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lata od wrzesień 1939 rok do jesieni 1961 roku
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/Na podstawie autentycznych notatek/

15*9* 1§59 - Okręgowy rtrzęd .^chowania Fizycznego i Przysposobienia Woj«*

| właonę rękę. Wyjeżdżaa motocyklem z Grodna o godzinie 14-tej* Duśka /s io stra / 

; ' jedzie z p. Snitko* Noc ujemy w Jezioraeh u pp* milczy/skieh*

14*9 •  Odjazd*# drodze reperacja motocykla p. a* ..N*?waliło tylne koło* Po 

dnu godzinach jedziemy dalej*Pół kilometra przed Ostryn§ koło nawala poraź 

-JT\r drugi*Reperuj® źydki w Ostrynie* Wojskowa kontrola dokumentów*Pod wieczór

f i dojeżdżamy do wioski X,gdzie nocujemy*

i
ei’c- 15*3*- Wilno* Okręgowy ‘Trzęd już jest w Komendzie P«W. Spraw mało*

19 odprawa w P* f. Zapada decyzja nrzedostania się na Litwę#skfd aa nastąpi* 

^transport do Anglii.Godzina 21 wymarsz do Mejszagoły,około 50 ka* W mieście

2 P. W. na podwórzu.My 4 kobiety (Krzysia*Maria*T>*X i ja)doł«ezamy do oddziału 

strzelców i p*w*Mprsz nocny 42 km*. >¥ Mojszagole kobiety rozdaj# chleb i ale* 

ko*Chłopcy otrzymuję swetry,onuce,niektórzy płaszcze*Nastrój przygnębiajfoy*

0 godzinie 5 jesteśmy na graniey.Przeohdziay,chłostani pogardy tych#którzy 

szykuję sie do obrony w lasach.Niewielu ich jest*Większość przechodzi gra* 

nlcę*

Żołnierze otrzymuję rozkaz "Złóżcie bror i róbcie co chcecie*** Rzucaj» 

brosr , ^municj?,maski,wszystko - demorallzacja*€o robić ? Wracać,iść do !>•••• 

albo do obozu koncantrpoyjnego ? *

Przed szlabanem granicznym st*przodownik policji wymyśla wszystkich od 

zdrajców,sprzedawczyków,potem strzela sobie w łeb*

Decydujemy się wracać.Jestem głodna i zmęczona,chcę spać za wszslkę cenę. 

Krzysia i U le id# do ciotki,p.A  i ja do Wilna*

Wojskowe furmanki pędzę,uciekaj* prze! tankami boiszewieklemi,któro sę tuż, 

tuż * * * *

Siadamy w rowie i czekamy, niech będzie co chce*Spokój nie aa nikogo*Chłopi

16 ,17 ,1*  - nic osobliwego*Czekamy w napięciu*

19.9 •  Dziennik ponołudnlory nadaje pocieszajęce wiadomości. 0 godzinie

Sr t
■s "ołyohać strzelaninę.Bior? plecak i teczkę. Motocykl zostawiam w komendzie

z izlecal ztlerpją poraucon, bro.i.ubrunie.
apr.wBa*»3« bezpańskie k®*1®*4



Ansrohi?*

Idziemy dalej.W pierwczej cfcncie daję nam chlebo 1 mleko* Kle chcą ple* 

niędzy.

W innej pozwalaję nam przespać się w stodole na słomie.Ce za rozkosz? *

Śpimy ze dwie godziny,budzę nas ns kolacj**Słychać strzały, nikogo nie 

widać* Jemy i idziemy znów spać.

Kocuje z nami jakiś żołnierz,wracpjęcy do domu* Około 3-ciej słychać 

trębkę 1 głosy,noczetn wszystko oddala sie#cichnie.

Spokój,bolszewików jeszcze niema*

20*9* Rano,po śniadaniu,idziemy d^lej*T>ełęcza się do nas czterech żołnie* 

rzy,warszawiaków.Rfrzekeję na porzędki,brak dowództwa,brak rozkazów^

'IM *'świadomość oocłdw celu. Czujemy to same,ale nie marzekaay*Trzeba żoł

nierzy podtrzymać na duchu.Tak nas uczonoJ

Po drodze chłopi straszę nas bolszewikami nemawiaję do pozostawienia 

im broni.

Celowe •  nastroje prolitewskie.

Od granicy przyjeżdża autobus,zbiera porzucone karabiny i każe wracać. 

Nie słuchamy ich i rasrszerujemy dalej*

W Mejszagole przyjmuję nss zklKtaoB mlekiem,herbatę 1 ewocami.W przed* 

dzie*< założona mina rozerwała 4 naszych chłopaków i konia z wozem* BSflJC 

Dziś pogrzeb jednego z nich* He miej sou wypadku pierwsza krew rdzawi się 

na zlemi*Nic to.My żyjemy jeszcze - idziemy dalej*Pe drodze zabiera nos 

furmanka chłopska,wracajęea do domu* Chłop hardy,niechętnie nas wlezie, 

kpi sobie z wojska polskiego i porzędków.Ha 15 km* od Wilna mija nos samo* 

chód osobowy z żydem w czerwonej opasoe ma rękawie*Za nim posuwaję się 

czołgi sowieckie,jeden,drigi,trzeci,potym dwie ciężąrówki pełne bolszowi* 

ków*Chłopaki naeze zeskakuję z wozu,tamci nic*Przeważnie nie patrzę,niektó* 

rzy niedbale kiwaję rękami.

Wchodzimy do “ilna*

Czerwone flagi (polskie z oddartę białę połowę) wiszę na wszystkich de

mach. Rewy przeciwczołgowe do połowy zasypane.Przed Zielonym Meetem etei 

jeden czołg nieprzyjacielski,uszkodzony*

Ha ulice wyoełzło żydowstwo,słynąć żargon i język rosyjski*
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Bolszewicy nie ‘biorę nic,nie mówią,nie rewidują.Nakarmiają żołnierzy 

i odstawiaj® do domów.Obchodzę się dobrze,za wszystko płacą*Rubel za złotów

ką.

Kocujemy na Subocz.

21 .9*33 .Beznadziejnie.Sednych wiadomości,żadnej orjentacji*Podobno była 

bitwa i 46 chłopaków p*w* zginęło (niepotwierdzone).

22*9 - To ceno. W nocy byłp strzelanin?* koł© Ostrej Bramy*-

(Dalszych notatek br^k* Dalszy ciąg odtwarzam z pamięci*)

Ten stan niepewności i zawieszenia trwał dług©* Oczekiwaliśmy represji, 

gwałtów, a resztowa', jakich powinniśmy się byli spodziewać ©d ma jeźdźców* 

niczego podobnego nie było*

Zaczęł natomiast ukazywać sie brak żywności i władze wydały zsrzędzenie, 

aby wszyscy przyjezdni udali się do swoich miejsc zamieszkania*

W październiku wróciłam z siostrę pociągiem do Grodna,złamana na duchu,bez 

munduru,który gdzieś zostawiłam w lesie z obawy,aby mnie nie zdradzlł,boz 

rewolweru,który oddałam jakiemuś wojakowi, idącomu do lasu i bez motocykla*

W mieszkaniu zastałam wybitę szybę i ułamek pocisku armatniego#tkwiący 

w obok stojęcej szafie,widomy znak że i gród Batorego próbował bronić owo** 

jego honoru.

Sytuacja zaczęła się zwolna, ale stale pogarszać.Oszczędności obywateli, 

złożone w baakach,kasach spółdz*i P*K*0* zostały uniważnione*Wartość złotego 

spadła gwałtownie w przecięgu jednej nocy,produkty rynkowe podskoczyły# 

życie zaczynało być trudne. Corazto wyciągało się z szafy jakąś atrakcyj* 

ną rzecz,jak suknię wieczorową,koszulę nocnę,pończochy jedwabne,chusteczki 

i tp ., które wymieniało się na rynku na artykuły spożywcze,albo lepiej jesz

cze, sprzedawało się żonom oficerów sowieckich za grube ruble.Hajwięksse 

jednak powodzenie miały zegarki.Można było widzieć bojców#udekorowanych ze

garkami, po dwa i trzy na każdej ręce*

Atmosfera stawała się ciężka do zniesienia.

Znajomi przestali się odwiedzać,ukradkiem tylko podając sobie wiadomości 

z r ad i a*
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W poczuciu spełnianie obowiązku obywatelskiego stawiałam radio na otwar
tym oknie,dając możność orzechodniom wysłuchiwania audycji polskich z Londynu,

cenionych wówczas na wagę złota*

Celem otrzymania zatrudnienia wezwano wszystkich mieszkańców miasta de 

rejestracjl.Ludzie zaczęli coś przebąkiwać o wywożeniu na wschód#Pewnego 

dnia zjawiła się u mnie Biruta K*Mówiła,źe przyszła w pewnej misji do pewnej 

pani mieszkającej w oowiecie*Chciała równocześnie nawiązać kontakt ze mnę, 

ale zapomniała adresuo Przespała się na milicji i przyszła do mnie z tempera- 

tur?.Przeleżała parę dni u mnie i wyjechała z oowroteraą Pracowała już w kon

spiracji i zostawiła mi swój adres we Lwowie*

Czułam się zbyt niepewnie w domu po jej wizycie,to teź postanowiłam na 

święta B*H* odwiedzić moją siostrę,która z matką mieszkały w Pistyniu koło Kut* 

Przez Brześć dostałam się do Lwowa*Skorzystałam oczywiście z zaproszenia 

Biruty i wpadłam do domu Wandy Wasilewskiej,który podówczas służył z? schroni

sko dla całej gromady pewiaczek, nie wiedzącyoh oo z sobą robić*

Królowała majestatyczna p*Inspektorka (siostra Wandy) Halina W*,udzieliła 

ml łaskawie gościny, no i • • •  gadało się - o stosunkach we Lwowie,o tym jak 

p*Wanda pomagała wielu Polakom wydostać się z rąk komunistów,o masowym wywo

żeniu na Sybir w zaplombowanych wagonach,obronie Lwowa i tp* Ani słowa e nasze; 

roli ani organizacji,bo rzeczywiście trudno byłe zorjentować się w tym czacie

i stworzyć coś konkretnego,zwłaszcza przy odcięciu Warszawy od pół*-wsch* te

renów. W ^sty n iu  spędziłam spokojnie przeszłe miesiąc i pozostałabym była, 

dłużej,gdyby nie obawa o Duśkę,której groziło aresztowanie,na wypadek gdyby 

mnie nie znaleźli*

Z kojcem stycznia 1940,powróciłam do Orodna*Pozornie zastałam wszystko w 

porządku*Odbyły się wybory miejskie na jedną tylko listę komunistów*Nie można 

było nie głosować,bo tak serdecznie zapraszali,po kilka ra*y przychodzili de 

domu pytać,czy już się głosowało,nawet ofiarowywali się przywieść de domu 

urnę,lub odwieźć własnym samochodem,gdyby ktoś czuł się niedobrze*

Hie długo ozekał- -"'am na swoją kolej. Byłam prawie pewna tege,źe mnie 

zabiorą,nie próbowałam uciekać,ani ukrywać się,bo nie zdawałam sobie sprawy, 

z sow* sprawiedliwości,perfidii w sądzenia,okropności więzienia i łagrów*

-  * -  I M
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(Ciąg dalszy - sprawozdanie z pobytu w KosJi,napisane aa żądanie władz pols
kich wojsk* w 1943 roku*)

ad 1) ochotniczka,42 lat,urz.8dra*wojsk* ,panna

ad 2) Aresztowano mnie we własnym mieszkania przy ul*<4ickiwicza 5 ,w  średnic, 

w nocy z 20 na 21 marca 1940 r.

Po dwugodzinnej rewizji,zabraniu map,dokumentów 

osobistych i notesu,kazano rai iść zs sobę zabraniając cokolwiek brać ze sobą* 

Pierwsze śledztwo przeprowadzono po 20 godz* czekania w izbie zatrzyma* 

w dawnym budynku Starostwa* Rogi 'igiąły się podenm*' po raz pierwszy w aycia, 

kiedy stanęłam ^rzed zgrają enkawudzist<5w,porozwalanvch na fotelaeh i kana

pach i zabawiających się swoimi rewolwerami.*Ty znajesz czto eto Jest C z .K .? 

iito my* Tak gawari prawią". 2 godziny przeszło wypytywano mnie o moje perce* 

Mile. rodzaj pr*cy#£t» jęcia, nycieczkl ltp. ,o*» f̂ezono,źe aresztowau.
do czasu sprawdzenia moich zeznać.Dziś rozumiem,źe to była zwykła procedura, 

którą stosowano wobec tych wszystkich,których chcieli się pozbyć,ale mając 

dowodów wiay*

Odprowadzono mnie do więzienia sksgd, po b*szczegółowej rewizji (z przy

siadami) i zabraniu rzeczy niebezpiecznych (jak zegarek,sznurowadła,szpilki 

do włosów,2 agrafki i pas podwięzkowy) wprowadzono mnie do celi Nr 4 , gdzie 

siedziała juź młodziutka 16 letnia harcerka,złapana as rozklejaniu odezwy, 

bojkotującej szkołę sowiecką.

Tydiieri spędzony z nią w białej,czystej celi z wymytą podłogą i dwoma 

ł ó ż k a m i ,przedstawiał się nie groźnie. Traktowałyśmy wszystko na weeoło,ćwi

czyłyśmy gorliwie alfabet ilors^a  poniwaź zbliżała aię niedziela Wielkanocna 

lepiłyśmy z przydziału razowca wszelkie przysmaki i zastawę aa święteae.£u 

wielkiej naszej rozpaczy i zgorszeniu cała praca poszła do kubj:a,t*zw* później 

pareazy*

Harcerkę zabrano pierwszą,w dzie* potem przyszli po mnie i "Sobiraja z 

wieszczami1* •  odprowadzono mnie do więziennego samochodu, aa dziedzińcu wew

nętrznym. Po kilkunastu minutach znalazła® się na dworcu.04 pociągu dzieliła 

nas przestrze' kilkudziesięciu metrów."azag nazad i i i  w bok - strelajm^ - 

zawarczało od t y ł u .Olbrzymi bojec z karabinem w ręku uplasował eię przedemaą, 

drugi za rani z wyciągniętym naganem. Musiało to wygląda* bardzo groteskowe*8



Mała kobiecina,v chusteczce na głowie,z  dużym bochnem chleba pod pachą#kroczy 

pomiędzy dwoma urzedstawicielami obcej przemocy i gwałtu.Po czyjej stronie 

wina ?

Po raz ostatni objęłam ocze iii ośnieżone dachy uśpionego Jeszcze miasta, 

ie którym spędziłam najpiękniejsze lata młodości i z którego tak brutalnie 

mnie wyrwano.

Pociąg, osobna separatka, strażnik przed drzwiami - poczułam się naprawdę
-fc-

ważną, tylko jeszcze nie wiedziałam dlaczego i za co.

Vi'ysadzono nas w Milsku*

WIEZIENIE.

at^r-, ponure zamczysko /podobno niegdyś siedziba ks*Szujskich/ przerobio

ne na wiezienie.W piwnicach miały miejsce ciemnice, karcery, pokoje śledowa- 

tieli i różne katownie.Ne piętrach wzdłuż długich korytarzy cele i ustępy- 

uborny.

Kr i 4, - wtrącono mnie do wąskiego pokoju o czterech żelaznych łóżkach z 

siennikami i małym okienki w, so-co umieszczonym w ścianie szczytowej. Około 

8 kobiet, wszystkie z Polski, patrzyły na nowoprzybyłą z ciekawością i wro

go jednocześnie, gdyż trzeba było jej ustąpi*' kawałek miejsca, ktćrego, jak 

si? im wówczas zdawało, maję dla siebie za aało.Po krótkim czasie wzajem

nych wypytywań, wiedziałyśmy o sobie wszystko lub prawie wszystko.W celi obok 

siedzieli chłopcy.Szanse moje oodskoczyły znacznie w górę, gdy się dowiedzia

no, że zn»m alfabet Moree’a< i umiem nim się posługiwać.Sama zdumiałam się 

niezmiernie, kiedy na moje ostrożne pukanie zareagowano z drugiej strony na

tychmiast. Początkowe sylabizowani** szło bardzo wolno.Pierwsze słowc\ odczy

tane lub nadawane napawało mnie straszny duuę.Wsnółtowarzyszki niedoli odda

ły mi najlaorze miejsce nrzy ścianie i z zazdrością patrzyły, kiedy przekazy

wałam im wiadomości od sąsiadów. T>ziek i możliwości porozumiewania się atmos

fera celi się poprawiła.Nawiązały się znajomości i  symoatie, zaczęła 3ię wy

miana prezentów, ktćra zwykle mi*>ła miejsce w uboraie, w umówionym miejscu* 

Przesyłałyśmy im chleb /oni zawsze byli głodni/ lub cukier /w  pierwszych mie

siącach dostawpl i my pc dwa kawałki diennie/, oni nam rzeźby przepiękne z ug-
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niecioncgo chlebs,w lainis turze oczywiście*otrzym ałam  2 końskie głowy i

głowę murzyne z ząbkami ze słomy i kolcem w nos ie* Koleżanka, która "była w 

ci^iy - nocniezek z chłopaczkiem na nim siedzącym i dłubiącym pplcem w nosie.

1 tek to życie byłoby zupełnie znośne gdyby nie "doproey,ł* nocy, przeważ-
* ' * 

nie nad rrnem, okienko w drzwiac^ otwierało się i leciały słowa -"na bukwu"* 

Byłam jedna wczynsjąca się na J , to też bukwa "ja rtzav?sze podrywała mnie na 

nogi i tylko jeszcze słuchałam esy p«dnie - ''dawaj peszli-* - co znaczyło 

przesłuchani** (dooros), czy też - "Sobirejś z wieszczami” - przeniesienie do 

innej celi.

Przenoszono na a csęeto, zwł^szesn po wykryciu kontaktu z sąsiadami, al# 

ja wpadałam coraz gorzej.Hapływajęce maay aresztowanych z Polski, wypełniały 

cele coraz hardziej, tak, źe w kó^cu byłyśmy zbite, jak zwierzęta prowadzone 

na rzeź, w celi, w ktćr-j na oocz^tki osiem nie •-jagło się pomieścić, w krót

kim czasie mieście się wisiało po 20 i wiecej.7? dzier* siedziałyśmy pod ścia

nami n» ce-uentórej po-i5, o dr. • ,  mokrej od ściekającej po ściana er- pary i wycie

kającej paraszy.W nocy układałyśmy się, Jak sardynki, nogami do środka, na 

czym kto miał - płaczer ■■>.,spódnicy,kocu lub zgoła bez niczego. 0 sienniku lab 

kłapciu suchej słomy,nie nożna było marzyi.Kto nie mógł spać,zabawiał się 

rozgniataniem pluskiew- palcem na ścianie,które w nocy tysiącami wędrowały 

od sufitu ku podłodze,eby się pożywić krwią,importowany z zagranicy. £ daie^ 

miałyśmy inną rozrywki* Wystarczyło tylko palcem dotknąć swędzące miejsce i 

już wyciągało sie dorodną ’*esz. Po wyglądzie i złośliwości odgadywałyśmy jej 

pochodzenie* Wąskie, długie z czarnym znakiem na grzbiecie i zadartym zadem 

były zdecydowanie rosyjskiego chowu. Dobrze wypasione,białawe i leniwe poch©» 

dziły z Polaki*Raz nawet próbowałyśmy urządić wyścigi,ale bestje nie chciały 

iś<* f. jednym kierunku.

2 milszych rozrywek to było składanie sobie wizyt po kętach#proszone 

obiady i kolacje,na ktćrT,ch siadałyśmy się smakołykami 'wymyślanymi przez wy

trawne gospodynie.Soorzgdziłam aobie nawet całą serj- przepisów kulinarnych 

na kartkach z ”mundsz tuków" papierosów wypalanych przez te szczęśliwsze otrzy

mujące paczki z domów. ,, momentach kiedy głód skręcał kiszki,czytałyamy o ja« 

kichś śledziach zapieknnych z kartoflami,pierogach lub knedlach, i tak jakoś 

głód przechodził.Do zup nie tęskniłam. "Szczy” którą przynosili najczęściej,
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z kilku zębami na dnie i pływaj *cym4 flakiem niewiadomego pochodzenia,albo 

*k©m8a!',parueentymetrowa rybka# której całe masy morze Kaspijskie wyrzucę na 

brzeg w czasie burzy# rozgotowana z kaszt jęczmienny#*woniej#ca" na całe wię- 

zinie,pobudzały nas o mdłości.Najlepszy był krwałek razowca (ok*600 gr) 2 kost

ki cukru i kubek "kipiatku",zwłaszcza#gdy był gorycy*Również nielada smakoły

kiem był pencak i pszono*Brak jarzyn,świeżych o oców i tłuszczu po paru mie- 

sifoach objawiał się w wysypkach i wrzodach#trudnych de gojenia*Szybkę wy

czerpał się więzienny zapas wit*G*Parę razy dane nam cebulę#ale byłe jej tyle 

tylko,że wystarczała^ wszystkim do polizania i węchania*

Z chorób trapiły nas najczęściej biegunka (ponoś)#świerzb i wyczerpanie 

nerwowe*Opieka lekarska wyglądała tak#źe kilka osób stswała przed lekarki*

Ta oceniała na oko czego pacjentowi brak i odsyłała z powrotem do celi*

Obawiali sie tylko chrćb zakaźnych.

Posiadanie igły#nośa i ołówka było nie do pomyślenia*Mimo to jednak#w sta

rej drapace (miotła) stojącej obok mnie,tkwił kawałek grafitu oprawiony w ga- 

ł#zkę#który oddawał ml bezcenne asługi*Prócz albumu z przepisami* z tychże 

“mundsztuków" wykonałam 4 talje kart do brydża,tylko#niestety#niezwykła cisza 

w eell w czasie gry, zwodowała otwarcie '-Judasza" i ka ty#mime gorących pro

testów, szły do paraezy*

Igły robiło się z ząbków grzebień i,które nam łaskawie pozwalano zatrzyma*.# 

gwoli utrzymania piękności*Szpilki rozgrzane nad zapałkę wypalała ucho,a niei 

wyciągano ze wszystkich szmat*

największym skarbem był kawałek szkła•Zastępował on nóż,nożyczki#a nie

rzadko brzytwę do golenia włosów pod pachami* Sposób wypalcie ich#był gorszy, 

bo pozastawiał bolesne oparzenia i zapach przypominał smalony kurę.Dl^ zdoby

cia tego cennego materiału sprowokowałyśmy raz nieszczęanę wpółobł§kan$ ter- 

cjarke z Lidy,eby wybiła okno*Bez namysłu zdjęła pantofel i trach* szkło roz

leciało się w kawałki#te zaś momentalnie znikły.Hie była to wielka złośliwość

z naszej strony, bo strażnicy mieli dla nich dużo pobłażania i jakiś wyj^fko-
jednemu

wy strach,czy szneunek dla ich choroby* Ta sama wylała *tiU«adt« na głowę mis

kę goręcej z u p y ,stłukła wiecznie palęcy się żarówkę w celi i nic jej nie było* 

Oprócz niej mieliśmy jeszcze dwie "Bemsezedezi'* w celi#8le te naprawdę dały 

nam się we znaki*Szaleństwo ich za-zyn^ło alf zawsse •''irczorem*Siedziały w

11
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dw*ch przeciwległych katach c e li ,i  nie widziały nikogo poza sobę* Ogromnymi, 

rozpalonymi oczami obserwowały siebie,nie spuszczając wzroku i mrucząc coś 

pod nosem*Po chwili zaczynały sie lźyć#przeolstaJęe przekleństwa wspomnienia

mi o domu,dzieciach,gosoodarstwie*Podniecały się coraz bardziej#fruwały w po

wietrzu huty,szmaty różne, wko>'cu ta z pod okna zrywała się i szła do "paraszyS, 

gubięc wydzieliny po drodze i oblewając moczem rywalkę.

Trwało to dość długo#dopóki głodówkę#której włedze więzienne bardzo nie lu

biły , epewe do wały ńmy#Ee jedną z nich zabrano.

W miarę pełznącego czasu ogarniało nas corazto większe przygnębienie.Brak 

powietrza i ruehujniedosteteczrie odżywienie i ciągłe "doprosy” robiły swoje, 

trzy czy cztery razy w cięgu roku wyprowadzano nas na "progułku,ł.Był to 10- 

miautowy spacer w małym oparkanionym trójkęcie#p©d baezaym okim °striełka% 

etojąeego na gołębniku.Ghodziłyśroy gęsiego w kółko# z rękami założonymi w tył 

i głowam onuszczonymi.Głośniejsze odezwanie sie,ozy teź schylenie się powodo

wało natychmiastowy powrót do celi. Wygląd nasz przy dziennym świetle przy

pominał greraadka nieboszczyków,zbiegłych z prosektorium#radujących sia słoń

cem i chwilowym powrotem do źycia.Po pierwszej "pregułce" wolałam zostaó w 

celi#aby korzystając z wolnej przeetrzeni#móc wykonać parę ćwiczeń Tirana stycz

ny eh, tak bardzo mi potrzebnych.

Ha osobn? wzmiankę z«iału^uje "uboma^.Było to miejsce npjbardziej przez 

wszystkich upragnione,nle tylko dla możliwości załatwienia*swoich potrzeb 

fizjologicznych,ale także jako miejsce zdobywania ma»Jumctfcl politycznych, 

przekazywanie spraw osobistych, ogłaszania utwor=w poetycki eh# anegdot,ea ty ry 

i kpin z naszych ciemieźycieli. Jiiało to i tę dobrą stronę,źe całkiem nie za

bielano ściany,na poczętku,bo potem przyzwyczaJono sie do tego*i zacierano X 

tylko napisy.T>wa rnzy dziennie prowadzono nas do dość obszernej celi,z  dwoma 

otworami kloacznymi*J!&A*filfcft i Stanami z zimnę wodę. Podłoga cementom lekk© 

opalał? ku środkowi z zakratowaną dziurę,którę spłycały nieczystości*Bieda 

kiedy dziura się zatkała.’ . vtedy oodłoga pokrywała sia cuchnącą cieczą,uno

szące z pod ścian kupy,pozostawione nrzez poprzedników.(a-10 minut na 25 do

30 osób)*J4imo to jednak,niektóre za moim przykładem właziły nago pod kran
<,

i oblewały się lodowatę wodą,aby choc w ten sposób pobudzić organizm do życia.

Dlaczego nie zacJmorowałc- żadns? - pozostanie dis nnie zagadką.

Stosunek władz więziennych do nas był pozornie życzliwy i wiele 12
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lairao to ani lintu wysłać,ani kontaktów z domem nawi.zać nie mogłam. W czasie

"doprosów" -próbowano mnie sz?nt*źowni matkę i siostry#pozostałymi w domu*Obie

cywano wola©ść,aałż«f*stwo i prac^-^po specjalnostyw w sowieckim •ajuziełDo Pol* 

ski Już nigdy nie wrócę,gdyź jej nie bedzie.To 20 letnie państwo było tylk# 

wymysłem traktatu wersalskiego i niem* szans życia.Hs moje uparte twierdzenie, 

że Fraj nasz wytrzymał nól okupacją, zaborców przeszło 100 l»t#to też wytrzy

ma i teraz#e rzęd nasz zagranicę będzie walczył i zdobędzie snrawiedlowóść 

dla Polski - odpowiadano,źe rzęd nas sorzedał ni«acom#naczelny wóda uciekł# 

a my wszyscy zgnijemy w turmach i łagreoh.Jest tam gdzieś wprawdzie gea* Sikors

ki,ale  oni go dostanę i w klatce obwozi* go będę po świecie,prezentując pol

skiego wodza.Oburzenie nasze nie miało granic wobee braku kontrargumentów ły

kałyśmy gorzkie ni^ułki w milczeniu*

Inni bardziej ugodowi,starali się nas przekonać,że Polska będzie ale czer

wona #włęc z on a do ziem eo lackich,gdyż oni tylko mogę zapewnić narodom wolność, 

łfid i bezpieczeństwo*Po Dokonaniu Hitlera zajmę bez przeszkód sprzyjajęcę ira 

Francje i Hiszpp^ię i prawie już 8koravmizowane '.łochy i w ten sposób stanę 

się prnnmi Kurooy.

Bywało, źe rozmrwi?no ze anę oo ludzku* Wypytywano o stOBunki w Polsce#zwłasz

cza gospodarcze,o możność robienia zakupów , ceny u b r a , obuwia,artykułów soe- 

żywczychjo skale życie zwykłego robotnika i jego zarobki;o ż.cie towarzyskie, 

szkolnictwo,literaturę,pzttike#soort - słowem interesowali się wszystkiena co 

nie było politykę,dyskretnie lecz chciwie łowięc to,co się na ten temat mó

wiło* Ba rdzo niedowierzająco odnosili sie do wyjazdów za granicę,® ponieważ 

jeden z moich paragrafów specjalnie tego dotyczył#pytali - kto mnie wyełsł i 

kto płacił z° mnie;j?k przejeżdżałam granicę,gdzie mieszkałam i co robiłam*Nie 

mogło im sie w głowie pomieści ,kiedy mówiłam,że od nas tysięce ludzi wyjeż

dżało, dokęd chcieli,a prszoorty turystyczne wcale nie były drogie *^a,wrasz, 

eto nie wazmoźn©.’ ” oadeła zwykle odpowiedz szczerze zdumionego rozmówcy*

0 religię zahaczali często w sooeób drwięcy,ośmieszajęc obrzędy i nabożeń

stwa kościelne.Ich zdaniem oocholżenie człowieka jasno określa Darwin,sztuki 

życia uczt ^arx i Lenin,wierzyć trzeba tylko w siłę pięści i młota-Nie mniej 

jednak,przy rewizji os tietej w nat»zej celi,kiedy Jeden z dozorców zerwał któ

rejś krzyżyk z szyi i podepta* go na ziemi#mnie obszukujęca dozorczyni ezep-

13



nęł?’ ; -ł,Bohs nada tiepier w sercu nasić nie na szyi".-

Metody prowadzenia śledztwa zmieniały się.Prawdopodobnie dla wypróbowani© 

skuteczności działania, dowiedziała m si? nareszcie,za co mnie aresztowano - 

P .O .W ., terror,agitacja,szpiegostwo i chęt oderwania Białorusi od ziemi sowiec

kiej. Oskarżenie poparto dowodu ni,znalezionymi w czasie rewizji. Były to prawo 

posiadania broni,przedłużone na okres wojny (b«obci$ź* Jęce,przyznaję) , plany 

Rzymu,Seapolu i Berlina,pozostałe po wycieczkach,paszport zagraniczny do 

Włoch z 192? roku i notatki z podróży.Śledztwa mniejwięcej wyglądały tak:

Z duszą na ramieniu,idę za strażakiem, długim ciemnym korytarzem w podziemiach. 

Przed którym;5 numerem za trzymujeay się. ‘.chodzę. Przedenmę stół,za stołem ”^le» 

dowatiel",koło drzwi stołek.Biadam.3 a mną ściana,z wybity na wysokości głowy 

dziury* Tomyślem się,źe wybito ję głćwa&4 delikwentów dla przypomnienia sobie 

częstokroć nie popełnionych przestępstw.Od stołu pada;*Czeiau siedzisz kak 

prostytutka?£uki na k o le n i "  *ha teraz wiem o co chodź i. Następuje sprawdzenie 

danych pereonalnych.potem oskarżenie. "!■>'u,tak gawari nrawduJ 4y wsio znajem. " 

Nie poaagajy protesty, rozumowanie,próby przekonywania o swojej niewinności 

Argumenty odbijeJęeie jak fela o tward*,nieustępliwy skełę. ”!*ie choczesz? 

oadażdy,ty...t8ka ja i takeja.*. ' następuje stek wyzwisk nienada jęcych się do 

powtórzenia, szedł strażnik. ''Sobieraj, swołocz takuju’’*

Większość "doprosów'* był? tego tyou.Raz wywieziono mnie karetky j^czamyj 

woron)pozf? obr*?b wiezienia do t. zv.». ^aeryksnki.Sę to więzienia pokazowe dla 

gości z zagranicy.Nie wiele mogłam zobaczyc, ale sędzia,który ze rany rozms- 

wiał ,wyglydał kul tura lnie, wysłuchał unrzejmie mojego tłumaczenie, nie wmawiał 

we mnie zbrodni nie popełnionych,na wet obiecał,źe to wszystko rozpatrzy.iió- 

wił też 00  polsku.

inny charakter miał* xxzy.tx krótka wizyta w dużej sali w podziemiu,gdzie
nie

pozakładane były,różne dziwne przyrządy, których celu trudno było się domy

ślić, yara "naczelnik ' ,mężczyzna w Irednim wieku,o szarych,niesamowitych oczaoh 

chciał się dowiedzieć,kto to jest 'Szczur*. Wiedziałam,źe chodzi o azczurowaky 

która widocznie usiłowała nawiązać kontakt ze ranę i kartkę z jej podpisem 

przejęto (może nawet od Bieruty) ,ale próbowałam to zataić.^myślałam różne 

nazwiska,aż wreszcie,kiedy on kaz»> zawołam •mechanika",pomyśląłam,źe gra 

nie warta świeczki i podałam Jej nazwisko. 3yła w /arszawie, i tak nic jej

nie mógł zrobić (potem zginęła w powstaniu).Jak m ie  później obJaśnili#to14



była prawdziwe mordownia,z prymitywnymi narzędziami tortur i karcerzarai dookoła 

Sie wypróbowałem n© sobie.

Jeszcze jedno śledztwo warte zanotowania ze względu na cel,którego nie tao- 

głm  oojęć*Zaprowadzono mnie lo dwu młodych (około 20 lat) bubków#którzy wido

cznie zaczynali swoje karierę.Ci o nic nie pytali.niczym nie grozili,tyłka Wy

myślali rnnie o rzez godzin?.Leciały na ianie soczyste wyrażenia sowieckie i 

przekleństwa ktćrycii znaczenia nie rozumiałam,obelżywe nazwy*zrodzone w aowie 

świata prze3 tępczego,okraszone szyderczymi uśmiechami dwu sowieckich młodyoh 

adeptów służby sprawiedliwości, nie reagowałam zupełnie,otępienie z dnia na 

dzień wzrastało* Było mi wszystko jedno,za co mnie maję,co ze mne zrobię,byleby 

jaknajprędzej wydostać si- z tego piekłs.Nie bito mnie,ale od czasu do czaau 

w nocy słyszałam odgłosy razów i jęki katowanych mężczyzn*3 nimi obchodzono 

sie gorzej •Widywałyśmy ich przechodzących do"uborny ”,z  obandażowanymi głowami 

i rozumiałyśmy co to znaczy.

Dziurka wydłubana w drzwiach celi zdradzała nam tajemnice ich męki,głodu

i upodlenia*. liektćrzy zostawali na korytarx'ł,ab;y łonie^ć coś dozorcy - kapusie* 

Przez tą aamę dziurkę widziałyśmy worowadzanego do celi naprzeciwko oficera 

Ji*K*w* D..Po kilkunastu dniach ten człowiek powiesił się na własnyra pasku*

Otok nas w celi siedziała rosyjska nauczycielka,która przeszło 2 lata czekała 

n* wyrok.Podobno akta jej sprawy gdzieś się zapodziały i nie mogli ich odszu

ka*. *Sadnę siłę nie może ścięgnęc naczelnika*Jest pewne,źe ta cela stanie się 

wkrótce jej grobem*M"T nas tolko czełowiek sczytajetsia" przypominam sobie ozęs« 

to powtarzane slogany komunistyczne.

Przykro by*o patrzeć na dzieci od lat * t*zw* "bezpryzome"*Pozbawione ro

dziców,domu i opiłki,tysięce ich włóczyło się no kraju żyjąc z kradzieży i żeb

raniny* Jak ptaki wędrowne ze zbliżajęcę się jesienie ciągnęły na południe,aby 

p rzeb yć  zimę.Pełno ich było na stacjach kolejowych,gdzie czepiały się pociągów 

właziły na dachy wagonów,pod siedzenia i między ładunek towarowy*Szczęśliwo 

kiedy je aresztowano i umieszczano w więzieniu*Jak opowiadali Rosjanie - była 

to największa plaga rewolucji*Przekonaliśmy się o tym wkrótce,gdy kilka cel 

zapełniono młodzieżą obojga płci.Ich nocne wrzaski,wybijanie drzwi,ordynarne 

przekleństwa i zaczepki,kiedy przechdziłyśmy do "ubomy" dały nam jasny obraz 

systemu wychowawczego,wychwalanego przez zwolenników komunizmu.Większość na

szych dozorców chlubił© się tym,źe byli "bezpryeorni

-  12 -
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Po jedenastu mieaiveach. wezwano amie na ô ci* okładał się on z jednego sędził 

go,który odczytał xsti*' mi wyrok wydany zaocznie i skazujący nonie na 8 lat 

*ispr trud łegierów* w Karagandzie*

Prawie źe szczęśliwa podpisałem i odetc 

To nic,źe obóz pracy* ^OBtsrię v,reszcie ten koszmar więzienny poza sobi#odetch« 

nę świeżym powietrzem,nasycę się sło /c^p rzestrzenię  i swobodę ruchu*Odżyję 

na nowo * * •

* rzeniesiono -.śnie do większej celi,gdzie zbier ły się te,które wyznaczono 

na wyjszd. <tiesięc trwało czekanie,wreszcie,któregoś marca 1941 roku przyszło 

owo upragnione "iotirajś z wieazczemi" i,po długich tarapatach urzędowych i 

porządkowych,zsprkowano do niezmiernie długiego pociągu "bydlecego, t* z- . 

"eszelon" i ruszyliśmy z radością i nadzieję na wschód. Podróż śladami preoj- 

ców*£ydlęce wagony to "tiepłuezki' z oiętrowymi ''neremi'*,pokrytymi kilkucen

tymetrowy skoruoę lodowy, piecyk źelszny pośrodku,otwór w podłodze służący jako 

ustęp*#2 okienka z a k r a t o w a n e , o to nasze oomieezczenie na czns podróży*ud czasu 

do ozeau przynoszono nera trochę węgls bez drzewa lub odwrotnie* -ożywienie 

składało eię z wody i chlebf, rzadko kiedy zupa alb* śledź* sprawdzano nas 2 

razy ne dohę o różnych oorach dnis i nocy*^rzy ciągłych ponosach' smród pa* 

nawał nie do wytrzymania* . drugiej połowie wagonu,gdzie zgromadzili się męż

czyźni wrzały kłótnie o miejsce nrzeważnie, nierzadko dochodziło do rękoczynó1

ii a stacji Ora* przerwano nasz§ podróż na kępiel i dezynfekcja* "Bania'’ z go-, 

ręcę wodę hyłe tak pożędanę, *e nawet obsługa czysto męska,nie wywołała żadnych 

protestów*Eahki chlapały si? i oblewały wod* ,oodczas kiedy ich rzeczy dezynfe

kowano* ?o kilkunastu minutach rozkoszy wychodziłyśmy na mróz i oarszerowałyśiny 

do wagonu mijając po drodze kupki innych więźniów,siedzących w 'kucki1 na ónia< 

gu i oczekujących svojej iolejki.isyła to jedyne przerwa w podróży,któro trwała 

mieei%c*i»astępn^ stacją wyeiadow* był •  K. A k a  £ A « , baza dla więźniów eu

ropejskich, gdzie ich grupowano i rozsyłano do miejsca zapotrzebowania czy też 

przeznaczenia. *«lutka stacyjka w stepie,a w niewielkiej odległości od niej roz 

rzucone ohozy,©toczone podwójny® oplotem z. drutu kolćZestSgo^najeisane gołębni

kami stra Uników. 3rupę pomniejszych domków zajmowało na cza ls twe, dla więźniów

"były 'baraki, tylko, o tocz one wdałem zmarzniętego śniegu, upstrzonego odchodami 

ludzkimi* rewnętrs w::dłuż ścian ‘baraku ciągnęły się dwupiętrowe nary,poaypaae

^nęłam*tfa reszcie* To nic, ie ^ lat,
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rzadko sianem i tsk zapluskwione,że 'wystarczyło kopnąć neg^ z dołu,ety posyła- 

sie gred tych przemiłych stworze' , spragnionych ludzkiej krwi*Dwa razy dzień- 

ni* dawano jedzenie,zupę rybną przeważnie i kipietok z Chlebem.Kwietniowe sło — 

ce topiło śniegi,do pracy nie pędzono.Po raz pierwszy pomieszano nss z roejan- 

kami,tak,źe mogłyśmy się sobie przyjrzeć nijpotali* wzajemnie.Jedna z nich dos

tał© 3 lete zs nielegalne opędzanie płodu. Wydała mi się dosyć inteligentna tab- 

ks i sporo cz«au spędziłyśmy rfizern#gdy innie oderwano od grupy polskiej.Inne 

skazane tyły za kradzież przeważnie i "proguł" to znaczy spóźnienie sie lub 

opuszczenie oracy.Te zaczęły uprawiać swój zawodowy proceder,kradnie lut wynu

dzaj sc od nas,co pię drło,pby później z dumę, pokazywać się w europejskich szmat* 

kach.

opędziłam tam pars beznadziejnych tygodni, w czseie którego najhardziej inte

resującym zajęciem tyła wslke z pasożytami ( wszy,pluskwy)#godziny karmienia i 

zdobywania lepszych miejsc no brrłogu.Po paru tygodniach wezwano ranie na wyjazd* 

Mieszana grupa Hosjan# Icr^iecćw i ja jedna Polka liała udar sie do ^rystomy, 

oddalonej kilkędziesięt km.od bazy.

nareszcie zrozumiełam dlaczego tak długo czekaliśmy na wyjście*Cały kraj za- 

leny tył wodę z taj%cego śniegu.Orszak nasz składał się z jednej furmanki wio

zącej nasze tobołki,kilku 'etrełków” z karabinami i grupki nieszczęśników,brac

cy eh po kol?ne w błocie.Trwało to około 5 dni,gdyż tuż przed miejsoem przezna

czenia roztooy były t&k wielkie,źe musieliśmy zatrzy m rć  s ię  w jakimś osiedlu 

przez £ dni,zanim wody nie opadły.

Wreszcie Pry storo* i (SłBIR)

Po zameldowaniu się u naczelnik* wyznaczono mi berek niski,brudny,bez pryczy 

i łóżek .Sie ziemi błoto.Trzebe b.yło pój '< w r>ole,nazbiera* trocin suchej trswy, 

aby móc zrz%dzi< sobie jakieś możliwe legowisko.*łkanych rzeczy nie mięłam źsd- 

nych,pozatym co ne sobie,toteż mćj barłóg niewiele różnił sie od podściółki 

dla ps« lub świf • Obok mnie leżało kilka wychudłych kobiet.Były to "raonaszki% 

które odmawiały chodzenia do pracy i tylko modliły s ię .Z tego powodu zmniejsza

no im stale racje żywnościowe i terez już nie otrzymywały nic#tylko kawałek 

chlebc i wode.Sdaje się,że wykończyły się niedługo.

Bano przychdził brygadier i sprawdzał,kto idzie do pracy.Potem szło się po 

Bniadanie#na które składało się niecałe 1/2 l.zupy z kawałkiem chi eta na ca

ły dzitrf i "dawaj ,paszli robota t 17



:©i*oe grzało mocno. Odtajeły śnieg ukazywał zwały brudu i zanieczyszczę', 

re trzeba było 3przątn^c.Ka cmentarzu leżały trupy zmarłych w czasie zimy 

źczyżni,istne szkielety obciągnięte blado siru skór*, "iosenne roztopy zerwa- 

/ mosty na drodze wiodącej do osiedl-”, ściany lepianek ndały.Praca była

;ięźka,jak na moje nadwątlone siły,ale w porównaniu z tyra,co przeszłam w wiezie 

niu,czułam się prawie szczęśliwe.3ło'ce,ruch i świeże powietrze robiły swoje, 

•racało zdrowie i dobre samopoczucie,a z nim lepsza nadzieja na jutro.Zrozu- 

miałam,że jedynym czynnik i eta pobudzającym więźnia do pracy jest wszechwładna 

norma.Jeżeli ją wyrobisz aa. z oravo do otrzymania *?00 gr razowca i zupy 8 razy 

dziennie,jeżeli nie,dostaniesz tylko 500 gr Chleba,a chory i ci,którzy odma

wiają pracy 300 gr. i zupę raz dziennie (Głodowa), stachanowcy i traktorzyści, 

jako ta wyższa klasa robotnicza, otrzymywali 1200 gr chleba,zuoę,kawałek mięza 

lub ryby,mieli możność kupienia "prymbludy" t.zn.pierożków,makaronu czy też 

innego przy&maku, jak również mieli prawo robienia zakupów w ’fłarku‘' (sklepiku).

I tek to trwało pare tygodni,dopóki step nie zazielenił się świeżą trawą, 

-•tedy wysłano mnie na ’*toczKę ’ Mr (nie pamiętam który)na "owaowadztwo”.Po •  

mieszczenie w brudnych lepiankach,na pryczach,razem z mężczyznami.Przez pierw

sze dni każono nrrn iść rąbai 'karaganik".Jest to rodzaj krzewiastej akacji b. 

twardej i łykowa tej,rosnącej na wysokości człowieka,pokrywającej ogromne woła

cie kraju od której pochodzi jego nazwa -KaragandaKarczowany przez łzakluczo- 

nych” służy jako opał na zimę.^orroa dzienna do życia wynosi 5m,‘ na osobę i 

tnie się przy korzeniach niesłychanie tępymi narzędziami,podobnymi do naszej 

galicyjskiej "Sapy'1 (motyki). Je dna z młodszych "towarzyszek”,bywalczyni łagrów, 

zbuntowała więkz*ośf ,sby nie szli na karaganęk* iuaiałam byc solidarna,bo byłam 

S8ma jedna wćród Poajanek,oozatem nie orjentowałam sie,co to za rodzaj pracy, 

której one chcv uniknąć za wszelką cenę.

Przez kilka dni nie dawano nam posiłków i w ko'cu głód zmusił nas do ul®g~
\

łoeci.Frsez 10 dni waliłamten xaragOp*k ostatkami sił,aż spuchłam cała,jak ba

nia,co zaniepokoiło nawet naszego ''kamandira" i orzydzielił mnie do owiec. Dos

tałam kilka matek z młodymi. Pozkosz była wypoczywa* w słońcu i p8trzeć na figle 

i podskoki młodych jagniętek,ale i to skończyło się,kiedy któregoś dnia jedno 

z nich bardziej niespokojno*,oderwało się od stada i jak szalone poleciało w 

step.G oniłam je początkowo,*le potem pomyślałam,źe lepiej stracić jedno niż 

wszystkie i wróciła® do eta da. Oka za7 o si,?,źe moje stadko zaatakowane było przez

■ 1 6 "

18



16 %4Jtr
pewien gatunek much,które )ć»kł^dp ję jaj^ w delikatnych miejscach jsk pachwiny

i kurdinki owi*c. ,i ; łe larwy toczę żywe tkanki zwierzęt*aż do czasu dojrza

łości moczem spśdejfc ns ziemię,gdzie następuje dalszy cięg przeobrażenia*Owce 

Panicznie tojś się tych much i rap je jagniętka sz lały nie z radości tylko z 

łólu*iieza jutrz odkomeaderowss .ie do po locy czabanom t*3*starym ptfitiudio .

. poszukiwaniu paszy 11 a owiec wędrowali przez .cały dzie* po stepie ze stadami 

od 200 - SCO sztuk,przeznaczonych n* rzeż taranów*? przodu szedł brodaty patry- 

archa z zakrzywionym kije-, i ->ee ,̂za nim no słuszne borany, a nr ko'en jr ,z waśa- 

j%c pilnie»czy który z nich nie schował się gdzie;' w krzaki#gdzie mógłby łatwo 

etsc się łupem czyhających wilków*

Często tersz pracę zmieniał i . Pilnowałam ? ta da nocę przy irietle jednej lub 

dwu I r t r r  ręcznych, wspominaj ; c przeszłoś* i marzęc o przyszłości*Ubliżyłam 

sie do Łoga,modliłem się.oroszec o w$Zwolenie "z domu nędzy i niewoli” i •••by- 

łom pe«n*,że wyjdę* ierzył*a» w cud ,ho wszystko układało si* tek beznadziejnie, 

wieścijprzenikaj ę ce ze świat?* były tak przygnębiaj$ce,że tylko wiara i nadziej? 

aogły podtrzymał. nrsze siły  fizyczn* i moralne*

Od barenów poszłam do lenienia ścian na sta jniach#z ktdrych tynk eystema^ 

tycznie co parę dni odpf dał*Przychodzil3 nowi, robili to samo i znów tynk od
padał* My śle, że t*go rodzaju organizacja praoy w łagrech jest celowa, bo, 

z jednej strony dostarcza zatrudnienia, b z drogiej daje możność władzom oskar
żania łcigiemikćw o lenistwo ltft sabotaż, co wpływ? na odpowiednie traktowa

nie* Po każdej nocy trzeba było 'nr- ; tn~<' olac zanieczyszczony przez odcbd#y 

owiec i raz omal nie pobiłam się z tą aamę. buntowazczycę, które nakazał* mi 

strajk* sam czas apd-.:zed> ^t^r a zy ” i rozdzielił n^s, ale c tu°cja wytworzy- 

ł>- si" taka, że bała a aip, >e ona unie udusi którejś nocy*^ratowało mnie pu

dełko proszki dc zęcc'.;-, któr. ofiarowałam jej na zęode.Ka drugi dzie** przy

szła uśmiechnięta z ust^-rd %y ialowany;d czerwonym papierkiem i twarz? utynko- 

«sn$ moim • • •  pudrem*Xybi*ranie Ttifirta’’ t*j« odchodów owczych uwarstwionych 

w stajni przez kilkr ziu, ugniatanie go z mierzwę czy sianem, robienie, susze
nie i ustawianie cegiełek, było równie atrakcyjnym zajęciem, mo*e dlatego, 

że odbywało się na świeiym powietrzu*

C iekawy był jeszcze okres strzyżeni’, owiec*Kapano je przed tym w specjał-
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nie na t<*n c,rl urzędzonych haaemach.Po paru Iniach soece od strzyżenia mie

l i  dużo roto ty* Ja tylko zapędznł«':i owce do odpowiedniego pomieszczenia, po* 

Ts:r>r chwytać i nrzetrzymywa><*:» >■ i**dn~* ofiary* Zupełnie rai t > wystarozało*

2 tygodnie s^oedził^m n? ianokor>*ch. Od świtp do nocy pracowałam na .grphiaeh 

i przy zwózc* aian'-' . d^., "ti'“ to, że człowiek hj>ł cięgle głodny i zm®czon^ , 

żf c? ł nad eo> c stnpajke ” ca>iV i reoertuarem wyrażę-' ze słownictwa. • • • T)* 

i był otoczony obcymi ludźmi, - których nie łrak "było sło d zik i i roś

nych oorychów - okres ten zaliczyłavym do najlepszych z mojego oohytu w Z. 3* 

^ff*5 dni tylko przeleżp>am z wysokę temperaturę (40*0) i potwornym bólem gło- 

vr. , ale nikt się ty a nie nrTiejmow^ł* Jedynę okazywaną; mi troskę był- pytanie 

'‘Brygadira’'- *kada pajdiasz na rot>ot’?.?'*Jak mi później tłumaczyła tamtejsza 

lek-nom 1 pomocnica lekarka) * za kl iczona” studentka ted-e.yn.’ , nie laka- iog- 

ła to hyt: "Brucel^s” , niel;*zoi»cana azjatycka choroba, na którę choruję owce, 

le często znoadaję też lanzie, majęcy z nimi kontakt w rzeźni lut ,frodiłeen* 

Er szczęście przeszło tez kompl ik:acj i.

' tóregoś dnia na ar>elu wywołano Mini* z grupy i kazano z '‘wieszczami'1 ru

sza i z powrotem do Pr. stori: • )dstaviono •oni'* ty • r^zem ood konwojk u "• B ł to 

spory plac nionodal osad:;, ogrodzony drute m kolczar-tym, strażnikami i psa

mi. . pośrodku stały 2  dłubie > 'td:m<i połączone ze .-o' ę pod kętea prostym*rT 

wejścia przy tramie mieściło sie nsczalstwo, dalej kuchnia i -parę izt  prze- 

znaczonych na mieszkania dl* wiośnie *:łrzed budynkami utorna, wspólna dla 

kobiet i mężczyzn.Było to obostrzona miejsce oobytu dl8 więźniów, którzy c o ś . 

przeskrokali el> • uvr-;-,*np- ,.c'- za a iehezniecznyc^.39stałam w liim dużo młodzie- 

oboj> ~ płci i sooro P 'lakó*;. iie wiedz ;ałam za co cię tu do sta ła ro* P róbowa- ' 

l i '  w;, tłtr. *cz-< ;-o' t z  ja - próżno* ezesnym rankiem ; kor; o-

jento-. uzi rojonych prowadził > n«s n- prace -■ ->olu, na toku, przy gnoju i do 

inn eh oo&obnyc'1 z* je* , dobrze z r vcł • bóżnic polegała tylko na t, ch 

dv ■ orrac) ocz-i, które nas baczin ■ -;le <ziły i p©dr -rr ł, do ruohcu Przed  »a- 

cvod*m t-łoi o» wracaliśmy do naszej zagrody na żarcie i wypoczynek*iłodzi»ż 

soTrieok*" >rzewai-nie zostawała na .łiejscu, to te" już oo Pierwszym dniu zau- 

waż~ l i  '■ ■ braki  n©{-z;ch tł - nkach. >  nasze żądanie pozwolono jednemu z na. 

pozostB', ać do Pilnowania rzeczy* I rzeczyw iście , kied- kolej Pilnowania prz -
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ezł« na mnie, zj iła cif młoda dzi- czyn'? (urka) i zaproponował-, abym nie 

patrzyła na to, co sie bedzie działo* Przed ty a przezornie zgromadziliśmy n:-

eze gr- ty w jedno miejsce na podwórzu, tak aby strażnik mógł też raieć na ni® 

oko* Odpowiedziałam, śe 1)9(1® pilnować i zawolpłaa strażnika, więc rabunku nie 

byłc*Zato noe,v śc ięgn ię to  ze winie koc, spódnicę i  buty^S pod głowy, razem 

z ■Foreczkifia *> który;:; nos-iłósm przepisy kulinarne snisnne w wiezieniu na raiin- 

sztukach on papierosćv , zębj niević« inmego pochodzenia wyłaoy?/ane w zupie i -g 

głowę m u r z y j , sro1 i on; przez Stćcha ' • , mego interlokutora z więzienia w Mi* 

fekn.Koo i ip£Anlv| cdnslazłem  przy po.nocy ‘strełka'*, główkę ^odrzucono ini w 

kilka dni po nilm ogłoszen iu , ”że cielcie nieszczęścia spadnę na Ołowę tego,

00 mi ukradł” , ale lut. >rtowych n ie  odnalazłam nigdy#Deli mi wzamian 

par? męskich kaloszy i Rznurrk > u loco^ni* ich na nogach*

Ten- miesięc "pod konwojk*’ lot ił na a śo reszty., iłodzież okazała się dobrze 

sorrwnitowanę fzajk; z >o *̂ i- L i prosty tutek* Co komu skradziono w nocy natyoh- 

mi: et orseknzywano lifóya io ćrpylenio w osadź ie* Orgie i wrzaski pijackie roz

brzmię ■■■•ały przez c ^ e  noc-. . Interwenc ja wła .iz ograniczała sie do wyciągani?; za 

włosy kobiet z przede Lału uę^k le,;.-- i •• -leczenia ich po ziemi do damskiej izby, 

po to tylko, »by po obwili one ", powrotem wracały na dawne, miejsce z wyciem

1 przekleństwami*

Spaliśmy wszysc; na noc vćrz^, b.. ni-. ;■ posób było nawet pomyśleć o spaniu 

pod dachem.Piekło drntejf_ki« cb.br ,ti* było gorsze od konwojki*

Pod koniec Kiealęe* Babrano mnie stamtęd^a w parę dni ootem - 29* VIII.l94li>.- 

odczyt*no amnestię dla Pol akór.B a reszcie zrozumieliśmy pooo i za Jakie prze

winieni' otrzymaliśmy ostatni wymiar kary.Chciano widocznie abyśmy poznali 

jaknaj"iecej środków, który ni sprawiedliwość sowiecka łmni* b»mtowazczyków i 

urabi° goli* z nieb lojalny oh obywateli.

Stosunek władz i współtowarzyszy sowieckich zmienił sie odraZU.Pierwei *a- 

o zeli odnosić sie do nas Orawie że uprzejm ie, drudzy wrogo*Kiedy nas rozpie

rała radość z odzy ak«nej t  >lności i 1 z tego, że nadzieje nasze nie zos

tały zawiedzione i że istni-j- j j 'coś sprawiedliwość na świecie o której 

tak często mówiłi ' ;, , t-mci milczę? * !..k-. j^c łzy .i»>l\i a rozgoryczenia*

Ja należałem do tych ~<t'ęśli -cć/ , których wywołano ne wyjazd w pierwszej

21



- 13 - -‘ ///J/S

kolejc>~. Trzeba ‘było za rseldawa t się w komenda!ie, ©ddat wypożyczone rzeczy i zde

cydować aię n* miejsce osiedlenie w Azji* J»ko wolny obywatel.Imstynkt mówił 

;ai# źe najlepiej jachat n- południa, bo pewno jest tara cieplej, bo bliżej g?F- 

niay, bo większość as szych tam jechał’?. #ybćr pa ił as Turkiest • komendzie 

otrzymałam baty, pończochy, * udo st p'*i renie * ( lok* tożsamości) JL troohę żywnoóal 

i ato kilkadziesiąt rubli za prace wykonane w łagrach.

WOIAOdĆ

Po trzech aniach oczekiwani** wilgotnych ziemiankach, pa dwu próbach fre- 

tem izpcji z bojce aii nr koncercie bałałnjkowym specjalnie dl« nsc urządzonym, 

odstawiono nas do pociągu, jadącego na południe.

Początkowo dziwnym się wydało, &e nikt nas nie eskortuj e\ i każdy musi asm 

dbać o siebie*Pocięć był przepełniony*Pasażerowie odsuwali się od *es z pra^» 

czyn zrozumiałych. (wszy), sie jakoś udało mi się zdobyć miejsce na półce i 

tak leż.c dojacł•■■■łam do jakiejś wezłow-j stacji. Przesiadka i czekanie * . .  dzie/ 

. . .  dw~, V7 ogródku, to na tac,i? n« nie wpuszczono.feetki ludzi śpiących na 

tobołach lub stoję cyc*, w kola; orzed kilka ka sarni - zamknięty ni. - otwar

ciem kasy zmieniaj?.' równocześnie na z ■ « miejscowości, ktćr- prsed tym tu figu

rowała. Chwila zdumienia, po tym wszyscy rozbiegają eię w poszukiwaniu właści

wej kasy.Tłok, ścisk, krzyk, za uleczanie. Ktoś uoadł i nie może się podnieść, 

ktoś płacze bo zgubił dziecko.Sikt nie nomaga*Kaźdy stera się być pierwszy*^ 

Ludzkie aasuela zamarły.Panuje prawo pięści. "Kompostirowke” czyli stemplowa** 

nie biletów na przesiadkach to także az-ta/ski wymysł dla oognebienia oodróż* 

ny eh* Przy okazji zwiedziliśmy mi a sto* Kocie łby, brsk ruchu kołowego* Przed akle- 

pami spożywczymi, których v/. stawy pociągały bogactwem wędlin, serów i to. 

ciągnęły eię długie ogonki '■ i-torów łasych na wystawiana smakołyki.Stanęłam

i ja , ale wkrótce dowiedziałam się, że wystawa urządzona jest artystycznie z 

drzewa a poza chichem i jarzynami niczego sie nie destanie. V /chmole^ska, 

kiedy w tłumie pchałam sie do bufetu oo,bułeczki, wyciągnięto rai z kieszeni 

aortfeł z koca, więziennej roboty, wrna z cała gotówka i dokumentami, a ra

czej ^udostowireniem*' t. j* dowodem tożsamości obywatelstw sowieckiego*Już

oo amnestii zaczęły dochodził nas słuchy, że gdzieś tam n® terenie sowiec

kim tworzy sie armia oolska i ta ~az; scy zdolni do pełnienia służby mog#

22



ai? zgłasza' •Tradao było w to uwierzyć, zwłeszczo że potwierdzenia od władz 

sowieckich nie otrzymaliśmy* Jlioo to n dzieją rosłe, przepełniając serca m uzę 

radościę, a kiedy Jeszcze ns jednej ze stacji zobaczyłem autentycznego woja

ka w angielskim battle-dresaie i z naszywka tai Pol and, szczęecie nie miało 

granic* Za raz też, Jako "by łn pev. laczka, napisać na wre z z inny ai chłopa kani po

danie o przyjęcie i wysł*łam do Jfrngi-Jul, gdzie aiał kwaterować sztab two

rzącej eie armii polskiej* Ty aczasem nr vce ro lr ^ćw dojechało a do ".'*1̂ : ie sta

nu* Za za z unrzejmle zajęło sie na :ui $ * K*w.o*sprowadziło dc ilasta i zainsta

lowało w oher?;y«czułam r.i- jak niewolnic?-. *y&t8 wiana na sprzedaż, kiedy 

rozłożyliśmy sie na matech w w ie lk ie j  izbie, s w drugiej naprzeciwko, małej

o podwyższonej nodłodze, atole i *aru krzesłach, siady wali przy czaju z 

«nmow°'ra, okoliczni pracodawcy i taksował i nas według wieku, zdrowie i u- 

zdolnie •

Brak gotówki nie rozwalał ml P.ugo ezsfcać, wobec tege z decydowała .-a się rwĄ, 

Kauczuk Sowcho?* Kusza ta 1. ;4iejt U nazywała sie Bu rgiem. Tworzyło j«  kil

ka nowych domkćw robotniczych, szkoła i szereg lepianek akleconych z gałę

zi i "błota, ze v,-spóln. * w jbcit ł do chlewu zsjrauj^cego drugę połowę sie

dziby*

Naczelnik, zawiedujuszczyj chozisjstweru i nauczyciel - ruscy, reszta 

kozacy* Opisano nas, podzielono i odra z u wyznaczono do pracy przy 'rychle- 

niu ’ kauczuku*Polegała on« n : Pieleniu i spulchnianiu ziemi wzdłuż rządów 

roślin, podobnych do mniszka, o długich, cza rny ch, pros tych korzeniach* One 

właśnie stanowiły cenny surowi#© do wytwarzania sztucznego kauczuku*Doj- 

rzewał.y po li latach, w .liędzyczesie pielęgnowano je i zbierano nasiona 

do dalszych zasiewów*£iie łatwem było uzbieranie lekkiego puchu (męska sta

łość) na 1 kg dziennie, a le tyle wynosiła no ma i przy oewnej wprawie uda

wało sie j. wyrobi*, * każdym r- zie od zarobku zależała .*ioźnośi utrzymania, 

toteż każdy musiał myśleć i działa* na właunę rękę*

fnrKji były oocz* tko*o ar+..;ił.y o ktćr, ch aa rzyć nie amieliaruy * chleb 

biały, cukier i mydło*Oczywiście wszystko aiomentalnie znikło z naszym orzy- 

jazdem, a uotem to ju '• sta co,' redukowali*

Po skończeniu kauczuku Polacy przeszli do prac ogrodowych*Jeść można

-  : 3 -
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było nr miejecu eo się  dało, "byle n i e  zabiera* do dorauęDziś jeszcze  mam wr 

usftech cudowny sn»k dojr?^łych melonów, oomidorćv i c e b u li , które w drodze 

łł ski pozwolono nn-v. konsufuow''c. v/ przerwie obiadowe;) Piekliamy kartofle  i oho» 

ciąż praca była cienka .1 urr^-ie b^z •*-,ooosynfcu (k^żd© n ied ziele  pracowało się  

d l ' krasnej arm ii) aioźna by.ło iyt% jako tako.

Ten błogostan 1) )l*rvr«?zv.ch 3es*cz<5w (połowa października), oóżniej

mężczyźni ooszl-i do ''domostr^i^i'’ przy której nieźle im płacono, a kobity  

siedziały do .'’ i zjr lały s^oj* zaroi letkie.Erb * tym czeoie nie/p trfee- 

b o ^li .w a  dobitkę zjeob; > nowy tmnMoort Polaków, około 150 osób, orzew»£ni* 

mężczyzn jadących do "*o j £ kr i par-̂  rodzin oolskich i żydowskich* Rozmieszczono 

ich v, oborach po drugiej stronie eh ' t i ci cierpieli nedze niesa.aotyity* 

Kieb^-^m przy-zed> ::,vCz l -;'nier ~okr;. > nola.Mustielićmy zbiera c opał do 

kuchni• Clęli&ąy małe kr~--czki je^ieja rośliny { piołunu?) w kształcie kuli, 

których nigdy nie .7*0 5 ! iś. v  z^brse na kupo, gdyż ^iatr do tego nie dpdwOzozwł* 

Prz.ytem ubranie naaze i obuwie zdarło się zupe»nie i nie było nawet szmat 

na łat?nie i obijanie nój?* Rozpoczął sie okres głodu i chorób.

Heżczyźni v* n a d zie i :.-zyb.«tiei.-o o trzy aant-: murduróv- pozostawili ubrania cif 

alejsże. sr-oi.; najbliższym , nie p>-. > •«•.•* f--ż c za <. c , że prz^d zim-; n ie  dostanę si  

do arm ii.Głodni i wycieńczeni leżeli -• chi-w-oh na kradziony 1 d ianie , pełni 

gor z’-:!*,:-- zr icv , e Ł ■ •: r ~ .r ~ :■ ; + nie bfsno*'‘"kyoie-

ro, ki^dy ukazał sir ty f";' Plr.aisty, czr£' chorych wywieźli do azuitalikę*
■ \

odla;->e;:o o 10 iV , z- : ••!••’ reszty T a  lżono nr mi-jsen izolatka obsłdgi*

*w»n,; prz»z Polki przy potaocy n, szej pele&atury, kt'r^ ostatnio nawięZałs 2

nr k:>utakt bezpoćr^d=-i.l..-li* oh.vło * i.? b*z o fi^r ."e  z^jornyob zmarła p. I-ur-
- itż. K ^

6Zt./nov.-a, łon nor. . :  , zr y w  , redzir. ?rt' ?iVk*i»'* flu:* zapomniałam nazwiska 1 

' i riel** innych.I-Iie wiele 1 L .30 liie byłr przejechała sie  na

t'1 a ten ćwi» t.

Pracy ni#* mo.rłrm zr ~leż*. .przy  j^ła , y>fi£be u je iheero j'iałp-r łr?a, któremu »•;<

; ’ ' Ss
tżT.Tłc-Ti posiłki, n r i  łrt^ł- ; je-̂ a brudne ?znaty i tłukłam ” szv, których

w takie~ ilórci ani pr&fd tym ep> po  tym niev^idziałam*Próbowałam zarabiać

\
frbi^ v,ov ?nie.i: ■--r̂ -r t i r^ - ^Tlc --ełi.i»nych dla mszaków, nie pzło. "^ykorzye- 

t v7.-’li 1 jiia 1 ópz-?kival •. -trr.y ■:r ‘ d^ti okazji.Ze zraartwieni? rozchorowałam eie 

nr f ć ‘tacj-:-i o rfcerz>- ♦ydzi-='’ fped.zi^m v; szpitaliku. */•> to ckrea przeży-
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78' 4 /a
M l n  ....i"l- =v rozkosz - le «, •. cieniej, jP-nej izbie „  przeseierea-

ł***1 1 ł* r '••' 1 ' > °  i ni^ o nicc.vijk Ty ta gorszym

i'* powrót t)6 r's»cz;; •i - f c o . ' o i .i eię .t-.ic cii n?»*e z.^czee 

ł*:ri r>rz*my.*ii?.*>-. o t -: o':--- ó ■•’. .. ---jz-̂ .-oie n laczyciel :; lejsopw.’, oajenia et*«

rej 'dat. , ropoaaowa I* aii, ebyra si 5 zapi sa la aa kurs t;.'*-którzy stów nrowadzoĄjy 

m -z *,- r\ie~: ;1« ;•;’••? V*ież;- ' -'i-..' .. t d*r «rr . ■ -• >it./,:ze~' i

2 ity,dtta najgorsze mieai$ce ziały przeaiedzisjfcmg-.!? ciepłej izbie szkolnej,.stu* 

łjvtjvc ry - unici techniczne t n ;*. >r.~ 5 - .-5 rot^jt^iego e|zernpl^rz , uodezas; 

kiedy • i v  ■ • ■£ 1 j ' do .• ■■.•/.,•/nio-; to ' ©? no po kozacku* li o uka szł*

mi. wzflędiiie t*tvo. 9srężfż przeci wojnę skończyłam kurs szofe rek i , wiec' egzamin t.eg- 

retyeZBj z<J*ł|i r,yy:-r tliczr-o' . '  rtfełjti 9uo« p r w t e t ł e "  trpktor z moim instru* -
ś"’ - 4r • /

,..;V *; . . .  '

-.• torem prze .} ftłodajnię i z niergniejszym apetytem z,lf pierwoju hludu’!,
•/ /¥ ■’’ " .•> 

ktcrr BPi-i -órzysł^i^nłe•

* . l.lj ir. • • •. d i»d.v .ite-! v % ... n'7tj echa>. tr*k torami w po-

le» ! tym @ ? .. • -a cz^eie ^rs.y r̂ zło :1* m i e •• ^s^-jnie io ?:nj '*.v rektor kołchozu 

s miejsca/odmćwił z cł-i-ni- trierds.-. c,?.e ka:t dy aj •••olrent kursu muei 3 Ir-te 

o d p r»U ó ^ ,h o  takie jert prswo*l uśoif mai© jt ko kiedy,za rad^ nojego przy

jaciel* /inśtrus »-or~,; -ok^zr łma .■■■> ve8v«?nie do niuli, »odnis?ne przez samego gen. 

Anders,V. r-oet? łani bilet sfr dróg? do Jangi-tiuiu i hez żalu opuściłam kołchoz,

0 rap-rer dotarłam na miejsc© acrlenlr*

( ‘‘Aiioski)

\T~.i sko'cz;- o je ' ,1 . :?•• • ' « i .:l onr.trmiości ■ ■•*

szł-am z niego zwycięsko,*le loćwisdctJonia,które zdobyłam pozostawiły ślady na 

Pożar.łam prawdę doktryny a n '<?irtorskiej vmę i: -ierze i w rzecz; 

w^atoścJUFałsz i zakłamanie panuje od góry do dołów,z tą równicę,że ąćra t r z y  

rr.r ze '% " '■ '■>. .siloss-. ;"o ••'■>. *

rjZ' c * u ? ai ■ - •. 1 • a . i ' ■ r>lno-i ni^n??a.lz-; u: tro^u ^oirieckiego 

flarze o d»«mych eta dach ha ranć w, * iiłecb , dy T/anac h,pe łay Qb skrzyniacb i pełnych 

brzuchrchfWieści o etikce^aob niemieckich wzbudzały wyraźne zeaovjolenie*Pytsii 

tylko,czy nieme:/ uzna^« prawo wtascoeci i '■ -a '-og» tu dojść.

Pro teko j. zekupst x> kwitną ni ero rz ej niż w krajach kapitalistyczny*!*.

Absolutna władza i kontrola oar^i aahijg inicjatywę pi^v/ct,nv«budzie P O i^ i f

» i , v , . r o  ooom,bo -iedzą.źe każdy ohjaw niez, o ^  
fiie *arz!.:3*eniom ł-ea nc j-;** ■»•• 25



«» ;>3 ■ '•* J
nie wywoła bolesne represje.n ikt nie dba o wspólne dobro,dobro ludu*;'*idz15iem

nowe traktory,pługi i cięższy sprzęt rolniczy pozostawiony na oolu#bez żndnej 

ochrony przeciw ooedom zi aotym*

W oborze ttrły chore na nosaciznę i wychudzone krowy (dobro sowchozu),które

odwiedzano tylko w czet.ie łojenia,kiedy wydawano .aleko. Kupy cennego kauczuku,

nać którym pracowaliśmy -rzez es3* Jesłe' , leżały -ozrzucone po polu i marniały 

sip ^niegtr dlatego ty?.ko,ź« iloecioeo ww* nie odnowią dały wyznaczonej normie*

Gospodarkę krajowe kierej* plan i norma, układane przez czynniki nie zawsze kor>»

petentne,a wykonani* ich przestrzega eię z drobi*zgowf akurr tneśeie i ateao^a-

niem surowy eh k ^ r .S ic  dziraero^źe Indnoć*' ogłupiałe i zastraszana wykonywa tylko

roskazy#unika J c c własnej in ic j °t v ’Ty i odpowiedziąInoiei*

Zveie nr swobodzie ?? ‘‘ fr ju  ~omunistycznym" wydało mi sie gorsze ód wiezie

i łagrów.

gjrjag -̂ y,v r o jm o ^j H ? . S.Kob.- 3R0!*0W’i WSCH03 

j-o p«ru dniach mitrężnej -̂ rogi pociągiem znalazłam sie w Taszkie ' cie.Piastę 

które oczyma wyobraźni w id ziała  j3ko ?erłę południa Roaji i miejscem zbawię- 

ni? dl* nas f.rr!*<HrłaAkŁXL^JŁl^-^ > ■ ,nie zrobiło dodatniego wraienia.Do-

my drewniane -rozrzucone woleć* dużego plac^pokryte^o łacharai#bru<lneg©# topniej#- 

cego .4nieg’-#oiało odróżni? ł;- ie o 5̂ B $ j ^ kregowycfc miesteez«:<*3ejwię&szya be-• 

dynkiem murowanym było ponure *i»zienie,przed którym leżały dwie postacie męs

kie , wychudzone do szkieletów.Jeden by> Już martwy,drugi czarnymi,ognistymi ocza

mi i wycięgniet? rękę błegał o litość obojętnych przechodniów.Tego widoku nie 

mogę zspomnie<,wbił mi sie głęboko w pamięć jako jedno z najtragiczniejszych 

wspomnieć z tej "nieludzkiej zi^mi".

Zr aiastem żółta,gliniast' '^evr oddzielała raaie od Jangi Julu, głównej. sie

dziby sztabu polskiego korpusu. Przed budkę- strażnika sprawdzanie dokumentów 

i • • •  nareszcie wśród ewoichiTrzeba iść do “sian obrabotki *,ot tam, gdzie napis, 

a potem meldować się w ksncel^rj i dowództwa" - zabrzmiał od tyłu niezbyt unrze;

m y głoś

cie wierzyłam awojemu szczęściu - oolska mewB, eolskie tw>_ rze,polskie r-mdu- 

ry,oznaki,uśmiechy - rzeczywisto' to, czy sen? Po szybkim załatwieniu dezynfe * 

cji i o dw;; z a In i , k tó r a w tym kraj i Je&t szczytem urządzę*’ sani tajnych (tubylcy

o Polsce mówili: Ot. i kul tura ,ka da i ^zoboj • / nietoj ’ J#meldowałam się u inenek-
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torki p ,łedy P.Przejęła runie uprzejmie,przepraszając,źe nie mogła zrobit 

tego wcze‘niej,>atec wielkiego nawału zgłoszę/.Dostałam kilka dni odpoczynku, 

wikt,umunduroanie i kwaterę wspólnie z innymi.# tych świetnych warunkach ei- 

tajałam powoli jak śnieg za oknami*Starałam się uchwycić i przestawić na nowi 

rzeczywistość,jednak to nie przychodziło łatwo*Wszystko co się działo przed 

wojnę utonęło w niepamięć i.^ie  potrafiłam odtworzyć swego adresu w Grodnie^ 

śfc- zvisk i miejsc zamieszkania rodziny,**ni znajomych*Byłan zrozprczona.Na szksh* 

szczęście dr ’>uczy|"ska pocieszyło mnie,źe wielu to pr~echodzi i pamięć wróci 

z czasem*Powoli wrastała® w no%ve warunki i otoczenie.Z rozmów koleżanek orjen- 

towołem sie ,iż  jest olbrzymi napływ ludzi obojga płci do wojska.Szpitale sę 

przepełnione,tyfus i deaynteri* zbieraję obfity plon*Prócz mężczyzn zdolnych 

do służby wojskowej,zjeżdżaję starcy i kobiety z dziećmi,chorzy i niedołeżni, 

z którymi nie wiadomo co robić.Od pćł roku Armia się onanizuje.Poszczególni 

dowódcy dywizji zakładaj; obozy zbiorcze w £uzułuku,Tatiszczewie,T)żarab*dzie 

i kilku innych miejscowościach,mężczyzn szkoli wojskowo,kobiety pomngaję w 

biurach,sanitariacie,kuchniach,szwalniach i t.p.Jedne otrzymuję żołd,inne nie , 

to samo jest z umundurowaniem.Mimo to pracuj® ofiarnie,z ochoty i wielkim za

pałem, rzyczem szkolę się fachowo,aby nie byc zawadę w wojsku.B*du o zależy 

od d-ców dyw* ,ich osobistych zep-trywa^' na współudział kobiet oraz od niewielu 

komendantek przeszkolonych w .'.K.w Polsce*

W pierwszej rozmowie z inspektorką głównę dowiedziałam się,że jeko była 

instruktorka i referentka długoletnia od tych spraw przy D. O.K. I I I  (Okr.Urzę* 

tf.F.i P*W. w Grodnie),mam dobre przygotowanie i one wyznaczy mnie na swoję 

zastępczynię/sozkaz D-twe Rorp.BLr 5962 z to 28 marca 1942 rfHarazie wszystko 

jest nieistotne i trzeba czekac.^Jziwiła mnie trochę ta rozmowa,© charekterze 

raczej prywatnym i zalecenie czekanie w chwili,kiedy brakowało r$k do pracy

- wyjaśnienie przyszło później.Na tym najwyższym szczeblu były tarcic o wła

dzę. Zwyciężyła p.jS^ESMWBWfft-P mnsiała skapitulować. Mimo,że rozkaz nominacyj

ny wyszedł,nigdy tej funkcji nie pełniłam*Przyszedł czas na pakowanie mamat- 

ków i wyjazd do P e rsji.8* k?7ietnia 1942 r,jako komendantka konroanii sztabowej, 

czyli zbieraniny aktorek,kancelietek,źon oficerów i różnych innych pa** bez 

przydziałów, wy jechałam do Krssnowockfi n^d morzem Kaspijskiara,e atamtęd do Pscl 

lewi w Persji* Hadośc np sza nie miała granic* Nareszcie wyzwolenie i wolność*
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armii Berlinga,ale napróżno.Już żadna siła nie mogła powstrzymać nas ©d ucie

czki tymbardziej,że wtedy jeszcze mało kto z n*?s siedział o Berlinga i Jego 

plenach*Przy wejściu nr statek odebrano nam ruble,które jakoby nie miały żad

nej wartości w Persji* Za ładowano nas na duży,czarny statek o jednym pokładzie 

i 2 pojedynczych ubikacjach na ogonie, .-‘prawdzie było podobno pod pokładem po

mieszczenie dla ludzi, ale tak brudne i natłoczone, że wiele z nas wolało mer- 

znft byle na św ieżym  oowietrzu. Mnóstwo ludzi chorowało n* ’pan£)s'' - ci bezce

remonialnie siadali na niskie obrzeżenie statku i załatwiali się wprost do 

wody, gdyż o dojściu do ubikacji nie iiożna było marzyc.Tak wieś cały mój 

oobyt w Posji rozpoczął się, trwał i skończył pod znakiem "Gr".

paulk^i

Zmieniły sie widoki i nsetroje, jakby poi dotknięciem różdżki czarodziejs

kiej. Rozbite na piask '1 namioty, 2 olbrzyaie niegasn^ce ogniska, nochłaniejęce 

naeze skarby, tak pieczołowicie chronione przez dwa ubiegłe lata^taźnie z go- 

rę.cą wodę, baraki i kontrola s*nit»m a z obsługę angielskę. Każdy przyjeżdżaj^ 

cy» przed łaźnię oddawał wszystko co miał do spalenia, po kępieli zaś i dezy

nfekcji otrzymywał nowę bieliznę i mundury.Kobietom przeględano głowy, sma

rowano 3abadylrm lub obcinano włosy i wyniszczano na drugę stronę obozu.Było 

trochę płacze i narzekania wśród tych, którzy bedęc na ^syłce", posiadali spo

ro własnych rzeczy zabr°nych z dorn i nie chcieli sie ich nozbyć, naogół jed

nak większość bez żalu oddawała swe łachmany otrzy iujęc wzamian nowe, pach

nące świeżo^cięCi naftalinę) ubrania.

Po oiitozi* kręciło si? oeru Persów z koszami gotowanych jaj na głowach za

praszając wygłodniałych gości okrzykami '‘warone jajca, warone jajca’’.Pokusa 

zbyt wielka dla niektórych, było dużo zachorować a ne-A'et wypadki śmierci na 

skręt kiszek.Ja się jej o^arłaawWidok jajek przypomniał mi jedno. Jedyne w 

cięgu 2 lat, jakie znalazłam w steoie, zagubione w trawie przez któręa litoś- 

cirszę kure "strełka '.Porwąłam je, oględajęc sie na wszystkie strony ze stra

chu czy nikt nie widzi^ i schowałam lo kieszeni.Groziło mi rok "dobawki’’ z* 

okredanie pa^stws.Owce w stepie nie interesowały się moim jajkiem, sięgnęłam 

rękę i • • •  o zgrozo. Znalazłam tylko skorupy i rozmazanę zawartość wnętrza po 

bndnej kieszeni.Hie darowałam, wylizałam do czysta rozkoszujęc się zapomni^-

ci. i. ; 2 - £ r., \n  n /l' ; j - >.Vf  t y  l i to  ^  \: :2. i .  do
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aym smokiem*

Dalsza drogo prowadziła przez teren górzysty w ciężarówkach prowadzonych 

przez Persów.Szare góry o odcieniach szmarogdowo-zielonych i niebieskich pię

trzyły sie corsz wyżej, drogo wiło si? n*d przepaściami, które przyprawiały 

nas o zawrót głowy.Jeden niezreczn ruch kierowcy i samochód jak lawino sta

cz? sie w dół.Mówiono, że było ne^et parę wypadków, no m Jednok udało się do* 

Jech ać  szczęśliwie do Teheranu.Wyładowano nas orzed miastem w obozie przed 

tym przygotowanym, poprzydzielano do namiotów, nakarmiono i'- każono wyoo- 

czywat.Teroz zoczęło eie nowe życie, wciąż Jeszcze nie na swojej ziemi ale i 

z całą nadzieję dobrnięcia do niej*

TEHSP4I3

Kwiecie^ w Teheranie był Już ciepły i słoneczny*Przez kilka 3ni jeezcze 

przybywały świeże transporty ^uciekinierów", z roju sowieckiego, których nie 

było Już gdzie oomleścit.Chorych odstawiano do szpitala p o i., rozbitego nie- 

onodal na piaskach.Pilnowały go ochotniczki ż komp* wart., które umierały z 

przerażenia kiedy nocjj szakale dobierały się do trupów, składanych do namiotu, 

przy wejściu na teren obozu.

Przez pierwsze parę dni >* nowa ł bo łagan. Władze nacz. Jeszcze nie przyje- 

chały*K-Tką była |i.*^4lloja kompania rozpryshęła się w poszukiwaniu zajęć i 

przygód* Zostałam k-tkę obozu Nr 2*Po kilku dnisch zmieniono przydział na korap* 

wart* w obozie Kr*4 , w którym rządziła energiczna żona ^-cy komp*I tu też by

łem niepotrzebna, tobec tego zaczęła i szukać zajęcia na własny rękę*Doszliś

my do porozumienia z rotm.Symirskim z komp* transp* męskiej w «prewie urządze

nia kursu kierowczyr dla chętnych kandydatek, tymbardziej że rozk*’>*tw8 Bacz* 

przewidywał organizację służby transportowej kobiet*/motorek znalazło się du

żo, ale . . .  oo pierwszym dniu wykładów, wezwano mnie do raportu "'karnego'* 

’?tedy to p*P* uder2ając pięści? w stół nowiedziała, że ona tl\rządzi i na kurs 

nie oozwola. Odziałam, że coc się nsuje u szczytu władz kobiecych, bo insn* 

Piech, nie pokazuje sie, moja nominacja nie j 's t  respektowana, ile właściwie 

było mi to obojętne* % robiła ; oare wycieczek do raiPsta, obejrzałaai jego eg

zotyczne budowle, meczety, szpitalik założony przez lekorza-Polaka, kawiar

nie i tp. 1 krótkim czasie zostałam z gruoą innych wysłano do Palestyny na kurs

2 t  -  Ą t ó
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rekrucki ang. dla kandydatek na funkcje oficerskie*

Perspektywa transportu samochodami przez Persję, Irek, Trans jordanię i 10- 

byt w Palestynie "bardzo narn eię podobał*W maju 1942r. załadowałyśmy się do 

cieża rówek angielskich i wy ruszały-.'mi. - daleką podróż* Chłonęły etay nowe wra

żenia z mijanych okolic.Pustyniee Piaszczysta i z czarnych kamieni, wiel

kich jpk bochny chleba rozsypanych n* dużej przestrzeni,karawany wielbłądów 

z góry i z oogardą patrzących na mknące samochody, fata raorgana, zielone 

oazy wabiące n^s niebieską wodą i paliami wśród upału tamującego oddech, ska

ła wystająca z pieska z olbrzyraię płaskorzeźbę, głowa jakiegoś mitycznego 

bohatera. Wszystko to przesuwało sie przed naszymi oczami jak w kalejdosko

pie, uk°zujęc cor^z to nov/e dziwy i odkrycia*

Pierwszy dłuższy postój i zmiana kolumny samochodowej, wyp8dła na Hsbaniję

- obóz z obsługę polskr;:0rozbity nad szeroko rozlany rzeką.Transport odjechał 

ku mojej wielkiej rozpaczy,gdyż przypo miałam sobie#ża pod płachtą, zostawiłam 

mój notatnik z ostatnich zdarzę*. Umieszczono nas w małych namiotach z kocami 

rozścielonymi na piasku i uprzedzano,żeby się nie ba< insektów,mogących sie 

pojawit.Gdyby to były skalopendry (40 -nóżki) i któraś z nas zobaczyłaby lub 

poczuła ję ne ciele,powinna zachować zimnę krew i pozwolić jej przesunąć się 

spokojnie,w praaciwnya razie owad,przerażony wbija się w skórę ;vo ,̂yo-ttcfmi 

wszystkimi pazurkami,które >0 oderwaniu zostaję i >owod.uję niebezpieczne,rop

ne zakażanie*Szczęście nam sprzyjało,bo skolepender#sni skorpionów nie było.

Za to odwiedziło nas mnóstwo falang,ogromnych,różowych pająków,równie niebez

piecznych, bo ukęszenie ich zakażało trupim j^demi również wymagało natychmif s- 

towego zastrzyku.Ta spacerowały sobie no suficie i obserwowały nas węchsjęa 

prawdopodobnie dla sprawdzenia,czy raożna już do nas się zabrać.

Poznałam tam -t̂ ch™ C H S  z ktćrr się potem zaprzyjaźniłam.

Po kilku dniach nrzyjechał |ia n=ns nowy transport z Palestyny z obsługę an

gielską. Z nimi zaczęłyśmy nieśmiało próbować naszej angielszczyzny,co nsogół 

wywoływało obustronnie wesoły na strój .Najlepiej jednak gadało sie nam ”na 

migf.Droga była dosyć monotonna - pustynia,jakieś miasta zrujnowane,wioski 

z glinianych domków z których każdy obwiedziony był wysokim ogrodzeniem rów

nież z Fliny,z małę furtki, prowadzącą do wnętrza.Ha podwórku rosło parę drze

wek i była woda doprowadzana kanałami do każdej siedziby.
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V miarę posuwanie ei? ku zachodowi kraj coraz bardziej,

•  -:8 -
a w psr?

godzin po przekroczeniu Jordanu, dojechaliśmy do He raf and* Był to stały teren 

obozowy angielski,solidnie rozbudowany i dobrze zaopatrzony*Komendantka obozu 

i jej zastępczyni ngielki, reszta personelu #y dćwki, mówiące nawet trochę po 

polsku*Cisza#ł«d i porządek uderzyły nas z .iiejsca«Qdrazu przydielono nam 

kwatery,wydano koce,pościel,menażki i nakarmiono ,a  nazajutrz rozpoczęta nor- 

mrlny tok zajęć musztrą i n? ikv języka angielskiego*^aatrój był raiły,stosunek 

życzliwy*Aż dziw,że ta rozkrzyczana na;-:za gromada# wciąż, niezadowolona i protes

tu ją ca, tu zachowała się jak trasie,wypełniając wszystkie rozkazy kaprala, bez 

protestUf&oprewda oficerkiwmip>y okazać swój prestiż i utrzymać odpowiedni 

dystans*Raport kamy ly* ciężkim przeżyciem moralnym dla delikwentki i kiedy 

fama o tym się rozniosła,nastąpił spokój i zgoda w zespole*Kurs trwał miesiąc 

czy 6 tygodni*Zorganizowałyśmy chór,który poprowadziła nasza rei** Olech., mia

łyśmy pogada»ki,wywiedy i  pras* ^  radiem i tp* 8wiet aię dla nas otworzył. JHż 

nie byłyśmy tą zahukany masę,niewolników,pracujących pod nahajem poczułyśmy 

aię ludźmi zachodu,wolnymi,świadomymi swoich wartości i zada' do spełnienie*

Ka kursie skorzystałyśmy dużo. 7y typowano nas na przyszłe oficerki polskiego 

A.T* ■>. B*często odwiedzała n*s ppłk.iStoker *łl i : nce ' officer na Palestynę*

^̂ użo nam pomogła w późniejszej reorganizacji naszej Służby Pomocniczej.

Początkowo orowadziłam kompania szkolną,? potem wyznaczono mnie na zasteo- 

czynię komendantki Oddziału PSWK Palestyna,z siedzib# w Rchovoth.Komendantki 

została T/achl.Ir ze względu ńa dobrą zna jomoś* języka angielskiego.

2adaniem naszym było przyjmowanie transportów kobiet ze .'schodu i  organi

zacja kursów służby pomocniczej.( łącznośr,transport,oświatowa, administracyjno 

•kancelaryjna,gosnodarcza). Kon takt z miejscowy ta dawództwe® «.P. oraz obsada 

obozu zapasowego w Gederzie.

Pracę rozpoczęłyśmy na tychmiast. -'ursżerki zamieniłyśmy na czapki A .T .S . z 

orzełkiem,oznaki stopni narazie zostały te semeniieprowdopodobne historje to

warzyszyły ustaleniu tych odznak.Oficerowie byli bardzo oburzeni,kiedy dowie

dzieli się,że stopnie i oznaki r:y.7F mają byt takie same jak w wojsku.Jakto? 

byle bab’ bez wy szkolenia,bez praktyki i narażania swego życia na wojnie, Y^dzi*

miała te same prawa do oznak i stopni co oni? wykluczone .* Zażądano od nas ob-
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Myślenia czegoś,coby "był* podobne,ale nie to samo* w #A3

Pewiaczki zaproponowały swoje stopnie organizacyjne - nie zgodzono się,ze 

wzgl-du nr zbyt dążę- różnic-?* Po długich debatach ne ten temat przyjęto i usta* 

lono,że wszystkie odznaki będ4 noszone na naramiennikach za wyjątkiem służby 

sanitarnej ,t*}v^plor paska przyszyty w poprzek taż przy kołnierzu.,oznaczał 

rodzaj służby,niżej krótkie oaseczki podłużne i trdjkyty oznaczały stopnie 

podoficerskie ( st*ochotnicza , sekcyjna , drużynowa,przodowniczka i at*orz©do ?- 

niczka = 5).Czt<*roremienne gwiazdki i wężykiasleżały do rangi oficerskiej

(komendantka plutonu,komendantka kompani,inspektorka i główna inspektorka *i)*  

ŁJpokóJ panował tak długo,donóki wszystkie ochotniczki nie zostały ściągnięte 

do Palestyny,później Jednak musiały oodnorzędkowat się rozkazom aagielakia* 

Praca w ^ehovot.h szła nam gładko i sprawnie,dzięki życzliwej pomocy władz 

polskich i angielskich w orogremach,sprzecie i instruktorach*Przybywały nowe 

transporty kobiet do Palestyny,gdzie uzupełniano lub dawano im nowe przeszko

lenie, zależnie od zapotrzebowanie rmii.

Dwa miesiące przebywałam w Gederze,potem odkomenderowano mnie do Dżalula 

(Ja£art£a) w Iraku,n* funkcję inspektorki przy Dowództwie Btapów*Teren obej- 

mował oprócz siedziby Dowództwa 80 Kompanię garn w Bagdadzie,gdzie zat- 

rudnionych było około 100 ochotniczek (:>zrnalowa),w Khana- nin - 50 ochotniczek

101 Kompania Transportowa ~(kursa dis kierowczy' i ooruocniczy warsztat,około
kancelarii \\7&

185 ochotniczek,plus obsada kmamtaLxx gospodarczej kompanii 13 ochotniczekj|5q

i wreszcie Obóz ź5ap<ł£owy około 550 kobiet z komendantkę Ten

ostatni gromadzi* w sobie element najtrudniejszy do opanowania* ~yły to kobie-

t y niensdajęce się do wojska,korzystające z urlopów,zwolnione z funkcji,

niezdyscyplinowana (szukaj ę.ce przygód i łatwych uciech*Po jednorazowej inspekcj

obozu miałam duże uznanie i współczucie dla komendantki,którs mfcmo wszystko,

Jakoś sobie z nimi radziła*

Irak,Jako m*n* naszych cddziałćw,nie należał do najlepszych terenów*Pagórki 

z lotnych pisaków,tylko przez Jeden lub dwa dni wczesny wiosnę zamieniały się 

v Piórze czerwonych anemonów, poza tym piasek dawał się wszystkim we znaki 

zwłaszcza w czasie noneunow* tedy to Już nigdzie nie można było znaleźć schro* 

nienia orzed nim* "ciskał się do namiotów i we wszelkie zakamarki,miało gosię 

pełno we włosach,oczach,zębach i nie b.vło na to rady*
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W niewielkiej odległości płynęła leniwie rzeka. W idać 'był* Jakieś

lepi suki tubylców#ale kontakt 2 nimi był surowo zakezaay.PrzyaiŚBł rni raz żoł- 

nierz małego szakalika.Podobny był raczej do cienia,lub figurki z szarego xas;i 

szkła,tylko oczy H rieciły mu się jak dwa topazy*Zamknęłam go w jednym ogrodzę-* 

niu z małym szczeniakiem,zupełnym kontra stera szakala.Okręgły,passysty,el$gle 

dobiegał do miedniey z -od;, i przednimi łapami ochlapywał sobie brzuszek.Cóż 

to była za noc?«* .pełna pisku, bieganiny i chi upo tan i a. ii ad ranem szakal uciekł. 

Uniknę?; jak ci?* ‘ ,nie wiadorao*k fcó rędy si? przecisnął.

Kierowczyn^ samochodowych przeszkolono już tyle#że -aożna było myśląc o ©r- 

ganizacji KompanJi Transportowej.Trzeba było wytypewsć kandydatki na przeszko

lenie oficerów zaopatrzenie (16»V do 5 .^1  1943)»

I<ie mogłam się oprzeć pokusie zaspokojenia mojej pesji , zgłosiłam się izos- 

ta łam przyjęta* Po 3 tygodniach st? żu y; 22 Kompanj.i Zaopatrzenia ( rtm.Chełkow- 

ski),przydzielono mnie na komendantkę 31? Kobiecej Kompenji Transportowej. %  

czasie trwania stażu miałyśmy przyjeanoś< zawrze bliższy znajomość ze słyń- 

aym Wojtkiem,niedz^dadkiem, wychowankiem i maskotę Kompanji J K .  Byłyśmy zakwaterc 

wane na uboczu v paru n* miota o* ogrodzonych sznurem. 7r*ędziłyśmy się po kobie

cemu; poduszki kolorov* i różne akcesoria piękności porozkł» dałyśmy na nis

kich prowizor*cznych stolikach i łóżkach,Po zajęciach zastałyśmy namioty,jak 

po burs;. vstko było porozrzucane po kętsch, rozsypany puder,po iu> zki stłamszc 

ae.Podejrzenie padło odrazu n ó&cę,ale mógł to przecie zrobić w iaay spo

sób - nr odprawie,*1V© na zajęciach powiedzieć nam,że namioty to nie sę budu

ary i że należy się zastejrfować do regulaminu. Oburzenie trwało do czasu* aż po

wiedziano n»ra,a* to * oj tek robił inspekcję i w ten sposób okazał swoje nieza

dowolenie z babskich T>orz<jdków.

-PPAL>:s?~ii< ‘ - AL 1.

Okres kształtowania sie XI?. Kompanji - był tak samo trudny,jak organizacje 

całej s ł u ż b y  * obiet. Inter >ret e j ; iantrukc^j angielskich,3Zł« różnymi drogami, 

vtąd zapewne wynikały cięgłe zmiany rozkazów,kłótnie,narzekania i to .”? dodatku

* fuakcje oficerskie były dublowane, korane tenc j •  le nie ok redl one,  dwuzna ezaa. 

Korapsnja liczyła około KBO ochotniczek,rozdzielonych na 4 plutony kierowczy/

i 1 pluton męski,warazta tow,v. K.a dra oficerska składała się z 6 mężczyzn i 5 ko

biet,podoficerowie tylko w plutonie warsztatowym i kancelarii dowódcy.Obowiązki

%

komendantek ograniczały sie do wykonywanie lub aadzorewaaia czynności 1&-33



nych rozkażąfcrnmr zakresie służby porzędkowej,gosoodarczej, kancelaryjnej, świetli

ca i wychowani©^ Uprawnienia dyscyplinarne zachował# dla siebie dowódca,wraz z 

samochodem osobowym przeznaczonym dla kadry na wyjazdy służbowe* Tego# rodzaj u 

organizacja nie mogła zapewni* dobrych,lojalnych stosunków w kadrze* %nikały  

ciągłe niesnaski i nieporozumienia na tle kompetencji 4 odpowiedzialności*Lek

ceważące traktowanie komendantek,besztanie ordynarne przy raportach karnych w 

nemiocie#sk§d każde słowo wpadało do -mmiPsłr uszu,/.ołnierzy i ochotniczek zeb- 

ranych ^okół namiotu, ̂ iele^lrtaktć  w drażniło mnie do najwyższego stopnia*

Korapanja stacjonowała -.-ówczas w ©1 ughar, niedaleko iedery* ..lie jscowosś roz- 

legła#pagórkowsta,otoczon" gajami aomar- cz#gdzie kryły sie szakale koncentcu- 

Jęce wieczorami i Arabowie czekajęcy na odpowiednią chwile,aby móc ukraść parę 

karabinów z namiotów dziewozęt*Cudowne,upajające zapachy szły od pardesów#fa- 

langi znane nam z Iraku spacerowały sofcie oo suficie namiotów rrieczoremi# ale 

nauczyłam sie Je wyprowadzać- przy pomocy latarni*Biegły za światłem Jak ćmy,w 

trawie momentalnie nikły. Jorsze "były skorpiony i tylko przypadkowi zawdzięczam 

że nie wypróbowałam ich Jadu na sobie* .pałaa Już prawie w namiocie,kiedy Bab- 

cis przyszła mnie pocałows nr. lot r a noc* Było goręcok©® io poło^ leżał na# 

podłodze* ^słyszałam tylko chrupnięcie czegoś pod pantoflem Babci,a rano zoba

czyłam rozmiecionego czarnego c-korpiona*

Palestyn? zwiedził*;;; dosyt dokładnie* "rzędzano sporo wycieczek,pokasyv?aao 

nam miejsca święte - Betleem# .iaz*ret# Jerozolimę ,rny łam nogi w Jordanie i kępa* 

łam si* w morzu Mar twym. .Jest ono tak zasycone różnymi eolami#że nie podobna 

zatonąć,nawet zanurzyć sia całkowicie*i*ikt tego zreaztę nie próbuj e#bo Jak 

mnie tam ostrzegano, od wypicia szklanki wody umiera sie#a Jak stwierdziłam 

aama - zatarcie oozm Jest bardzo przykre* Vystarczy posiedzieć w wodzie z noga

mi podkurczonymi ood brodę przez kilkanaście minut,o potem powiosłować rekami 

do brzegu# opłuka* s ie  pod tuszem słodkiej wody i poleżec troch*,bo jest się 

bardzo zmęczonym* Podobno kipiele te .działają uzdrawiające na kostne dolegli

wości - możliwe#fco reumatyzm,który mnie męczył w młodości#jakoś się uspokoił 

po wojnie i dotyśhczas się nie odzywa (odstttkałam * •* J ).

rocajśc do Al Buster - irzysało z»r*ed*«nie,4rty szkolić kohiety n« ł»cinikćw 

motocyklowo* alf kompanJi.Już 4ntaił*J sprM ei«i«*e» si? tej idei,tw ierdzo ,*#  

Bul « » » .t e « .» a l  sile nie ne.de J* sie do opanowanie ciężkich w  szyn wojskowych 

(ESC ).Kurs Jednak został zorgentzowany.ZglOBiito się dużo kanaydatek.aiędzy-

-  31  -
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nimi poszłam i Ja dla sprawdzanie, czy .orna racJe.Msły motocykl (3 *1 .1  10-. , po

siadałam przed wojnę,.?ięc z zapuszczaniem motoru, wsi a daniem i Jazdę nie mia- 

łam żadnych trudności.Ku zazdrości i zachwytowi koleżanek:,objechałam parę raty 

plp.c ćwiczebny i chciałam się zatrzymać.P© zeskoczeniu z siodła ,m©tosykl prze

chylił sie i całym ciężarem zwalił się na moję nogę#Przy pornosy instruktora wy

lazłaś z pod niego,do obozu doszłam kulejęc,a w parę godzin potem odesłano 

mnie d© .szpitale Polowego,gdyż w altis aałę rankę pod skarpetę wdało się zaka

żenie,którego objawy (czerwone smugi na skórze) posuwały się szybko ku górze* 

Przeleżałam w nim kilkanaście dni w sauiotnośei i spokoju,rozważęjęc -wszechstron

ni e sweję sytuacje i szukajęc przyczyn tych cięgłyeh tarć,raportów,dochodzę , 

wykoszlewiajęcych Jasnę i pros tę -drogę do celu*0d innych dowiedziałam się,te 

d© kompsnji nie wracam,bo Jest Już wyznaczona inna komendantka*^ie dochodziłem 

nawet czyjej intrydze to zawdzięezam,byłam bardzo rozżalona i wyczerpana ner

wowo, mi a łam dość tych stosunków,Jakie panowały w tym damsko-męskim towerzyet- 

wie,tego łapania standWisk dla siebie i swoich protegowanych,tej obłudy i poch

lebstwa,które temu towarzyszyły.Jako przyczynę usunięcia ranie z funkcji,Inspek

torka Główna podała;”źe Jestem zbyt wymagajęea i surowa w stosunku do ochotni

czek i nie umiem nawięzać wspćłpracy z komendantkę Trojanowskę *Nie wydało mi 

się to słuszne,ani wystarczaj?co Jako oowód zwolnienia,tymbardziej że na każdej 

odprawie newoływan© do podcięgania dyscypliny wśród ochotniczek w miarę Jak woj 

sko zbliżało się do akcji*;*ie uległam też propozycji p t T n ^ M r i ^ n a  zamia

nę mej ej funkcji na jej (inspektorki transportu),która miała być wkrótce zlik

widowana, wola łam się usunę* zupełnie to też skorzystałem *  fedskazu,wzywającego 

ochotniczki d© zgłaszania się do służby w • • ' *  -ie i zapisałam się na listę 

kandydatek w dniu 16 października 1945 r*Ogłoszenie zostało przyJęte*Jako ko

mendantka transportu 81 ochotniczek,wyjechałam z Palestyny w dniu 11*XX*1943 r. 

pociągiem do Te^fiku,gdzie załadowano nas na etatek,łDucheas ©^ Richmond", i 

Ig h*m* wyruszyliśmy w podróż, prócz nes Jechało *iż© ©ficerdw angielskich na 

urlopy* TL©k©wane w kabinach I klasy, dobrze karmione,korzy stałyśmy z uczynno - 

ci kilku ABgielek,które podjęły się udzielania nam lekcji Języka angielskiego*

7j ©be\vy przed niemieckimi łodziami podwodnymi,okręt nasz eskortowany był przez 

samolot> i pancerniki brytyjskie*Po miesięcu szczęśliwie dotarliśmy do Liwerpo- 

*1.. M M  PoeiS8i.u «. r.4Wb«rg> 1 S*rtt P«y<Ui.l«. a.
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naszej grapy jako opiekui, zbierał podpisane deklaracje do li©tnietwa*Sg łasiły 

się wszy s tk i e , na we t szarże, którym groziła utrata stopni dotychczasowych 1 prze

niesienie w sten szerego?.7/c>.*

Przy meldowaniu się w Komendzie Głównej proponowano mi pozostanie w Lodynie, 

objęcie referatu organizacyjnego w sztabie,ale byłam tak zmęczona ostatnimi 

przejściami w korpusie,^e chciałam za wszelkę cenę odpocząć i zapomnie**

Orteówiłara i zostałam zwolniona. Pierwszego lutego 1944 r przydzielono mnie 

do służby pomocniczej w Lotnictwie angielskim, wraz z grupę, ochotniczek przy- 

wiezionych z Palestyny*

■' • h »f • i? • ' ■ >LI^

Zmieniłam mundur ,soosób życia i za interesowani*’* Przeskok z funkcji oficer

skich na szeregowę nie poniżył mnie ani zniechęcił* Dyscyplinie podporządkowa

łam się łatwo,bo sama ongiś wymagałam jej od innych* Poza tym nie było czasu na 

rozmyślania* szyscy tu odczuwali wojnę na własnej skórze i widzieli jej skutki* 

Sytuacja stawała się coraz groźniejsza*# szybkim terapie przeszły śay jeszczdkurs 

rekrucki w 7?ilmsl©w,poczem rozesłano nas na kursy specjalne w/g własnego wybo

ru* "głosiłam się na elektryczność.Kurs odbył się w4elksham i trwał 6 miesięcy* 

Równocześnie uczono nas języka* J

Po ukończeniu kursu z pierwsze lokatę,jako eleJctr** IX ,w  stopniu L* r*G*(la

nce corporsl) ze ćmigłem na ręka wie, odkomenderowany zostałam do Hewton,Nottłs, 

gzie stacjonowała szkoła pilotażu dla naszych chłopców*Pracowałam w warsztacie, 

przy jednym z hangarów jako siła pomocnicza* Po nas należało rozkręcanie i my

cie części składowych motorów,orzygotow«ywenie narzędzi,utrzymanie czystości

i tp.Bie mogę powiedzieć,żeby mi się tam nudziło*Klektrycsnadć zawsze mnie in

teresowała, t o te ż z czasem doszła® do takiej wprawy,źe samodzielnie wyczyściłam, 

złożyłam i wmontowałam silnik do samolotu,sprawdziłam światła i kontakty i z 

dumę zameldowałam azefovi (sierżant Wicherek) o dokonanym dziele.Pan sierżant 

sprawdził, pochwal ił i posiedział o tym przełożonerau,który był oficerem angiel

skim* Se drogi dzie-' pojawił się w warsztacie rożka z , surowo zabraniający kobie

tom wstępu ćo hangaru i samolotów,ponieważ e l .I I  nie ponoszę żadnej odpowie

dzialności za należyty przegląd maesyn i zwięzane z tym bezpieczeństwo lotu. 

Jzef nic nie 'aówił,ćo-oiero w jakiś czas później przyznał sie,że zamiast pochwa- 

ły.dostał "olężkie O.P.H." ad wodM, ma la obaeaya i | m «  tarfcso -- f -
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Tak przeleciał rok. Po*a pracę,przerywany częstymi alarmami i "MLack-cutami 

dochodziły nas odgłosy bombardodania stolicy, mieści o powstaniu varazawskim, 

bitwach we Włoszech, o Monte Cassino i inne docierały de nas szybko,dzięki ra- 

djn.Jeszcze przed zakończeniem wojny *"iedzieliśmy,że dis nas nie ma powrotu do 

Ojczyzny,że skazani będsiemy na nowę tułaczkę,że Polacy wojnę przegrali*Te pe

symistyczne orzeczuei* sprawdził;/ się (niestety*Saraz po zawarci5? pokoJu(1945 r) 

ogłoszono nara oficjalnie,że kto chce,może wrac£< do Krsju,gdzie przyjmę z otwar* 

tymi rekami,daruję 'wszystkie winy' ( * •)»  dadzę prace i zabezpieczę byt*fcawo- 

ływali wysłannicy rzęcbi :«£ikołaJczyka,z8praszało Ifedio z Polski/* Anglicy nikogo 

nie zmuszal i ,kto chciał mógł wracać,kto nie chciał,zapewniali mu zasiłek i pra- 

c* we własnym kraju.Tym którzy chcieli emigrować, rzęd opłacał koszty transpor

tu ludzi i bagażu na miejsce przeznaczenia*"ebreli nas wszystkich wResettle- 

ment Gorpe i pozostawili 5 lat do naaysłujpowzięcia decyzji*Jeezc*e ras doznał- 

łaia uczucia, J8k wtedy,kiedy strzelcy,p*w* i harcerze,uciekając s Wilna pr»e<t 

bolszewikami,staliśmy pod szlabanem granicznym w itfejszagole ,nie wiedząc co 

robić dalej - czy wrócic i wpsśt odrazu w paszczę czerwonego wroga,czy oddav 

bro^ i pójść do niewoli Litwinów.Całe szczeście,że król nie naglił* .iieliśmy do 

koi*ca 1951 roku czas do namysłu i powzięcia decyzji*Do polski wróciło stosunko

wo niewielu.Sa świeżo tkwiła asa w nacięci Bosja z jej dobrodziejstwami, więc 

chociaż serce cięgneło do s w o i c h ,większość wolała pożyć Jeszcze trochę w kraju, 

gdzie wolność obywatelska Jest szanowna,gdzie nie musiało się robić co keże 

stupaJk~ z nahajem lub karabinem w ręku,gdzie można źyc ,raówit i działać w/g 

własnego uznania, słowem,gdzie Jest się wolnym*Trzeba przyzna*,że Anglicy,w tym 

w y p a d k u ,dotrzymali przyrzeczenia*Płacili zapomogi,młodzież posyłali do szkół, 

starszych na kursy fachowe lub odrazu do pracy*

J<> obrałam sobie zawód modni ark i . Z kilku innymi Po Iksa i, skierowano nas 

na roczny kurs millinery do Hammera teiś-lh College*^Skorzystałam dużo,bo poz

nałam Londyn lepiej i Jego wspaniałe muzea z dziełami sztuki nagromadzonymi z 

całego śwista,zabytki własne, nie znisczone wojnami i rabtiekam i,słynny snobizm

i prawdziwa oblicze rodowitych Anglików. Po skończeniu kursu otrzymałam pracę 

w firnie ^Ctto Lucas na Old Bond 8tr w samym sercu str-rego Londynu.Polubiłam na 

wet to wydoskonaliłam  się w nim,« n«JważnieJsze,źe znalazłam fach,który

wszędzie dawał mi możność zarobkowania*
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*  łw#
^Z"bliżał się okres ostatecznego powzięcie decyzji wyjazdu lut) pozostaaia. 

togli* aa stały nobyt ;naie aie pociągała»&itgłe deszcze,ragły i wilgotaość#pr*y» 

tern brak słoaca dały sie ni lobrze we znaki. Smierc brata ,Bieprzyje;:aae perypet- 

je z jego źoaę pozostał? w Polsce,wyjazd bliskich przyjaciół,* którymi zżyłam 

się,jak z rodzinę,areszcie wrodzona żyłka włóczęgostwa zdecydowały o emigracji.

W jesieni 1951 roku załadowałam w je akrornne manetki aa statek grecki ,łCo- 

lmaMe” i po kilkunastu -talach oodróźy morskiej wylądowałam w iaonjrealufnlepi- 

saaej stolicy kra ju**pacha%cego żywicę "•
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• ... • . .  -  ■ - i  »■** ^  i *. • » * ' •  » :  : V V '  - •  : ' T * * "  '• * '  f ’•* L -  * a  r ; /  «  i .  i . ( • .  - -  ’

V v . .  .  .  4 . - • » . .  -  r  ;  v  ‘  * '  <» '  * *  -  • '  «"

•: ]; • lc ■ ■■; 'SÓiS: .Or Jur; Ż :^  I-''-.

.  * / '»  V '  ■ ' «  * '■ *
-  -  i .  -■.V  f. rdzlc%żc ^ c i :' jskzeze nr-ło 3: to r. r.ab rie '".zis i*

■;lr.n-..I.- łrzy v;cjćciu r.a-y^ts.tck odebrano razi roo.ś.e ̂ ktore jmaoey nic : ia-y a; '

nej wartości w i^cr-j i^sfedówano nee na &ażyffoesxsy stctok o jedr.yr. pekłoóri .
i.-- ’ • *

i V:.; uaihncysch. .na ogonie* irprswdzie było podobno pod pck^odoi:

7 iccae- dis ludzi, .ale tai: brudne i natłoczone, że v?iele z nes wcięło
. . .  t

ó byle m  świeżym powietrzu*Mnóstwo ludzi chorowało na ,fpanas « 01 >:o:;o:-
*

:c\naoniGlnie cis dali r.a niskie obrzeżenie-' statku i załatwiali się wprost do 

wocy, Gdyż o dojściu do ubikacji nie można byłe nax*syć*2sk więc cały mój 

pobyt w Rosji rozpoczął się, trwał i skończył pod znsłicn '-Q"c
*

jp/diLK,’/!

" J  Śnieniły się widoki i nastroje* jakby pod dotknięciem różdżki c za redzie. 

kioj.Rosbite ns piosku namioty, 2 olbrzymie niegasr.ące ogniska, pochłaniaj. -
-e

nasze skarby, tak pieczołowicie chronione przez dwa ubiegłe lata*-!*.-: śni-. 1 ga-< 

rąeą wodą, baraki i kontrola sanitarna z obsługą angielskąnEażdy p n y  jeżdimj ;■) 

ey, przed łaźnię oddawał-'wszystko co miał do cpalcniŁ, po kąpieli zaś i dezy

nfekcji otrzymywał nową-bieliznę i mundury* Kobie tern przeglądano głov.y, srzo- 

rozano sake-dylem lub obcinano włosy "i wypuszczano na dragą stronę ckozu^ lyłc 

trochę płaczu i narzekania wśród tyc-h, którzy będąc na •yayłce”' posiadali spc~ 

.:o włacnych rz-cczy zabranych z domu i nic chcieli się ich pozbyć , r.aogół je a- 

...,k w-oksześć bez żalu odda woła swe łachmany otrzymując wzamian w . . . ,  pa oh- 

.: -a •: a w i o ż ości ą ( i  na f tali n ą } . ubr a ni s *

ko okazie kręciło się paru Persów z koszami gotowanych jaj na głowach za-

* - *■— ''-V  . — e . -  O - . - - . c - . —— a j - . i c - r c n w  j a ^ c i  - ii-:nc.w,
.. • i ^

-byt wielka dla niektórych? było dużo zachorować a nawet wypadki''śmierci, ns

ck;-ąt kiszek^Ja się jej-.ópo.rłem*Y,'idok jajek przypomniał mi jedr.o, jedyne w 

oi-.ju 2 lat, jakie znalazłam w stepie, zagubione w trawie przez którąś litoś-* 

oiwezę kurę “strełka”.Podałam  je, oglądając się na wszystkie strony ze stra- 

ciiu czy nikt nie widzia i schowałam do kieszeni*Groziło mi rok "debawki1' za 

okradanie państwa*Owce w^stepie r.ie interesowały się moim jajkiem, sięgnęłam 

.\..r i *** o zgrezo* Znalazłam tylko skorupy 1 rozmezaną zawartość wnętrza no

dsroy/płam. wylizałam do czysta rozkoszując cię zawonnia-
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r  uc nv:?> o1.-. Wydatek r.a funkcje' ofacorokic* X]4 f i l ,

l\ r ty w.'; t;v-•- '-pejrtu samochodami przez P e rs ję , I r r k ,  ih?anojordr.nię. i  ~

:t v. ? tc-stynie b~rdro r.am sic podcboł*7; :m.ju lOd-Sr. r.ołatlcwocyzr.y z i ' dc

ciążnr ówck n r ;id rk ie h : i  ’.vy raczyłyśmy v' daleką podróż*Chłonęły.2ay ' nowo v.

żcw/io z M ijaryeh cko iic* jFU3tynice p ioszczysi&  z z cza myca nsi^i^n.^, w a o i—

I:ich  -c.lt bochny chlcb*.' rozsypanych r.a dużej przostrzeni,keraw any w ie lb i: *ó 

s n;ćry i  r. ponardę pr?trżących no. mknące samochody, fa ta  morgana, z ielone 

cazy wabiąca nnc n ieb ieską  r.-od$ i  palmami wśród upału, tamujące^o cćdcch. ska

ła  vryst.s jęca  z p isak u  z olbrzymią płaokorzośbą, głowa jsk ieg o ś mitycznego 

boboters*T< szystko tc-przesuwało c ię  przed naszymi oczami jak  v k a la j dc cko- 

p ic ,  ukazując cc ras to. nowe dziwy i  odkrycie.

Pierwszy dłuższy postó j i  zmiana koluzmy żarnocnodewo j , v;.~.aił z na Hi.:. :v i :  ,

-  obóz z ebeługą p o lskąyrozb ity  nad sseroko rozlaną raczą . dam:c._ _ ‘ ad;'oi. :d 

kurnej oj w ie lk ie j rozpaczy* gdyż przypomni cłam ccbio^źo pod płacht ą * zo zia-.a. ł i ; :  

aiśj nctztziik z o statn ich  zdarzc-iU Uraieszeseno nas w rac.łych nam.- vizok z k; 

rozścielonym i na piasku i  uprzedzanosżeby uię n ic  "bać insektowym:: ją.oyoh. z: 

pojaw „śeGdyby te byłyo-skslopendry (40 -nóżki) i  k tó raś  z nos zooa_zyłzby luz 

po:.:-zł;, ja  na c ie le .jtó ^ is iis  zsehowaó zitt&ę. krew i  pozwolić j e j  pz-cozmą.ć c i ; 

spokcyniołlw przeciwnym ;raz ie  owad*pr*s?ę-?sicny w bija s io  w chorą wzzyoi..z..i

pa zurkam :l; któro po oderwaniu, zcatarię i  powodu' a n i ob ozu i  o •: z:.- a. v a w, , ~ ___.*

. J‘ u- D L* C i . ' 1 £  i; v* TL ii i; ** y  j  w. ć. O L” v C ~ •- u*

v v >  •*.- h .> . ,  * z  C -  *—  O  C  Z .1 _ - -  v i  X < z  u t r J  i .  Ó - i  r ,  f» 2 U ^  i - J  < * i - Z  J * O i i  w  O i  i  -_____■ ' '

piowi-r.yoh. oo nzr.szoz.io ich  zshośało trupim jadcmi różni oż wp*zajało na ty ci.mi: a 

toworo Z;^żrzykuŁłc  zpacorowały sooio po s u f ic ie  i  opeerze wały nas wącha;: i'- 

p or wdopo do Di :ie  d i a oprowdzonia^czy można już do nas c ię  zatrać* 

ioznoła:a tam Stachę: Gzzd z k tórą  s ię  potem zaprzyjaźniłam *

I:o k ilk u  dniach p rzy jech a ł do nas nozy transport z Palestyny z ohsłuą;ą ar:« 

r^iolukc*'- nimi zaczęłyśmy nieśm iało próbować naszej angielszczyzny,co  naokół 

wywoływało ohustrennię-wesoły n astró j* IT a jlep ie j jednak gadało c ię  nam’ ,łńa 

*—d -“*^'-epa cy-a dosyć .monotonna -  p u sty n ia ,ja k ie ś  m iasta zrujnowane,wiocki 

~ i-*—r-~a*iych aemsow z .ntorych każdy obwiedziony b y ł wysokim obrodzeniem rów-

:e-

•dej siedziby*

nzc^ a c ira y jZ  rrnan duruhą. prowadzącą do v/nętrzs*ITz podwórku rocłc poro drz; 

...... co- ro^dzana kanałami do każ do i
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K a z i m i e r a  J a w o r s k a ,  ur. 1900. Kierowniczka 
kobiecego referatu WFiPW w Okręgowym Urzę

dzie WFiPW w Grodnie. Od 1940 więziona w Gro

dnie i w Mińsku Litewskim. Wywieziona do obozu 

w Karagandzie w ZSRR. Od 1942 komendantka 

kompanii sztabowej w PSZ gen. W. Andersa, na

stępnie elektryk w warsztacie bojowym dywizjo

nów polskiego lotnictwa w Anglii. Ps. „Haga”. 
Zm. 11 XI 1972 w Santa Anne de Bellevua w Ka

nadzie i tam pochowana.
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St.przewodniczka Kazimiera Jaworska, ur. w 1900 r . 

Kierowniczka Referatu WF i PWK w Okr,Urzędzie WFiPW 

w Grodnie. Od 1940 więziona w Grodnie i Mińsku, wy

wieziona do obozu w Karagandzie - ZSFR. Od 1942 r . 

Komendantka Kompanii Sztabowej w PSZ gen.Andersa, na

stępnie elektryk w warsztacie Bojowym Dywizjonów pol

skiego lotnictwa w Anglii, ps."Hagan. Zmarła 1 1 .X I . 

1972 r . w Santa Anne de Bellevua w Kanadzie i tam 

pochowana.-

HSz.
Uj. a,el ?HIC
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