z przykrywką.
Jeszcze muszę wspomnieć, jak ruscy wozacy „wspaniale” klną. Kiedyś
idąc do szkoły napotkałam kilka załadowanych furmanek. Nie pamiętam już
dlaczego nie mogłam ich wyminąć, a podążaliśmy w tą samą stronę z taką samą
prędkością. Wozy grzęzły, a wozacy klęli. To trwało na pewno więcej niż
10 minut, a żadne przekleństwo nie powtórzyło się. Później usłyszałam słynne
powiedzenie, że „wyrugatsa można lisz tolko na Ruskom jazykie” [prawdziwie
zakląć można tylko po rosyjsku].
Muszę jeszcze opowiedzieć, jak nasz Stasiunio wybrał się „do świata”.
Ktoś mu opowiadał, że sierotkę stara zła macocha wygoniła w świat. Staś był
niegrzeczny i Mama powiedziała, że za ten czyn czeka go lanie. On się zbunto-
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wał i orzekł, iż pójdzie „do świata”. Mama powiedziała „dobrze”. Wzięła kawałek chleba (na jego oczach) zawinęła w chusteczkę robiąc węzełek i przynaglała, żeby prędzej wyruszał, bo się ściemni. Stasiunio wziął węzełek i wygramolił
się za drzwi. Uszedł parę kroków i zaczął mówić do siebie: „Pójdę do świata,
nie zobaczycie mnie już więcej” i tu zaczął lekko płakać. Ale, jak powiedział
„nie zobaczę już nigdy Mamusi i tatusia” to rozpłakał się na dobre i wrócił.
Innym razem, jak nabroił, Mama rzekła, że powie Sokołowi, a on na to:
„nie bojem Sokoła, Sioku oć, oć” i rozpłakał się. Pan Sokół ucieszył się bardzo,
że Staś się go nie boi. Uwielbiał naszego malucha, bo swoich dzieci nie mieli.
Po wojnie w 1962 roku odwiedził nas w Warszawie. Przyjechał ze swą drugą
żoną z Kanady. Wtedy miał już córkę i syna. Spotkanie nasze było wzruszające,
ale najpierw zapytał Stasia, już żonatego „czy mnie się nadal nie boisz?”.
Po przyjeździe do Gromatuchy, nasi ojcowie na wzór poprzednich
zesłańców na Sybir, zaczęli zapuszczać brody, jako protest chociażby w stosunku do własnego sumienia. Pewnego dnia (nie potrafię określić dokładnie
w czasie) może to był 1941 rok, ale już w nowym domu, zjawił się u nas Rosjanin, starszy człowiek, jakiś wędrowca. Nie wiem, czy wracał po odbyciu jakiejś
kary? Rodzice znali rosyjski, szczególnie tata, więc z nim długo rozmawiali.
Musieli go ugościć jedzeniem, bo w dług wdzięczności koniecznie chciał nam
zrobić portrety. Ja miałam kredki, bo wzięłam ze sobą teczkę szkolną i był blok
rysunkowy. Sportretował więc ojca, Stasia i mnie. Mama bardzo nie chciała.
Wszyscy uważaliśmy, że taty wizerunek był najwierniejszy z „modelem”.

Zbliżało się lato 1941 roku. Chociaż plotki o szybkim wyjeździe się nasiliły to nasze kartofle rosły i robiliśmy zapasy na zimę z czego się dało.
Wiadomość o wojnie z Niemcami (22 czerwca – tę datę pamiętam z piosenki
śpiewanej później) wywołała poruszenie. Wtedy ojciec uznał, że to może być
początkiem, torującym drogę do powrotu. Wówczas jeszcze uważaliśmy,
że Niemcy to nie „dzicz wschodnia” i że potrafią uszanować prawa człowieka.
W około 2 tygodnie po podpisanej przez generała Sikorskiego dla nas
amnestii, komendant Kopyszew zrobił zebranie i oficjalnie ogłosił, że jesteśmy
wolni. Nie będą nas pilnować, ale i nie odpowiadają za nas. Możemy nawet
wyjechać dokąd chcemy, ale na własny koszt. To wszystko było radosne, ale też
przerażające. Pozostanie w tej mroźnej tajdze (jak pani Mironowicz nazwała –
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zimne, mroźne piekło) w wydzierającej się odzieży, mając już tylko ziemniaki,
kołbę, orzeszki cedrowe, nie gwarantowało przeżycia. Straszne też było
odcięcie od świata. Perspektywa wyjazdu też nie układała się różowo. Wyjechać można było tylko kursującymi dwoma łodziami po rzece. Łodzie te dowoziły coś do kopalni, a wracały puste i można było się nimi zabrać, ale rejs ich
w obie strony trwał pięć dni. W górę rzeki ciągnęły je na linach konie, idące
brzegiem. Na każdą łódź mogły się zabrać dwie lub trzy rodziny z tobołami.
A wyjechać chcieli wszyscy. Młodzi, krewcy mężczyźni bardzo się spieszyli do
polskiego wojska, toteż postanowili budować tratwy. Rzeka Kija nie była łatwa
do spływu. W dolnej swej części miała wysokie kamienie – jak katarakty,
a w jednym miejscu nadwieszoną skałę, pod którą wiry wciągały mniej
doświadczonych flisaków. Ojciec opowiadał, że słyszał potem od tych, co przejechali tę trasę, iż wiedząc od miejscowych i od przewoźników o tych niebezpieczeństwach, zatrzymywali się, wysiadali z dobytkiem i szli brzegiem przez
góry możliwymi przejściami; tratwy zaś puszczali i potem je wyławiali sobie
znanym sposobem. Jak się która rozbiła, to przepadło, robiono nowe.
Sokołowie wyjechali, oboje byli w wieku poborowym. My byliśmy zapisani w długą kolejkę do oczekiwania. Wtedy zrobiło się markotno. Coraz większa cisza w posiołku, coraz więcej pustych chat, szczególnie na naszej „ulicy”,
gdzie budowali się ludzie silni i zdrowi, a my byliśmy wyjątkiem.
Czekaliśmy parę tygodni, a mnie się wydawało, że parę miesięcy. Ojciec
ciągle chodził na „przystań” sprawdzić jak posuwa się kolejka. Kiedyś wrócił
z wiadomością, że włączono trzecią łódź i już możemy jechać. Pakowało się
szybko, bo nie było już tak dużo rzeczy, ale każda na wagę złota. Nie pamiętam
już, czy ostatnią noc mogłam spać z wrażenia. Ale pamiętam, że spojrzałam
ostatni raz na Taskił z triumfem. W całej naszej podróży i dalszej wędrówce
nasze losy były związanie z panią Wiktorią Leopoldową, jej córką (z pierwszego małżeństwa) Janką Horbacewiczówną i synem Marianem Leopoldem. Ojciec
jego niestety postanowił zostać na Gromatusze wraz ze swoją matką, a po jej
śmierci poszedł do wojska generała Berlinga.
W podróży starałam się zapamiętać jak najwięcej widoków. Właściwie
płynęliśmy, jak po Dunajcu, tylko było więcej do oglądania. W tej porze roku
góry wyglądały pięknie. Każda z nich, w zależności od nasłonecznienia, miała
szatę innego koloru. Od różnych rodzajów zieleni poprzez żółć aż do czerwieni
przeplecionej brązem. Szczęśliwie udało się nam przepłynąć koło miejsc
niebezpiecznych. Ta nadwieszona skała (o której wspominałam) zwana „Miortwaja Jama” była w miejscu sporego rozlewiska. Ale z jednej strony płycizna,
a z drugiej ten występ skalny. On był chyba półtora lub dwa metry nad lustrem
wody. Woda pod tą skałą była ciemnozielona, prawie czarna i z daleka wyglądała na spokojną. „Chodziły” pod nią zdradliwe wiry (kipiel) i czuło się od niej
chłód. Przewoźnicy w olbrzymim skupieniu starali się nie zbliżyć do niebezpieczeństwa, a my oczywiście modliliśmy się, każdy jak umiał. Przejazd między
głazami, też był niebezpieczny. Kosztował wiele wysiłku i uwagi. Raz było
takie miejsce, że przed nim wysadzono nas na ląd. Musieliśmy iść brzegiem,
ale niestety pod stromą górę, bo ta wylazła nam na drodze. Po piaszczystokamienistym podejściu, trzeba było podciągać starszych, no i Stasia nie
„wypuszczać z rąk”. Na szczęście przeprawa zakończyła się pomyślnie (myśleliśmy, co będzie jak łodzie rozbiją się i stracimy cały nasz dobytek).
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I dobrnęliśmy do portu rzecznego w Makaraki. Stamtąd już nie pamiętam
jak dostaliśmy się do stacji Tiażyn. Z biletami nie było łatwo, bo oni mieli
zwyczaj sprzedawania tylko tyle biletów ile było miejsc siedzących (czy nawet
leżących). Problemem był bagaż, bo trzeba było nasz kosz (taki od bielizny)
i tłumok w kilimie oddać do wagonu bagażowego.
Denerwowaliśmy się, czy nam tego nie skradną, ale nie było wyjścia.
Mimo wszystko morale było wyższe, niż teraz, bo w Buzułuku odebraliśmy
wszystkie rzeczy.
W Czelabińsku mieliśmy przesiadkę. Nie pamiętam, czy długo tam
koczowaliśmy, ale pamiętam, że tata musiał kompansirować bilety (czyli przestemplować). Pamiętam jak prawie biegliśmy po peronie do właściwego
pociągu. Mama trzymając za rękę dziecko, dźwigała walizkę, ojciec miał walizkę i coś jeszcze trzymał w swej chorej ręce (sztywny lewy łokieć). Ja targałam
bardzo ciężką ojca pelisę, a w drugim ręku czarną teczkę ojca, w której były
między innymi srebrne sztućce. W tej właśnie chwili zrównał się ze mną chłopak znacznie większy ode mnie i mówiąc: „ja ci pomogę” szarpnął teczkę,
a właściwie ja już ledwo ją trzymałam. Chwilę szedł koło mnie, więc pomyślałam, że nie muszę krzyczeć, bo on chyba jest uczciwy i poczułam ulgę. Nagle
skoczył w bok z peronu, przebiegł przez tory i zniknął. Rodzice byli za mną już
tylko o parę kroków, ale nie było czasu na dłuższe zastanawianie się. Jakoś
wleźliśmy do pociągu, a ja długo nie mogłam ochłonąć. Miałam wrażenie, że to
moja wina, że za słabo trzymałam tę teczkę – a to przecież był fachowiec.
W pociągu jechali żołnierze rosyjscy i wtedy Mama wymieniała z nimi resztki
słoniny na chleb.
Dojechaliśmy do Buzułuku, gdzie mieściły się władze polskie. My
koczowaliśmy na dworcu, a ojciec poszedł tam dowiedzieć się, gdzie nas mogą
skierować. Wrócił bardzo smutny, bo oni byli przerażeni, że nas tylu Polaków
przyjeżdża. Nie mogli udzielić należytej pomocy, ale pamiętam, to niestety
tam ojciec zetknął się z arogancją. Przyniósł trochę cukru i kakao. Powiedzieli,
że kierują wszystkich na południe, gdzie jest na tyle ciepło, iż można przeżyć,
mając już słabą odzież. Na drugi dzień rodzice poszli tam do kaplicy, byli na
Mszy św. I skorzystali ze spowiedzi i komunii św.
I tak pojechaliśmy do Kazachstanu ze skierowaniem na Farab.

*
Danuta Żukowska, Bogusław Żukowski –
Zesłańcze wspomnienia z Gramatuchy
w relacji dzieci gajowego z Hajnówki (Fragmenty)
BOGUSŁAW: Miejscem naszego przeznaczenia, był syberyjski pasiołek
Gramatucha nad rzeką Kiją. Leżał w bliskim sąsiedztwie większej wsi, określanej przez Rosjan jako uczastok [wieś z administracją] o nazwie Udarnoje. Udarnoje to była duża wieś z pocztą, komendanturą NKWD, szachtą kopalni złota i
zakładem obróbki rudy złota. Był tam też mały szpital i szkoła.
DANUTA: Udarnoje to było takie serce naszego kompleksu, była tam
cała administracja oraz najważniejsze władze. W obręb administracyjny wsi
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Udarnoje wchodziły też trzy mniejsze osady: Kija, Spasobnyj i nasza Gramatucha. Żyło tam około trzy tysiące ludzi. To wszystko byli zesłańcy i to nie tylko
Polacy. Najwięcej było Rosjan. Wszyscy byli zesłańcami. […] Nawet pilnujący
nas NKWD-ziści, też byli z wyrokami. Nie byli więc tam z własnej woli. […]

1936 r, Hajnówka. Rodzina Żukowskich: ojciec Leonard, matka Sylwestra;
od lewej córki: Danuta, Jadwiga i Róża, na rękach matki syn Bogusław
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BOGUSŁAW: My, Polacy, mieliśmy status „spiecpieriesielieńców“
[przesiedleńców o specjalnym statusie]. Wydźwięk tego słowa w języku rosyjskim mówi sam za siebie: karnie przemieszczeni przesiedleńcy, którzy wymagają specjalnego nadzoru. NKWD-ziści mówili, że przywieźli nas tu, w tajgę,
na pieriewospitanije [powtórne wychowanie, resocjalizacja], żebyśmy poprzez
ciężką pracę mogli stać się nastajaszczimi sowietskimi grażdanami [prawdziwymi sowieckimi obywatelami].
DANUTA: Nasza wioska była położona w takiej jakby kotlinie, na wzgórzu okolonym z trzech stron górami a w dole tej kotliny płynęła rzeka. Na przeciwnym brzegu rzeki leżało Udarnoje również otoczone górami. […]
BOGUSŁAW: Wokół chaotycznie porozrzucane były domki – takie
typowe syberyjskie chatynki, liche, wykonane z grubo ociosanych beli drewna,
które uszczelniane były mchem i gliną. Chatynki te kryte były drewnem i korą
brzozy. Domki były malusieńkie. W nich rzadko kiedy osadzana była jedna
rodzina, najczęściej dwie a nawet trzy. Lepsze kwatery z reguły dostawali
Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy.
DANUTA: Ta nasza rzeka to była taka górska krzycząca rzeka. Nazywaliśmy ją Kija. Nie wiedzieliśmy – w każdym razie my, dzieci – że rzeka ta
nazywa się tak jak nasza osada: Gramatucha i że stanowi jedynie dopływ Kiji.
Dorośli na pewno to wiedzieli, ale nie my, dzieci. Ona była bardzo głośna,
pełna takich małych spiętrzeń i wodospadów. Nawet latem, przy upałach, nie
kąpaliśmy się w niej. Nie było o tym mowy... Ona tak szybko płynęła i z taką
mocą... Wiosną przy roztopach to niosła ze sobą nie tylko wielkie kamienie,
ale i głazy. […] Nigdy nie zamarzała. Nigdy też nie ustawał szum tej rzeki.
O okolicy mówiliśmy, że straszy nas widokiem z oddali zawsze ośnieżona góra
Taskiła a odgłosem wiecznie hucząca rzeka.
BOGUSŁAW: W Gramatusze była maleńka szkoła i barak wybudowany
przez Polaków, który miał służyć jako rodzaj świetlicy – miejsce spotkań z władzami. Był tam też budynek, w którym mieszkał komendant NKWD, a nawet
maleńki, nieogrzewany niczym domek (jakieś 2x2 metry) zwany kozą. To był
po prostu areszt, w którym w pewnych okolicznościach osadzano mieszkańców.
DANUTA: Do Gramatuchy przybyliśmy wieczorem. Przydzielono nam
kwatery. Zaraz pierwszego ranka komendant zarządził zbiórkę wszystkich
kobiet i mężczyzn, aby przekazać im obowiązujące zakazy i nakazy. O prawach
to raczej nic nie mówił, bo ich po prostu nie było.
– Wy tu będziecie mieszkać po wsze czasy i Polski już nie zobaczycie –
tak zaczął swą przemowę komendant. – Wy jesteście dumne polskie pany,
ale tu będziecie pracować tak, jak my wam każemy. Będziecie pracować
w kopalni złota lub przy wycince tajgi i spławianiu drzewa rzeką Kija.
Dalej komendant poinformował, że z osady nie wolno się oddalać ani
chodzić po górach a na opuszczenie wioski trzeba każdorazowo uzyskać zezwolenie. Na zakończenie wskazał pobliski las, gdzie wolno ścinać drzewo na opał,
dał Polakom 2-3 godziny na napalenie w chałupach i kazał niezwłocznie stawić
się do pracy. Większość Polaków tego dnia po raz pierwszy poszła do pracy.
BOGUSŁAW: Zamknięcie w „kozie” w kilkudziesięciostopniowym
mrozie, bez prawa otrzymania jedzenia i picia było nieludzką karą. Na jak długo
zamykano takiego nieszczęśnika decydował komendant. Różne mogły być
powody takiego osadzenia. Jednym z nich było przyłapanie na samowolnym
oddaleniu się z miejsca zesłania.
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Komendant robił obchody, sprawdzając po chatach, czy wszyscy zesłańcy są tam, gdzie być powinni. Korzystał też chętnie z donosów. On miał pełną
świadomość, że ludzie ten zakaz naruszają i chodzą na wymiany. Wiedział,
że Polacy przywiezione z domu rzeczy zamieniają na żywność. Przymykał na to
oko, jak miał dobry humor, lub gdy leżało to w jego interesie. Jeśli na taką
wymianę szli Polacy do żon NKWD-dzistów, a towary, jakie im oferowali, były
uważane za luksusowe, to tolerował to bez żadnych konsekwencji. Tam, gdzie
nas zesłano, Gramatucha, to nie był teren zamkniętego obozu, nie było drutów,
zasieków, wierz wartowniczych. Wokół były tylko góry i dzika tajga.
DANUTA: „Najnowocześniejsze” to były tam dwa baraki naprędce
przygotowane. My trafiliśmy właśnie do jednego z nich. On był budowany
przez ludzi, którzy albo o budowaniu nie wiedzieli nic, albo bardzo się spieszyli. Dorośli mówili, że prawdopodobnie były stawiane szybko, na śniegu, żeby
tylko zdążyć przed naszym przybyciem.
BOGUSŁAW: W naszym baraku były dwie lub trzy duże izby
z oddzielnymi wejściami z podwórza. W jednej takiej izbie, tej nam przydzielonej, mieszkały cztery rodziny: trzy polskie, jedna białoruska i jeden samotny
Polak. Wszyscy byliśmy przywiezieni tym samym transportem. Takie kwaterowanie zesłańców – mieszanie narodowości – było regułą.
DANUTA: Komendant od momentu naszego przyjazdu do Gramatuchy
wyróżniał Ukraińców i Białorusinów. Lepiej ich traktował i dawał lżejszą pracę.
Dlatego na przykład Pani Siemieniakowa dostała pracę sprzątaczki w sklepie –
to była świetna praca! Co tam było do sprzątania? Prawda jest, że za to od razu
większy „pajok“ [racja żywnościowa] dostawała. To nie była praca, to była
niezła fucha.
BOGUSŁAW: Przez faworyzowanie Białorusinów i Ukraińców starano
się budować podziały między ludźmi mieszkającymi w jednym domu. Liczono
na rewanż w postaci donosów. Czasami to się NKWD-dzistom udawało, a czasami nie! […] W baraku było naprawdę ciasno. To było jedno pomieszczenie,
jakieś 30 metrów kwadratowych. Mieszkało tam w sumie 20 osób.
DANUTA: W tej naszej chacie szczególną rolę pełnił piec, niesamowity
piec. Wyglądało to tak: wielka, prostokątna, drewniana skrzynia, wysoka
na około 60-80 cm, od podłogi zapakowana rzecznymi kamieniami i żwirem.
Na tej konstrukcji leżał a’la piecyk, czyli metalowa rura spłaszczona na górze.
To spłaszczenie służyło jako płyta grzewcza. Tam stawiano garnek na zagrzanie
wody lub ugotowanie jedzenia. Od tej leżącej rury wprowadzona była mniejsza
rura, która szła w górę do dachu i odprowadzała dym do komina. Ta napełniona
kamieniami skrzynia była znacznie większa od tego prowizorycznego piecyka.
Kamienie i żwir w skrzyni nagrzewały się od gorejącego pieca, długo oddawały
ciepło. Ten piec był niewiarygodnie wydajny. Stawiane tam było obuwie i inne
rzeczy do suszenia. Nad tą skrzynią z piecykiem na specjalnie wbitych gwoździach rozwieszano mokrą odzież.
W piecyku paliliśmy bez przerwy, żeby osuszyć nasze ciągle mokre
ubrania. Nie było możliwości, żeby w tych warunkach buty wyschły w ciągu
jednej nocy. Trzeba było je suszyć i suszyć..., żeby wreszcie ojciec miał suche
obuwie, wychodząc rano do pracy.
BOGUSŁAW: Kiedy zaraz po przyjeździe polskie kobiety wypytywały
miejscowych, jak przebiega tu życie, oni nas pocieszali, żebyśmy się zimą nie
martwili, bo zima trwa tu tylko 10 miesięcy a poza tym, to tylko lato i lato…
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DANUTA: Lato trwało tylko 2 miesiące, ale było zaskakujące. Takie
szybkie, intensywne, upalne. Bywały dni wręcz bardzo gorące, gdy temperatura
dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Szybko nastawała jednak jesień, która trwała
dwa tygodnie – tak najwyżej dwa tygodnie. Potem już były zwiastuny kolejnej
zimy. W końcu sierpnia jednego i drugiego dnia poprószył śnieg. Szybko
zniknął, ale od tego momentu było dużo, dużo chłodniej. W październiku
to królowała już regularna zima.
BOGUSŁAW: W Gramatusze zima faktycznie trwała może nie
10, ale około 9 miesięcy. […]
DANUTA: Temperatury w październiku, listopadzie spadały poniżej
30 stopni. W środku zimy regułą było, że temperatura wynosiła poniżej 40. Jak
pękały cedry to mówiono, że to jest już poniżej 50 stopni. A my słyszeliśmy
takie pękające cedry. Niesamowity trzask jest przy tym. Niesamowity... […]
BOGUSŁAW: W Gramatusze był taki przypadek, że dom zasypało
ze wszystkich stron tak bardzo, że przez dach wyciągano z niego ludzi.
DANUTA: Domki czasami były całe poprzykrywane śniegiem. Tylko
dym uchodzący z komina wskazywał gdzie stoi dom. Jedni pomagali drugim.
Jak jednym udawało się wyjść, to szli odkopywać tych, których zupełnie
zasypało. Zasypani śniegiem, od środka nie mogli zrobić nic – zupełnie nic.
Wtedy do każdego domu, do każdej tej chaty kopany był tunel w śniegu.
BOGUSŁAW: Na zesłaniu panowała jedna stalinowska zasada: „kto nie
rabotajet, tot nie kuszajet” [kto nie pracuje, ten nie je]. Pracujący – jeśli wyrabiał
normę – dostawał przydział na 400 gramów chleba dziennie. Małe dzieci i ich
matki dostawały go po 200 gramów. Jak ktoś chorował, to nie pracował, więc się
nim nie przejmowano. Tacy mieli utrzymać się w wiadomy tylko sobie sposób.
DANUTA: Praca w kopalni czy tajdze trwała od 12 do 16 godzin dziennie.
Po 16 godzin pracowali ci, którzy nie wyrobili dziennej normy w ciągu 12 godzin. Dłużej pracowali również ci, którzy chcieli podrobić sobie trudodnia [coś
jak dzień roboczy], czyli podrobić te roboczogodziny, aby dostać większe bony
na chleb. Ten dostawało się z przydziału. Sowiecka norma to: 400 g. dziennie
dla pracujących i 200 g. dla dzieci i matek małych dzieci (tych, które nie ukończyły 4. roku życia). Precyzując: otrzymywało się nie chleb, tylko bony żywnościowe, które wymieniało się w sklepie na żywość – najczęściej był to chleb.
W sklepie (a raczej maleńkim sklepiku) do czasu, gdy były jeszcze jako
takie dostawy, to można było kupić za te bony i inne produkty. Czasami można
było dostać przerośniętą kaszę czy zjełczałą mąkę. Jak była dostawa tych
produktów, to panowała wielka radość. Ich stan zawsze był marny. Prawdopodobnie ze względu na sposób transportu i zasady przechowywania. […]
Pracowało się 6 dni w tygodniu. Jeden był wolny. To nie zawsze była niedziela.
Dzień wolny, zwany dniem „wychodnym”, był ruchomy. Czasami wypadał
w niedzielę, czasami nie. To komendant ustalał, kiedy miał być.
Były momenty, gdy pracowało się dłużej a potem „odbierało” się wolny
dzień w innym dniu tygodnia. Często tym dniem manipulowano. Nie wiem
czym było podyktowane to ruchome ustalanie dnia wolnego od pracy, czemu
miało to służyć. Może dobrem wykonywanej pracy? Może wydajnością? Polacy
jednak mówili, że komendant chce ich odzwyczaić od niedziel, bo to według
niego taki kościelny dzień.
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Latem Polacy organizowali niedzielne nabożeństwa. Zbierali się w jednym z domów, tam ustawiali prowizoryczny ołtarz i się modlili. Było to coś na
podobieństwo mszy polowej. Kto się zmieścił do środka, to się zmieścił a pozostali uczestniczyli w uroczystości stając wokół domu. Faktycznie praca w niedzielę zaczęła wypadać częściej po maju. W tym miesiącu codziennie, tuż przed
zmrokiem Polacy organizowali nabożeństwa majowe do Matki Boskiej. Mocno
irytowało to komendanta. Dużo tych modłów było. Dużo ludzi na te nabożeństwa przychodziło. Ich śpiew gromkim echem rozchodził się wtedy po górach.
BOGUSŁAW: To była wczesna syberyjska wiosna, może nawet
nie wiosna, ale jej pierwsze oznaki [dotyczy drugiej wiosny na zesłaniu].
Usłyszałem jak dorośli opowiadają, że po drugiej stronie rzeki ktoś widział już
kołbę, czyli coś w rodzaju dzikiego czosnku, który na przednówku był jedynym
źródłem witamin. Był wspaniałym lekarstwem na awitaminozę i szkorbut (dwie
choroby, które siały wśród Polaków spustoszenie). Nie było jak dotrzeć na tę
drugą stronę rzeki. Wokół leżały jeszcze wielkie zaspy śniegu. Ja postanowiłem
być dla rodziny użyteczny i zdobyć tę kołbę.
Wybrałem się po nią najkrótszą możliwą drogą. Myślałem, że rzeka
pokryta jest grubym lodem – tak to z wierzchu wyglądało. Nie wiedziałem,
że rzeka ta nigdy nie zamarza a pokrywające ją czapy śniegu tworzą jedynie
takie złudzenie. Śnieżne nawisy, przykrywające rzeczne głazy, namarzały
szeroko wokół kamieni jedynie cienkim lodem. Przeszedłem kilka kroków i lód
się pode mną załamał. Wpadłem jedną nogą, zatrzymując się jednak drugą
i rękoma na lodzie. Pędzący nurt rzeki, niosącej kamienie olbrzymią siłą wciągał mnie w swój wir. Na szczęście to zdarzenie zobaczyły idące drogą polskie
kobiety... Narobiły rabanu, ale natychmiast zaczęły przytomnie działać. Położyły się jedna za drugą, tworząc swoistą rozpłaszczoną drabinę. Rzuciły mi szal
czy powiązane chusty (z czego była ta prowizoryczna lina nie pamiętam).
Złapałem. Byłem małym, słabo odżywionym chłopcem, więc szczególnie ciężki
nie byłem. Tak mnie uratowały...
DANUTA: Wiosna nadchodziła nagle, niespodziewanie. Budząca się
do życia roślinność zadziwiała nas. To było coś niesamowitego. Spod śniegu
wyłaziły rośliny i podnosiły bryły nie stopionego jeszcze śniegu a nawet lodu.
Najbardziej oczekiwaną rośliną była tzw. kołba. Polacy mówili, że kołba to jak
krzyżówka naszego pora, cebuli i czosnku (dojrzała kołba była wielkości
naszego szczypioru a liście miała zbliżone do pory). Po długiej zimie ludzie byli
wycieńczeni, dawał się we znaki brak witamin – szerzyła się awitaminoza,
panoszył się szkorbut. Kołba, to był doskonały lek na szkorbut! Tą rośliną
nacierano sobie dziąsła a jedzono ją w każdej postaci: surowej, gotowanej,
parzonej. Byliśmy tak spragnieni witamin, że wyciągaliśmy te roślinki spod
lodu dopiero kiełkujące.
Ludzie twierdzili, że mądra i dobra natura zasiała w tajdze tę wspaniałą
roślinę właśnie dla głodujących Sybiraków. Ta kołba występowała jednak tylko
wczesną wiosną. Kolejne rośliny, rosnąc, przykrywały ją. Trzeba było spieszyć
się z jej zbieraniem zanim bujna roślinność tajgi jej nie zagłuszy. Kołba była
dla nas skarbem.
BOGUSŁAW: Barak, w którym nas osadzono został pobudowany w tak
nieszczęśliwym miejscu, że pewnej nocy, przy pierwszych wiosennych roztopach, został całkowicie podtopiony.
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DANUTA: Po prostu nas podmyło. To był dramat. My przecież
nie mieliśmy ani szaf, ani półek. Wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy, które
przywieźliśmy z Polski, były zmagazynowane pod naszymi narami. Nara to
prycza – legowisko zbite z desek. Dla każdej rodziny była jedna taka prycza.
Pod nią każda rodzina miała zmagazynowany swój cały dobytek. Na pryczy
wykonywało się większość domowych czynności, na przykład Mama myła nas
w miednicy, która stała na narze.
To była wielka rozpacz, kiedy ta woda zalała to wszystko. Coś strasznego. […] Po tym incydencie komendant powiedział, że wie, że w tym baraku nie
da się mieszkać, ale nic zrobić nie może. On nie ma kwater, które mógłby
w zastępstwie przydzielić, więc nie da. Wtedy powiedział również, że jak chcą,
to niech sobie sami wybudują – on da pozwolenie – niech sobie budują.
BOGUSŁAW: Ojciec skrzyknął się z dwoma dawnymi sąsiadami
z Hajnówki i zaczęli budować dom. Wspólnie, po 12 godzinnej wyczerpującej
szachcie w kopalni, cieli drzewa w tajdze, własnymi siłami, na plecach, ściągali
to drzewo na miejsce budowy. Urządzili traczkę do piłowania długich bali
drewna na pół lub na deski. […]
DANUTA: […] Nieraz już przy księżycu ściągali te drzewa. Trzeba było
szybko budować, póki było lato, bo zimą, przy śniegu, już nic nie dałoby się
zrobić. Oni prawie nie spali. Targali te drzewa na plecach z tajgi, przychodzili do
domu i na chwilę zasypiali, bo zaraz tacy senni musieli iść pracować do kopalni.
Mamusia płakała, że katorżnicy nie wytrzymają tego długo. Bardzo płakała.[…]
BOGUSŁAW: Wspólnie wybudowali dom składający się z trzech małych, ale oddzielnych izb. Każda z nich miała własne drzwi wejściowe, własne
okno i własny piec. […] Izby te były – jak na dzisiejsze standardy – malutkie.
DANUTA: Nasz dom to odtąd była ta jedna izba – jakieś 15 metrów
kwadratowych. Po lewej stronie od wejścia stał piec. Po prawej stronie była
garderoba, czyli gwoździe do zawieszania odzieży i umywalnia (miska i woda
w wiadrze). Po przeciwnej stronie od wejścia, w rogach stały dwa łóżka – czyli
prycze (nary). Rodzice spali z Bogusiem na jednej, a my we trzy: Jadzia, Róża
i ja na drugiej. Pomiędzy tymi pryczami było małe okienko a pod nim skrzynia,
w której trzymaliśmy przywiezione z Polski rzeczy. To był cały nasz majątek.
Ta skrzynia służyła nam też za stół. Nie było mowy, żeby z jakiś desek porobić
taborety czy inne sprzęty. Nie było na to czasu, nie było i gdzie tego postawić.
Do siedzenia mieliśmy naprędce ociosane pniaczki drzewa.
BOGUSŁAW: Pytanie o sanitariaty w tych warunkach wydaje się wręcz
śmieszne. Nie było żadnych. Myliśmy się w miednicy. Do toalety chodziło się
po prostu w najbliższy las. Wodę, zaczerpniętą bezpośrednio z pobliskiego
potoku, przynosiliśmy do domu wiadrami.
DANUTA: Strasznie prymitywne warunki, ale... Mieliśmy tutaj swój
własny kąt... Mieliśmy to „swoje”. Mogliśmy suszyć swobodnie obuwie
i odzież. Okno było na przeciw drzwi i wychodziło na Taskiłę.
BOGUSŁAW: Z okna widać było górę Taskiłę [potocznie – Taskiła, nazwa geograficzna: Balszoj Taskił]. Była ona symbolem uciemiężenia Polaków.
Górę pokrywała wieczna zmarzlina. Śnieg położony w jej rondlach (tak nazywano olbrzymie plamy bieli pokrywające jej stoki) nigdy nie topniał. Zawsze
było biało. Nawet, gdy latem tajga była cała zielona, góra Taskiła z daleka
świeciła bielą. […]
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– Pojedziecie, pojedziecie... Pojedziecie do Polski na pewno – śmiał się
szyderczo komendant. – Wy tam pojedziecie, gdy na Taskile stopi się śnieg.
Nie dawał nam nadziei...
DANUTA: To malutkie okienko Jadzia, niechcący, któregoś dnia wytłukła… Zimą śniegi były bardzo wysokie. Wtedy do każdego domu schodziło się
najpierw w dół schodkami wykopanymi w śniegu, a potem, już do samych
drzwi, podchodziło śnieżnym tunelem. Te śniegi – jak wszystko wokół – zasypywały również okno. A ono było jedynym źródłem światła. Trzeba było odrzucać wielkie zwały, żeby wpuścić do domu odrobinę dziennego światła.
Ojciec nie miał kiedy tego robić. Wychodził z domu, jak było ciemno i wracał
wycieńczony, zamarznięty, najwcześniej po 14 godzinach (droga do Udarnoje
zimą w jedną stronę zajmowała około godziny a praca w kopali trwała
12 godzin). Więc okno przeważnie odśnieżała Jadzia. Brnąc w śniegu (momentami zapadała się po pachy), okrążała dom i łopatą wykopywała duży lej pod
oknem, który dopuszczał do izby światło dzienne.
Jednego dnia śnieg pokryty był warstwą lodu. Jadzia poślizgnęła się
i z wielkim hukiem butami do przodu wjechała przez okno do domu wraz
z łopatą. Wybiła okno. To był niezapomniany koszmar. Paraliżujący mróz
natychmiast wdarł się do izby. W domu byliśmy tylko my, dzieci, i leżąca
w łóżku chora Mama. W akcie rozpaczy w okno wsadziliśmy poduszkę. Dopiero, gdy ojciec przyszedł z pracy, zorganizował jakieś deski i nimi zabił „na stałe“ ziejący mrozem otwór. I tak aż do wiosny nie mieliśmy żadnego światła
dziennego, jedynie świecę. Szyba na okno to był towar wprost nieosiągalny.
Nie można było iść i po prostu sobie kupić taką szybę... Bo niby gdzie?
Nie pamiętam, przez jaki czas nie mieliśmy tej szyby, ale wydawało się, że trwa
to wieczność. Dlatego zużyliśmy więcej świec i mieliśmy w nich deficyt,
w ogóle tych świec nie mieliśmy...
BOGUSŁAW: Świece były towarem deficytowym, bo służyły nie tylko
do oświetlania pomieszczeń. Nimi nacierano odzież, żeby nie namakała i nie
przemarzała na mrozie. Ale takie działanie było luksusem. Nie każdy mógł
sobie na to pozwolić. Tak próbowano zabezpieczyć przed przemakaniem jedynie odzież tych, którzy pracowali w kopalni złota...
DANUTA: W tym klimacie, gdzie byliśmy, nie rosły żadne zboża, kompletnie żadne. Niektórzy próbowali uprawiać sałatę i inne warzywa, ale zanim
one wyrosły, marzły przy pierwszych niespodziewanych przymrozkach. Rosły
tam jedynie ziemniaki. To była jedyna uprawa, którą komendant się szczycił:
– Jak będziecie tu dłużej, to wykarczujecie lasy i będziecie sobie sadzić
ziemniaki – mówił.
Kartofle były malusieńkie, bo przecież wegetacja była bardzo krótka.
One nie tylko były małe, ale wodniste i lepkie, maziste jak klej. W tych ziemniakach nie wykształcała się skrobia, bo nie było na to czasu. Kiedy przekwitły,
od razu trzeba je było wybierać z ziemi. Ale komendant nas pocieszał:
– Rosyjscy miczurinowcy [zwolennicy miczurinizmu] pracują nad taką
odmianą ziemniaka, który wyrośnie i będzie duży w ciągu miesiąca.
– U nas, obywatelu komendancie, to włoskie orzechy były większe
od tych ziemniaków – odpowiadali Polacy.
– Pożyjecie, zobaczycie, co tutaj będzie – prognozował komendant.
Początkowo, jak przyjechaliśmy, to mówiono, że można tymi ziemniakami zakleić sobie żołądek...
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BOGUSŁAW: Dostawy chleba nie odbywały się regularnie. Ciągle były
jakieś zakłócenia. Przychodziły takie dni, kiedy tego chleba nie można było
dostać zgodnie z przysługującym czy wypracowanym przydziałem. No, chyba,
że za… Złoto! To był żelazny wyjątek. Przydziałowego chleba mogło zabraknąć, ale tego wydawanego za złoto nie. Ten był zawsze. Dlatego kobiety tak
rozpaczliwie próbowały w rozlewisku rzeki, w tej lodowato zimnej wodzie,
płukać miskami złoto. Ale o tym płukaniu to potem.
DANUTA: Początkowo chleb do Gramatuchy przywożono z Udarnoje.
Dopiero później zaczęto go wypiekać w maleńkiej piekarni, która znajdowała
się obok sklepu.
BOGUSŁAW: Niezwykle surowy klimat, głodowe racje żywności
i mordercza, ponad ludzkie siły praca, wykańczały ludzi. Do tego dochodziły
jeszcze coraz częstsze zakłócenia w dostawach mąki do wypieku chleba. Braki
skutkowały tym, że te skromne racje chleba czasami w ogóle nie były nam
wydawane. Chleb to było coś czarnego, lepkiego, rodzaj wręcz gliny – no, była
to bryja!... Ale to był chleb.
DANUTA: Chleb to była czarna bryja, zakalcowaty, mokry, niewyrośnięty, ale jak on nam smakował! Bo to był chleb. O nim się myślało nie tylko
w dzień, o nim się myślało i w nocy. Dzieci budziły się wtedy z głodu. O tak,
z głodu się budziły… Dziś w to trudno uwierzyć, ale wtedy, tam, dzieci budziły
się w nocy z głodu...
BOGUSŁAW: Zimą żywność dla całego kompleksu Udarnoje (wsi
Udarnoje i pasiołków: Gramatucha, Spasobnyj, Kija) przybywała saniami
ciągnionymi przez konie po zamarzniętej rzece Kija. Dostawy żywności nigdy
nie odbywały się regularnie.
DANUTA: Zawsze było jakieś wytłumaczenie. Gdy nie było zimy,
mówili nam, że nie ma dostawy, bo najlepsze dostawy są zimą po zamarzniętej
rzece Kija. Jak była zima mówili, że zaspy śniegowe, że purga, że zamieć
śnieżna i mrozy... albo ogłaszali kwarantannę, bo konie chore. Zawsze było
wytłumaczenie.
BOGUSŁAW: Chcąc przeżyć ratowaliśmy się tak jak i inni Polacy –
wymieniając wszystko, co mieliśmy na jedzenie. To były różne, czasami zaskakujące rzeczy, jak: nici, haftki, agrafki czy zamki błyskawiczne. Zamek
do spodni, to była na prawdę wartościowa waluta, za którą można było dostać
nawet pół wiadra ziemniaków. Niektórzy wręcz wypruwali te zamki z własnych, często jedynych, jakie mieli, spodni, aby w zamian dostać coś do jedzenia. Majątkiem było praktycznie wszystko kawałek materiału, zwykła ścierka
do podłogi. Wszystko miało swoją niebagatelną cenę.
DANUTA: Wszystko wymienialiśmy na te malutkie kartofelki – wszystko, co się tylko dało. Wymienialiśmy na jedzenie nawet te rzeczy, które były
dla nas niezbędne, takie jak pościel, odzież, igły, nici, papier listowy, ołówki
kopiowe – absolutnie wszystko podlegało wymianie. Te rzeczy były wielkim
bogactwem i wymieniało się je na te małe maziste kartofle. Przynosiło się
je zmarznięte, więc taki kartefel ugotowany miał różowy kolor. Być może,
gdy kartofle te były wykopywane z ziemi, były w kolorze zielonym. Ugotowane
zawsze miały specyficzny smak, różowy kolor, mazistą konsystencję, bardzo
mazistą... Ale cóż były na wagę złota. Faktem jest, że z wyżywieniem zimą było
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dużo gorzej niż latem. Zimą było wręcz tragicznie. Latem ratowało nas runo
leśne tajgi. Ono pozwalało nam przeżyć.
Daleko, bo aż pod górą wiecznego lodu – Taskiłą – były czarne jagody,
zaraz po nich owocowały maliny a w lasach tajgi pojawiły się grzyby. Każdy,
kto tylko mógł, kto żyw, szedł zbierać to, czym obdarzała nas natura. Przetworów niestety nie było jak robić, nie było cukru, nie było soli ani nie było. Jednak
bardzo gorące dni pozwalały na podejmowanie prób suszenia tych darów
przyrody. Nam udało się tego pierwszego lata ususzyć trochę malin i czarnych
jagód oraz grzybów. A zimą nie było nic, czym można byłoby się poratować.
BOGUSŁAW: Jadzia z Różą poszły w tajgę na maliny. W tym czasie
Danusia ze mną miała przebrać maliny zebrane poprzedniego dnia i ustawić je
do suszenia na słońcu. Przebieraliśmy te owoce, siedząc na pieńkach w domu.
Ta praca była dla mnie monotonna i szybko mnie znużyła. Przerwałem te nudę:
złapałem garść malin, ścisnąłem w ręce, aż popłynął sok.
– Krew mi leci, krew mi leci!!! – wołałem.
Danka się rozzłościła. Nie dość, że jej przeszkadzałem, to jeszcze
niszczyłem maliny. Zerwała się z pieńka i zaczęła mnie gonić. Uciekając, chciałem rzucić się na posłanie, ale poślizgnąłem się na zgniecionych owocach.
Uderzyłem czołem w kant pieńka. Trysnęła krew i zacząłem wyć z bólu. Odgrażałem się, że opowiem nie tylko tacie, ale wszystkim, jak to ona mnie
skrzywdziła. Kiedy Danusia obiecała mi dać chleba z olejem, momentalnie
zapomniałem o bólu. A to, jak odniosłem tę kontuzję, pozostało naszą tajemnicą. Jednak, gdy ojciec przyszedł z pracy, obejrzał ranę i uznał, że jest na tyle
poważna, że trzeba natychmiast udać się do szpitala w Udarnoje i ją zszyć.
DANUTA: Szpital w Udarnoje to była nieduża chata z dwoma małymi
izbami i przedsionkiem. Była tam zawsze czysta, wymyta, drewniana podłoga.
Na niej stały taboreciki – takie prymitywne drewniane i łóżka drewniane. Lekarza tam oczywiście nie było. Był za to felczer, choć niektórzy mówili,
że ten człowiek może nawet i nim nie jest. On był Rosjaninem, ale też
z wyrokiem. Do tego szpitala kolejno trafiłam ja, Boguś i Róża.
BOGUSŁAW: W szpitalu nie było ani środków znieczulających, ani też
dezynfekcyjnych. Na przykład mnie, 5 letniemu dziecku, rozbitą poważnie
głowę szyto bez znieczulenia, na żywca!
DANUTA: Ja do szpitala w Udarnoje chodziłam z Mamusią na opatrunki
oka. Wszyscy przechodziliśmy dziwną aklimatyzacyjną grypę, dzieci chorowały na oczy i uszy. U mnie ta choroba się przewlekła. Inne dzieci jakoś wyszły
z tego, a u mnie w oku wytworzył się przewlekły stan zapalny. Bandażowali mi
to oko, opatrunek zsuwał się ciągle a zapalenie, jak było, tak było. Felczer, jaką
maść miał, to taką pakował mi do tego oka. Jak nie miał nic, to wodą oko przemył i było na tyle... Tak mnie leczył.
Idąc wiosną z Mamusią na ten opatrunek, zabierałyśmy w garnek zupę
dla taty, bo niedaleko była kopalnia złota – szachta, gdzie musiał pracować.
Po drodze do szpitala zanosiłyśmy mu zupę, a z powrotem zabierałyśmy pusty
garnek. I raz, jak wracałyśmy, to usiadłyśmy z tatą i jego kolegą, bo akurat mieli przerwę. Oni w kopalni we dwóch pchali wózek, którym wywoziło się urobek
z szachty złota. Więc, we dwoje usiedli do tego garnka i jedli zupę. Brygadier
pozwolił im wtedy z nami odpocząć, bo pracownicy mieli jakąś przerwę prze-
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widzianą na jedzenie swoich skromnych racji chleba. Brygadier też był zesłańcem. Oni wszyscy tam byli zesłańcami... Do tej szachty, gdzie pracowali, był
taki wlot, taki tunel, ciemny tunel, ale... Były szyny. Po nich metalowymi
wózkami wywożono urobek z wyrobiska kopalni. To były bardzo prymitywne
warunki. W ten dzień, kiedy zaniosłyśmy zupę tacie i jego koledze, Mamusia
była w nienajlepszym nastroju. Tatusia towarzysz, a w zasadzie współtowarzysz
niedoli, powiedział:
– Niech Pani popatrzy na tę roślinność. Przecież to jest przyroda niepowtarzalna, będziemy mieli, my i nasze dzieci, co wnukom opowiadać... To jest niesamowite, że śnieg schodzi i od razu zielona roślinność po prostu szybuje w niebo.
– Tak, bo gdyby nie ta bujna zielona roślinność, to biało by tu było
od polskich kości – odpowiedziała. Mamusia.
BOGUSŁAW: Kopalnia złota to miejsce nieprzypominające w żaden
sposób, jakiejkolwiek z kopalń istniejących w świecie. Urobek wywożono
z tunelu w ziemi, prowizorycznie zabezpieczonego lichymi drewnianymi
legarami. Była to po prostu duża dziura w ziemi.
DANUTA: Ten tunel był podpierany od góry jakimiś drewnianymi stemplami, czy jak to się tam nazywa i były takie boczne odgałęziające się sztolnie.
Ja tam wchodziłam z partią panów (pracowników kopalni), którzy wyjechali
z pełnymi wózkami na powierzchnię a po ich opróżnieniu wracali z powrotem.
– Chcesz zobaczyć? Chcesz pójść tu kawałeczek? – pytali.
No to dopóki to światło dzienne tam wpadało, to ja szłam, a potem to
już się bałam, nie poszłam dalej.
– Dalej zobaczysz, jakie tam są boczne sztolnie, jak tam ludzie leżą
i wydłubują rudę.
Te słowa napełniły mnie jakoś takim smutkiem, bo pomyślałam sobie,
że mój ojciec też tak musi ciężko pracować. Oni tam mieli zmiany. Najpierw
leżąc, nadłubali tej rudy do worków i kamieni na wózek, a jak był pełen,
to wywozili to na powierzchnię. Wtedy mieli tę cenną chwilę na rozprostowanie
kości. Z tego, co pamiętam, to było takie przerażające: bo tu światło dnia padało
i ile oświetlało to oświetlało... A dalej panowała ciemność. Każdy z pracowników miał taki kaganek ze świecą, taki mały, czworokątny zawieszony na szyi,
zwisał na piersi. Ojciec przynosił czasami ten kaganek ze sobą do domu, żeby
go wyczyścić. Świeca kopciła i trzeba było go czyścić.
BOGUSŁAW: Górnik nie pracował stojąc, tylko najczęściej leżąc.
Często nie można było użyć kilofa tylko trzeba było posłużyć się żelaznym
rylcem. Górnicy podążali za żyłą rudy złota, która z reguły była wąska, żeby
posuwać się na przód, trzeba było drążyć wokół też i skałę – przynajmniej na
szerokość leżącego człowieka.
DANUTA: Praca w kopalni była naprawdę katorżnicza, bo nie dość,
że to były bardzo prymitywne warunki, to nie było odpowiedniej odzieży
ochronnej. Tam było mokro, tam przecież woda cały czas się sączyła, kapała
a nieraz wręcz wybuchała, gdy kuli tę rudę a natrafili na jakąś żyłę wodną.
Cieków wodnych w tamtych górach było bardzo dużo.
Latem to nie było takie straszne, bo gdy wychodzili mokrzy na powierzchnię to było ciepło. Więc przez te dwa miesiące, można mówić o jakimś
względnym komforcie. Zimą to było przerażające, bo ta mokra odzież zamarza-

RELACJE Z ZESŁANIA

85

ła na nich na zewnątrz, jak wychodzili. Zamarzała… Buty również zamarzały.
Od razu na mrozie pokrywały się grubą warstwą lodu, również od spodu
od podeszwy. Stanowiło to ogromne zagrożenie. Stawały się ciężkie jak kamienie, były mokre i śliskie.
A droga z Udarnego do wsi Gramatuchy była bardzo niebezpieczna: nierówna i wyboista. Wiodła po górach pełnych kamieni i korzeni drzew. Mamusia
mówiła na nią „droga katorżników”. Była naprawdę straszna. Z chwilą, kiedy
tatuś przychodził w tej zamarzniętej odzieży, to, rozbierając go, trzeba było
bardzo uważać, żeby nie złamać tej odzieży. Jak się złamie ubranie a potem ono
wyschnie, to będzie przecież dziura. Mróz skuwał to po prostu wszystko…
BOGUSŁAW: Poniżej wejścia do kopalni – to jakieś 300 metrów w dół
w stronę rzeki – znajdował się zakład obróbki złota. Wydobywana z szachty
ruda była znoszona workami do tego zakładu, głównie przez kobiety. Sortowano ją – to również była praca przeznaczona przede wszystkim dla kobiet,
a następnie rozdrabniano za pomocą żelaznych bębnów i spiętrzonej wody.
Woda ta była zbierana z mniejszych źródeł z gór i olbrzymią rurą doprowadzana do zakładu. Tak wypłukiwane drobiny złota były łączone w większe kawałki
przy pomocy rtęci, które potem – nie wiem czy w Udarnoje, czy gdzie indziej –
podobno przetapiano w płytki złota.
DANUTA: […] Gdzie złoto uzyskiwano już w czystej postaci, tam nie
pracowali Polacy, tylko zaufani ludzie komendanta – upoważnieni NKWD-ziści.
BOGUSŁAW: Między kopalnią złota a naszą wioską, Gramatuchą,
istniało sztucznie uformowane rozlewisko rzeki, do którego spływała woda
z zakładu wykorzystywana do mechanicznego rozdrabniania rudy złota. Woda
ta w dużym stopniu spiętrzała wody naszej rzeczki, niosąc ze sobą odpady rudy.
Na tym rozlewisku kobiety starając się nie stać w wodzie – co nie zawsze było
możliwe – za pomocą drewnianych niecek (rodzaj miski) starały się wypłukać
ziarenka złota. Z dna rzeki nabierało się w miskę piasek rzeczny z drobnymi
kamieniami, okrężnymi ruchami wypłukiwało i te kamyczki, i piasek, żeby
zobaczyć czy na dnie nie osadziły się drobiny złota. Te ziarenka trzeba było
zdać do administracji. Tak pracowały wszystkie kobiety i Polki, i Rosjanki.
DANUTA: Płukanie złota nie polegało na wypłukiwaniu samorodków
złota, choć i takie się zdarzały. Z reguły wypłukiwało się maleńkie drobiny,
malusieńkie. Zbierało się je i większą ilość zanosiło do administracji,
aby w zamian, w zależności od wagi, otrzymać bony żywnościowe. Te bony
uprawniały do otrzymania żywności.
BOGUSŁAW: Wypłukane drobiny nie zawsze były złotem. Część z nich
to był łyszczyk, popularnie zwany „złotem głupców”. W administracji przyniesione drobiny poddawano testowi, aby upewnić się czy na pewno są złotem.
Spłaszczano je na małej, prymitywnej prasie. Złoto spłaszczało się pod wpływem nacisku, natomiast łyszczyk się kruszył. Polacy szybko zorientowali się,
że przy tych testach są oszukiwani. Postanowili więc samodzielnie poddawać
swoje znaleziska owej próbie jakości. Używali do tego moździerza, który
przypadkiem, omyłkowo, został wrzucony przez dziecko jednej polskiej rodziny
do bagażu i tak trafił na Syberię. Ten moździerz wędrował w Gramatusze
po chatach, pożyczany z rąk do rąk.
DANUTA: Pamiętam, jak nasza Mamusia myła złoto. Jadzia też robiła
to bardzo często, a Róża to tylko czasem, bo bardzo marzły jej w tej wodzie
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ręce. Woda w rzece była bardzo zimna, jak lodowata. Nic dziwnego, rzeka ta
wypływała jakieś 2-3 km powyżej, spod góry wiecznych lodów – spod Taskiły.
BOGUSŁAW: Jeśli kobiecie udało się na tych nieckach znaleźć kilka
okruszynek złota, jak odstawiła to do administracji, to chleb mogła dostać
zawsze. Widocznie mieli jakieś tam zapasy przeznaczone na ten cel
i dla NKWD-zistów. To była żelazna reguła, która obowiązywała od pierwszego dnia naszego zesłania. „Dostać chleb” to tak naprawdę znaczy dostać bony
żywnościowe, które należało wymienić na chleb. Bony za złoto uprawniały
do otrzymania chleba dużo lepszego, jak ten nasz przydziałowy. Chleb za te
bony był biały – z pewnością nie cały był z pszennej mąki, ale w sporym
procencie. Był on też lżejszy, lepiej wypieczony. Podobny do chleba. Dlatego
właśnie bony, za które się go dostawało nazywane były „złotymi bonami”.
DANUTA: To była żelazna zasada, ale funkcjonująca tylko do czasu.
BOGUSŁAW: Pewnego dnia jedna kobieta wypłukała bardzo duży
samorodek złota. Polki potem między sobą opowiadały, że żadna z nich tak
dużego kawałka czystego złota nie widziała, ale każda chciałaby taki znaleźć.
Zrozumiałe. Ta kobieta zamiast milczeć, a potem po cichu zdać samorodek
do administracji i dostać należną jej (a na pewno dużą) ilość kartek na chleb,
zaczęła krzyczeć ze szczęścia. Podbiegł do niej nadzorujący pracę NKWD-zista
i kazał pokazać, co ona tam ma.
– To jest sawieckaja sobstwiennost [to jest własność sowiecka] – powiedział.
Odwracając się schował samorodek do kieszeni i odszedł. Wszyscy byli
oburzeni, ale nikt nie zaryzykował starcia z wszechwładnym przedstawicielem
NKWD...
DANUTA: Wraz z nadchodzącą jesienią 1940 roku (pierwsza jesień
na zesłaniu) ten jedyny a pewny sposób zdobywania chleba (za „złote bony”)
został w sposób naturalny wyeliminowany. Z jednej strony płukanie złota stawało sie niemożliwe z uwagi na spadającą temperaturę i nadciągające mrozy.
Z drugiej topniały „państwowe” zapasy mąki i wypiekanie tego nadprogramowego, lepszego chleba było systematycznie redukowane. W tym czasie zdecydowanie pogorszyło się zaopatrzenie naszego maleńkiego sklepiku. Nikły
w nim bezpowrotnie nawet te nieliczne, jak dotąd, artykuły żywnościowe.
Nadciągała zima 1940/1941 roku. Wzrastał wielki niepokój wśród Polaków.
BOGUSŁAW: Pewne zdarzenie zapamiętałem na całe życie. Na podwórzu bawiłem się z chłopcem sąsiadów. Była z nami nasza Mama. W trakcie tej
zabawy Mama tego chłopca zawołała go. Coś do jedzenia wepchnęła
mu w rękę. Zazdrosnym i ciekawym okiem – jak to głodne dziecko – patrzyłem,
próbując się domyślić, co on tam dostał, wpakował szybko do ust i przeżuwa.
– Nie patrz tam – łagodnie, ale stanowczo powiedziała Mama. – Od razu,
po oczach, wszyscy poznają, jak bardzo jesteś głodny. Nie patrz, a i tobie
kochanie będzie lżej... Nie patrz.
Od tego dnia wiedziałem, że głód widać w oczach. Od tego dnia starannie
unikałem takich sytuacji. Odwracałem się, żeby nie patrzeć, jak ktoś inny je.
DANUTA: W zimie z 1940 na 1941 rok przyszedł do nas straszny głód.
Najgorzej nasilił się zaraz po Nowym Roku. Wtedy były największe przestoje
w dostawach i nie było nawet tego przydziałowego chleba. My sami byliśmy
z dnia na dzień coraz bardziej wyczerpani, coraz bardziej słabi, niedożywieni
a nasze skromne zapasy, też były już wyczerpane. Jak zabrakło nawet tego
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chleba, to czarne dni były. To po prostu były czarne dni. Pamiętam, kiedy już
nie było żadnej nadziei na zdobycie jakiegokolwiek pożywienia, to ludzie jedli
wszystko, co nawet jadalne nie jest. Takim produktem była kawa żołędna.
Rosjanie nie mieli kawy zbożowej a komendant twierdził, że palenie zboża
na kawę to marnowanie zboża. „Radzieccy uczeni dowiedli tezę, że kawa
żołędna jest o wiele smaczniejsza i bardziej pożywna od kawy zbożowej” –
powtarzał. W sklepie zimą z artykułów spożywczych dostępna była tylko
ta kawa żołędna. I myśmy próbowali tę kawę jeść… Człowiek głodny musi coś
zjeść. Skutki tego były jednak fatalne – wymioty i ciężkie zaparcia. Niestety,
wbrew teorii komendanta, zdrowiu to nie służyło...
BOGUSŁAW: Z wyczerpania, chorób i głodu ludzie zaczęli umierać.
Jeszcze jesienią 1940 roku na prośbę Polaków komendant wskazał miejsce,
gdzie mogą urządzić swój cmentarz.
DANUTA: Polacy sami organizowali każdy pogrzeb. Sami cieli na traku
drewno na deski do trumien. Bo zawsze każdy Polak był pochowany w trumnie.
Z tym, że jeśli ktoś umierał zimą, to często nie było takiego normalnego
pogrzebu. Dokopanie się do ziemi, nie rzadko było niemożliwością. Zakopywano trumnę w śniegu, a gdy śniegi puściły i ziemia odtajała, to dopiero wtedy
kopano grób i grzebano zgodnie z naszą tradycją. Jako dziecko to mi się
wydawało, że tam jest las krzyży, że tam jest dużo tych krzyży.
BOGUSŁAW: Mama od Bożego Narodzenia 1940 roku była bardzo
słaba. Już nie wstawała.
DANUTA: Dobrze zapamiętałam Wielki Piątek 1941 roku. W tym dniu
Mama jakby przekazywała nam swój testament. W każdej modlitwie czy rozmowie – często – Mamusia powtarzała:
– Pamiętajcie, że jesteście Polakami. Pamiętajcie!
Ale tego dnia rozwinęła swoje myśli. Już wtedy się bałam, że Mama
to mówi, bo wie, że umrze. A potem – tak jak przewidziała w nocnej rozmowie
z tatusiem – on umrze w tej kopalni. Wydawało mi się to bardzo prawdopodobne. To było już po jego wypadku w kopalni, kiedy zawalił się na niego tunel,
w którym pracował. Przywaliło mu nogi. Na szczęście, kiedy go odkopali
okazało się, że nie ma żadnego złamania. Z tej opresji wyszedł cały, choć był
bardzo potłuczony. Te obrażenia były na tyle mocne, że felczer dał mu zwolnienie od pracy. A to było tam czymś bardzo wyjątkowym.
W ten Wielki Piątek Mama powiedziała, że będziemy odprawiać drogę
krzyżową. Zaczęłyśmy a ja się zbuntowałam, że nie chcę tej drogi krzyżowej.
Tak sobie pomyślałam, że to nie fajna modlitwa, ciągle trzeba wstawać i klękać,
wstawać i klękać. Poprosiłam więc Mamusię, żebyśmy w zamian zaśpiewały
dwa razy gorzkie żale. I Mamusia się zgodziła. A potem powiedziała:
– Dzieci, słuchajcie! Zawsze się módlcie. Jak będziecie mieli bardzo źle,
to się módlcie, bo będzie nadzieja, że będzie lepiej. Jak będziecie mieć bardzo
dobrze, to też się módlcie, dziękując za dobro, jakie was spotkało. I zawsze
pamiętajcie, że jesteście Polakami!
Ja w tym czasie, jak to dziecko, o głupotach myślałam. Przypomniało
mi się dokładnie wtedy, jak Jadzia jeszcze w domu w Hajnówce nam (mnie
i Róży) mówiła, że ona lubi chodzić na drogę krzyżową, bo nie ma długich włosów, jak inne dziewczynki. Dziewczynki, jak idą na drodze krzyżowej od obrazu do obrazu, to są za warkocze przez chłopców nieustannie ciągane...
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BOGUSŁAW: Nasza Mama zmarła 19 lipca 1941 roku.
DANUTA: Jakiś czas po śmierci Mamusi przyszła do nas pani Sokołowska. Przychodziła już wcześniej, pomagała w opiece nad Mamusią, masowała jej
nogi, ziółka parzyła. Zawsze po pracy nas odwiedzała. Ona i jej mąż to było bezdzietne małżeństwo. Dla mnie razem wyglądali bardzo zabawnie. Pan Sokołowski był bardzo wysokim mężczyzną a jego żona wręcz odwrotnie, była bardzo
niedużą kobietą. I tak, po śmierci Mamy idzie pani Sokołowska niedaleko naszego domu i widzi, jak gdzieś w kierunku rzeki siedzi na pniaczku skulony nasz
Boguś. Głowę podparł oboma rękoma, jak stary, zgarbiony dziadek – tak to określiła potem pani Sokołowska opowiadając nam to zdarzenie – i płacze.
– Boguś, czego ty płaczesz? Dziecko kochane! – zapytała?
Boguś stanął na nogi i wyprostował się jak struna.
– To Pani nie wie, że moja Mamusia umarła? To Pani tego nie wie?!
Bardzo płakała pani Sokołowska, opowiadając nam to zdarzenie. Tak ją
pięcioletnie dziecko rozpaczające za matką rozczuliło.
Komendant pasiołka chciał adoptować naszego Bogusia. Boguś to był taki, o nim wszyscy mówili, że to takie dzielne dziecko. I faktycznie, ja siedziałam i wyłam, że jestem głodna a on brał sanki i szedł jeździć, żeby coś robić,
odganiać od siebie myśli o jedzeniu. Czasami szedł do traczki, gdzie ojciec z
sąsiadami piłowali drzewo na nowy dom.
– Po co tutaj dziecko przyszedłeś? Tutaj huk, nie możemy rozmawiać –
ojciec go pytał?
– Przyszedłem, bo pani Siemieniakowa przyniosła jakieś jedzenie a ja
jestem głodny, więc tu sobie do was przyszedłem. Więc Boguś to taki dzielny był.
Komendant po śmierci naszej Mamy, namawiał ojca:
– Ty masz trzy dziewczyny, to masz trzy kłopoty, ty masz tyle kłopotów
i masz jednego syna – oddaj go nam! My go wychowamy – to było bezdzietne
małżeństwo – my go wychowamy na porządnego radzieckiego człowieka.
– Polacy nigdy swoich dzieci nie wydają. Ja, żebym miał ich nawet
jeszcze czworo, to żadnego nie oddałbym. Absolutnie! – odrzekł mu ojciec.
BOGUSŁAW: Trzeba powiedzieć, że wśród Polaków zdarzali się
też i tacy nasi rodacy, którzy zachowywali się niegodnie, żeby nie powiedzieć,
że wręcz podle.
DANUTA: W Gramatusze był jeden taki przypadek. Chodzi tu o rodzinę
o znamienitym, ziemiańskim, polskim nazwisku. Nazwiska nie wymienię
tu celowo, bo byłoby to przykre dla wszystkich, którzy je dziś noszą a to przecież nie o to chodzi, żeby na kogoś nakładać piętno. Nazwijmy więc tę rodzinę
symbolicznym nazwiskiem „X”.
BOGUSŁAW: Ta rodzina składała się z czterech osób: piękna, dystyngowana, bardzo elegancka pani X, dwójka małych dziewczynek (jedna około
roku a druga niewiele starsza) i pan X. Przed wojną byli to z pewnością ludzie
zamożni, o wysokim statusie społecznym.
DANUTA: W Gramatusze zostali ulokowani (sami!) w stosunkowo dużym (jak na tamte warunki) domu. To był jeden z najlepszych, o ile nie
najlepszy, dom z tych przeznaczonych dla zesłańców. Znaliśmy ich. Pani X
przyszła któregoś dnia do Mamy i poprosiła o opiekę naszej Róży nad dziećmi.
Ona była bardzo miłą osobą. Pani ta nie pracowała jednak, gdy wychodziła
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z domu na zakupy nie chciała na ten czas dzieci zostawiać samych. Mamusia
oczywiście się zgodziła. Róża chętnie chodziła do tego domu, bo Pani X była
jej bardzo życzliwa i dobrze ją traktowała. Dostawała tam zacierki na prawdziwym mleku! Pan X – tak powszechnie mówiono – gorliwie współpracował
z naszą komendanturą. Wśród Polaków był otwarcie nazywany szpiclem.
Nie dla niego była praca w kopalni czy przy wyrębie lasu.
Pan X był urzędnikiem u komendanta. To chyba on odpowiadał za cenzurowanie korespondencji Polaków. Jakkolwiek, to Pan X był wprost obwiniany
o donos na dwóch Polaków, którzy podjęli próbę ucieczki z naszej Gramatuchy.
Byli to dwaj dorośli synowie polskiej, sześcioosobowej rodziny, której dwójka
dużo młodszych dzieci została wraz z rodzicami w naszym pasiołku. Próba
ucieczki miała miejsce w lutym lub marcu 1941 roku. Pogoda się klarowała.
Było ciągle mroźno, ale słonecznie. Uciekinierzy specjalnie opuścili osadę
w dzień wolny od pracy, tak, aby ich nieobecność została jak najpóźniej
odkryta. Miało to opóźnić ich poszukiwania i w oczywisty sposób zwiększyć
szanse ich przedsięwzięcia. Nadspodziewanie szybko zostali złapani. Nie wiadomo, co z nimi zrobili, nikt nigdy już ich nie widział. Ludzie między sobą mówili,
że oni już nie żyją i wyrażali tylko nadzieję, że oby długo się nie męczyli!
BOGUSŁAW: To było niewiarygodnie wielkie poruszenie wśród Polaków. Nawet wśród polskich dzieci. Do szkoły w Gramatusze chodziła wtedy
nasza Jadzia i Róża. Opowiadała nam potem Jadzia, że dzieciaki w ramach protestu nie chciały uczestniczyć w zajęciach. Jakby wszystkie zgodnie się zmówiły. Raptem wszystkie były nieprzygotowane, jeden nie mógł odpowiadać,
bo bolała go głowa, inny miał chrypę, inny jeszcze nic nie widział. Każdy miał
jakiś powód. To wtedy na jedynej ozdobie w klasie, wiszącym portrecie Stalina,
pojawiła się „odważna“ dekoracja. Stalinowi ktoś dorysował na głowie rogi
a do końcówek wąsów zabawne warkoczyki.
DANUTA: Po tej nieudanej ucieczce komendant natychmiast zwołał
wszystkich Polaków do baraku spotkań – a’la świetlicy. Perorował głośno
na temat szybkiego sukcesu udaremnienia ucieczki.
– Niech Polacy naiwnie sobie nie myślą, że ktoś spod Taskiły ucieknie –
wykrzykiwał. – Władza radziecka ma bardzo długie ręce! Bardzo długie.
Pamiętajcie!
Po tym wypadku Róża już nie chodziła do opieki nad dziećmi państwa X.
Nie potrafię jednak powiedzieć czy dla tego, że nasi rodzice już się na to nie
godzili, czy nie była o to proszona.
BOGUSŁAW: Na początku sierpnia 1941 roku „lotem błyskawicy”
rozniosła się wśród Polaków wiadomość, że komendant zwołuje zebranie,
bo ma do przekazania bardzo dobrą wiadomość. Część z nas bardzo się ucieszyła, myśląc, że sprawa dotyczy zwiększenia dziennego przydziału na chleb.
DANUTA: Komendant zakomunikował, że został zawarty pomiędzy
rządem ZSRR a rządem polskim w Londynie układ zwany potocznie układem
Sikorski – Majski (30.07.1941), na mocy którego polscy zesłańcy zostali objęci
amnestią. Wśród Polaków zapanowała ogromna radość i niesłychany
entuzjazm. Z niecierpliwością czekano na powrót z miejscowości Centralnyj
dwóch wydelegowanych z Gramatuchy Polaków na zebranie informacyjne w tej
sprawie. Po ich powrocie komendant zorganizował zebranie dla wszystkich
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polskich „Gramatuszan”, na którym Ci przekazali współrodakom szczegółowe
warunki i sposób amnestionowania Polaków. Wielkie poruszenie i ogromne
nadzieje wzbudziła wiadomość o tworzeniu się Polskiej Armii w Buzułuku.
Nastawienie do nas NKWD-dzistów, Komendanta i innych Rosjan uległo
natychmiastowej zmianie. Wszyscy zrobili się życzliwi. Nagle okazało się też,
że jest dużo łatwiej wypracować normę i otrzymać kartki na chleb. Udowadniało to tylko, że Polacy cały czas byli okradani z żywności wypracowywanej
w morderczej pracy. Zaczęto nas agitować, żeby nigdzie nie odchodzić, gdzie
indziej nie jest przecież lepiej! Tu, daleko od frontu, bezpiecznie jest. To tu
powinniśmy zostać i pracować już jako wolni ludzie. Z tego, co wiem,
większość, o ile nie wszyscy, Polacy odeszli z Gramatuchy i Udarnoje, jako
ostatni zostali państwo X. Nie wyruszali w drogę z rodakami. Pan X bał się
zemsty. Ktoś potem kiedyś powiedział ojcu, że stamtąd jednak wyjechali.
BOGUSŁAW: Nasza rodzina opuściła Gramatuchę∗ w dniu 2 września
1941 roku. Wyruszyliśmy przez tajgę, pieszo do miejscowości Centralnyj.
Punktem docelowym naszej podróży był Buzułuk, miejsce formowania się
Polskiej Armii.
Opracowanie relacji Dagmara Dworak

∗

Miejsce zesłania osada Gromatucha określane jest w relacji jako Gramatucha,
zgodnie z brzmieniem używanym przez polskich zesłańców.

