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WSTĘP
Przez dwie dekady, od czasów kiedy Polska przestała być rozdarta,
podzielona i okupowana przez Austrię, Rosję i Niemcy, cieszyliśmy się z naszej
spokojnej wolności. W roku 1939 Polska i jej mieszkańcy po raz kolejny musieli
stanąć twarzą w twarz z niepewną przyszłością.
Nieustannie myśleliśmy i dyskutowaliśmy o zagrożeniu niemiecką inwazją.
Któż mógł wiedzieć jakie będą jej skutki? Jedyne co mogliśmy robić w tych
nerwowych chwilach to codzienne modlitwy o pokój. Czasami czuliśmy się
jakbyśmy mieszkali w cieniu tlącego się wulkanu w nadziei, że nie wybuchnie, ale
wiedząc, że gdyby tak się stało, nasze życia byłyby rozszarpane na strzępy.
Strach wzrastał wraz z czasem, gdy inwazja okazywała się być coraz
bardziej nieunikniona. Rodzice nie chcieli już wysyłać swoich dzieci do szkół poza
miejscem zamieszkania. Rodziny żyjące nieopodal granicy desperacko próbowały
sprzedawać wszystko, co posiadały, a gdy to im się nie udawało, zostawiały
dobytek i ruszały w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca – taką przynajmniej
miały nadzieję. Nie wiedzieliśmy, że takie słowa jak „bezpieczeństwo” czy
„pewność” nie będą pojawiać się w naszym życiu w niedalekiej przyszłości; teraz
miały to być raczej słowa takie jak „desperacja” i „nadzieja”.
Niektórzy pośród nas nie obawiali się zagrożenia inwazją. Mieli nadzieję i
czekali aż nadejdzie okupacja Hitlera. Byli to zazwyczaj zamożni przedsiębiorcy i
właściciele ziemscy pochodzenia niemieckiego, którzy po uzyskaniu przez Polskę
niepodległości od Niemiec, Austrii i Rosji w 1918 r. zdecydowali się na polskie
obywatelstwo. Po to tylko, aby utrzymać swoją własność i zdobyte bogactwo.
Należeli do mniejszości etnicznej, która od pierwszego dnia hitlerowskiej inwazji
odwróciła się od nas. Również ci członkowie tej mniejszości, którzy nie byli bardzo
bogaci, teraz z niecierpliwością oczekiwali niemieckiego panowania nad Polską po
to, aby i oni mogli zdobyć pieniądze i władzę. Wszyscy oni pragnęli uzyskać
niemieckie obywatelstwo od razu po rozpoczęciu wojny i wkrótce stali się
Niemcami drugiej kategorii, znanymi jako Volksdeutsche, zapominając o swoim
polskim wychowaniu.
Przez lata żyli wśród nas jak równi, mieli te same prawa do edukacji, pracy i
posiadania – nikt ich tego nie pozbawiał. Właśnie dlatego nie potrafiliśmy w ogóle
zrozumieć dlaczego ci ludzie, którzy byli przecież naszymi przyjaciółmi, sąsiadami
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i współpracownikami i byli częścią naszego codziennego życia towarzyskiego,
zaczęli

traktować

nas

jak

wrogów.

Jako

jednostki

byli

jeszcze

bardziej

niebezpieczni niż najeźdźcy naszej ziemi i naszego zacisza.
W książce tej starałem się dokładnie oddać to, jaka była wtedy sytuacja,
abyś ty, czytelniku, mógł ocenić ją sam. Zmieniające się podejście i działania tak
wielu ludzi - lecz nie wszystkich - z mniejszości etnicznej żyjącej wśród nas,
mocno wpłynęło na nasze życie gdy walczyliśmy o to, aby przetrwać atak
opanowujących nas sił.
„Dlaczego? Dlaczego to się dzieje?” - często pytaliśmy siebie lecz nigdy nie
usłyszeliśmy żadnej rozsądnej odpowiedzi.

ROZDZIAŁ 1
Podczas okresu przedwojennego, gdy ludzie sprzedawali swoją własność i
przeprowadzali się z daleka od niemieckiej granicy, moja rodzina zrobiła coś
zupełnie odwrotnego. Sprzedaliśmy

swój sklep

i przenieśliśmy się około

jedenaście kilometrów bliżej granicy, do wsi o nazwie Powałki. Mieszkało w niej
około 800 osób.
Łąg, miejsce, które opuściliśmy, to wioska, gdzie mieszkało około 2000
osób. Moja rodzina prowadziła tam interes spożywczy i tekstylny. Do momentu,
gdy moi rodzice zdecydowali się przeprowadzić, w Łęgu było dziewięć sklepów
spożywczych. Ze względu na to, że ilość tych sklepów rosła, dochody z naszego
spadały.
Ponieważ mój ojciec był zaangażowany w bardzo drogie, całoroczne hobby
jakim było polowanie, dochód mojej matki, która była położną, musiał często
wspomagać tę pasję. Trzeba było pokrywać również koszty edukacji mojego brata
i mojej siostry i coraz trudniej udawało się wiązać koniec z końcem. Coraz częściej
polegaliśmy na pensji mojej mamy jako położnej, żeby jakoś dalej pociągnąć. W
końcu, kosztowne wycieczki na polowania mojego ojca musiały się zakończyć.
Współczuliśmy mu ponieważ ta pasja była całym jego życiem. Niedługo potem,
nasza niania, Franciszka, która była z naszą rodziną od lat, została z żalem
poproszona o odejście. Tym samym jeszcze bardziej ograniczyliśmy nasze koszty
utrzymania.
Finansowym zmianom nie pomagało również dobre serce mojej matki.
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Uwielbiała opiekować się biednymi. Po odebraniu porodu u pewnej niezamożnej
pary, zamiast dwóch wizyt, jak zazwyczaj, odwiedzała ich sześć razy i zawsze
zabierała ze sobą jakieś artykuły spożywcze, za które oni nigdy nie musieli płacić.
Mój ojciec często mawiał „To błogosławieństwa za twoją hojność”. Pamiętam jak
szeptaliśmy mamie, aby nie odpowiadała. Czasami jednak odpowiadała, że dzięki
jej „hobby” spłynie na nas więcej błogosławieństw - nie tylko na nią, ale też na
nas wszystkich.
Latem całkiem sporo starszych mężczyzn i kobiet z domu dla ubogich
przychodziło do nas na obiady. Wtedy ojciec jadł posiłek w samotności, ponieważ
nie wszyscy ludzie byli wdzięczni za to, co moja matka zapewniała im, a to bolało i
denerwowało mojego ojca. Wielu z tych starszych ludzi narzekało na to, że
jedzenie było za zimne, za gorące, było za dużo albo za mało soli itd.
Zimą, gdy leżało już dużo śniegu, zabierałem obiad do domu biedaków.
Pamiętam jednego mężczyznę, który był niezmiernie wdzięczny za wszystko, co
dla nich robiliśmy. Po każdym posiłku opowiadał mi o swoich ogromnych
posiadłościach, o tym jak tamtejsze wzgórza były pokryte złotem i o tym, jak to
wszystko będzie należało do naszej rodziny. Mimo, że jego myśli wędrowały
daleko, wiele razy zapewniał nas, że pewnego dnia nasze wysiłki będą
wynagrodzone. Często myślałem o tym starcu, który tak bardzo był skłonny
rozstać się ze swoimi złotymi górami za kilka tylko posiłków. Wiele razy wracałem
do domu dumny jak paw, czasami wierzyłem w jego obietnice!
Pamiętam również pewne Żydówki, panią Kunz i jej córkę, które moja
matka uwielbiała odwiedzać. Często o nich opowiadała, o tym jak bardzo
podziwiała ich silną wiarę religijną. Dla mojej matki bardzo ważna była jej praca
charytatywna.
Głównym

powodem,

dla

którego

moja

rodzina

zdecydowała

się

przeprowadzić bliżej granicy z Niemcami było to, że bracia i dwie siostry mojej
matki uprawiali tam rolę. Jednak sprawy potoczyły się inaczej, niż sądziliśmy.
Okazało się, że rodzina oczekiwała od nas abyśmy pomagali im w pracy, lecz nic
nie otrzymywaliśmy za tę pracę w zamian. Przez to wszystko atmosfera czasami
była napięta. Nasze życie było bardzo smutne i niewiele było w nim dobrych
rzeczy.
W końcu nasza sytuacja zaczęła się poprawiać gdy zdecydowaliśmy się
prowadzić sklep, który otworzył mój ojciec. Pomagaliśmy też naszej rodzinie
prowadzić prace rolne gdy tylko pozwalał na to czas, a mojej matce w końcu
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udało się kontynuować pracę położnej.
Ojciec lubił wspominać o czasach, gdy polował. Przez wiele godzin mógł
opowiadać swoim przyjaciołom o myśliwskich przygodach, zawsze paląc przy tym
cygaro i popijając piwo. Chętnie przysłuchiwałem się tym historiom o chwytaniu
dzików czy jeleni. Mimo, że miałem już 18 lat, nigdy nie podano mi piwa – była to
niewypowiedziana zasada mojego ojca, który uważał, że nie wyglądałoby to dobrze
w oczach jego gości.
Często podczas rozmów ktoś wtrącał mimochodem:
- Niewiele mówi się o wojnie.
Dla starszych stało się to rodzajem powitania.
- I niech tak pozostanie, Panie - opowiadano na to. – Teraz i zawsze i na wieki
wieków, amen.

ROZDZIAŁ 2
Już kilka lat przed rokiem 1939 i wybuchem wojny, polskie wojsko
przygotowywało się do możliwej inwazji niemieckiej na nasz kraj. W związku z tym
żołnierze bezustannie brali udział w manewrach, które odbywały się może z
dwadzieścia pięć kilometrów od granicy.
W lato 1939 roku armia przemieściła się jeszcze bliżej granicy i wykopała
okopy około siedem kilometrów od niej. Spodziewano się już wtedy rychłego ataku
wojsk Hitlera. Prawie codziennie rozmawialiśmy z żołnierzami. Niektórzy z nich
byli przekonani o wygranej Polski. Inni z kolei w ogóle nie wierzyli w zwycięstwo,
ani nawet w pokazanie jakiegoś rozsądnego oporu. Do wszystkich naszych
zmartwień dołączyły wieści, że Rosja i Niemcy planują podpisać pakt o nieagresji,
lecz trudno było uwierzyć, że taki pakt mógłby być zawarty między tak wielkimi
wrogami. Jeśli miałoby się to okazać prawdą, czuliśmy, że czeka nas przegrana.
Mój brat, Wiktor, który był już sporo po trzydziestce, dnia 25 sierpnia 1939
roku został wyświęcony na księdza franciszkańskiego. Było to największe od lat
wydarzenie w naszej małej wiosce – pierwszy franciszkański kapłan z naszej
parafii. Po tym wielkim wydarzeniu próbowaliśmy namówić Wiktora, aby został z
nami, ponieważ lada dzień spodziewaliśmy się wybuchu wojny, lecz nic nie było w
stanie go powstrzymać przed powrotem do Zakonu Franciszkanów w Panewniku,
niedaleko Katowic.
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Pewnego dnia mój dwudziestoletni brat Bruno powiedział:
- Kiedy zostaniemy zaatakowani przez armię hitlerowską, polskie siły nie starczą
mu nawet na śniadanie.
Pamiętam, że byłem tym zaskoczony, a także tym, z jaką wściekłością mój ojciec
zareagował na komentarz Brunona.
- Nie masz żadnej wiary w swój kraj? - zapytał.
Byłem zdziwiony, gdyż nigdy nie widziałem u mojego ojca takich objawów
patriotyzmu. Bardzo rzadko zdarzało mu się mówić o polityce i pamiętam jak
byłem tego dnia dumny z niego i jego poglądów. Moje odczucia były tak samo
silne. Bardzo mocno wierzyłem w wygraną w przypadku niemieckiego ataku.
Nasza rodzina w całości zjechała się do domu z okazji wyświęcenia Wiktora.
Po jego powrocie do zakonu także mój dwudziestodwuletni brat Jan wrócił do
Wojska Polskiego. Moja siostra Łucja powróciła do swojego klasztoru w Pelplinie,
niedaleko Bałtyku, zaś kolejna siostra, Gertruda, wróciła do pracy jako
pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie.
Byliśmy przekonani, że niedługo zostanie wypowiedziana wojna. Nawet w
tamtym okresie czasu znajdowali się ludzie, którzy próbowali czerpać zyski z
nieszczęść, które spotykały nas wszystkich, a zwłaszcza osoby starsze. Cyganie
przychodzili ze skrzypcami i gitarami i wyśpiewywali wersy z biblijnych proroctw.
Śpiewali o zniszczeniu naszej ziemi, a potem sprzedawali swoje święte obrazki.
Nic nie było w stanie powstrzymać starszych pań przed wydawaniem pieniędzy na
obrazki, do których potem modliły się i płakały.
Kilka dni przed inwazją skończyliśmy żniwa. Wówczas mój wuj Franciszek,
który był mężem siostry mojej matki, poprosił mnie abym go odwiedził. Byłem
dość zaskoczony i zastanawiałem się jaki może być powód, lecz bez wahania
poszedłem do jego gospodarstwa, które znajdowało się niecałe dwieście metrów od
naszego. Chciał, abym pomógł mu wykopać dziurę, w której mógłby zakopać
posolone i umieszczone w beczkach mięso. Z oczywistych powodów trzeba było to
zrobić w nocy. Zgodziłem się mu pomóc pod warunkiem, że zabijemy jedną świnię
z jego gospodarstwa dla moich rodziców. Po cóż zostawiać świnie dla Niemców,
jeśli najechaliby nasz kraj?
Kolejnej nocy zabiliśmy dwie małe świnie, posoliliśmy całe mięso i później,
przez całą noc, wykopywaliśmy dwie głębokie dziury. Umieściliśmy w nich beczki
z mięsem. Na nich położyliśmy jeszcze zapas kukurydzy. To była najcięższa praca
w moim życiu.
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Przez dwa, trzy dni przed ogłoszeniem wojny policja zarządziła, aby ludność
cywilna utworzyła nocne patrole. Był to rozkaz obowiązkowy i do lokalnych
radnych należało ustalenie, którzy mężczyźni będą wybrani na który patrol oraz
określenie ich obowiązków. Pracowaliśmy w parach i zmienialiśmy się co kilka
godzin. Sposób, w jaki kazano nam się uzbroić pozostawiał jednak wiele do
życzenia. Co za początek! Strzegliśmy naszych granic łopatami, widłami i tym
podobnymi narzędziami rolniczymi. Trzy kilometry bliżej granicy znajdowały się
okopy polskiego wojska. Nie było innego wyboru jak tylko wykonywać rozkazy.
W ciągu nocy wielu ludzi uciekało, zostawiając za sobą całą swoją
własność. Chcieli oni być jak najdalej od niemieckiej granicy. Jako patrolujący
musieliśmy sprawdzać ich dokumenty, jeśli je posiadali. Myślałem dotychczas, że
wszyscy ludzie planujący ucieczkę z pogranicza, już przedtem wyjechali w głąb
kraju, ale okazało się, że jednak nie. Przez cały czas odbywał się ciągły ruch
załadowanych przyczep z całymi rodzinami siedzącymi na górach swoich
tobołków. Praca naszego patrolu polegała na zatrzymywaniu wszystkich. Mój
partner wiernie wykonywał swoje obowiązki i zatrzymywał każdą osobę do
wylegitymowania.
Nigdy nie zapomnę pewnego wydarzenia. Leżeliśmy w niewielkiej uprawie
drzewek jodłowych, obserwując drogę, gdy zauważyliśmy zmierzającą w naszym
kierunku rowerzystkę. Mój dobry towarzysz, Bronek, nalegał, abyśmy ją
zatrzymali. Mimo, iż ja nie uważałem tego za konieczność, szybko wyskoczył z
kryjówki i krzyknął do kobiety, aby się zatrzymała. Lecz ona przyśpieszyła. Goniąc
za przerażoną i płaczącą kobietą dowiedzieliśmy się, że próbuje ona dogonić
swoich rodziców, którzy byli przed nią. Zaskoczona rowerzystka nie wiedziała kim
byliśmy i w swoim przerażeniu nie chciała się dowiedzieć. To miał być nasz
ostatni patrol.
Mój ojciec poprosił mnie i mojego brata, abyśmy wezwali wuja Andrzeja,
który mieszkał około trzydzieści kilometrów od nas. Miał on przyprowadzić swoje
konie oraz wóz i przetransportować w bezpieczne miejsce wszystkie wartościowe
rzeczy z naszego domu. Dopiero wtedy powiedziałem matce o zakopanym w
beczkach mięsie, na wypadek gdyby cokolwiek miało mi się stać i gdybym miał
już nie wrócić.
Dzień przed atakiem Niemców był bardzo nerwowy. W Powałkach, naszej
wsi, panowała upiorna atmosfera. Nie został wydany żaden rozkaz o ewakuacji,
jednak nikogo nie było widać na ulicach. Wszyscy we wsi byli zajęci pakowaniem
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się do ucieczki. I nawet żołnierze, którzy bezustannie patrolowali wioskę, zniknęli.
Próbowaliśmy przekonać ojca, że powinniśmy zostać razem, lecz on nalegał,
abyśmy udali się do wuja Andrzeja po wóz. Wyruszyłem więc wraz z bratem
Brunonem, on na damce, ja na męskim rowerze. Po kilku kilometrach ujrzeliśmy
nieprawdopodobny widok. Droga, a właściwie piaszczysta ścieżka, była upchana
uciekającymi rodzinami ze swoimi bagażami na rowerach. Pakunki były zbyt
duże, aby uniósł je koń. Jedna osoba ciągnęła za linę obładowany rower, a druga
podtrzymywała ładunek dla równowagi. Niektóre rodziny miały małe ręczne
wózki, one również były zdecydowanie przeładowane. Powiedziałem Brunonowi, że
nie wydaje mi się, abyśmy dotarli do naszego wuja tej nocy.
Nagle ze wszystkich kierunków zaczęły dochodzić nas płacze i krzyki. Ktoś
rozprzestrzenił plotkę, że niemiecka armia otrzymała rozkaz, aby rozstrzeliwać
każdego sprawnego fizycznie mężczyznę, którego schwyta. Cały ruch stanął. Żony
z płaczącymi dziećmi krzyczały do swoich mężów, aby uciekali w bezpieczne
miejsce. Wiele rodzin pozostało jednak razem pomimo paniki. Małe i duże
pakunki leżały porozrzucane wszędzie wokół, na drodze prowadzącej do tych
rzekomo bezpiecznych miejsc. Powodowało jeszcze większy chaos. Ponieważ nie
mogliśmy przesuwać się do przodu, zdecydowaliśmy się pojechać skrótem,
bowiem dobrze znaliśmy najbliższy teren. Napotkaliśmy po drodze polski patrol.
Po pięciogodzinnym przesłuchaniu i oskarżeniu o szpiegostwo, zostaliśmy
wypuszczeni.
Przed popołudniem 1 września 1939 roku dotarliśmy do gospodarstwa
naszego wuja w Osiecznej. Nie mógł uwierzyć w to, że nasza rodzina nie została
razem. Był jeszcze bardziej zaskoczony, gdy usłyszał o tym, co przytrafiło nam się
po drodze. Ze względu na fakt, że nie było dokąd uciekać, wuj Andrzej kazał nam
przekazać ojcu, aby pozostał tam, gdzie jest. Cała rodzina z zaniepokojeniem
słuchała naszych opowieści. Wuj wyszedł z pokoju i za chwilę wrócił z małą tacką,
na której stała wódka i piwo dla każdego z nas. Czułem, że stałem się dorosłą
osobą. To był pierwszy „prawdziwy” napój alkoholowy, który mi zaoferowano.
Widzieliśmy jak bardzo wuj Andrzej - chociaż starał się to ukryć - przejął się całą
sytuacją. Wypiliśmy piwo i wódkę podczas dyskusji o tym, co powinniśmy zrobić.
W Osiecznej panował rozgardiasz. Polskie wojsko wycofywało się przez
wioskę. Trudno było uwierzyć, że mi i mojemu bratu zajęło prawie dwadzieścia
godzin aby się do niej dostać. Gdy tak siedzieliśmy z wujem patrząc na
wycofującą się armię, nie mogłem przestać myśleć o tym, co powiedział kiedyś
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mój brat, że polskie wojsko nie starczy Hitlerowi nawet na śniadanie.
Zdecydowaliśmy się wracać do domu. Nagle otworzyły się drzwi i do środka
wparował sierżant. Zszokowany pomyślałem „Jak śmiesz wchodzić bez pukania?”.
Chciał nas pocieszyć i powiedział, abyśmy się nie martwili. Powiedział też, że
Niemcy nie są wcale tacy źli jak myśleliśmy. Spojrzałem na wuja, który służył w
niemieckiej armii podczas okupacji Polski w czasie pierwszej wojny światowej.
Teraz w ciszy wysłuchał on uwag sierżanta. Osobiście udusiłbym chętnie tego
żołnierza, ponieważ było dla mnie oczywiste, że miał nastawienie proniemieckie.
Fakt, że nosi on polski mundur i ma stopień sierżanta uznałem za obrazę. Byłem
optymistą i w swoich myślach głęboko wierzyłem, że możemy wygrać. Po tym jak
sierżant wyszedł, wuj powiedział, że powinniśmy zostać u niego, ponieważ
wracanie byłoby zbyt ryzykowne. My jednak zdecydowaliśmy się wracać i szukać
naszych rodziców.

ROZDZIAŁ 3
Kiedy wyruszyliśmy w kierunku domu byliśmy zakłopotani tym, jak bardzo
szlaki stały się spokojne. Długa droga niknęła za horyzontem i nie było widać na
niej ani żywej duszy.
Gdy dotarliśmy do Czerska, niewielkiego miasteczka położonego niespełna
trzydzieści kilometrów od naszego domu, znowu otoczyły nas tłumy ludzi. Nikt z
władz nie był w stanie doradzić im co mają robić ani dokąd zmierzać. Wszyscy
cywile zostali pozostawieni na pastwę losu i musieli radzić sobie sami. Wojsko
polskie uciekało. Niemcy zbliżali się, a polska ludność znajdowała w samym
środku tego zamieszania. Po chwili nad naszymi głowami zaczęły ryczeć
niemieckie samoloty, co tylko potęgowało panikę. Wszędzie było słychać płacz i
krzyk. Na szczęście, z niewiadomych dla nas powodów, nie zaczęto do nas
strzelać. Tylko jeden samolot wystrzelił kilka krótkich serii, ale nikt nie został
ranny. Wiedzieliśmy, że jeśli piloci mieliby zamiar nas trafić, niemożliwym byłoby,
aby któryś z pocisków nie dosięgnął celu.
Napotkałem rodzinę z naszej wsi, od której dowiedziałem się, że moją matkę
poproszono, aby odebrała poród. Tak też uczyniła. Natomiast mój ojciec z dwoma
młodszymi siostrami, Marią i Zofią, zaczął się ukrywać, ponieważ mieszkaliśmy
tylko jedenaście kilometrów od niemieckiej granicy.
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Gdy rozmawiałem z tą rodziną, podszedł mój brat i powiedział, że strażnik
graniczny zabrał jego rower. Na szczęście miałem jeszcze mój męski rower i ciągle
byliśmy mobilni. Zastanawialiśmy się co robić dalej: zawrócić i iść za tłumem z
dala od granicy, czy próbować dowiedzieć się czegoś na temat naszej matki, która
prawdopodobnie została sama. Zdecydowaliśmy się zmierzać ku domowi. W
pewnej chwili mój brat mrugnął do mnie jakby chciał powiedzieć „Obejrzyj się za
siebie”. Zrobiłem tak i ujrzałem kolejny patrol graniczny. Tak jak się tego
spodziewałem, poprosili o mój rower. Odpowiedziałem:
- Jak śmiecie terroryzować ludzi, kradnąc zamiast pomagać? Widzę, że zostaliście
rozbrojeni, czy może zgubiliście swoją broń?
Żołnierze nie spodziewali się takiej odpowiedzi z mojej strony i zniknęli tak
szybko, jak się pojawili.
Kontynuowaliśmy naszą podróż do domu, planując, co mielibyśmy robić
gdy tam dotrzemy. Jechaliśmy kilometrami po opustoszałych drogach. Wyglądało
to niesamowicie spokojnie, z lasem z jednej strony i plantacją jodłową z drugiej.
Trudno było uwierzyć, że zostaliśmy najechani i nasz kraj jest w stanie wojny.
Gdy zbliżaliśmy się do wioski Rytel, samotny żołnierz polskiej armii
podszedł do nas od strony szkółki leśnej i zapytał dokąd zmierzamy i gdzie
mieszkamy. Był zaskoczony gdy powiedzieliśmy mu, że jego oddział (był członkiem
kawalerii) wycofywał się jakieś dwanaście kilometrów dalej. Zapytaliśmy się go jak
daleko byli żołnierze niemieccy. Ku naszemu zdziwieniu powiedział nam, że
polskie siły walczą z Niemcami na niemieckim terytorium. Okazało się, że
informacja ta miała nas celowo zmylić.
Nasza radość i podniecenie trwały tylko kilka minut. Gdy wyszliśmy z lasu
na pole zobaczyliśmy już Rytel. Wówczas Bruno szepnął abym spojrzał w prawo.
- Mój Boże! Jesteśmy straceni, Bruno - to wszystko co mogłem wyszeptać.
Okopy były pełne niemieckich żołnierzy. Byli tak dobrze zakamuflowani, że prawie
na nich weszliśmy. Ich twarze były pokryte błotem i trawą, a na ich hełmach
poprzyczepiane

były

małe

gałązki.

Dwóch

żołnierzy

wyskoczyło

aby

nas

zatrzymać. Zaczęli zadawać pytania. Spojrzeliśmy tylko na nich dając do
zrozumienia, że nic nie rozumiemy; woleliśmy nie odzywać się po polsku. Wtedy
pojawiło się ich więcej. Po krótkiej dyskusji między sobą dali nam sygnał abyśmy
poszli w kierunku niewielkiego wzgórza. Obok każdego z nas szedł żołnierz, a za
nami kroczyło sześciu kolejnych. Bruno i ja zmierzyliśmy się wzrokiem wiedząc,
że nadchodzi koniec – to miał być nasz pluton egzekucyjny.
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Dochodząc do szczytu wzgórza, znajdującego się niedaleko od drogi,
kierowaliśmy się w stronę skupiska drzew. Dwóch żołnierzy dało nam sygnał
abyśmy się zatrzymali. Zauważyłem, że pozostałych sześciu czekało około
piętnaście metrów za nami. W tych chwilach mój umysł pracował jak błyskawica.
Zdałem sobie sprawę, że polski strażnik użył nas jako wabika, aby dowiedzieć się,
w którym momencie będziemy zatrzymani. Nawet wtedy, większość moich myśli
kierowałem ku matce. Byłem pewny, że będzie próbowała nas odnaleźć, gdy nie
zjawimy się z powrotem. Byliśmy tak blisko domu.
Odwróciłem się znów w stronę Bruna i spojrzałem w dół. Patrząc na ziemię
pode mną zastanawiałem się czy usłyszę trzask karabinu przed wystrzałem. Nie
mogę powiedzieć, że byliśmy przerażeni, byliśmy raczej w szoku. Wszystko działo
się tak szybko. Usłyszałem, że obok nas na drodze zatrzymuje się motocykl,
potem ktoś coś krzyknął. Gdy podniosłem głowę, wiedziałem, że miało to coś
wspólnego z nami. Zabrano nas z powrotem na drogę do niemieckiego oficera i
cywila, który okazał się jego tłumaczem. Najpierw zapytano nas, czy wiemy co się
stało.
- Tak. Stoimy naprzeciw plutonu egzekucyjnego – odrzekłem.
- Masz odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą. Jeśli zajdą jakiekolwiek
podejrzenia, że mówisz nieprawdę, to pójdziesz tam, skąd cię przed chwilą
ocalono. Rozumiesz?
- Tak jest - moja odpowiedź była błyskawiczna.
Podczas przesłuchania nie widziałem żadnych korzyści z kłamania, więc
mówiłem prawdę, aby ocalić nasze życie. Przeczuwałem, że tłumacz musiał
pochodzić z okolicy, ponieważ w pewnym momencie zaczął zadawać pytania z
własnej inicjatywy. Najpierw zapytał gdzie mieszkamy i poprosił, abym na
piaszczystej ziemi narysował mapę dróg z Chojnic do naszej wioski i dróg
wychodzących z naszej wioski. Niemiecki oficer obejrzał rysunek i porównał go ze
swoją mapą. Wtedy poprosił mnie, abym dorysował wszystkie drogie polne o
jakich wiedziałem. Znałem je doskonale i uczyniłem to, o co mnie poprosił.
Zapytał również, w którym domu mieszkaliśmy idąc od strony Chojnic.
Powiedzieliśmy mu, że był to pierwszy dom po prawej, sklep spożywczy.
Zapytywał dlaczego jesteśmy tak daleko od domu i w jaki sposób wylądowaliśmy
na ich linii frontu. Odpowiedziałem, że mój ojciec wysłał nas, abyśmy odebrali
powóz od wuja, aby zabrać nasze rzeczy. Zapytał wtedy o adres mojego wuja i jego
zawód oraz czy podążał on za nami. Wytłumaczyłem mu, że wuj został w swoim
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domu oraz że zdecydowaliśmy się porzucić nasze plany widząc polską armię
wycofującą się z jego wsi.
Wtedy zauważyłem, że tłumacz zaczął się interesować. Chciał wiedzieć ilu
polskich żołnierzy wycofywało się, ale jedyne co mogłem mu powiedzieć to to, że
szli oni w oddzielnych grupach przez cały dzień. Gdy zapytał mnie z jakich
pochodzili oddziałów, poinformowałem go, że pochodzili głównie z kawalerii z
bardzo niewieloma pieszymi żołnierzami. Jeśli chodziło o jakichkolwiek innych
żołnierzy, był tylko jeden samotny strażnik, który powiedział nam, że polska
armia walczy z Niemcami na niemieckim terytorium.
Kontynuując swoje przesłuchanie zapytał o naszą rodzinę. Odpowiedziałem
to, co wiedziałem. Zaobserwowałem, że tłumacz kiwa głową zgadzając się ze mną
gdy wspomniałem, że moja matka jest położną. To potwierdziło moje podejrzenia,
że był to pochodzący z okolicy kolaborant i wiedział o nas. Musiałem im również
powiedzieć o tym, że polski patrol jest zaledwie półtora kilometra dalej. Dwóch
mężczyzn uzbrojonych w karabiny maszynowe szybko ruszyło w tamtym
kierunku. Wrócili równie szybko. Wtedy, ku naszej uldze, uśmiechający się teraz
oficer powiedział nam za pośrednictwem swojego tłumacza, że nie musimy się już
o nic martwić i możemy iść do domu.
Było mi ciężko jechać rowerem gdy siedział na nim mój brat. Nadchodząca
armia niemiecka zajęła całą szerokość drogi zaprzęgami konnymi wypełnionymi
bronią, zakrytymi powozami, najprawdopodobniej z amunicją, i wielkimi kotłami
kuchennymi. Żołnierze byli starsi i wydawali się być dość przyjaźni wykrzykując
często „Heil Hitler”. Przez to trudno mi było prowadzić rower z bratem siedzącym
na kierownicy, kiedy co chwilę musiałem podnosić rękę i odpowiadać „Heil
Hitler”.
Jako że byliśmy zaznajomieni z terenem, odbiliśmy w bok, w las. Około
kilometra dalej, w Młynkach, znajdowało się gospodarstwo wuja Jana. Gdy
zbliżaliśmy się do niego zauważyliśmy wiele kawaleryjskich koni włóczących się ze
spuszczonymi głowami i lejcami ciągnącymi się po ziemi, jak gdyby czekały na
swoich panów. Poranione konie stały bez ruchu i nie mogłem przestać rozmyślać
o tym, jak bardzo cierpiały.
Wchodząc na teren gospodarstwa byliśmy zdziwieni widząc całą trzodę w
zagrodach. Wypuściliśmy ją zanim weszliśmy do domu. Dwa psy wuja były w
środku i bardzo wylewnie nas przywitały. Na podłodze stała miska z wodą i
bochen chleba, z którego uszczknęliśmy odrobinę. Nie było ani śladu wuja Jana.
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Gdzie on mógł być? Ponownie wyruszyliśmy w drogę, aby pokonać ostatnie sześć
kilometrów podróży do domu.
Gdy dotarliśmy do sąsiedniej wioski, była ona napakowana niemieckimi
żołnierzami. Zostaliśmy zatrzymani przez grupę pięciu z nich, którzy ledwo mogli
ustać, tacy byli pijani. Z języka ciała domyśleliśmy się, że proszą o wódkę i
papierosy. Ale po tym jak wywróciliśmy kieszenie pokazując, że nie możemy im
pomóc, pokazali nam, że możemy iść dalej.
Nasza wioska również była pełna niemieckich żołnierzy. Kiedy dotarliśmy do
domu, dostrzegliśmy w środków jakichś oficerów i żołnierzy. Najwidoczniej nasz
dom został przejęty przez wroga. Zdecydowaliśmy się jednak wejść do środka,
ponieważ nic innego nie przychodziło nam do głowy. W środku był cywil
tłumaczący dla personelu wojskowego, który desperacko pragnął papierosów. Po
tym jak powiedzieliśmy im, że wszystko było już wyprzedane przed tym jak
opuściliśmy dom, chcieli wiedzieć gdzie zazwyczaj trzymamy papierosy. Gdy im
pokazaliśmy, przetarli szafki kawałkiem papieru i udało im się z pozostałego
tytoniu skręcić dwa papierosy. W domu nie było śladu żadnego członka naszej
rodziny.
Poprzez tłumacza powiedzieli nam, że możemy szybko rozejrzeć się po
domu. Wnętrze było bez zastrzeżeń. W końcu cywil powiedział nam, że mamy iść
do

pewnego

gospodarstwa

we

wsi,

gdzie

zostaną

nam

wydane

karty

identyfikacyjne. Gdy dochodziliśmy do placu przed naszym gospodarstwem,
wyglądał on jak główna kwatera - z trzema długimi stołami pokrytymi mapami,
które analizowało około dwudziestu oficerów.
Znowu podeszli do nas cywile i zabrali nas do środka budynku na dalsze
przesłuchanie. Pytali jak udało nam się przejść przez linię frontu, powtórzyliśmy
więc naszą opowieść. Wtedy rozkazali nam iść do Chojnic, sześć kilometrów dalej,
aby tam nas zarejestrowano.
Znowu więc wyruszyliśmy, niczym dwie zagubione owce. Po drodze nie
spotkaliśmy ani jednego Polaka, z którym moglibyśmy porozmawiać aby ukoić
nerwy. Co pogarszało naszą sytuację to to, że Bruno od dziecka cierpiał na pewną
chorobę nerwową, która objawiała się tym, że nie mógł mówić kiedy był
podekscytowany. Gdyby ktoś go o coś zapytał, otworzyłby usta, lecz nie mógłby
nic powiedzieć i zawsze to ja musiałem przejmować inicjatywę.
Kiedy

przybyliśmy

do

miasta,

gdzie

mieliśmy

być

zarejestrowani,

zobaczyliśmy główną ulicę pełną cywilów obserwujących kolumny niemieckich
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żołnierzy maszerujących w kierunku linii frontu. Powiedziałem Brunonowi, że
powinniśmy tam zostać i nie przejmować się rejestracją, a raczej udać się do
naszego kuzyna, ale Bruno nalegał, abyśmy się zarejestrowali.
Kiedy

dotarliśmy

do

biura

rejestracyjnego,

spotkaliśmy

niemieckich

policjantów. Zadawali jeszcze więcej pytań i musieliśmy też opróżnić kieszenie.
Ponieważ byliśmy katolikami, matka nalegała, abyśmy nosili ze sobą różaniec.
Wyczułem, że patrząc na zawartość naszych kieszeni jeden z policjantów trochę
nam współczuł.
Cała ta rejestracja zamieniła naszą długą wyprawę do domu w długą podróż
ku uwięzieniu – byliśmy tak blisko domu, a jednak tak daleko. Zostaliśmy
umieszczeni w więziennej celi. Za każdym razem gdy słyszeliśmy odgłos kroków,
myśleliśmy, że dostaniemy coś do jedzenia, ale spotykało nas rozczarowanie. Na
szczęście wzięliśmy kawałek chleba dla psów z domu wuja. Zdaliśmy sobie
sprawę, że nie dostaniemy żadnych kart rejestracyjnych. Wszystko, co mogliśmy
zrobić, to czekać na to, co zostanie dla nas zaplanowane.

ROZDZIAŁ 4
Jakieś karty do rejestracji! Następnego ranka zostaliśmy zabrani wraz z
innymi więźniami około piętnaście kilometrów dalej, do miasteczka Schlochau1 w
Niemczech. Ciężarówka zatrzymała się na placu targowym. Chciano pochwalić się
nami niemieckiej ludności. Było to pewnego rodzaju działanie propagandowe – oto
pierwsi polscy więźniowie. Gdy tak tam staliśmy podszedł do nas jakiś stary
mężczyzna, ledwo chodzący o kulach. Z groźbą i nienawiścią w oczach podniósł
jedną z kul i próbował nas uderzyć. W tłumie stała również grupka młodzieży.
Zauważyłem zakłopotanie i smutek w ich oczach. Dziewczęta były bardzo
poruszone i niektóre z nich płakały. Po tym pokazie zabrano nas do dużego
gospodarstwa. Było nas tam około pięćdziesięciu więźniów. Zakwaterowano
wszystkich w oborze dla bydła, gdzie nie było żadnych koców, za to było dużo
słomy.
Drugiego dnia nadal nie dostaliśmy nic do jedzenia. W końcu wieczorem
otrzymaliśmy po grubej kromce prawie czarnego wojskowego chleba. Na szczęście
w oborze był kran, więc mieliśmy nieograniczony dostęp do wody. Niedaleko obory
11)

Schlochau (niem.) - obecnie polskie miasto Człuchów.
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przetrzymywano oddzielnie około dwudziestu polskich żołnierzy. Kilka metrów w
lewo wyżsi rangą oficerowie niemieccy studiowali mapy rozłożone na stołach. Nie
pozwalano nam odzywać się do polskich żołnierzy, a rozpaczliwie chcieliśmy
usłyszeć jakiekolwiek wieści. Jednak już wtedy nie mieliśmy zbyt dużej nadziei
widząc niemiecką potęgę panującą nad polską armią.
Dwóch niemieckich żołnierzy przyjechało z kolejnym więźniem – polskim
kapitanem, który wyglądał na nieco po czterdziestce. Ze zdziwieniem ujrzałem jak
jeden z niemieckich oficerów wstał i obydwaj do siebie zasalutowali. Pozwolono
kapitanowi spędzić kilka minut z jego żołnierzami. Poczuliśmy nagły przypływ
nadziei. Pomimo tego, że był więźniem, kapitan stał dumnie. Na jego twarzy było
widać wściekłość kiedy dodawał otuchy swoim stojącym na baczność żołnierzom.
Niemcy zabrali go później do domu po drugiej stronie placu. Jeden ze strażników
zaniósł tam ręcznik ze sztućcami i naczyniami. Byłem dumny z tego, że polski
kapitan był traktowany troszeczkę jak ważna osobistość.
O dwudziestej metalowa brama do obory została zamknięta na noc.
Niemiecki strażnik wszedł do środka i próbował zorganizować przestrzeń do
spania. Ależ z nas była mieszanka wiekowa, mieliśmy od osiemnastu - jak ja - do
sześćdziesięciu lat. Jeden z najstarszych mężczyzn miał nieprzyjemną otwartą
ranę tuż nad stopą i musiał chodzić o lasce. Uzupełnieniem naszej mieszaniny
była piękna około dwudziestoletnia Cyganka. Wolała przebywać sama i prawie
cały czas znajdowała się na skraju płaczu. Spaliśmy w jednym długim rzędzie.
Cygankę położono na samym końcu, daleko od metalowej bramy. Obok niej leżał
zezowaty chłopiec o bardzo niezwykłej twarzy, za nim wszyscy starsi mężczyźni, a
później pozostałe osoby.
Gdy tak leżeliśmy, moje myśli krążyły wokół wszystkich błędów, jakie
popełniliśmy. Powinniśmy byli zatrzymać się w gospodarstwie wuja, gdzie
pozbawiliśmy biedne psy kawałka chleba. Z drugiej strony mogliśmy się schować
w drodze do miasta, do którego szliśmy aby się zarejestrować. Po obydwu
stronach drogi prowadzącej do Chojnic znajdowały się rozległe, młode uprawy.
Codziennie

przypominano

nam,

że

jakiekolwiek

próby

ucieczki

lub

nieposłuszeństwa skończą się karą śmierci. Pomyślałem o moim bracie, Janie, i o
tym jak zaciągnął się do polskiej kawalerii. Był uzbrojony tylko w szablę i strzelbę
przeciwko potędze niemieckich czołgów i samolotów.
Niemiecki reżim nie był również zbyt przyjazny wobec katolików i z tego
powodu rozmyślałem o moim bracie Wiktorze, który dopiero co został wyświęcony
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na kapłana. Myślałem o tym, co mogło mu się przytrafić. Mógł zostać w domu,
lecz wybrał powrót do zakonu franciszkańskiego. Wspominałem również matkę,
która na pewno była przygnębiona i zagubiona. Bardzo mnie to smuciło.
Wiedziałem, że jeśli nie wracalibyśmy przez dwa tygodnie, szukałaby nas chodząc
po wszystkich posterunkach policji i wojska dopóty, dopóki nie dowiedziałaby się
czegoś na nasz temat. Tej nocy, leżąc na słomie, rozmyślałem o członkach mojej
rodziny. Miałem nadzieję, że wszystko u nich w porządku.
Jeśli chodzi o wojnę, traciliśmy nadzieję. Nie widzieliśmy za bardzo szans
na to, aby wygrać tę bitwę. Gdy rozwodziłem się nad tymi kwestiami, strażnik
wpadł do środka z płonącą pochodnią i udał się w kierunku miejsca, gdzie leżała
cygańska dziewczyna. Wszyscy podnieśliśmy się aby zobaczyć co się dzieje i ku
naszemu zadziwieniu ujrzeliśmy, że leżała ona zupełnie naga. Patrzyła się na
strażnika, który krzyczał, aby się zakryła. Nie było żadnej reakcji z jej strony,
leżała zupełnie bez ruchu. Strażnik zaczął więc ranić jej piersi bagnetem
przytwierdzonym do karabinu. Biedna Cyganka leżała nadal bez ruchu i w
milczeniu, jej piersi były pokryte krwią. Siedzieliśmy sparaliżowani ze strachu i
nie byliśmy pewni co może się za chwilę zdarzyć. W końcu strażnik odwrócił się i
nakazał nam ją zakryć. Kilku chłopców natychmiast zareagowało i przykryli
dziewczynę tak dużą ilością słomy, że prawie pod nią zniknęła. Strażnik nie
powiedział

ani

słowa

do

zezowatego

chłopca

o

niewinnej

twarzy,

który

najwyraźniej nie pozostał obojętny wobec leżącej tak blisko niego kobiety. Było
jednak łatwo zauważyć, że to ze względu na jego niezbyt atrakcyjny wygląd
pragnienie było dla niego zbyt trudne do opanowania. Nie mogliśmy już spać
myśląc o tym, co nas czekało. Słyszeliśmy jak Cyganka próbowała wydostać się
spod słomy, aby zaczerpnąć trochę powietrza.
Rano każdy z nas dostał swoją porcję chleba i dwulitrowy aluminiowy
pojemnik na kawę. Niektórzy myśleli, że być może dostaniemy coś ciepłego do
jedzenia. Na samą myśl o ciepłym posiłku nasze żołądki przewracały się z radości!
Jednak nie mieliśmy szczęścia, dostaliśmy kawę, którą nazywaliśmy brązową
wodą. Jeśli chodzi o racje chleba, każdy z nas przeżuwał swoją część bardzo
powoli, niemal w obawie przez połknięciem jej, aby przetrwała jak najdłużej.
Nasza Cyganka nie wstała po chleb i kawę. Jeden ze starszych mężczyzn, który
mówił dobrze po niemiecku, wytłumaczył strażnikowi, że nie czuła się ona dobrze
i w końcu inny więzień zaniósł jej jej porcję. Spojrzała na niego ze łzami w oczach,
z wdzięcznością, jakby chciała powiedzieć „kogoś to obchodzi”. Zapytał się jej, jak
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to się stało, że tu wylądowała, oddzielona od swoich. Ponownie wzruszyła tylko
ramionami i nie powiedziała ani słowa. Nie tknęła swojego chleba ani kawy.
Kolejny strażnik wszedł i otworzył metalowe bramy abyśmy mogli wyjść na
ćwiczenia. Ktoś skomentował, że chyba się nami trochę przejmowali i może wcale
nie będzie tak źle.
Dwóch mężczyzn w naszej grupie odmówiło zwracać się do nas po polsku.
Wykorzystywali natomiast każdą szansę, aby powiedzieć coś do strażnika po
niemiecku. Po to, aby spróbować udowodnić, że nie są Polakami, mimo że
mieszkają w Polsce. W końcu udało im się. Dostali jakieś gazety, papierosy i mała
ciężarówka wywiozła ich. Byli oni członkami niemieckiej mniejszości etnicznej,
która później miała nas terroryzować, o czym mieliśmy się przekonać na własnej
skórze.
Spokój został nagle zakłócony, gdy usłyszeliśmy przerażające krzyki i płacz
Cyganki. Jak dzikie zwierzę zamknięte w klatce kurczowo trzymała się ona
metalowej bramy. Dwóch naszych chłopców pobiegło do niej i próbowali ją
uciszyć, lecz ona wpadła w taką histerię, że nawet ich nie zauważyła. Niemieccy
strażnicy podeszli i siłą oderwali ją od bramy, wykręcili jej ręce i wyciągnęli na
zewnątrz. Patrząc na nią, byliśmy straszliwie przygnębieni. Wiedzieliśmy jak dużą
wolnością cieszyli się Cyganie przed wojną, podróżując w swoich karawanach
przez cały kraj. I teraz widzieliśmy ją, zanoszącą się płaczem tak mocno, że aż
trzęsło się jej całe ciało. Głowę miała spuszczoną tak, że jej długie włosy
zasłaniały jej twarz. Wywieziono ją od nas w ciężarówce. Najwyraźniej bardzo
tęskniła za swoją drogocenną wolnością.
Po południu przyjechała ciężarówka i kazano nam do niej wejść. Po
dwugodzinnej jeździe samochód zatrzymał się na terenie ogromnego obozu, gdzie
stały długie, drewniane baraki wojskowe. Wielu polskich cywilów już tam było,
między innymi kobiety i młode dziewczęta. Każdy z nas otrzymał dwa koce i
pomaszerował w kierunku jednego z baraków. Po posiłku, który jak zwykle
składał się z chleba i kawy, usiedliśmy pod ścianą z nogami podwiniętymi pod
brodą i kocami na naszych ramionach. Nie było tam żadnych materacy. Nie było
nam zimno, lecz nasze kości niezmiernie nas bolały.
Następnego poranka, po wydaniu nam naszych racji żywnościowych,
sprawdzono nasze dane na liście: imię, nazwisko i wiek. Ci, którzy mieli więcej niż
pięćdziesiąt lat zostali oddzieleni od reszty, dano im dodatkowe porcje chleba i
powiedziano im, że jadą do domu. Myślałem, że wezmą również mojego brata,
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ponieważ wyglądał już tak mizernie, że mogliby go uznać za ofiarę obozu
koncentracyjnego. Byłoby mi łatwiej wiedząc, że nie muszę się już o niego
martwić. Ponadto, gdyby go wypuścili, moi rodzice wiedzieliby co dzieje się ze
mną. Mimo wszystko cieszyliśmy się, że starsi ludzie byli wysłani do domów. A co
z resztą? Wszyscy się zastanawiali czy do końca wojny będziemy w obozach pracy,
w fabryce czy w obozach więziennych?
Tego samego popołudnia nasze nazwiska zostały odczytane i odznaczone na
liście. Okazało się to być codziennym porannym zwyczajem. Zostaliśmy
poprowadzeni około kilometra dalej na ogrodzony teren, gdzie strażnicy
powiedzieli nam, że pozbędą się naszych polskich wesz. Niektórzy z nich byli tak
mili, że myśleliśmy, że właściwie nam współczują. Z drugiej strony było zupełnie
odwrotne ekstremum - tacy, którzy nas kopali lub uderzali kolbami od
karabinów, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja.
Podczas kolejnego porannego apelu próbowałem przeciągnąć Brunona do
środkowego szeregu, aby nie stała mu się jakaś krzywda. Kazano nam się
rozebrać i położyć nasze rzeczy na kupie, później zaś kazano nam je zanieść to
ogromnych kotłów. Gdy czekaliśmy, wprowadzono grupę kobiet. Ich wstydliwość
nie została uszanowana. Po tym jak rozebrały się i zrzuciły swoje ubrania na
stertę, podszedł do nas strażnik i kazał nam zanieść je do kotłów. Wszystko co
było wykonane ze skóry, pod wpływem gorąca z kotła wygniotło się. Od wtedy
mogliśmy się pożegnać z paskami i musieliśmy podtrzymywać spodnie ręką.
Następnym razem gdy stawaliśmy na baczność, nasze spodnie spadały na
ziemię. Twarz niemieckiego oficera stojącego przed nami zrobiła się cała czerwona
z wściekłości. Musiał pomyśleć, że zrobiliśmy to naumyślnie. Lecz gdy padła
komenda „spocznij”, wszyscy od razu sięgali po spodnie. Gdy nasz rzecznik
wytłumaczył wszystko oficerowi, ten wydawał się dość rozweselony i uśmiechnął
się, a potem rozkazał sierżantowi rozdać nam sznurki.
Po dezynfekcji naszych ubrań zostaliśmy zabrani w kolejną dwugodzinną
podróż, tym razem do niemieckich baraków w Grossborn2. Były tam ogromne
trzypiętrowe budynki wojskowe. Znowu nie mieliśmy żadnej wody do picia ani
warunków do zadbania o higienę osobistą. Nasze baraki były otoczone wysokim
metalowym płotem, mogliśmy się przemieszać wewnątrz ogrodzenia, jednak znaki
ostrzegały nas, że „każdy w odległości bliższej niż trzy metry od płotu zostanie
2)

Grossborn (niem.) - obecnie polskie miasto Borne Sulinowo, w 1939 roku znajdował się
tam obóz jeniecki.
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zastrzelony”. W swoich głowach powiększyliśmy tę odległość do dziesięciu metrów,
aby uniknąć jakichkolwiek wypadków. Przez głośnik rozkazano nam powrócić do
pokojów.

Ogłoszono

również

następujący

komunikat:

„Z

przyjemnością

oznajmiamy państwu, iż Warszawa skapitulowała. Jesteśmy dumni z odwagi
naszych żołnierzy i tych, którzy poświęcili swoje życie naszemu ukochanemu
Fürherowi i naszej ojczyźnie”. Nie wierzyliśmy w ani jedno słowo. Wydawało nam
się, że był to głos Goebbelsa3. Jednocześnie wiedzieliśmy, że nie wygramy. Każdy z
nas, więźniów, miał okazję zobaczyć postępującą siłę niemieckiej armii – czołgi
przeciwko człowiekowi na koniu, z szablą.
Po przemówieniu otrzymaliśmy pierwszy ciepły posiłek od siedmiu dni.
Pamiętam, że był to gęsty ryż z dużą ilością mięsa. Właściwie potrawa była tak
gęsta, że mogłem w niej postawić łyżkę. Bruno nie mógł dokończyć swojej porcji
więc z przyjemnością mu pomogłem. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie cieszyłem
się tak bardzo z jedzenia. Niektórzy z nas żartowali, że chcieliby, aby Warszawa
znowu się poddała nazajutrz. Nasze racje chleba zmniejszyły się jednak ze
względu na to, że otrzymywaliśmy teraz południowy posiłek składający się z gęstej
zupy warzywnej.
Zaczęliśmy szukać ludzi z naszych okolic, aby podzielić się wieściami.
Zdałem sobie sprawę, że większość z nich musiała być złapana po tym, jak w
nocy opuścili swoje kryjówki aby nakarmić zwierzęta. Było już dla mnie jasne
dlaczego wszystkie zwierzęta, w tym psy, znajdowały się w środku pomieszczeń
kiedy przybyliśmy do gospodarstwa wuja. Dlaczego się wówczas nie ukryliśmy?
Jednak po tym, jak staliśmy z bratem naprzeciw plutonu egzekucyjnego, a on
ciągle nalegał, abyśmy zgadzali się z rozkazami, znaleźliśmy się tu, a nie gdzie
indziej. Próbowaliśmy pocieszać się tym, że starszych ludzi wysłano do domu.
Wieści na pewno dotarły do naszej rodziny i mieli oni chociaż mały promyk
nadziei na to, że nadal żyjemy.
Podczas pięciu dni, które spędziliśmy w Grossborn, zauważyłem, że za
każdym razem, gdy dostawaliśmy chleb, niektórzy chłopcy byli zdolni wymienić
pół swojej porcji na jednego papierosa. Niektórzy oddawali Niemcom swoje złote
obrączki w zamian za tytoń lub papierosy.
Pewnego dnia mój przestrzegający prawo brat przyszedł z banjo pod pachą.
Dostał je w zamian za paczkę papierosów, którą – jak się okazało - miał przy sobie
3)

Joseph Paul Goebbels - niemiecki minister propagandy i oświecenia publicznego w
rządzie Adolfa Hitlera, członek ścisłego kierownictwa NSDAP.
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przez cały czas od kiedy wyszliśmy z domu. Nie mogłem uwierzyć, że ubił taki
interes i byłem zirytowany tym, że nie dał papierosów mi. Jednak koniec końców,
banjo okazało się skarbem. Pewnego dnia, gdy jak zwykle wyczytano nasze
nazwiska, powiedziano nam, że po śniadaniu otrzymamy większe porcje jedzenia
na dłuższą podróż. Informacja ta wywołała wiele spekulacji. Niektórzy mówili, że
na pewno jedziemy do domu, inni zauważali słusznie, że nie rozdawano by nam
więcej prowiantu jeśli mielibyśmy rzeczywiście wracać do domu.
Zapakowano nas do wojskowych ciężarówek i w ciągu dwudziestu minut
byliśmy na stacji kolejowej. Tam wepchnięto nas do wagonów bydlęcych tak
ciasno, że musieliśmy siedzieć na podłodze. Ktoś, kto siedział pod ścianą, mógł
chociaż na chwilę się odprężyć, lecz ci znajdujący się w środku narzekali i kłócili
się o brak miejsca przez całą noc. Za każdym razem gdy pociąg się zatrzymywał,
rozpaczliwie

próbowaliśmy

dowiedzieć

się

gdzie

jesteśmy,

jednak

przez

konstrukcję wywietrzników niemożliwym było ujrzeć cokolwiek na zewnątrz.
Ledwie mogliśmy odróżnić dzień od nocy.
Pierwszy przystanek nastąpił po dwudziestu godzinach. Otworzyły się drzwi
wagonu i ujrzeliśmy stojących w polu żołnierzy. Rozstawieni byli w odległości od
dziesięciu do dwudziestu metrów od siebie. Rozkazano nam wyjść, otrzymaliśmy
wówczas kolejne racje żywnościowe i trochę kawy. Zdaliśmy sobie sprawę, że
nasza podróż potrwa jeszcze długo, ponieważ porcje chleba były podwójne. Gdy
podczas postoju kręciliśmy się nieopodal wagonów, próbowałem być cały czas
blisko pociągu. Po to, aby jak najszybciej wejść do środka i zająć miejsce przy
ścianie chociaż dla Brunona, gdy padnie rozkaz wsiadania.
Było nad ranem gdy rozkazano nam z powrotem wejść do środka. Drzwi
zamknęły się, a pociąg odjechał w nieznane. Nie mieliśmy pojęcia gdzie możemy
być – wszystkie przystanki miały miejsce w środku pola lub lasu.
W środku wszyscy nieustannie narzekali, aż w końcu ktoś zaproponował, że
wszyscy powinniśmy siedzieć plecami do siebie, aby się wzajemnie podpierać.
Przez resztę poranka wydawało się, że to rozwiązanie zdało egzamin, ponieważ w
wagonie zapanowała cisza. Jedyne co mogliśmy słyszeć to monotonny dźwięk
obracających się kół pociągu. Przestaliśmy spekulować na temat tego, dokąd
mogliśmy jechać. Jedno było pewne: zmierzaliśmy w kierunku południa. Pociąg
zatrzymywał się dość często, jednak nie oznaczało to, że byliśmy wypuszczani.
Zauważyliśmy, że ruch kolejowy był szczególnie natężony w nocy. Za każdym
razem, gdy pociąg zatrzymywał się, siedzieliśmy w całkowitym milczeniu.
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Mogliśmy słyszeć swój własny oddech. Liczyliśmy na to, że uda nam się coś
wyłapać z rozmów strażników na temat tego, dokąd jedziemy.
Nadszedł poranek i ponownie się zatrzymaliśmy, pozwolono nam wyjść na
około pół godziny. Trzeciego dnia zatrzymaliśmy się przy małej stacji kolejowej, na
której słyszeliśmy głosy. Jednemu ze starszych mężczyzn w wagonie wydawało
się, że wie gdzie jesteśmy. Zanim zdołał jednak cokolwiek powiedzieć, ktoś
zażartował:
- Ja też wiem gdzie jesteśmy. Siedzimy w niemieckim wagonie bydlęcym stojącym
w szczerym polu.
Starszy mężczyzna mówił dalej:
- Wydaje mi się, że wiem, gdzie jesteśmy. Wnosząc po dialekcie, jesteśmy w
Bawarii – jak się później okazało miał rację.
Później tego samego dnia, około godziny dziesiątej, zjechaliśmy na boczny
tor. Otworzyły się drzwi, pozwolono nam wyjść aby się załatwić i kazano od razu
wracać. Słyszeliśmy jak niemieccy strażnicy i kolejarze rozmawiali ze sobą i w
końcu poprowadzono nas około kilometra dalej do konwoju składającego się z
około piętnastu ciężarówek. W każdej z nich mieściło się nas trzydziestu, z tyłu
przyczepy siedzieli dwaj dosyć przyjaźnie nastawieni strażnicy. W końcu
dowiedzieliśmy się gdzie jesteśmy. Na mijanym znaku drogowym widniał napis
„Norymberga 8 kilometrów”.
Pół godziny później dojechaliśmy do długich rzędów ogromnych namiotów i
tam konwój zatrzymał się. Dwa trzymetrowe płoty ogradzały namioty, oddalone o
siedem metrów jeden od drugiego. Na szczycie płotu przymocowany był drut
kolczasty, zaś wieże wartownicze stały co sto metrów. Jupiter w mgnieniu oka
znalazłby się na każdym, kto próbowałby podejść za blisko ogrodzenia. To miał
być teraz nasz dom, lecz na jak długo?

ROZDZIAŁ 5
W

nowym

miejscu

czekało

na

nas

więcej

żołnierzy.

Patrzyli

gdy

wyczołgiwaliśmy się z ciężarówek i stawaliśmy czwórkami ramię w ramię. Znowu
wyczytano nasze nazwiska z listy i wydano każdemu po dwa koce. W grupach po
osiemdziesiąt osób zmierzaliśmy w kierunku naszych namiotów. Znowu rozdano
nam słomę, którą mieliśmy rozłożyć na ziemi. Ja z Brunonem położyliśmy jeden
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koc na słomie, a trzy zostawiliśmy do przykrycia się.
Następnie zaczęliśmy szukać wody – cudownej wody – która w domu
rodzinnym była dla nas taką oczywistością. Ze względu na to, że cały teren był
jasno oświetlony, nie chciało nam się próbować zasnąć, lecz zaczęliśmy rozglądać
się po okolicy. Była tam długa umywalka, podobna do koryta z sześcioma
kranami, jedna dla każdego rzędu namiotów. Toalety z kolei wyglądały dość
odrażająco i niebezpiecznie. Składały się z wgłębienia, długiego na dziesięć
metrów, szerokiego na metr i głębokiego na trzy metry, oraz rury, szerokiej na
półtorej metra, przechodzącej przez to wgłębienie. Był tam również drąg, niezbyt
stabilny, na którym można było usiąść. Około trzydzieści centymetrów dalej i pół
metra wyżej był kolejny, na którym można było się oprzeć. Kolejny drąg znajdował
się naprzeciwko, tak, aby można się jego przytrzymać. Za każdym razem gdy
kilku mężczyzn siadało na tym drągu, zginał się on, a wszyscy na nim siedzący
popadali w strach.
W tym obozie nasza pierwsza racja chleba i kawy, mimo że nie można było
po niej czuć się sytym, była też zbyt duża, żeby umrzeć z głodu. Otoczeni
żołnierzami z obu stron musieliśmy iść około trzysta metrów do kuchni,
znajdującej się poza obozem więziennym, aby odebrać nasze porcje. Wówczas
odczytywano nam zasady funkcjonowania obozu.
Powiedziano

nam,

że

musimy

przestrzegać

zasad

i

rozkazów

oraz

poproszono, abyśmy wybrali sobie przywódcę. Mieliśmy być gotowi na inspekcję o
godzinie jedenastej przed naszymi namiotami, jakiekolwiek nieposłuszeństwo lub
kradzież miały być surowo karane, mieliśmy być zastrzeleni na miejscu jeśli
próbowalibyśmy uciekać. Nasz przywódca miał wybrać osoby do pracy zarówno
na terenie obozu, jak i poza nim.
Przez pierwsze dni odwiedzaliśmy różne namioty w nadziei, że trafimy na
kogoś znajomego. Kogoś, kto przeżywa to samo nieszczęście co my, abyśmy mogli
wzajemnie się pocieszać. Pomiędzy każdym blokiem sześciu namiotów stał
pojedynczy dwumetrowy płot. Po drugiej stronie płotu, który stał koło nas, były
cztery puste namioty, a pozostałe dwa zamieszkiwali Żydzi.
Pomimo całego nieszczęścia i niepewności, które nas otaczały, nadal
znajdowali się młodzi mężczyźni, którzy zawsze stali koło płotu i jak tylko któryś z
Żydów pojawiał się przy rynnie z wodą, obrażali ich. Lecz Żydzi spoglądali na nich
jedynie i nie mieli najmniejszej ochoty reagować. Wspominałem wtedy dwie
żydowskie rodziny, które kiedyś znaliśmy. Próbowałem się pocieszyć, że byli tak
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starzy, że na pewno zdążyli już umrzeć z naturalnych przyczyn. Minęło przecież
prawie pięć lat od kiedy ich nie widziałem.
Razem z bratem zdecydowaliśmy się zgłosić sprawę chłopców naszemu
przywódcy. Wybrał on sześciu mężczyzn, bardzo stanowczych, którzy mieli
ukrócić te praktyki. Byli oni bardzo ochoczy, aby wykonać swoje zadanie i
następnego

dnia,

po

spożyciu

naszej

wodnistej

zupy,

z

niecierpliwością

czekaliśmy na ich występ. Kiedy tylko wyszliśmy z namiotu, zobaczyliśmy tę samą
obelżywą zgraję. Wyznaczeni mężczyźni podeszli do młodzieńców jak gdyby nigdy
nic i bardzo szybko wymierzyli im zasłużoną sprawiedliwość. Gdy jeden z
ukaranych zdołał się podnieść, zapytał: „A to za co?”. Jeden z mężczyzn próbował
mu odpowiedzieć, lecz inny ponownie uderzył młodzieńca i powiedział:
- To za zadawanie ignoranckich pytań.
Myślę, że to był pierwszy raz od naszego schwytania kiedy śmiałem się do
rozpuku, tak jak zresztą też inni. Żydzi stali najpierw zadziwieni, lecz później
powiedzieli z uśmiechem na ustach:
- Dziękujemy za załatwienie tej sprawy.
Kilku łobuzów groziło, że poskarży się sierżantowi. Pewnie myśleli, że Niemcy ich
pochwalą za to, co robili. W odpowiedzi usłyszeli, że owszem, mogą donieść
strażnikom, ale muszą być przygotowani na konsekwencje takiego działania.
Czasami namioty były otwarte do późna wieczorem i słyszeliśmy starszyznę
żydowską odprawiającą modlitwy. Jednak miałem wrażenie, że dobry Pan nie
słyszał ich modlitw, podobnie jak też tych odmawianych przez miliony innych
ludzi modlących się i krzyczących wniebogłosy o pomoc. Czasami zastanawiałem
się dlaczego, gdy tak wielu ludzi modliło się do Boga, nie przychodzi żadna
pomoc.
W piąty dzień pobytu w obozie zaprowadzono nas do o wiele większego
namiotu. Kilku lekarzy i pielęgniarzy czekało tam na nas aby zaszczepić nas
przeciwko durowi brzusznemu. Igła była tak tępa, że można było usłyszeć jak
rozdziera skórę. Sporo spośród chłopców miało później gorączkę przez te zastrzyki
- zwłaszcza mój brat - lecz w końcu wszyscy wyzdrowieli.
Następnego dnia sam zgłosiłem się do pracy, ponieważ wiedziałem, że mogę
dzięki temu zdobyć jakieś niedopałki papierosów - jeśli udałoby mi się pracować
w siedzibie Niemców. Czasami zdarzało się, że żołnierze skłonni byli dać więźniom
nawet pełną paczkę. Bywało też, że któryś z nich rzucał papierosa na ziemię,
przydeptywał go, spoglądał na ciebie z nienawiścią, praktycznie mówiąc przez
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samo spojrzenie: „Szkoda, że nie mogę tego z tobą zrobić”. Posiadanie tytoniu było
korzystne. Często w nocy, po tym jak wydawano nam racje chleba, oddawałem
połowę swojej kromki Brunonowi i cieszyłem się z jednego lub dwóch zaciągnięć
swoim drogocennym papierosem. Zwalało mnie to z nóg i mogłem bez problemu
zasnąć.
W miarę upływu dni przywódca naszego namiotu zaczął się dobrze
dogadywać z naszym strażnikiem. Udało mu się zamienić nasze banjo na sto
gramów tytoniu. Oddałem mu jedną czwartą, resztę zatrzymałem dla siebie. Od
tamtego momentu dobrze sobie radziłem. Za każde dwa papierosy mogłem dostać
połowę racji chleba lub mogłem wymienić malutki dwu i pół centymetrowy
kwadracik chleba za małą „bombkę”. Była to odrobina tytoniu zawinięta w
kawałek gazety i wsadzona w lufkę, której starczało na pięć czy sześć zaciągnięć.
Z powodu słabej kondycji chłopcy, którzy to palili, od razu padali. Dlatego
nazywaliśmy to „bombką”.
Pewnego ranka pod koniec września przyszedł do nas sierżant z dwoma
strażnikami

i

wywołano

nas

przed

namiot.

Niemcy

się

uśmiechali.

Za

pośrednictwem swojego tłumacza sierżant ogłosił, że upadła Warszawa, a polska
armia poddała się. Tak jak wcześniej z tej samej okazji na obiad dostaliśmy gęstą
zupę. Mi się poszczęściło. Ponieważ kocioł, z którego nakładano zupę był prawie
pusty, zauważyłem duże kawałki kości na jego dnie. Poprosiłem kucharza o jedną
z nich. Spojrzał na mnie i ku mojego zdziwieniu przytaknął. Po czym wyciągnął
kość mówiąc: „Bierz ją”. Musiała to być kość z nogi konia, cała brązowoczerwona.
Cóż za ucztę mieliśmy z Brunonem! Po tym jak nacieszyliśmy się kością,
oddaliśmy resztę przywódcy naszego namiotu. Było to pomocne w późniejszym
zdobywaniu pracy. Nasz przywódca zawsze potem umieszczał moje nazwisko na
początku listy. Na koniec roztrzaskaliśmy już ogołoconą kość kamieniami i
wyciągnęliśmy z niej szpik.
W jakiś sposób tym razem uwierzyliśmy, że Polska się poddała i nasza
wojna dobiegła końca. Z drugiej strony pocieszaliśmy myśląc: „Tylko poczekajmy
aż Brytania zacznie, na pewno nie upłynie dużo czasu zanim będziemy znów
wolni”. Miałem nadzieję, że kiedyś dam kucharzowi dwie kości za tę, którą mi
ofiarował, kiedy to on wyląduje już w więzieniu!
Pewnego dnia przyjechała ciężarówka, z której wysiedli dobrze ubrani
japońscy cywile. Zostali umieszczeni w jednym z pustych namiotów po drugiej
stronie naszego płotu. Byliśmy dość zaskoczeni, gdy widzieliśmy jak codziennie
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wieczorem

odwiedzały

ich

niemieckie

rodziny

z

jedzeniem,

czekoladą

i

papierosami. Dwa tygodnie później zabrano ich z powrotem do domu. Blok
namiotów, gdzie przebywali Żydzi zapełniał się coraz bardziej z dnia na dzień.
Dnie, a tym bardziej noce, stawały cię coraz zimniejsze. W niektóre noce nie
mogliśmy spać z powodu zimna. Nasze nieszczęście potęgowało to, iż byliśmy cali
pokryci wszami. W ciepłe dni rozbieraliśmy się i wyciągaliśmy je spomiędzy szwów
naszych kamizelek i koszul.
Pod koniec października przed każdym namiotem postawiono stolik i
krzesła. Wywoływano nas i sprawdzano nasze dane osobowe – datę i miejsce
urodzenia, zawód, zawody rodziców. Wszystko było odnotowywane. Później
pilnujący nas oficer wstał i ogłosił, że w ciągu kolejnych dwóch lub trzech tygodni
będziemy wysłani do swoich domów, ponieważ pochodzimy z Prus Zachodnich – z
korytarza4. Postrzegano nas jako Niemców. Dlatego mieliśmy uważać się za
uprzywilejowanych, mogąc dołączyć do nich w wypełnianiu obowiązków, które
nam przydzielą. Wszystko mieliśmy wykonywać w imię naszej ojczyzny i „naszego
ukochanego Führera”. Gdyby tylko oficer wiedział co myślimy na temat jego
ojczyzny i jego ukochanego Führera.
Sprawy posuwały się wtedy szybko do przodu. Następnego dnia ten sam
oficer i jego sierżant byli znów z nami, gdy staliśmy w szeregu. Tłumacz poprosił
wszystkich odsiadujących kary od pięciu do dziesięciu lat więzienia o wystąpienie.
Gdy czterech mężczyzn wyszło przed szereg, spisano ich nazwiska po czym wrócili
oni do szeregu. Następnie przyszła kolej na skazanych na odsiadkę od dziesięciu
lat do dożywocia. Wystąpiło dwóch mężczyzn. Oficer, który siedział przy stole dał
sierżantowi kartkę papieru, a ten spoglądając na nią podszedł do szeregu.
Rozkazał wszystkim wystąpić cztery metry do przodu. Potem zerkając to na
kartkę, to na kolejne osoby w szeregu, zatrzymał się nagle przed jednym z
mężczyzn i zaczął okładać go po twarzy i głowie. Myśleliśmy, że wykończy go na
miejscu. Przed rozejściem się rozkazano naszemu przywódcy namiotu zebrać
wszystkich siedmiu mężczyzn. Mieli oni czekać przy bramie o godzinie dziesiątej
nazajutrz. Do końca dnia czuliśmy się załamani i zasmuceni z ich powodu.
Ktokolwiek, kto miał choć trochę tytoniu, papierosów lub małe „bombki” z
tytoniem, dał im trochę od siebie. Wydawało się jakbyśmy zbierali się wokół nich,
lecz żaden z nas nie dopytywał ich, jakie przestępstwa popełnili. Byli tacy sami
4)

Korytarz – chodzi o obszar przedwojennego polskiego województwa pomorskiego,
oddzielającego Prusy Wschodnie od reszty Niemiec.
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jak my i trzymaliśmy się razem.
Następnego dnia rano większość z nas ułamało trochę swojego chleba i
daliśmy go im. Biedni chłopcy, widać było, że targały nimi emocje. Jednak jeden z
tych, którzy mieli zostać poddani karze, zniknął. Zostało to zgłoszone straży.
Sześciu wytypowanym poprzedniego dnia mężczyznom nakazano wejść do
strzeżonej ciężarówki. Sierżant, szalejący z wściekłości, powiedział nam, że jeśli
którykolwiek z nas ukrywa tego siódmego mężczyznę, to zostaniemy rozstrzelani.
Po południu przyjechała ciężarówka z trzydziestoma żołnierzami. Wywołano
z namiotów wszystkich czterystu osiemdziesięciu więźniów. Obserwowani z bliska
musieliśmy stać na baczność przy płocie, podczas gdy Niemcy dokonywali
nieudanego przeszukania wszystkich namiotów.
Podczas

wcześniejszego

odczytywania

nazwisk

z

listy

nieźle

się

przestraszyłem, bowiem biedny Bruno nie był w stanie odpowiedzieć kiedy
wywołano jego. Spojrzał na mnie, cały czerwony na twarzy i zdenerwowany.
Krzyknąłem za niego „tutaj”. Niemcy spojrzeli na mnie podejrzliwie, porządkowy
naszego namiotu powiedział im jednak o wadzie mowy Brunona. Gdy poproszono
go, ciągle zarumienionego, o to, aby się przedstawił, otworzył usta, ale nie był w
stanie wydusić z siebie ani słowa. Sierżant nie mógł pojąć jak taka osoba jak
Bruno może znajdować się w tym obozie więziennym. Odetchnąłem głęboką z ulgą
gdy skończyli się wypytywać. Gdyby trafiło na bezwzględnego nazistę, Bruno
zostałby potraktowany tak samo jak mężczyzna, który zniknął i był teraz
poszukiwany.
Spekulowaliśmy

między

sobą

na

temat

mężczyzny,

który

zaginął.

Niemożliwe, żeby udało mu się uciec. Otoczeni byliśmy trzymetrowym podwójnym
płotem, z drutem kolczastym od wewnątrz. Gdy ktokolwiek zbliżał się doń, od
razu padało na niego światło reflektora. Wierzyliśmy wszyscy, że jego drogą
ucieczki mogła być rura kanalizacyjna o średnicy niewiele szerszej niż jeden metr.
Cóż za straszliwa droga! Dla niego musiała to być jednak łatwiejsza z dwóch
przerażających opcji. Wolał więc pewnie umrzeć od wdychania gazów w rurze ze
ściekami niż być torturowanym, a w końcu poddanym egzekucji. Byliśmy dość
zdziwieni, że Polska Służba Więzienna nie spaliła wszystkich akt przed niemiecką
inwazją. Pocieszaliśmy się tym, że skoro Niemcy zabierali wszystkich wcześniej
więzionych, to jak tylko będziemy na wolności nie będzie można napotkać
żadnych zatwardziałych przestępców wśród naszych społeczności.
Warunki w obozie poważnie się pogarszały. Jedzenie było wydawane jak
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dotychczas, lecz noce były teraz bardzo zimne. Po prostu nie mogliśmy spać.
Niektórych stać było jeszcze na żartowanie, że nie możemy umrzeć z głodu bez
zamarznięcia. Skończył mi się tytoń, co oznaczało koniec dodatkowego chleba,
zwłaszcza dla mojego brata, który wstawał z łóżka tylko po to, aby przejść się
trzysta metrów dalej po jedzenie i z powrotem schować się pod kocem. Już wtedy
wyglądał jak duch, z wielkimi wybałuszonymi oczyma, niewiele mówił, patrzył
tylko przed siebie. Nawet wtedy, gdy usłyszał wieści o tym, że będziemy wracać do
domu, wzruszył tylko ramionami, jak gdyby w ogóle go to nie obchodziło co dalej
się

będzie

działo.

Bardzo się

o niego

martwiłem.

Gdybyśmy

mieli

być

przetrzymywani dłużej, on by tego nie przeżył.
W pewną sobotę, późno wieczorem, usłyszeliśmy agonalne jęki dochodzące z
namiotu, w którym mieszkali Żydzi. Dowiedzieliśmy się później, że ktoś ukradł im
ich racje chleba. Przywódca naszego namiotu powiedział zaufanym osobom,
abyśmy obserwowali każdego, kto miałby więcej chleba niż wynosi normalna
racja, lecz nikt taki się nie znalazł. Z jakiegoś powodu Żydzi otrzymali całodzienną
rację chleba dla wszystkich w namiocie w jednym wielkim koszyku. W południe
musieli go zostawić bez opieki aby odebrać zupę, tak jak my wszyscy.
Zasugerowaliśmy naszemu przywódcy, żeby porozmawiał z sierżantem, lecz on
odpowiedział,

że

fakt

naszej

sympatii

wobec

nich

mógłby

narazić

na

niebezpieczeństwo kwestię naszego wypuszczenia. Tak, za samo sympatyzowanie
z inną istotą ludzką. Zastanawiałem się co nas czeka.
Nadeszła niedziela i niespodziewanie odwiedził nas sierżant wraz z dwoma
strażnikami. Zawołał, abyśmy wyszli z namiotu. Wyciągnął ze swojej teczki gazetę
i wywołał nazwisko – Jan Nowak. Miał on wystąpić do przodu. Szesnastolatek
zrobił co mu rozkazano, następnie pokazano mu pierwszą stronę gazety. Chłopiec
zaczął płakać i powiedział, że to jego ojciec. Nie muszę już chyba tego mówić, ale
zabrano go. Następnego dnia sierżant wrócił i powiesił duży plakat pokazujący
ojca tego chłopaka przykutego kajdankami do dwóch żołnierzy. Był oskarżony o
torturowanie rannego oficera niemieckiego. Cóż za los – szesnastoletni chłopiec
płacił zapewne swoim własnym życiem za zbrodnię swojego ojca. To był miły,
radosny chłopiec z mojej rodzinnej miejscowości, gdzie jego ojciec pracował jako
kierowca autobusów jeżdżących do Gdańska. Zawsze pytał, czy naprawdę
wierzymy w to, że pewnego dnia wrócimy do domów. Miał nadzieję, że otrzyma
pocieszającą go odpowiedź. A jednak przez działania swojego ojca jego sny o domu
i wolności na zawsze zniknęły. Zdałem sobie dzięki temu sprawę, jak okrutny
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może się czasem okazać los.
Byliśmy już trzeci miesiąc w Norymberdze i niektórzy chorowali na
czerwonkę. Władze musiały coś z nami zrobić. Jeśli niczego by nie zrobiono,
większość z nas nie przeżyłaby. Słoma, na której spaliśmy zamieniła się w plewy.
Nie było już różnicy czy spaliśmy na niej czy na ziemi.
Nagle pewnego dnia nadeszły długo oczekiwane wieści. Sierżant, w
towarzystwie dwóch strażników, ogłosił, że w ciągu mniej więcej dwóch dni
powinniśmy być wysłani do domów. Cóż za atmosferę wywołały te wieści,
zapanował śmiech i radość. Niektórzy podeszli do sierżanta, złapali go i zaczęli
podrzucać. Wtedy pozostali krzyczeli, aby tamci go nie upuścili, bo nasza
wycieczka do domu byłaby odwołana. W jakiś sposób nie czuliśmy już w ogóle
zimna ani niewygody w nocy. Wśród nas było kilku, którzy bardzo słabo wyglądali
i nadal wpatrywali się w przestrzeń, w ogóle nie reagując na radosne wieści.
Mój brat, przez którego tak bardzo się martwiłem, stał się bardziej żywotny.
Nie mogliśmy się nagadać. Planowaliśmy co będziemy jeść w pierwszy dzień po
powrocie do domu. Bruno i ja byliśmy świadomi jednej rzeczy – w domu
prawdopodobnie nie będzie wszystkich domowników. Później, nasze podejrzenia
się sprawdziły.
Następnego dnia nasz sen się spełnił. Ponownie wydano nam taką samą jak
zwykle rację chleba, przez co niektórzy zaczęli podejrzewać, że skoro nie
dostaliśmy nic dodatkowego, to wcale nie jedziemy do domu. Przyjechały jednak
konwoje ciężarówek. Cóż za widok na powitanie! Strażnicy wydawali się o wiele
bardziej mili gdy ładowaliśmy się do środka. Nie siedzieli nawet z nami z tyłu,
tylko obok kierowcy z przodu. Dojechaliśmy do małej stacji na przedmieściach
Norymbergii. Na pewno to była prawda, że wracamy do domu, bo w wagonach
bydlęcych leżała słoma. Każdy z nas dostał karton miodu, którego było 250
gramów i dodatkową rację chleba. Tym razem za otwory wentylacyjne służyły
małe drzwiczki, przez które prześwitywało trochę światła w ciągu dnia. Każdy
objaw wygody działał na nas jak barometr. Nasze nadzieje rosły. Zanim odjechał
pociąg, napełniono nasze pojemniki kawą. Byliśmy w drodze!
W ciągu dnia udawało się nam spoglądać przez wentylatory. Udało nam się
dojrzeć wiele drzew owocowych obok drogi, na których nadal były jakieś owoce,
mimo, że była połowa grudnia. Widok tych wszystkich długo zakazanych owoców
powodował, że ciekła mi ślinka. Gdy zapadał zmrok, układaliśmy się do snu. Tym
razem było nas o wiele mniej w wagonach, więc do pewnego stopnia mogliśmy
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rozciągnąć nogi. Jakoś mogliśmy sobie pozwolić na więcej w drodze powrotnej.
Ach, jak dobry smak miał ten miód. Ciągle zanurzałem w nim palec. Jak
tylko przestałem czuć smak miodu w ustach, ponownie zanurzałem w nim palec
aż miód całkowicie zniknął.
Pociąg zatrzymywał się kilkukrotnie, czasami przystanki trwały aż trzy
godziny. Po raz pierwszy pozwolono nam wyjść o północy, po prawie dwunastu
godzinach. Znowu byliśmy na całkowitym pustkowiu. Nastroje się nam poprawiły,
kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy blisko polskiej granicy. Strażnicy
powiedzieli nam, że jeśli chcemy załatwić potrzeby fizjologiczne, to mamy wyjść
teraz bo następny przystanek będzie ostatnim. Ależ to musiał być widok, połowa z
nas miała biegunkę albo odczuwała skutki słodkiego miodu. Nawet strażnicy byli
zadziwieni.
Byliśmy bardzo podekscytowani gdy po raz kolejny weszliśmy do pociągu.
Za sześć godzin mieliśmy być w rodzinnej miejscowości. O drugiej popołudniu po
kolejnych kilku przystankach, dotarliśmy do miejsca o nazwie Hammerstein5,
małej niemieckiej miejscowości niedaleko granicy. Ustawiliśmy się czwórkami i
pomaszerowaliśmy około jednego kilometra ze strażnikami po obu stronach.
Nasze serca zwolniły, gdy zaczęliśmy się zbliżać do kolejnej bramy obozu, w
którym znajdowały się takie same namioty jak w Norymberdze. Strażnicy stali po
obu stronach bramy. Wróciliśmy do punktu wyjścia.
Kiedy byliśmy już na terenie obozu, powiedziano nam, że każdy więzień
miał dołączyć do przywódcy swojego namiotu. Ponownie rozdano nam koce,
jedynym pocieszeniem było to, że było tam mnóstwo świeżej słomy. Wszelkie
nadzieje na wolność zniknęły. Po tym jak ustalono miejsca do spania na tę noc,
niektórzy z nas poszli zorientować się co się dzieje. Wokół obozowego płotu stali
cywile. Niektórzy ludzie z okolicy szukali swoich krewnych. Całkiem sporo z nich
znalazło swoich ludzi i przekazywali im paczki z jedzeniem. Z jakiegoś powodu
strażnicy nie zwracali na nich uwagi. Ci cywile, którzy nie znaleźli swoich
krewnych, dzielili swoje paczki pośród obcych im ludzi. Lecz tylu więźniów
wyciągało po nie ręce, że było nam szkoda tych za płotem, którzy wahali się,
komu oddać swoje dary. Była jednak też jedna dobra wiadomość. Cywile
powiedzieli nam, że był to punkt zbiorczy, obóz przejściowy. Kiedy uporano się z
naszymi adresami, kilka osób było wysyłanych do domu prawie co tydzień.
Mieliśmy nadzieję, że kolej na nas przyjdzie niedługo, ponieważ Bruno był wtedy
5)

Hammerstein (niem.) – obecnie polskie miasto Czarne.
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w bardzo słabym stanie.
Jeśli chodzi o jedzenie, z wieści, które przekazali nam inni więźniowie,
wypływały raczej depresyjne wnioski. Codziennie z obozu wynoszono kilka
martwych osób. Nasze porcje chleba były coraz mniejsze, ale wtedy dostaliśmy
malutką porcyjkę dżemu! W południe nasza zupa była tak wodnista, że racje z
całego tygodnia nie były równe dziennej porcji z Norymbergii. Po tygodniu od
naszego przyjazdu, wielu z nas chorowało na czerwonkę. Dziury na odchody były
pełne krwi. W ciągu dnia prawie każdy siedział i patrzył się w przestrzeń.
Codziennie rano przyjeżdżał traktor, na którym po obu stronach siedzieli
strażnicy, przywozili dostawę ziemniaków i marchewek. Ponieważ nasz namiot był
najbliżej bramy wjazdowej, niektórzy ze strażników specjalnie zrzucali marchewki
i ziemniaki. Jeśli byłeś szybki i miałeś szczęście, udawało ci się kilka złapać.
Jedliśmy po malutkim kawałku i delektowaliśmy się. Zawsze było to coś
dodatkowego, zwłaszcza dla Brunona.
W drugim tygodniu naszego pobytu w tamtym obozie wywołano wszystkie
trzysta nazwisk. Zaprowadzono nas z powrotem na stację, tym razem bez żadnych
dodatkowych porcji, co było dla nas dobrym znakiem. Jeśli jechalibyśmy do
domu, za dwie godziny bylibyśmy w rodzinnej miejscowości. Dzień, o którym
wszyscy ciągle mówili i marzyli chyba właśnie nastał.
Pociąg w końcu zatrzymał się na naszej stacji6. Cóż za podekscytowanie!
Ustawiono nas w czwórkach i przemaszerowaliśmy przez miasto. Ludzie biegali po
chodnikach po obu stronach, krzyczeli i wypytywali o różne nazwiska.
Zauważyłem wuja Franka. Krzyknąłem do niego, aby przekazał rodzicom, że
wróciliśmy. Ze względu na to, że tak wiele razy chodziłem tymi ulicami przed
wojną, czułem się jakby każdy dom był moim. Co za wspaniałe uczucie!
Zabrano nas do miejsca trzy kilometry od stacji, które kiedyś było szpitalem
dla umysłowo chorych. Otoczone ono było ponad trzymetrowym murem. Miałem
nadzieję, że z tego miejsca pójdziemy do domu. Do naszego domu mieliśmy
stamtąd jeszcze sześć dodatkowych kilometrów. Po tym jak dostaliśmy chleb i
kawę, próbowaliśmy się chwilkę zdrzemnąć. Po raz pierwszy mieliśmy do
dyspozycji materace – co za luksus. Padały zabawne komentarze na temat
materacy. Przepraszano niemieckie wszy, że będziemy musieli je zostawić same!
Byliśmy przekonani, że następnego ranka, nasza matka będzie na nas czekać
przed budynkiem.
6)

Mowa o stacji kolejowej w Chojnicach.
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W nocy było słychać hałasy z zewnątrz. Obok budynku, w którym spaliśmy
znajdowała się mleczarnia. Zbierano tam mleko ze wszystkich okolicznych
gospodarstw, również z tego należącego do szpitala, w którym pracowali pacjenci.
Przez to całe podekscytowanie i ten hałas nie mogliśmy za bardzo spać. Ktoś
wspomniał nazwisko Kopf - był to wiejski radny, który za każdym razem jak
przyjeżdżali nowi więźniowie przychodził do obozu zobaczyć się z nimi. Udało mu
się wyciągnąć wielu ludzi, zawsze udawał, że ich zna. Znałem go osobiście, bardzo
przyjazna osoba. Miał gospodarstwo i kuźnię w sąsiadującej z naszą wiosce.
O świcie wszyscy wyszliśmy na dwór i trzęsąc się z zimna udaliśmy się w
kierunku płotu. Mieliśmy nadzieję, że spotkamy kogoś, kogo znamy. Wielu
rolników z okolicy przyjeżdżało ze swoim mlekiem do mleczarni. O godzinie
siódmej otworzyła się wielka brama - za nią moja matka rozmawiała z jednym z
niemieckich strażników. Najprawdopodobniej tłumaczyła mu dlaczego chce wejść.
Wówczas podszedł do nich niemiecki oficer i po dłuższej rozmowie w końcu
pozwolono jej wejść. Gdy zbliżała się do płotu otaczającego budynek szpitala,
zatrzymał ją niemiecki strażnik, który dość gwałtownie przystawił jej lufę do piersi
i odepchnął ją. Moja matka ze łzami w oczach błagała go, aby jej pozwolił zostawić
niewielkie paczki z jedzeniem dla nas, lecz bezskutecznie. Gdy odwróciła się i ze
smutkiem ruszyła ku wyjściu, krzyknąłem do niej - próbując kontrolować swoje
emocje - aby poszła do domu i skontaktowała się z panem Kopfem. W końcu tak
zrobiła. Bruno był tak przytłoczony emocjami, że nie mógł wydusić z siebie ani
słowa. Spojrzałem na strażnika. Najprawdopodobniej mógł zgadnąć o czym myślę.
Nie myślałem za bardzo o jedzeniu, które przyniosła moja matka, ale o tym, że ze
względu na to, jak została potraktowana, na pewno musiała płakać przez całą
drogę do domu. Gdyby dobry Pan wysłuchał moich próśb tamtego ranka, ten
strażnik padłby martwy, potwór. Nie śmiałem nawet myśleć o tym, co nas jeszcze
może czekać po tym doświadczeniu. Wszyscy czuliśmy się tak samo widząc to, jak
potraktowano moją matkę.
O ósmej za bramą stało już prawie tylu ludzi co wewnątrz, wszyscy czekali z
paczkami z jedzeniem, ale nikomu nie pozwolono wejść. Gdy obserwowałem
przechadzających się cywilów, zauważyłam, że nie było wśród nich nikogo, kto
byłby upośledzony umysłowo. Co się z nimi stało?
W porze obiadowej dostaliśmy gęstą mleczną zupę z ziemniakami i kaszą
jęczmienną. Była prawie tak dobra, jak zupa z dnia, kiedy upadła Warszawa!
Myślałem, że następny dzień nigdy nie nadejdzie, czas biegł tak wolno.
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Byłem strasznie podekscytowany tym, że cała nasza rodzina znowu będzie razem.
W końcu, po długich oczekiwaniach, wielkie bramy do wolności otworzyły się –
jeśli można to tak ująć. Po tym wszystkim, jak się później okazało, nastąpiły lata
nieszczęścia, prześladowań i egzekucji.
Tak jak oczekiwałem, nasza droga matka stała naprzeciwko bramy razem z
panem Kopfem, radnym naszej wsi. Tak jak wcześniej, cywilów nie wpuszczono do
środka. Gdy radny, wraz z dwoma niemieckimi urzędnikami, zaczął podchodzić
do płotu, wyciągnął listę i zaczął wyczytywać nazwiska. Osobom wywołanym
rozkazano stanąć w szeregu na zewnątrz. Wydawało się, że wszyscy znali pana
Kopfa. Ludzie krzyczeli do niego nawet po tym, jak skończył czytać listę, a on
dalej mówił, że zna tego, tamtego. Nie było temu końca.
Wyszliśmy wolni. Na naszych twarzach pojawiły się łzy szczęścia. Moja
matka wyszeptała do mnie: „Heil Hitler”. Wyszeptałem w odpowiedzi: „Cholerne
Heil Hitler. Chodźmy do domu zanim zmienią zdanie na nasz temat”. Moja matka
zorganizowała dla nas transport z wujem Frankiem, który przyjechał po nas
zaprzężonym w konie roboczym wozem. W obawie przed kłopotami nie śmiał on
użyć powozu osobowego. Ależ mieliśmy ucztę gdy moja matka dała nam termos
kawy, kilka kanapek i owoce.
Było około piątej po południu, gdy w końcu po długiej przerwie
przyjechaliśmy do domu. Cóż za powitanie! Tyle było wieści, którymi chcieliśmy
się podzielić. Nasi rodzice opowiedzieli nam smutne historie o tym, co wydarzyło
się w okolicy. Wieczorem zaczęli przychodzić goście i do wczesnych godzin
rannych przynosili owoce i papierosy. W końcu udało nam się położyć do łóżka.
Po jedenastu tygodniach leżenia na rozsypanej na ziemi słomie, nie mogłem
uwierzyć w to, jak wygodne jest łóżko. Cała rodzina żyła przez tydzień na
prezentach, które dostaliśmy z okazji naszego powrotu. Mieliśmy tylko nadzieję,
że uda nam się zostać razem i przetrwać z tym, co mieliśmy.
Następnego dnia kontynuowaliśmy rozmowy. Nie było końca opowieściom o
tym, jak wylądowaliśmy na linii frontu i o naszych doświadczeniach we
wszystkich obozach więziennych, w których przebywaliśmy.
Rodzina zastanawiała się co mogło się stać z moim bratem Janem, który był
w kawalerii. Czy nadal żył? Minęły już trzy miesiące od kiedy inny mój brat,
Wiktor, wrócił do zakonu franciszkańskiego, lecz nadal nie dotarło do nas ani
jedno słowo od niego. Poza tym nieobecne w domu były także moje siostry: Łucja,
która wróciła do zakonu niedaleko Bałtyku, i Gertruda, która wróciła do szpitala
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aby pracować jako pielęgniarka z umysłowo chorymi. Mimo wszystko, moja mama
była przekonana, że wszystkie jej dzieci do niej wrócą. Z tęsknotą w oczach
powiedziała:
- Zanim wybuchła wojna modliłam się do Boga i pytałam czy jeśli wojna się
zacznie, to czy odda mi moje dzieci, gdziekolwiek by nie były, i wiem, że pewnego
dnia zapukają do moich drzwi i będziemy znowu razem.
Ciężko było dorównać jej w wierze, szczerości, uczciwości i hojności wobec
nieuprzywilejowanych ludzi.

ROZDZIAŁ 6
Zadzwonił dzwonek w sklepie. Zazwyczaj to mój ojciec szedł obsługiwać
klientów, ponieważ znał dobrze język niemiecki, a często do naszego sklepu
przychodziła policja wypytywać o adresy. Za krótką chwilę ojciec był z powrotem
w pokoju. Od razu wyczułem, że coś jest nie tak, kiedy powiedział:
- Ktoś chce się z tobą zobaczyć, Dominiku.
Poszedłem do sklepu, mój ojciec podążał za mną. Nie mogłem uwierzyć własnym
oczom gdy zobaczyłem swojego kolegę, Alfonsa, w mundurze SS. Rodzina Alfonsa,
która teraz należała do niemieckiej mniejszości etnicznej, miała jedno z
największych gospodarstw w okolicy. I oto teraz Alfons był esesmanem. Pierwsze
słowa, które do mnie powiedział brzmiały:
- Lepiej zacznij się uczyć porządnego języka. Koniec tego twojego polskiego
paplania. Jesteśmy teraz wolni od polskiego prześladowania.
Mój ojciec musiał mi tłumaczyć, ponieważ Alfons zwracał się do mnie po
niemiecku, mimo iż jego polski był równie dobry jak mój. Później zapytał:
- Kto cię wyciągnął z więzienia?
Powiedziałem, że był to pan Kopf, on zaś odrzekł, że Kopf wyciągnął już zbyt wielu
ludzi z więzienia i coś trzeba z tym zrobić.
Po tym jak Alfons wyszedł, a my wróciliśmy do pokoju, twarz mojego ojca
była czerwona jak burak, tak był wściekły.
- Poczekaj, aż się skończy wojna i będziemy znów wolni. Wówczas ja sobie z nim
porozmawiam – powiedział.
- Nic takiego nie zrobisz – odpowiedziała moja matka. – Zamiast tego pójdziesz na
kolanach do Boga dziękować, że przeżyłeś. Czy to esesman czy ktokolwiek inny,
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jeśli przyjdzie do ciebie po pomoc, twoim obowiązkiem jako chrześcijanina będzie
mu pomóc, a nie prześladować.
Taka była moja matka, pełna współczucia i wybaczenia. Nie wiedziała co
znaczy nienawiść. Ja nic nie powiedziałem, tylko słuchałem, lecz w środku
żywiłem jeszcze więcej niż mój ojciec nienawiści wobec ludzi, który mieszkali
wśród nas, mieli te same prawa, a teraz obrócili się przeciwko nam. Setki tysięcy
niewinnych ludzi miało umrzeć przez nich.
Prawdopodobnie właśnie dzięki mojemu ojcu ciągle żyliśmy. Z jakiegoś
powodu był zdecydowanie przeciwko temu, aby którykolwiek z nas dołączał do
jakiejkolwiek organizacji politycznej przed wojną. Pewnie z tego samego powodu
nadal mieliśmy nasz sklep, co było zdecydowaną zaletą, gdyż jedzenie już wtedy
było racjonowane. W sklepie zawsze zostawały dla nas jakieś resztki.
To

samo

dotyczyło

papierosów,

które

funkcjonowały

w

systemie

„punktowym”. Pięć osób z naszej rodziny dostawało karty na papierosy, ale tylko
ja paliłem, więc udawało nam się zawsze uzbierać kilka nadwyżkowych paczek.
Jeśli ktokolwiek z mniejszości narodowej przychodził pytać o papierosy bez
kuponów, mogliśmy sprzedać mu dwadzieścia lub czterdzieści. Ale zawsze przy
tym tłumaczyliśmy, że jest to możliwe ponieważ mieliśmy karty dla pięciu osób, a
tylko jeden z nas palił i dzięki temu zawsze trochę nam zostawało. Robiliśmy tak z
ostrożności, aby pokazać osobie, z którą mieliśmy do czynienia, że działaliśmy
zgodnie z prawem.
Było dla nas bardzo przydatne to, że niektórzy z Niemców byli nam
przychylni. Moja matka miała na nich sposób. Zawsze wychodzili ze sklepu z
uśmiechem na twarzy. Niesprzyjający nam członkowie naszej lokalnej mniejszości
etnicznej wiedzieli, że będzie im trochę trudniej pozbyć się nas. Oczywiście, gdyby
którykolwiek nazista wiedział, jak bardzo każdy z nas był już wówczas
zaangażowany, zastrzeliliby każdego z nas.
Minęło dopiero kilka tygodnia od naszego powrotu z obozu w Norymberdze,
gdy pewnego poranka, jeszcze przed otwarciem sklepu, zatrzymał się koło naszego
domu samochód. Było w nim dwóch niemieckich policjantów i jeden esesman,
który zapytał o mojego brata, Brunona. Tak bardzo Volksdeutsche (członkowie
mniejszości etnicznej) byli zdesperowani, aby się nas pozbyć, że ktoś oskarżył
Brunona o zamordowanie Niemca. Moja matka zabrała policjantów do pokoju
gościnnego i przywołała Brunona. Rzekoma data zamordowania Niemca przez
mojego brata nie zgadzała się, ponieważ byliśmy w tym czasie w obozie w
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Norymberdze. Niemcy próbowali go przesłuchiwać. Jednak z powodu jego wady
wymowy, otworzył tylko usta, pokiwał głową, ale nie mógł wydusić z siebie ani
słowa. Jeden z policjantów, patrząc na Brunona, skomentował:
- To znowu jedno z tych bezpodstawnych oskarżeń.
Wszystkie zarzuty zostały wycofane.
Oskarżenia tego rodzaju nie były niczym niezwykłym. Zawsze wychodziły ze
strony mniejszości etnicznej lub SS i były skierowane przeciwko nam, jeśli
byliśmy nielubiani przed wojną. Każda oskarżona osoba miała szansę udowodnić
swoją niewinność przed policją. Lecz jeśli te oskarżenia wychodziły ze strony
mniejszości etnicznej, teraz przebranej w mundur SS, to miało się bardzo małe
szanse.
Czasami zdarzało się, że mogłeś został pobity na oczach swojej rodziny
zanim cię zabrano z domu i rozstrzelano. Niektórzy esesmani przychodząc po
ciebie zachowywali się z kolei jak prawdziwi gentlemani; prawie się im wierzyło
gdy zapewniali, że wszystko będzie dobrze. Jednak zaraz po tym, gdy ciebie
zabierali, natychmiast to wynagradzali i rezultat był zawsze taki sam.
Kiedy przyszli po Brunona, byliśmy przekonani, że się pomylili i tak
naprawdę mieli przyjść po mnie. Kiedy policja zabierała kogoś na przesłuchanie to
zawsze była jakaś szansa na to, że go wypuszczą. Nie było jednak żadnych
wątpliwości, że to już koniec, kiedy zabierało cię SS. Zazwyczaj prowadzili cię do
miejsca na obrzeżach miasta. Nazywaliśmy to miejsce Doliną Śmierci. Tam
musiałeś wykopać swój własny grób, zanim strzelali ci w plecy.
Wszyscy podopieczni ze szpitala dla umysłowo chorych wylądowali właśnie
w Dolinie Śmierci. Wydawali się oni być odważniejsi niż wszyscy ci, którzy tylko
wykonywali rozkazy swoich oprawców. Bowiem, gdy tylko padły pierwsze strzały i
niepełnosprawni widzieli swoich przyjaciół upadających na ziemię, uciekali oni w
różnych kierunkach. Po godzinach ścigania ich przez bagna i szukania w
okolicznych domach, byli oni wyłapywani po to, aby znów być poddanym tej
samej procedurze. Kolejny wielki uczynek wykonany ku chwale Trzeciej Rzeszy!
Wiele osób mieszkających wzdłuż doliny, opuściło swoje domy z powodu krzyków
i płaczów oraz strachu, że pewnego dnia ten sam los może spotkać ich, ponieważ
zbyt wiele wiedzieli o egzekucjach.
Zbliżało się Boże Narodzenie, tym razem bardzo smutne, zwłaszcza dla tych,
którzy stracili rodziców lub dzieci. Nadal oczekiwaliśmy na przyjazd dwóch moich
braci i dwóch sióstr. Jeśli chodzi o jedzenie, było bardzo ubogo. Nikt nawet nie
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wspominał o cieście bożonarodzeniowym. Niektórzy nie mieli nawet chleba. Ilość
mąki przydzielona każdej rodzinie była daleka od wystarczającej. Podczas
pieczenia

chleba

ludzie

dodawali do mąki

gotowane

ziarno

i ziemniaki

przepuszczone dwu lub trzykrotnie przez maszynkę do mięsa. Czasami, gdy
zamienniki były rozgotowane, zamiast dobrze wyrośniętego i wypieczonego chleba
trzeba było cieszyć się z placka o konsystencji cukierków krówek, który
oczywiście trzeba było zjeść. Prawie wszyscy piekli zapas chleba na najbliższe dwa
czy trzy tygodnie - także po to, by zaoszczędzić opał - więc gdy ktoś mówił, że jest
na trzytygodniowej pokucie, wiedzieliśmy co miał na myśli – krówkowy chleb.
Życie w społeczności rolniczej miało jedną zaletę – mieliśmy wystarczającą
ilość ziemniaków i mleka, które były głównymi składnikami naszej diety. Braliśmy
te produkty z gospodarstwa wuja Franka. Jak już wspominałem, to głównie dzięki
dochodom mojej matki udawało się nam przetrwać. Za każdym razem gdy
poproszono ją do pomocy przy porodzie u niemieckiej rodziny, prosiła o zapłatę w
gotówce. Jednak, gdy pomocy potrzebowali Polacy, zwłaszcza rolnicy, wracała od
nich z kilkoma workami ziemniaków lub ziarna, głównie żyta. Zdarzało się, że
dostawała też kury. Mieliśmy ich dzięki temu niemal czterdzieści sztuk, a co za
tym idzie jaja, które były bardzo pożądane.
Poszczęściło nam się i nawiązaliśmy kontakt z niemieckimi rolnikami,
którzy sprzedawali masło i drób po cenach czarnorynkowych w wierze, iż Trzecia
Rzesza będzie trwać wiecznie. Woleli robić interesy z nami niż dyktować wysokie
ceny swoim ludziom.
Pewnego dnia Bruno i ja otrzymaliśmy pismo, w którym wezwano nas,
abyśmy się zgłosili do oddalonego od nas o jakieś dwa kilometry urzędu leśnego.
Kiedy

tam

przybyliśmy

powiedziano

nam,

że

naszym

zadaniem

będzie

przerzedzenie kawałka lasu. Ścięte drzewa miały mieć poodcinane gałęzie, zdjętą
korę, a gotowe kłody miały być przeniesione na skraj drogi. Następnie były one
oznaczane rzymskimi cyframi, cięte na różne długości i układane tak, aby móc je
zabrać do kopalni węgla. Płacono nam za wykonaną pracę w zależności od
wyrobionych metrów sześciennych.
Ponieważ Bruno nie był zdolny do pracy, trochę martwiliśmy się i
zastanawialiśmy co mamy w tej sytuacji zrobić. Moja matka, która zawsze
próbowała nas chronić, przyszła z pomocą. Zabrała Brunona do lekarza i udało
się jej uzyskać zaświadczenie, że nie był on zdolny do pracy. Jeśli chodzi o mnie
to przez nową pracę musiałem przestać odwiedzać wuja Franka, u którego
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wcześniej spędzałem sporo czasu pomagając mu na roli. Wuj Franek był
członkiem organizacji politycznej o nazwie Związek Zachodni7 i przez swą
działalność często bywał zajęty. (Związek ten powstał już sporo czasu przed
wojną, a jego członkami byli przedsiębiorcy polskiej narodowości, którzy
odczuwali potrzebę założenia wspólnej organizacji, będącej przeciwwagą dla
licznej w okolicy społeczności niemieckiej).
Zawsze byliśmy czujni i kiedy jacyś Niemcy, policja czy gestapo, pojawiali
się we wsi, wieści o tym rozchodziły się błyskawicznie. Ktokolwiek, kto mógł być w
niebezpieczeństwie, uciekał ze wsi na pół dnia lub nawet na dłużej. Wielu ludzi z
naszej okolicy, którzy byli w tej samej organizacji co wujek Franek, już
spoczywało w Dolinie Śmierci.
W Dolinie Śmierci swój żywot zakończyło bardzo wielu ludzi. Jako pierwsi
zostali eksterminowani Żydzi. Następnie nauczyciele i intelektualiści – wszyscy,
których podejrzewano o zdolność organizowania innych do oporu wobec
okupantów.
Przed wojną obszar zwany obecnie Doliną Śmierci należał do szpitala
psychiatrycznego. Dziś, kiedy odwiedzam Polskę i przechadzam się w to miejsce,
spędzam czasami całe popołudnia po prostu stojąc obok pomnika, który powstał
ku pamięci wszystkich ludzi tam pomordowanych. Gdy podróżuje się na północ
od Chojnic, w kierunku Bałtyku, widać pomniki i znaki prawie co kilka
kilometrów. Upamiętniają one miejsca, gdzie odbywały się masowe egzekucje,
wymieniają nazwiska ludzi, którzy tam zginęli. Jak gdyby eksterminacja tak wielu
Polaków nie wystarczała nazistom, aby upewnić się, że cała polska historia i
tradycja znikną na zawsze, w czasie wojny zakazano również wszystkich książek
historycznych w szkołach. Za to mogliśmy podziękować niemieckiej mniejszości
etnicznej żyjącej w Polsce, która prowadziła takie dobre życie, a później okazała
tak ogromną nienawiść wobec nas.
Gdy rezerwa niemieckiego wojska przeniosła się do naszego miasta, dużo
zmieniło się na naszą korzyść. Przypuszczaliśmy, że niektórzy cywile opowiadali
żołnierzom o traktowaniu mieszkańców, które miało miejsce wcześniej. Polskie
dziewczyny, które spotykały się z niemieckimi żołnierzami, prawdopodobnie także
mówiły im o różnych wydarzeniach. Wynik był taki, że jeśli niemieccy żołnierze
byli częstymi bywalcami danej restauracji, to niemiecka mniejszość lub gestapo
7)

Chodzi o Polski Związek Zachodni (PZZ) - polską organizację patriotyczną powstałą w
1934 roku z przekształcenia Związku Obrony Kresów Zachodnich.
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trzymali się od niej z daleka.
Pewnego dnia gestapo aresztowało naszego radnego wiejskiego, pana Kopfa,
któremu udało się uwolnić z obozów tak wielu Polaków. W związku tym, że
niezgodnie z prawdą twierdził, że zna osobiście wszystkie wyciągane z obozów
osoby, został oskarżony o zdradę Rzeszy Niemieckiej. Kiedy był przesłuchiwany
przez gestapo, bronił się jedynie tymi słowami:
- Toczyłem tu dobre życie przed wojną i to było najmniej rzeczą, którą mogłem
zrobić, aby im pomóc wrócić do domu.
Został zabrany przez gestapo – swoich własnych ludzi – i nikt już więcej o nim nie
usłyszał. Dwa dni później wrócili po jego żonę i dzieci, które również zniknęły bez
śladu. Kiedy z pola widzenia zniknął pan Kopf, gestapo miało więcej możliwości
aby pozbyć się kogo tylko chcieli.
Wielu więźniów przebywających w naszym mieście było teraz zwalnianych.
Niektórzy z nich musieli przejść osiem, niektórzy piętnaście kilometrów, aby
dotrzeć do domu. Lecz niektórzy, pechowcy, byli wyłapywani przez pijanych
członków mniejszości niemieckiej lub gestapo, którzy zabierali ich do lasu i kazali
im biec przed siebie zanim ich zastrzelą. Każdy kto został trafiony lub
postrzelony, pozostawiany był tam, gdzie upadł. My musieliśmy ich pochować. Ci,
którym udało się przetrwać, rozprzestrzenili wieści o tym co miało miejsce. Odkąd
wszyscy się o tym dowiedzieli, na wypuszczane osoby przy obozie zawsze czekał
ktoś, kto ostrzegał ich, aby nie wracali sami do domu oraz aby nigdy nie szli w
nocy. To pomogło, ponieważ w późniejszym czasie nie zdarzały się już podobne
incydenty, lecz nie wiedzieliśmy co działo się z zwalnianymi ludźmi po ich
powrocie do domu.
Kilka dni przed Bożym Narodzeniem przed naszym domem zatrzymał się
samochód. Wysiadło z niego czterech niemieckich gestapowców, wysokich i dość
przystojnych. Moja matka wyszła aby z nimi porozmawiać. Kiedy weszli do
naszego sklepu baliśmy się, że przyszli po mojego brata Brunona, który już
wcześniej był oskarżony o zamordowanie Niemca. Lecz oni wypytywali o to, gdzie
znajduje się mój brat Wiktor, franciszkański ksiądz. Po przesłuchaniu wszystkich
domowników zaczęli przeszukiwać dom i okoliczne budynki. Minęła godzina
zanim wyszli. Byłem przerażony, ponieważ myślałem, że zaczną bić mojego ojca.
Wszyscy płakaliśmy z wielkiej ulgi kiedy w końcu wyszli.
Biorąc pod uwagę odległość, jaką gestapowcy przebyli z południa Polski (z
jakiegokolwiek powodu), musieli być bardzo zdesperowani, aby odnaleźć Wiktora i
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go zniszczyć. Nasz sąsiad szybko udał się do wuja Franka, który ukrywał się z
powodu swojego zaangażowania w organizację polityczną przed wojną. Mieliśmy
dużo szczęścia, że w naszej wiosce nie mieszkał nikt z mniejszości niemieckiej. Po
niepokojącej wizycie gestapo próbowaliśmy się pocieszać myślą, że Wiktor musi
wciąż być wśród żywych.
Boże Narodzenie okazało się być szczęśliwym dniem dla nas wszystkich.
Gdy moja siostra Maria karmiła kury, nagle zawołała nas. Wybiegliśmy na dwór i
zobaczyliśmy mojego brata Jana, maszerującego niczym żołnierz w długim
powiewającym płaszczu kawaleryjskim. Tyle, że tym razem bez swojej szabli. Cóż
za wyczekiwany widok, ile wylanych łez. Nie wiedzieliśmy o czym mamy zacząć
rozmawiać. Jeszcze tylko trójka i znowu bylibyśmy wszyscy w komplecie. Nie było
nic bardziej pewnego dla naszej matki niż to, że pewnego dnia wszyscy znów
będziemy razem. Biegała po całym domu i przynosiła różne smakołyki dla Jana,
patrząc na niego z uwielbieniem. Mój ojciec żartował, że nawet na niego nigdy tak
nie patrzyła.
- Nie możesz narzekać - odpowiedziała. - Zobacz na wyniki: wszystkie nasze
dzieci. Lepiej módl się, aby reszta z nich wróciła do domu.
Następnego dnia wszyscy byliśmy skupieni na smutnych opowieściach
Jana. Często powtarzał:
- Gdybyśmy tylko mieli odpowiedni sprzęt, aby nim walczyć.
Nie mógł przestać opowiadać o odwadze Żydów – byli nieustraszeni. To oni zawsze
wycofywali się jako ostatni ze swoich pozycji i zawsze byli pierwszymi
ochotnikami. Cóż za okrutny i smutny koniec na nich czekał.
Podczas gdy Jan i jego oddział wycofywali się przez Bydgoszcz, musieli
zmagać się nie tylko z potęgą armii niemieckiej, ale również byli atakowani z
domów, które mijali po drodze. Ludzie należący do mniejszości niemieckiej rzucali
w nich granatami. Po tych zdradzieckich napadach, polska kawaleria otrzymała
rozkazy aby bez względu na straty odzyskać miasto, co w końcu im się udało.
Ludzie, którzy ich wcześniej atakowali, teraz byli zabierani ze swoich domów na
przedmieścia i tam poddawani egzekucji. Gdy Niemcy o tym usłyszeli, na terenie
całych Niemiec i Polski rozprzestrzenili propagandę, iż polskie wojsko torturowało
i zabiło cywilów w mieście. W wyniku tej propagandy nasi ludzie zaczęli być
zbiorowo mordowani. Niemcy nazwali ten dzień „Krwawą niedzielą w Bydgoszczy”
i aby uczcić go w kolejnych latach wojny, w niektórych miejscowościach każdej
jesieni wybierali losowo dwóch mężczyzn i rozstrzeliwali ich. Działo to się w
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zależności od fanatyzmu mniejszości niemieckiej w danym mieście.
Po tym jak usłyszeliśmy opowieści mojego brata o jego doświadczeniach
wojennych, obiecaliśmy sobie, że nigdy ich nikomu nie powtórzymy. Nawet
naszym krewnym. Gdyby gestapo wiedziało o zaangażowaniu Jana w Bydgoszczy,
czekaliby na jego powrót po wyjściu z więzienia w Chojnicach.
Od tej chwili miałem partnera do pracy w lesie. Trzech leśników w naszej
okolicy było Polakami. Jeden z nich, Edek, zalecał się do mojej siostry, Zosi. Nie
mielibyśmy nic przeciwko pracowaniu dla niego, ale wówczas odległość do
codziennego przemieszczania się byłaby zbyt duża. Teren leśny, na którym
pracowaliśmy obecnie, znajdował się jakiś kilometr od nas. Po drugiej stronie
drogi, naprzeciw naszego domu, znajdował się rów, który prowadził prosto do
naszego miejsca pracy i to nam znacząco pomagało.
Przed skończeniem pracy leżeliśmy obok martwych drzew, pociętych w
długości, które były dla nas poręczne do późniejszego noszenia. Gdy zapadał
zmrok, braliśmy po jednej kłodzie na ramiona i ruszaliśmy w stronę domu.
Czasem była to niezła walka, aby przenieść taki ciężar. W spokojne noce
słyszeliśmy swoje głośne dyszenie. Ten, który pierwszy doszedł do drogi,
upuszczał swoją kłodę i szedł do domu. Gdy ta druga osoba widziała światło
zapalane w korytarzu, wiedziała, że droga jest wolna. W niektóre zimne noce
odbywaliśmy nawet po dwie czy trzy wyprawy. Zdarzało się, że gdy szliśmy wzdłuż
rowu po drugą dostawę, zauważaliśmy kogoś przed nami i wpadaliśmy w panikę!
Przez sekundę lub dwie nasłuchiwaliśmy i potem ile sił w nogach biegliśmy do
domu. Tam dowiadywaliśmy się, że to był po prostu ktoś inny, kto tak jak my był
w rozpaczliwej potrzebie zdobycia drewna na opał. I wtedy wracaliśmy po naszą
drugą dostawę.
Mój ojciec zawsze zgłaszał się do pomocy. W końcu zgodziliśmy się i
pewnego razu poszedł z nami. Jednak praca przy drewnie okazała się dla niego
okrutną mordęgą. Kiedy to zauważyłem, postarałem się jako pierwszy dojść do
drogi po to, aby wrócić szybko po jego kłodę, którą z ulgą mi przekazał. Już więcej
z nami nie poszedł. Wystarczyło nam widzieć ulgę na jego twarzy, gdy z Janem
wracaliśmy do domu po dwóch czy trzech wyprawach. Cały był kłębkiem nerwów,
strasznie się obawiał tego, co może się nam stać jeśli nas złapią. Jednak nie było
innej metody, aby gotować i ogrzać dom. Dla mojego ojca to była kradzież. Dla
mnie to było częstowanie się drewnem, które nam się należało i które kiedyś
mogliśmy kupować w dowolnych ilościach, zanim nasz kraj został opanowany

41

przez Niemców.
Nasz znajomy polski leśnik wiedział co kombinujemy i zawsze dawaliśmy
mu kilka paczek papierosów, gdy przychodził do sklepu. Często podczas rozmowy
mówił:
- Wiele martwych drzew się wala w tym roku.
To tak jakby nam mówił, żebyśmy poszli i sami sobie je brali, aby było nam
łatwiej i lepiej. Jedyne, na co musieliśmy uważać to niemieccy sąsiedzi lub
gestapo. Gdyby nas złapali, zostalibyśmy dotkliwie pobici na oczach naszych
rodzin. Nawet naczelny leśnik pan Hengst, który pochodził z Niemiec i był
przełożonym trzech polskich leśników, których znaliśmy, wolał przymykać oko niż
ścigać kogoś za zabranie martwego drzewa.
Pan Hengst był bardzo uprzejmym myśliwym, który organizował duże
imprezy strzeleckie dla Niemców. Polowano na jelenie, dziki i zające. Wszyscy
pracownicy leśnictwa, w tym młodzi chłopcy z okolicznych miejscowości, mieli
naganiać

zwierzynę

na

obszar

gdzie

czekały

na

nich

strzały.

Zamiast

rozpierzchnięci, my we dwóch czy trzech szliśmy w milczeniu w zwartej grupce.
Tylko porozumiewawczo się uśmiechaliśmy, wiedzieliśmy bowiem, że wiele
zwierząt będzie próbowało wrócić przez szpary, które zrobiliśmy w obławie.
Wychodziło nam to wspaniale. Nasze myśli były znakomicie dostrojone, każdy
działał tak jak sobie zaplanowaliśmy. Prawie nas bolało kiedy słyszeliśmy strzał i
gdy wiedzieliśmy, że kolejna bestia została zabita dla ich zysku. Zanim wyszliśmy
z lasu, rozpierzchaliśmy się, aby uniknąć podejrzeń. Gdyby tylko odkryli naszą
taktykę, która miała na celu pozbawić ich zwierzyny, bylibyśmy surowo ukarani.
Wracaliśmy do domu zadowoleni z przebiegu zdarzeń tamtego dnia. Mój
ojciec też był zadowolony, bo wiedział, że pozostanie jeszcze sporo zwierzyny do
wystrzelania jak tylko znowu będziemy wolni. Dla nas, nie było nic bardziej
pewnego niż to, że pewnego dnia Trzecia Rzesza będzie pokonana. To był jedyny
luksus, który nam pozostał – wiara i nadzieja, że pewnego dnia znowu będziemy
wolni. To głównie dzięki temu mieliśmy siłę.
W ostatnim tygodniu stycznia 1940 roku odwiedził nas, ku naszej radości,
syn naszej niani Franciszki. Przyjechał do nas na rowerze trzydzieści kilometrów,
aby powiedzieć nam, że nasza siostra Gertruda mieszkała z nimi. Co za wspaniałe
wieści! Z jakiegoś powodu żaden z listów, które wysłała, nie dotarł do nas. W razie
gdyby miał być zatrzymany i przesłuchiwany, nie podano chłopcu więcej
wiadomości do przekazania. Dla niego to była po prostu kolejna wizyta mojej
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siostry u jego mamy. Gdy miał już wracać, powiedzieliśmy mu, aby przekazał, że
wizyta Gertrudy była już na tyle długa, że może wracać do domu. To miało
oznaczać, że droga jest wolna. Następnego dnia pojechał z powrotem z małą
paczką jedzenia, którą przygotowała moja matka. Wydawało się, że niedługo
znowu będziemy wszyscy razem i modlitwy mojej matki zostaną wysłuchane.
Jeszcze tylko dwójka.
Wiedzieliśmy, że Wiktor jeszcze żył, ukryty gdzieś przed wrogiem. Jedyną
osobą, o której nie mieliśmy żadnych wieści była moja siostra Łucja, która
przebywała w klasztorze niedaleko Pelplina nad Bałtykiem. Wiedzieliśmy, że
klasztor był opuszczony, ale to co stało się z jego mieszkańcami pozostawało
tajemnicą.
Niestety, wieści, które docierały do naszego sklepu nie były optymistyczne.
Atmosfera we wsi była jak po pogrzebie. Zbyt często ktoś z naszej okolicy był
zabierany i bity. Z nieznanego powodu ustanowiono godzinę policyjną i nikt nie
mógł opuszczać swojego domu po siódmej wieczorem. To było bardzo trudne,
zwłaszcza dla rolników, którzy musieli zbierać i kopcować rzepę i ziemniaki oraz
zwieźć siano ze stogów.
Często po wielogodzinnej pracy w polu chłopcy byli wysyłani do naszego
sklepu aby przekazać nam jakieś wieści. Pewien dwunastolatek został tak mocno
pobity przez gestapo, że później nie chciał już przekazywać żadnych wiadomości,
nawet w ciągu dnia. Aby się zabezpieczyć, powiesiliśmy kartkę z napisem „NIE
OBSŁUGUJEMY PO 19:00”. Jeśli chodzi o lokalną mniejszość niemiecką czy
gestapo, wprowadzenie godziny policyjnej dawało im nową możliwość, aby nas
terroryzować. Przez tę godzinę policyjną było mi i Janowi bardzo trudno
wychodzić po drewno w nocy.
Prawie każde gospodarstwo posiadało jakieś dziesięć - piętnaście hektarów
lasu, ale rolnicy nie mogli ścinać żadnych żywych drzew bez pozwolenia. Nie
mieliśmy już wyjścia i musiałem przekonać ojca, aby, gdy następnym razem
przyjdzie do sklepu leśnik pan Hengst, poprosić go o drewno na opał. Udało się i
kilka dni później przekazał ojcu notatkę, w której było napisane, że przypisano
nam, jako pracownikom leśnictwa, martwe drzewa i gałęzie do nabycia. Wtedy
musieliśmy przekazać tę notatkę naszemu polskiemu leśnikowi, który z dużą
chęcią pomógł nam wykonać zadanie, ponieważ mógł za to dostać papierosy bez
kartek. W końcu nie musieliśmy się martwić o zdobycie drewna.
W miarę jak ubiegały kolejne miesiące, zdawało się, że jesteśmy coraz lepiej
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zorganizowani. Cała społeczność stała się wielką rodziną, pomagaliśmy sobie
nawzajem. Życie w naszej wiosce było troszkę łatwiejsze ze względu na to, że nie
było tam żadnych niemieckich mieszkańców. Jednak w sąsiadującej wiosce
mieszkało sporo Niemców i ludzie czuli się jakby ciągle byli obserwowani.
Był już luty 1940 roku i padał obfity śnieg. W lesie przed ścięciem drzewa
musieliśmy używać szufli, aby usuwać śnieg, który dochodził do ponad metra
wysokości. Zdecydowaliśmy zrobić sobie przerwę w pracy na kilka dni. Większość
dni spędzałem wtedy u wuja Franka na gospodarstwie. Pewnego dnia, gdy grałem
w domu w szachy, przyjechała Gertruda. Byliśmy tak mocno związaną ze sobą
rodziną, że zamiast śmiać się, roniliśmy łzy radości. Gertruda była zaskoczona, że
nie otrzymała żadnych odpowiedzi na swoje listy. Myślała, że coś nam się stało i
dlatego nie wracała do domu. Historie, które opowiedziała nam o tym, co się stało
ze wszystkimi upośledzonymi umysłowo ludźmi w szpitalu, były bardzo smutne i
zatrważające.
Gdy gestapo po raz pierwszy pojawiło się w szpitalu, mieli ze sobą
ciężarówki. Ci, którzy byli najbardziej dotknięci chorobą zostali poddani egzekucji
na miejscu, po czym wywieziono ich ciała. Niektórzy z pacjentów doskonale
wiedzieli, co się dzieje. Trzymali się kurczowo pielęgniarek i nie chcieli ich puścić.
Przez to wszystko byli ciągani i bici nim wreszcie zostali zabrani do miejsca
znajdującego się w niewielkiej odległości od szpitala w Kocborowie. Tam wszyscy
zostali zabici – w sumie 1692 osoby. Gdy ostatni pacjenci zostali załadowani do
ciężarówek, przełożony powiedział pielęgniarkom:
- Proszę, idźcie już, nie opóźniajcie tego, po prostu idźcie.
Dla Niemców upośledzeni umysłowo nie byli ludźmi. Tak samo potraktowano
osoby chore psychicznie w naszej rodzinnej miejscowości. Ponieważ żadne wieści
od nas nie dochodziły, moja siostra zdecydowała, że pójdzie do naszej niani
Franciszki, aby dowiedzieć się co się dzieje.
Jan i ja byliśmy świadomi, że nie pracujemy w lesie, a powinniśmy.
Mieliśmy nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzało, a śnieg szybko
stopnieje. Pewnego dnia Bruno przybiegł do domu i powiedział, że po ulicy chodzi
policjant z wilczurem. Zastanawialiśmy się, czy nas odwiedzi. Tak się stało,
wkrótce wszedł on do naszego sklepu. Jan nie czekał, aby dowiedzieć się czemu
zawdzięczamy tę wizytę. Złapał swoje buty, po czym wyszedł przez okno i udał się
w kierunku gospodarstwa wuja Franka. Dzięki swojemu doświadczeniu w walce z
Niemcami był bardziej czujny i zdecydowany przy podejmowaniu decyzji. Zanim ja
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wpadłem na pomysł co robić w zaistniałej sytuacji, mój ojciec wchodził już do
pokoju w towarzystwie wysokiego policjanta, około czterdziestki, który prowadził
wielkiego owczarka niemieckiego.
Usiadłem, podczas gdy mój ojciec stał obok okna, a policjant chodził w tę i z
powrotem wygłaszając jakieś kazanie w moim kierunku, lecz ja nie rozumiałem
tego, co mówi. Odrobinę podniesionym głosem powiedziałem do ojca:
- Dlaczego mi nie powiesz, co on mówi?
Policjant zatrzymał się i spojrzał na mnie, a później na mojego ojca i zapytał się,
co powiedziałem. Mój ojciec wytłumaczył, że nie rozumiem niemieckiego.
Wydawało się, że był wobec tego bardzo wyrozumiały i zauważyłem, że nawet mój
ojciec stał się troszkę spokojniejszy. Policjant mówił powoli do mojego ojca, aby
mógł przetłumaczyć:
- Powiedz swojemu synowi tylko to, że ma wziąć swojego brata i wracać do pracy.
Nieważnie co będą robić, byle by tylko tam byli, żebym mógł zdawać sprawozdanie
panu Hengstowi, że są w pracy. Gdy rozkazano mi, że mam tu przyjść, nie
mogłem powiedzieć, że nie przyjdę bo jest za dużo śniegu. Musimy wykonywać
rozkazy.
Poszedłem po Jana do gospodarstwa wuja Franka i opowiedziałem mu o
tym, jaki miły był ten policjant. Mój wujek jak zwykle się ukrywał myśląc, że
policjant szukał jego. Poszliśmy do pracy i rozpaliliśmy w lesie wielkie ognisko.
Około

dwóch

godzin

później

usłyszeliśmy

wyraźny

dźwięk

dzwonków

przytwierdzonych do ciągniętych przez konie sani. Spojrzeliśmy na drogę i
zobaczyliśmy tego samego policjanta, który uśmiechał się i machał do nas jadąc
do leśniczego, aby złożyć mu sprawozdanie o naszej pracy. Mężczyźni, którzy stali
obok nas zapytali się, czy go znamy. Uśmiechnęło się do nas szczęście, zazwyczaj
ludzie za nieprzestrzeganie rozkazów byli bici i za karę zabierani siłą do pracy w
jakiejś fabryce lub na roli.
Gdy wracaliśmy do domu czułem wewnętrzne uniesienie. Życie mogło być
całkiem niezłe, gdyby wszyscy Niemcy byli tacy jak ten policjant. Tak niewiele
ludzkiej uprzejmości trzeba było, aby wywołać odrobinę szczęścia.
Gdy weszliśmy do domu od razu dało się wyczuć atmosferę odprężenia.
Nawet mój ojciec był bardziej radosny i ożywiony. Ten dobry człowiek był u nas w
domu ponad godzinę. Na ścianie nad naszym stołem wisiał obraz przedstawiający
Ostatnią Wieczerzę, co zachęciło naszego gościa do wypytania ojca, czy jest
katolikiem. Odpowiedział, iż owszem, jest gorliwie praktykującym katolikiem.
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Później policjant spojrzał na nasze zdjęcie rodzinne, na którym moja siostra Łucja
była ubrana w swój zakonny habit, a mój brat w strój księdza franciszkańskiego.
Zapytał się wtedy, czy wiemy gdzie oni są.
- Jak na razie, nie - odpowiedział ojciec.
Policjant odrzekł wtedy, że jeśli w jakikolwiek sposób mógłby nam pomóc, mamy
się z nim skontaktować. Moja matka poczęstowała go kawą i kanapkami, a
później ustaliła z wujem Frankiem, aby ten zabrał sanie z końmi i pojechał z
Niemcem do miasta. Miała nadzieję, że jeśli Franek pozna policjanta, to będzie
czuł się bezpieczniej.
Tej nocy, gdy wszyscy zebraliśmy się razem, wspominaliśmy nasze
doświadczenia i rozmawialiśmy o tym, jakie szczęście nas spotkało. Wydawało się,
że modlitwy mojej matki zaczynają się spełniać. Nie tylko udało nam się uniknąć
kary, ale również znaleźliśmy kogoś, do kogo mogliśmy się zwrócić gdybyśmy
potrzebowali pomocy. Pamiętam, że ktoś skomentował tę sytuację mówiąc, że na
dobre wyszło nam niechodzenie do pracy, bo inaczej pewnie nigdy nie
poznalibyśmy tego policjanta.
- Synu, mam nadzieję, że weźmiesz sobie jego słowa do serca. Musisz tylko
słuchać rozkazów – ostrzegła mnie moja matka.
Wykonywaliśmy je, bez względu na pogodę, i nigdy już nie opuściliśmy ani dnia.

ROZDZIAŁ 7
Brat mojej matki, Leonard, był zawiadowcą na stacji w Rytlu, następnej
stacji za Chojnicami. Kiedy napadnięto na Polskę we wrześniu 1939 roku, Niemcy
wysłali przez granicę opancerzony pociąg załadowany żołnierzami. Leonard
otrzymał wiadomość telefoniczną o zbliżającym się pociągu, dzięki czemu udało
mu się skierować go na boczny, ślepy tor. To zmusiło pociąg do zatrzymania się.
Poinformowano też polskie wojsko. Ze względu na to, że Niemcy nie chcieli się
poddać, po krótkiej walce ciężkie działo rozbiło pojazd wraz z załogą na strzępy8.
Gdyby niemieckie władze dowiedziały się o powiązaniach mojej matki z
Leonardem, konsekwencje byłyby katastrofalne.
Dużo napisano o naszej okolicy. W Krojantach, około kilometra od naszej
Autor pomieszał dwa fakty. W rzeczywistości do Rytla dotarła jedynie pancerna drezyna, która
jechała przed pociągiem; sam zaś pancerny pociąg powstrzymano i zniszczono już w Chojnicach.

8)
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wioski, według zapisów historycznych odbyły się największe bitwy. Gdy polskie
wojska wycofały się, mój wuj Leonard zaczął ukrywać się we wiosce Młynki, około
kilometra od swojego domu. Miał tam gospodarstwo jego brat Jan. To było
właśnie to miejsce, które odwiedziliśmy razem z Brunonem - gdzie zabraliśmy
psom chleb, tuż przed tym jak napotkaliśmy pluton egzekucyjny w okolicach
Rytla. Cudem udało nam się wtedy uciec i nawet nie chcę myśleć o tym, co by się
stało, gdyby Niemcy dowiedzieli się, że nasz wuj był odpowiedzialny za rozbicie
uzbrojonego wagonu.
Dzień po rozpoczęciu inwazji, polskie siły wycofały się, a Niemcy zajęli
okoliczny teren. Mój wuj został zaocznie skazany na rozstrzelanie. Gdy rozpoczęły
się jego poszukiwania na stacji, trwające do późnego wieczora, pewien niemiecki
żołnierz przybiegł do gospodarstwa w Młynkach, aby ostrzec o sądzie wojennym.
Moi wujkowie nie mogli uwierzyć, gdy usłyszeli niemieckiego żołnierza mówiącego
po polsku. Wytłumaczył im, że jego rodzice byli Polakami i że tylko tyle mógł dla
nich zrobić. Kazał im się pośpieszyć i spróbować ukryć Leonarda, ponieważ
Niemcy już niedługo mieli się tam pojawić, aby go szukać. Przed wyjściem życzył
im szczęścia.
Trzeciego września ciężarówka wypełniona żołnierzami pojawiła się na
terenie gospodarstwa i rozpoczęły się poszukiwania, które zakończyły się dopiero
kilka godzin później. To musiało być błogosławieństwo, że niemieckie wojsko
dokonało tak niedokładnego przeszukania. Gdyby było tam gestapo, na pewno
skończyłoby się to o wiele gorzej. Mój wujek ukrywał się pod niespełna
dziesięciometrowym snopem żyta w stodole. Aby go ukryć, zdjęto kilka desek z
tyłu stodoły. Poprzesuwano snopy i zbudowano niewielką drewnianą ramę, która
miała podtrzymywać snopy, aby na niego nie spadły. Uzbroił się w kilka koców,
trochę jedzenia i skulił się w środku kryjówki. Widział żołnierzy kręcących się po
gospodarstwie. Po tych wydarzeniach stwierdziliśmy, że lepiej będzie go przenieść
w inne miejsce i w styczniu zaczęliśmy przygotowywać dla niego nowe miejsce w
gospodarstwie wuja Franka, w naszej wsi.
Zbudowaliśmy niewielką ramę o wymiarach około 2,5 na 2,5 metra. Po
dwóch dniach młócenia zboża usypaliśmy dziesięciometrową warstwę słomy na
tejże ramie. Wyjęliśmy też pięć desek z tylnej ściany stodoły. Kawałek drewna o
wymiarach mniej więcej 10 na 10 centymetrów przytwierdziliśmy do desek od
środka, a do niego przyczepiliśmy linę, która przy ciągnięciu wyrównywała deski z
resztą ściany. Użyte przez nas gwoździe były zardzewiałe, więc nie rzucały
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żadnych podejrzeń na kryjówkę. Przeprowadziliśmy wujka do jego nowej kryjówki
w nocy. We dwóch mężczyzn szliśmy z przodu, na wypadek gdyby ktoś kręcił się
po okolicy. Z tyłu z wujkiem także szła jedna osoba. Gdybyśmy z przodu kogoś
napotkali, jeden z nas miał zapalić papierosa. Gdyby znowu było czysto, mieliśmy
dać znać poprzez odwrócenie się i wszyscy razem iść dalej.
Przez większość drogi mogliśmy iść przez lasy. O trzeciej w nocy wuj
Leonard był już w nowej kryjówce. Nie mógł uwierzyć w to, jaką przyjemną norkę
mu przyszykowaliśmy. Dopytywał się:
- Jak długo będę musiał przez to przechodzić?
Wyglądał na zagubionego. Gdyby tylko wiedział jak dalej potoczy się wojna,
pewnie nie zatrzymywałby tego opancerzonego pojazdu, mimo że dzięki temu
czynowi dobrze się przysłużył. Takie właśnie zbieraliśmy plony niemieckiej
inwazji, pełne łez i krwi.
Na ścianie remizy strażackiej w naszej wsi przybito nowe zasady. Nie
chciało nam się ich czytać, powiedzieli nam o nich nasi klienci. Zasad było bardzo
wiele. Gdybyśmy popełnili którąś z wymienionych zbrodni, jak je nazywano,
mieliśmy być ukarani. Jedyną zasadą, o której zapomniano napisać, była chyba
tylko kara za oddychanie.
Jedna z zasad mówiła, że rodziny, które chowają świnie, mają zdawać
sprawozdanie o ich liczbie i wadze. Świnie sprzedawane na wolnym rynku nie
mogły przekraczać 30 kilogramów wagi. Ktokolwiek, kto miał zamiar zabić świnie,
miał zgłosić policji planowaną datę i wagę świni. Później osoba ta musiała oddać
połowę pod wskazany adres. Wypłacano jej obowiązującą wówczas stawkę i
podawano datę, kiedy osoba ta będzie mogła zabić kolejną świnię. Ktokolwiek, kto
posiadał

psa

musiał

zgłosić

policji

szczegóły

dotyczące

rasy

i

miejsca

przechowywania psa. Jak zwykle, karą za nieprzestrzeganie tych zasad było
zastrzelenie.
Byliśmy w stanie zrozumieć tę pierwszą zasadę, ponieważ mięso było
racjonowane prawie każdemu i prawie każdy sprzedawał je, aby uzyskać jakieś
kupony na zakupy spożywcze albo narzędzia. Jeśli chodzi o buty i ubrania, było o
wiele łatwiej je zdobyć kiedy miało się kilka kilogramów masła, albo kawałek
szynki. Wówczas tylko różnica w wartości towarów była wypłacana w gotówce.
Jeśli miało się dobry kontakt, to mogło się nawet wyciągnąć kogoś z obozu
koncentracyjnego za kawał szynki. Jednak nie mogliśmy pojąć dlaczego mamy
zgłaszać policji wszystkie psy.
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Wkrótce poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Około tygodnia później dwa
samochody policyjne zatrzymały się przed naszym domem. Po krótkiej dyskusji
między okupantami, jeden z samochodów pojechał dalej w kierunki sąsiedniej wsi
Kłodawa, gdzie mieszkało wielu członków niemieckiej mniejszości etnicznej.
Dwóch mężczyzn, którzy zostali, podeszło w naszym kierunku. Jednym z nich był
komendant policji Radatz, który był postrachem gdziekolwiek się pojawiał. Należał
on do mniejszości niemieckiej i przed wojną prowadził własny interes stolarski w
Polsce. Radatz wszedł do sklepu i poprosił, abyśmy pokazali mu naszego psa.
Moja matka zaprowadziła go przez korytarz na podwórze. Gdy nasz pies podbiegł
aby się przywitać, komendant wyciągnął rewolwer. Teraz zrozumieliśmy. Gdy padł
pierwszy strzał, pies jeszcze merdał ogonem, nie zdawał sobie sprawy z tego co się
dzieje. Dopiero po trzecim strzale pies w końcu padł martwy. Dwóch moich
młodszych braci płakało, zaś ojciec próbował ich pocieszyć słodyczami ze sklepu.
Jeśli chodzi o mnie, to nie wyrażałem żadnych silnych emocji ze względu na to, że
była przy całym zdarzeniu moja matka.
Dopiero późnym popołudniem przestaliśmy słyszeć echa strzałów. Najpierw
były polskie psy (tak nas nazywali), a teraz prawdziwe psy musiały poznać panów
tej inwazji.
W sąsiednich wioskach - Kłodawie i Krojantach - mieszkało wiele
niemieckich rodzin i ich psom oszczędzono życie. Dla tych, którzy przyjęli
niemieckie

obywatelstwo,

lecz

nie

brali

udziału

w

prześladowaniach,

te

wydarzenia były wstydliwe. Próbowali ukryć fakt, że byli Niemcami, ale za każdym
razem, gdy gdzieś szliśmy i słyszeliśmy szczekanie psa, wiedzieliśmy, że mamy
być ostrożni, ponieważ w okolicy są Niemcy. Biedne, niewinne psy przysłużyły się
nieco dla naszego bezpieczeństwa!
Parę dni później Radatz pojawił się z jakimś innym policjantem u kowala w
naszej wsi. Był to mężczyzna po siedemdziesiątce, jego rodzina składała się z
dziewięciu osób. Mieszkali jakieś sto metrów od nas. Gdy tylko mężczyzna
wyszedł z domu, komendant policji zaczął okładać go czarną pałką. Cała rodzina
ofiary patrzyła na to i płakała. Zadowolony Radatz krzyknął do niego:
- To cię nauczy, przeklęty psie, abyś nie pisał listów do Herr Hitlera. Jak masz
jakieś skargi, kieruj je do mnie.
Nie wiedzieliśmy o co chodziło. Później starszy syn kowala przyszedł do nas i
wytłumaczył, że jego ojciec napisał list do Hitlera opisujący zabójstwa i pobicia w
naszej okolicy. Błagał on swojego ojca, aby tego nie pisał. Cóż za smutny koniec.
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Pobicie na oczach własnej rodziny to była nasza najgorsza obawa.
Mieliśmy dużo szczęścia, że w naszej społeczności nie mieszkali żadni
Niemcy. Przynajmniej mogliśmy w ciągu dnia odwiedzać się nawzajem i dzielić
wieściami, z których większość była rozpaczliwa, mówiąca o tym jak Niemcy
podbijają kolejne kraje.
Członkowie mniejszości niemieckiej bardzo chętnie opowiadali nam różne
rzeczy, gdy przychodzili do sklepu. Zawsze mówiliśmy ojcu, że gdy słyszy te
opowieści, ma się razem z nimi cieszyć bo inaczej będziemy mieli kłopoty.
- Nadejdzie w końcu taki czas, kiedy te wieści będą przemawiać na naszą korzyść
– dodawała moja matka lekko się uśmiechając. – Wtedy będziesz mógł im
pokazać, co czujesz, ale póki co bądź dla nich miły.
Rozumiejąc doskonale jej intencje, mój ojciec zwykle odpowiadał:
- Po prostu niech będzie tak jak jest.
Za każdym razem, gdy matka dowiadywała się od niemieckich klientów, że
kolejny kraj został podbity, uśmiechała się i mówiła:
- Miejmy nadzieję, że nie musieliście poświęcić zbyt wielu żołnierzy.
Była dobrą aktorką i zawsze jej wierzyli.
Ulubionym gościem mojego ojca był niemiecki leśnik, pan Hengst. Często
długo rozmawiali o polowaniach. Ojciec lubił też rozmawiać z policjantem, który
przyszedł kiedyś upomnieć mnie i mojego brata, abyśmy wrócili do pracy.
Nazywał się on Venzell i pochodził z Berlina.
Kiedy opowiedzieliśmy mu o zastrzeleniu naszego księdza zaledwie kilometr
od jego domu, co miało miejsce po tym, jak został on wypuszczony z więzienia,
pan Venzell nalegał, abyśmy mu powiedzieli, kto był za to odpowiedzialny. W
końcu jednak zrozumiał dlaczego nie mogliśmy tego zrobić - obawialiśmy się
konsekwencji. Powiedzieliśmy mu również, że po tym jak ksiądz został zabity,
ołtarz oraz front kościoła zostały w nocy zdemolowane. Policjant zwrócił się do
mojej matki, czasami spoglądając również na ojca, i powiedział:
- Hitler nie wygra tej wojny. Oni nie tylko zabijają niewinnych ludzi, ale również
walczą z Bogiem.
Moi rodzice byli bardzo zdziwieni tym co powiedział i tylko na niego patrzyli. On
uśmiechając się mówił dalej:
- Wszystko, co musimy teraz robić, to wykonywać rozkazy. Tak jak twój syn, kiedy
przyszedłem tu zobaczyć się z nim jakiś czas temu.
I dodał:
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- Zaufajcie mi. Jeśli będzie cokolwiek, czego będziecie potrzebowali, po prostu
przyjdźcie do mnie. Mogę dużo pomóc.
Strasznie nie podobało mu się wystrzelanie psów i ponoć powiedział Radatzowi, że
on

nie

mógłby

tego

zrobić,

ponieważ

zbyt

mocno

lubił

te

zwierzęta.

Opowiedzieliśmy mu o tym ile razy jego szef musiał strzelać do naszego psa, aby
go zabić. Odparł, że z jakiegoś powodu jego szef lubił strzelać i zapytał się matki,
czy chciałaby aby ją mu przedstawić, ponieważ działałoby to na naszą korzyść.
Oczywiście

moja

matka

skorzystała

z okazji.

Poświęcaliśmy

wiele czasu

konstruując nasz system obrony – zwłaszcza przeciwko tym, których uważaliśmy
za swoich, a którzy obrócili się przeciwko nam.
Jeśli chodzi o mnie i o Jana, nasza praca w lesie wydawała się być
bezpieczna, przynajmniej w tamtym okresie czasu. Jednak musiał minąć kolejny
ciężki tydzień pełen wrażeń, abyśmy znów mogli odpocząć. Zawsze coś czyhało na
nas za rogiem.
Kobieta, która zajmowała się sekcją kobiecą w urzędzie pracy, niezamężna i
samotna, zaszła w ciążę. Poprosiła moją matkę o usunięcie dziecka i to był jej
kolejny błąd. Oczywiście, moja matka stanowczo odmówiła, więc owa kobieta
chciała się zemścić. W konsekwencji moja siostra Maria, która miała wtedy tylko
14 lat, została wysłana do pracy w gospodarstwie, gdzie mieszkały dwie starsze
osoby. Musiała pracować na traktorze oraz przy koniach, a także doić krowy.
Maria nigdy wcześniej nie widziała traktora na oczy. Po czterech dniach starszy
mężczyzna przekazał jej notatkę, w której napisał, że potrzebny mu ktoś starszy,
a nie dziecko. To nie było miłe dla pani z urzędu. Po przeczytaniu notatki dała
Marii inną pracę, tym razem w piekarni w naszym mieście. Oczywiście
obawialiśmy się, że mogła być wysłana do jakiejś fabryki w Niemczech, więc
stwierdziliśmy, że i tak nie jest źle.
Inna z moich sióstr, Zofia, która miała szesnaście lat, również została
zabrana do pracy na roli. Miała doić krowy i opiekować się świniami. Ze względu
na to, że gospodarstwo, do którego ją wysłano nie było daleko od naszego domu,
Zosia próbowała się z tego cieszyć. Trafiła lepiej niż gdyby miała być wysłana
gdzieś dalej. Pomimo, że wciąż było w okolicy mnóstwo chłopców w wieku
osiemnastu czy dziewiętnastu lat, którzy mogli być wysłani do wykonywania tych
prac, to był sposób, w który kobieta z biura pracy chciała pokazać mojej matce, że
tak jej odpłaca za odmowę wykonania aborcji. Jeśli moja matka przychyliłaby się
do jej prośby, było prawie pewne, że zostałaby zastrzelona. Dostarczyłoby to
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mnóstwo pożywki dla niemieckiej propagandy na temat polskiej położnej, która
przeprowadzała aborcje. Ale, poza tym wszystkim, moja matka nigdy, pod żadnym
pozorem, nie uczyniłaby takiej rzeczy.
Około pięć kilometrów od naszego domu mieszkała znajoma dziewczyna,
która spodziewała się dziecka spłodzonego przez niemieckiego oficera. Udało jej
się umówić na wykonanie aborcji u niemieckiego lekarza. W tym przypadku
egzekucji została poddana ta biedna dziewczyna, nie lekarz. Aborcja była surowo
karana, nawet w Niemczech.
Moja

siostra

Gertruda,

która

wiedziała

co

się

stało

z

umysłowo

upośledzonymi, którymi opiekowała się w Kocborowie, i która musiała się później
ukrywać, przyrzekła sobie, że nigdy nie będzie pracować dla Niemców. Znając
Gertrudę, nikt nie brał tego na poważnie. Cokolwiek powiedziała nasza droga
siostra, oznaczało zupełną odwrotność. Ale tym razem naprawdę chciała się
trzymać swego postanowienia. Zaczęła się głodzić i pić dużo octu. Gdy tylko
dostawaliśmy cytryny do sklepu, wszystkie wyjadała. Nikła w oczach. Nie tylko
została uznana za niezdolną do pracy, ale nieomal doprowadziła się do śmierci.
Kilka miesięcy później była chora na gruźlicę.
Przez poprzednie dwa miesiące co drugi tydzień odwiedzał nas w sklepie
pewien niezwykły gość. Zawsze przychodził między piątą a szóstą popołudniu.
Wydawało się to dość dziwne, ale zawsze był ubrany w mundur SS. Prosił o dwie
paczki papierosów i wychodził. Pewnego razu, kiedy własnie wychodził ze sklepu,
przyjechał nasz zaprzyjaźniony policjant, pan Venzell, i obydwaj panowie zaczęli z
przejęciem rozmawiać.
Gdy tylko panu Venzell się nie spieszyło, moja matka zawsze zapraszała go
do pokoju gościnnego. W zależności od pory dnia podawała mu filiżankę kawy,
jajecznicę lub smażoną szynkę. To ostatnie lubił najbardziej, częstowanie go tą
potrawą działało cuda. Mieliśmy duży komfort mając świadomość, że mamy
kogoś, komu możemy zaufać. Tym razem moja matka, jak gdyby nigdy nic,
zapytała go o to, kim był tamten esesman. Powiedział nam więcej niż się
spodziewaliśmy. Nazywał się Reinke i był odpowiedzialny za nasz urząd pracy, jak
również za kolejny w Brusach, małym miasteczku, do którego jeździł co dwa
tygodnie. Nasz gość wspomniał nawet o tym, że nie był żonaty i mieszkał sam.
Życie byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie nasza przyjaźń z panem Venzell.
Widziałem po twarzy mojej matki, że już zaczęła rozmyślać o tym, jak odzyskać
moje siostry.
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Dzięki wszystkim systemom obronnym, które udało nam się stworzyć,
udawało mi się teraz zdobywać także trochę dodatkowego mięsa. Według tych
wszystkich narzuconych nam zasad, każdy mógł kupić na wolnym rynku świnię
do 30 kilogramów, ale później trzeba było oddawać połowę władzom. Nie miałem
takiego zamiaru. Skontaktowałem się ze znajomym pracownikiem leśnym, który
mieszkał półtorej kilometra od nas, i zapytałem, czy mógłbym zabić kilka świń u
niego. Tam gdzie mieszkał on wraz ze swoją rodziną, było to miejsce dosyć dobrze
odizolowane i wydawało się wystarczająco bezpieczne. Od razu się zgodził, ale pod
warunkiem, że jedną świnię zabiję dla niego. Taki układ mi pasował.
Pożyczyłem dwa konie i czterokołowy powóz od wuja Franka, następnie
przygotowaliśmy drewnianą zagrodę i pojechaliśmy na rynek. Niektóre świnie
ważyły nawet po trzydzieści pięć kilogramów. W sumie kupiliśmy ich pięć.
Zdecydowaliśmy, że zaczniemy o piątej rano. Poprosiłem leśnika, aby przygotował
kocioł z gorącą wodą, a on przypomniał mi o tym, że o ósmej mamy być z
powrotem na swojej zmianie w lesie. Ponieważ był to żonaty mężczyzna z młodą
rodziną, rozumiałem jego zdenerwowanie, ponieważ konsekwencje naszych
działań mogły być poważne. Oczywiście nie powiedziałem mu o naszym znajomym
policjancie. Jednak w głębi duszy wiedziałem, że jeśli cokolwiek by poszło nie po
naszej myśli, to tenże policjant wyciągnąłby nas z tarapatów. Jednak raczej nie
chciałem mieć okazji korzystać z jego uprzejmości.
Gdy wstałem rano, matka obudziła się i zapytała mnie co robię, zatem
musiałem jej powiedzieć. Widziałem, że była zadowolona z powodu czterech
prosiaków, ale jednocześnie bardzo przestraszona na myśl, gdyby coś poszło źle.
Kiedy powiedziałem jej o miejscu, gdzie mam zamiar zabić świnie, wydawało się,
że trochę się uspokoiła. Powiedziałem jej, aby przekazała Janowi, że spotkam się z
nim w lesie. Nie było sensu abym wracał do domu, ponieważ nie miałem być
daleko od naszego miejsca pracy.
- Idź z Bogiem, synu, i uważaj – powiedziała.
- Zostań z Bogiem, mamo, i nie martw się – odpowiedziałem.
Nigdy nie mówiliśmy „Do widzenia” czy „Do zobaczenia” gdy wychodziliśmy z
domu. Zawsze mówiliśmy „Zostań z Bogiem”, a druga osoba odpowiadała „Idź z
Bogiem”. Te wyrażenia nabrały o wiele głębszy sens podczas okupacji.
Wszystko było gotowe kiedy przyjechałem na miejsce świniobicia i teraz
reszta zależała ode mnie. Leśnik zapytał się czy już wcześniej robiłem coś takiego
– musiałem się przyznać, że nie, ale kazałem mu się nie martwić, ponieważ
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wielokrotnie widziałem rzeźnika w akcji przed wojną i wiedziałem co robić.
Najważniejszą rzeczą była dokładność przy pierwszym uderzeniu między oczy,
tak, aby świnia nie miała czasu nawet mrugnąć. Reszta była prosta. Byłem
gotowy i wydałem swojemu współpracownikowi instrukcję:
- Weź ugotowane ziemniaki i rzuć jednego.
Biedne świnie podchodziły po ziemniaki i stawały w miejscu. Uderzałem je wtedy,
a one padały i intensywnie krwawiły. W ciągu godziny wszystkie leżały gotowe do
wywiezienia.

Biedny,

zdenerwowany

leśnik

nareszcie

się

uśmiechnął

i

skomentował, że nie wyglądało to tak, jakbym po raz pierwszy zabijał świnie.
Zapewniłem go:
- Mówiłem ci, że nie będą miały nawet czasu aby mrugnąć, czy nawet zakwiczeć z
bólu.
Zanim Jan dotarł do pracy, ja już czekałem. Zauważyłem jego pytający
wyraz twarzy. Zapewniłem go jednak, że wszystko poszło nadspodziewanie
dobrze, również ku mojemu zaskoczeniu. Jedyny problem, który jeszcze pozostał
do rozwiązania, to nocny transport tuszy do domu. Jan powiedział, że pójdzie po
nie ze mną. Rodzice czekali ze zniecierpliwieniem aż wrócimy z pracy.
Poinformowałem ich, że wszystko poszło gładko i tak cicho, że ktokolwiek, kto
stałby na zewnątrz budynku, nic by nie usłyszał. Byli zdecydowanie pod
wrażeniem. To był pierwszy raz, gdy udało mi się załatwić dodatkowe mięso dla
naszej rodziny, a zdarzało mi się to jeszcze wiele razy podczas okupacji.
Około północy wyruszyliśmy po nasze skarby. Cóż za straszny wysiłek –
niesienie czterdziestu kilogramów na plecach. Obydwaj dyszeliśmy jak parowozy,
lecz w końcu udało nam się dotrzeć do domu bezpiecznie. Zdecydowaliśmy, że od
tamtej chwili nasze życie się poprawi. Z tych czterech świń mieliśmy około
osiemdziesiąt kilogramów mięsa. Posoliliśmy je, a później duża część tego mięsa
została uwędzona w wędzarni.
Daliśmy trochę mięsa wujowi Frankowi. Pomimo, iż miał on mnóstwo świń,
ze względu na to, że ukrywał się u niego wuj Leonard, bezpieczniej było nie
rozjątrzać policji tylko zgłaszać dokładnie wszystkie zabite świnie. Oznaczało to,
że trzeba będzie postępować zgodnie z zasadami i oddawać władzom połowę
każdej zabitej świni.
Jako, że obydwie moje siostry zostały wysłane do pracy, teraz to ja
musiałem chodzić do naszego dostawcy po zaopatrzenie do sklepu. Zawsze
brałem ze sobą jaja, masło, a czasami nawet dwa kilogramy mięsa, które
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oddawałem naczelnikowi urzędu. Ładnie je wcześniej opakowywałem i to zawsze
działało cuda. Nie sprzedawaliśmy wina w naszym sklepie, ale często dostawałem
kratę lub dwie, albo bardzo cenne ziarna kawy, po które przychodził pan Venzell
za każdym razem gdy był w okolicy. Życie poprawiało się tydzień po tygodniu,
zwłaszcza jeśli chodzi o jedzenie, jednak wolność przemieszczania się była nadal
dość ograniczona.
Ponieważ nasz ksiądz został zamordowany, a połowa kościoła zniszczona,
musieliśmy teraz chodzić w niedziele około siedem kilometrów do Chojnic. Jednak
pomimo uciążliwej odległości czuliśmy się w tym kościele o wiele bezpieczniej. Na
mszy było bardzo wielu niemieckich żołnierzy i oficerów, którzy byli dla nas
bardzo mili. Gdy tylko jakaś starsza osoba musiała stać, proponowali im swoje
miejsce siedzące. Dzięki temu stawaliśmy się mniej wrodzy wobec naszych
agresorów. Gdyby tylko pozostali byli tacy sami. Przynajmniej przez chwilę
żyliśmy w harmonii. Cudowne, ile mogła zdziałać religijna wiara.
Współczułem moim rodzicom, że muszą tak daleko chodzić, ale nie była to
dla nich żadna wymówka, by opuścić niedzielną mszę. Słota czy śnieg, co
niedzielę byliśmy w drodze. To było coś, czego Niemcy nie mogli nam odebrać –
modlitwa i nadzieja. Nie pamiętam, aby nasze kościoły były tak wypełnione przed
wojną jak podczas okupacji. My modliliśmy się za zwycięstwo Anglii, a Niemcy za
Hitlera. Dobry Pan musiał mieć niezły ból głowy musząc zdecydować kto ma
wygrać!
Denerwowało mnie to, jak bardzo miasto było obwieszone ogromnymi
plakatami. Jeden wisiał na ścianie, która zwrócona była w stronę wyjścia z
kościoła. Był na nim angielski żołnierz, wokół którego leżeli martwi ludzie, a on
wymachiwał bronią i stał na jednym z ciał. Wielkie litery mówiły „PATRZ,
ANGLIO, NA SWOJE CZYNY”. Jak bardzo by to pasowało, pomyślałem sobie,
gdyby to było napisane na odwrót „PATRZCIE, NIEMCY, NA SWOJE CZYNY”.
Niedziele były dla nas wyjątkowe. Moje siostry, Maria i Zofia, miały wolne
od pracy, więc byliśmy wszyscy razem. Mieliśmy tyle mięsa, a nawet sam zapach z
rusztu powodował, że czuliśmy się wyjątkowo. Zosia nigdy nie narzekała na swoją
pracę i próbowała pocieszać matkę mówiąc, że jej szef obiecał jej załatwić kogoś
do pomocy w jej obowiązkach. Jej ręce wyglądały jak skórzane podeszwy. W nocy
odprowadzałem ją na stację. Bardzo się lubiliśmy, gdy wsiadała do pociągu
zawsze powstrzymywała łzy i starała się chociaż trochę uśmiechnąć. Moja matka
zadecydowała, że gdy następnym razem przyjdzie do naszego sklepu ten esesman
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z urzędu pracy, porozmawia z nim na temat Zofii. Mieliśmy prawo do tego aby
pomagała nam w domu, ponieważ moja matka była położną, a w domu było
jeszcze dwóch moich braci, jeden w wieku pięciu, drugi dziesięciu lat oraz
Gertruda, która leżała chora w łóżku. Ojciec musiał zajmować się sklepem.
Wszystko zależało jednak od głównego szefa w urzędzie pracy, który miał
zadecydować, czy rzeczywiście przysługuje nam pomoc Zosi, czy nie.
Był maj 1940 roku. Znów odwiedzili nas ludzie z SS w poszukiwaniu
mojego brata Wiktora. Przeszukali nasz dom i budynki gospodarcze. Parę dni
później w gospodarstwie wuja Franka odbyły się wielkie poszukiwania wuja
Leonarda. Za każdym razem kiedy wizyta SS kończyła się, w domu przez kilka dni
utrzymywała się atmosfera strachu i niepewności. Byliśmy bardzo zdziwieni
dlaczego SS nie przeszukiwało naszego domu w celu odnalezienia wuja Leonarda,
przecież był bratem mojej matki.
Później doszły nas słuchy, że kolejne gospodarstwo nie daleko od nas
zostało przeszukane. Należało ono do jeszcze innego brata mojej mamy.
Zdecydowaliśmy, że musimy przenieść wuja Leonarda gdzieś dalej. Tym razem
zabraliśmy go do wsi Bachorze, do rodziny Januszewskich. Ich dom znajdował się
w dobrym miejscu, na wzniesieniu, i było z niego widać drogę. Najbliżsi sąsiedzi
znajdowali się ponad kilometr dalej. Po drugiej stronie domu znajdował się las, do
którego przylegało jezioro i strumień. Cóż to była za zmiana dla wuja – był
przyzwyczajony do przebywania w tej małej jamie, siedząc tam lub leżąc, oprócz
nocy, kiedy mógł wychodzić na kilka godzin. W swoim nowym domu miał o wiele
więcej wolności. Mieliśmy nadzieję, że będzie to dla niego bezpieczny pobyt, tak
długo jak będzie musiał tam zostać.
Mniej więcej w tym samym czasie Gertruda otrzymała niespodziewany list
od swojego chłopaka Jerzego, który był kapitanem w polskim wojsku. Poznała go
w 1938 roku, gdy stacjonował w okolicy. Jego rodzice byli Litwinami i mieszkał on
we wschodniej części Polski, niedaleko Wilna. Przed wojną ich romans był
całkiem poważny. List był nadany z obozu więziennego. Bardzo uszczęśliwił moją
siostrę i stała się zupełnie inną osobą. Przestała się głodzić i w rodzinie
zapanowała przyjemniejsza atmosfera. Gertruda ciągle się uśmiechała. W ciągu
kilku tygodniu stanęła na nogi i była zajęta przygotowywaniem paczek dla
Jerzego. Paczki mogły ważyć tylko dwa kilogramy i więzień mógł je otrzymywać
tylko raz w miesiącu, więc zdecydowaliśmy, że będziemy piec dla niego pszenny
chleb, a później będziemy go suszyć, aby zmniejszyć wagę. Ale skąd mieliśmy brać
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mąkę? Jedyną osobą, do której mogliśmy się zgłosić był pan Rydell, Niemiec,
który posiadał wiatrak w sąsiedniej wiosce. Wydawał się być bardziej otwarty niż
pozostali.
Około dwóch lat wcześniej moja matka odbierała poród jego dziecka. Więc
od razu zostałem wysłany przez nią z notatką napisaną po niemiecku. Pan Rydell
przeczytał ją, a później odpowiedział mi po niemiecku. Zainterweniowała jego
żona i wytłumaczyła mi po polsku, że mam wrócić później tego samego dnia.
Poinformowałem ją, że nie mogę tego zrobić ze względu na godzinę policyjną
wyznaczoną dla Polaków. Wtedy powiedzieli mi, że się tym zajmą. Następnego
dnia pan Rydell osobiście przyniósł dziesięć kilogramów pszennej mąki do
naszego sklepu. Oprócz zapłaty moja matka dała mu butelkę wina, kilka paczek
papierosów i pół kilograma ziaren kawy. Gdy wychodził, powiedział nam, że mamy
się nie krępować i dawać mu znać, jeśli potrzebowalibyśmy więcej mąki. Tym
samym skończyliśmy zastępować mąkę gotowanym ziarnem czy ziemniakami.
Nawiązaliśmy kolejny ważny kontakt. Poza mąką mogliśmy też zawsze poprosić o
ziarno dla naszych kur.
We wiosnę 1940 roku Jan i ja, jak również pozostali pracownicy leśnictwa,
dostaliśmy za zadanie nasadzać drzewa. Pracowaliśmy w parach. Chłopak
wykopywał specjalną łopatą dziurę, a dziewczyna wyciągała sadzonkę drzewka z
pudła i wsadzała je w dziurę, po czym chłopak to starannie uklepywał.
Damskie towarzystwo zdecydowanie uprzyjemniło nam pracę, lecz tyle
mieliśmy na głowie, że nie myśleliśmy nawet o romansach. Po kilku dniach pracy
w mieszanym towarzystwie, obserwując się wzajemnie i wymieniając uśmiechy,
sami podobieraliśmy się w pary. Szef nadleśnictwa, pan Hengst, nie miał nic
przeciwko temu, że pozmienialiśmy partnerów, byle tylko praca była porządnie
wykonana. Codziennie przychodziliśmy na dwie, trzy godziny. Poznałem w
tamtym czasie mojego przyszłego szwagra Edka9, który był leśnikiem w naszej
okolicy. Staliśmy się nierozłączni. Nie było żadnych tajemnic, które byśmy przed
sobą ukrywali podczas całego okresu okupacji.
Musieliśmy jechać rowerem około dziesięć kilometrów do pracy i zawsze
zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka, wiedząc że jazda we dwójkę na rowerze jest
nielegalna. Pewnego poranka ledwo udało nam się uniknąć nieszczęścia, gdy
jechaliśmy wzdłuż głównej drogi. Napotkany policjant kazał nam się zatrzymać.
Zeszliśmy z roweru, ale nie rozumiałem go więc nie wiedziałem co mam mu
9)

Wymieniany często w tej książce Edek to Edmund Kapanka.
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odpowiedzieć. Wyglądał dość groźnie, więc krzyknąłem tylko „Tak, tak, tak” i
powoli wsiadłem na rower. Odjechałem, a Jan ruszył za mną pieszo. Pojawił się
na miejscu pół godziny później. Uśmiechnęliśmy się do siebie, kiedy wyczytałem z
jego miny: „Niezły jesteś, zostawiając mnie tak samego”. Ale nie mogłem nic
innego zrobić. Gdy wróciliśmy do domu wszyscy się z tego śmialiśmy, jednak to
wcale nie było śmieszne stanąć twarzą w twarz z policjantem i mieć świadomość,
że za chwilę możesz oberwać pałką (a byli oni znani ze sprawności w używaniu
pałek). Wówczas dostaliśmy drugi rower od wuja Franka.
Zbliżała się wiosna i zaczęliśmy czuć zapach powracającego życia, jednak
głęboko w sercu pamiętaliśmy o tym co się dzieje wokół. Nigdy nie byliśmy pewni
co może zdarzyć się następnego dnia. Ze względu na to, że na wiosnę trzeba było
więcej pracować na roli, zniesiono godzinę policyjną. Pozwoliło nam to bardziej
swobodnie odwiedzać się wieczorami, jednak cały czas musieliśmy uważać, aby
nie dać się złapać zbyt późno w nocy. Nasza mniejszość niemiecka z wielką chęcią
by nas złapała i pokazała kto tu rządzi. Gdy planowałem wizytę u wuja Franka w
nocy, moja matka zawsze mnie ostrzegała, abym nie zostawał zbyt długo, żeby nie
było z tego powodu żadnych problemów.
Francja była już wtedy prawie opanowana przez wojska niemieckie, a
Niemcy z wielką chęcią przychodzili do nas do sklepu i dzielili się wiadomościami.
Widząc, że Francja zaraz upadnie, myśleli pewnie, że Niemcy były już bezpieczne i
żaden inny kraj nie przeciwstawi się Hitlerowi. Gestapo dokonało nowych
aresztowań w naszej okolicy. Aresztowano naszego nauczyciela ze szkoły
podstawowej, jak również kilku lokalnych właścicieli nieruchomości. Wśród nich
znalazł się taki, który miał prawie siedemdziesiąt lat i mieszkał samotnie. Został
on dotkliwie pobity, a później zabrany. Jeden z jego oprawców przyszedł zobaczyć
się ze mną po moim wyjściu z więzienia, chwaląc się, że miał na sobie buty
dziedzica. Inny właściciel ziemski, Ignacy Pruszak, mieszkał półtorej kilometra od
nas. Został pobity na oczach swojej rodziny, po czym go zabrano (jego córka,
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opowiadaniach). Inny mężczyzna, który był odpowiedzialny za funkcjonowanie
pomp wodnych, a którego córka była żoną mojego kuzyna, również został
zabrany. Wszystkich czterech uwięziono późnym popołudniem. Następnego ranka
Irena i jej matka postanowiły wziąć dla ojca trochę ciepłych ubrań, ale gdy dotarły
do siedziby gestapo, dowiedziały się, że nie będzie już ich potrzebował.
Zaledwie kilka dni później w Kłodawie, sąsiedniej wiosce, oprawcy zabrali
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trzech synów z rodziny Narloch. Ich rodzicom i siostrze powiedzieli, że mają
natychmiast opuścić dom, jeśli chcą uniknąć aresztowania. Rodzina zostawiła
więc małe gospodarstwo i interes spożywczo-restauracyjny. Ich biznes został
przejęty przez Volksdeutschów z tej samej wsi – starsze małżeństwo Rostowskich.
Mieli oni siedemnastoletnią córkę, która przed wojną uczęszczała do szkoły
handlowej. Ja z kolei chodziłem do szkoły z najmłodszym Narlochem.
Bracia zostali oskarżeni o współpracę z partyzantami i dostarczanie im
broni, którą mieli rzekomo zabierać martwym żołnierzom. Nie mogliśmy
zrozumieć dlaczego za to domniemane przestępstwo nie zostali wysłani prosto do
Doliny Śmierci, gdzie od razu by się ich pozbyto. Zamiast tego zostali zabrani do
obozu koncentracyjnego w Stutthof10 niedaleko Gdańska. W sumie efekt byłby
taki sam. W ciągu kilku miesięcy, w odstępach co kilka tygodni, ich rodzice byli
informowani, że kolejni synowie umierali na zawał serca – aż do momentu gdy
umarł ostatni z nich. „Umarł na zawał serca” tak brzmiało często zawiadomienie,
jeśli w ogóle jakiekolwiek się dostawało.
Po tej fali aresztowań i egzekucji, niektórzy polscy rolnicy, którzy osiedlili
się w naszej okolicy, ale pochodzili ze wschodniej Polski, zapakowali swoje rzeczy i
cichcem się wynieśli nie wiadomo dokąd. Nasz sąsiad zniknął w ten sposób, a już
kilka dni później jego gospodarstwo zajął Niemiec. Mieszkańcy wsi panicznie się
go bali. Czasami spotykaliśmy go za naszym oknem w nocy, podsłuchującego, czy
nie ujawniamy jakichś informacji na temat naszego franciszkańskiego brata.
Czasami wchodził też bez pukania z bezczelnym uśmiechem na ustach, pytał jak
się miewamy, rozglądał się i wychodził bez żadnego wytłumaczenia. Nic nie
mogliśmy zrobić. To oni byli panami. Bardzo go nie lubiliśmy, ale oczywiście
wiedzieliśmy, że mądrzej będzie nie mówić o tej niechęci przy mojej matce. Ona
zawsze odpowiadała:
- Zmów za niego krótką modlitwę, to pomoże.
Odmówiłbym nawet bardzo długą modlitwę, gdybym był pewien skutków!
Jako, że interes spożywczy w sąsiedniej wiosce został przejęty przez
niemiecką rodzinę, podejrzewaliśmy, że nasz interes będzie teraz odbierany jako
konkurencja. Wiele rodzin z tamtej wsi przychodziło obecnie do naszego sklepu.
Nasz nowy sąsiad wypatrywał jakiejkolwiek okazji, aby móc się nas pozbyć i
właśnie dlatego podsłuchiwał nas pod oknami czy wpadał nieoczekiwanie do
10)

Stutthof (niem.) – pomorska wieś Sztutowo, położona na wschód od Gdańska. Od 1939
roku znajdował się w niej obóz koncentracyjny.
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naszego domu, zapewne mając nadzieję, że znajdzie Wiktora.
Mojej matce udało się jednak zakończyć wizyty naszego sąsiada i
podglądanie przez okno. Gdy tylko pojawił się pan Venzell, wspomniała mu o tym
problemie, a on obiecał coś z tym zrobić. Pewnego dnia przyjechał esesman
Reinke z urzędu pracy, zaparkował samochód i poszedł do naszego sąsiada.
Krótko potem przyszedł do sklepu, jak zwykle. Nic nie wspomniał o swojej
rozmowie z Niemcem, ale odniosła ona skutek: nocne wizyty naszego sąsiada się
zakończyły. Najwidoczniej słowo z ust esesmana było o wiele ważniejsze niż z ust
policjanta. Moja matka wiedziała jak nas chronić.
Nadal oczekiwaliśmy na jakieś wieści o Łucji i Wiktorze. Mieliśmy nadzieję,
że pewnego dnia dotrą do nas dobre nowiny. Już niedługo po raz drugi miałem
być znów rozdzielony ze swoją rodziną.

ROZDZIAŁ 8
Podczas pewnego spaceru po mieście zostałem aresztowany i zabrany na
stację kolejową, gdzie czekało już pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu chłopców.
Jednym z nich był Bronek, chłopak, z którym byłem na patrolu dwa dni przed
wybuchem wojny. Wszyscy zostaliśmy zabrani do pociągu pasażerskiego w
kierunku Gdańska. Wśród nas były dwie dziewczyny, które siedziały z nami w
przedziale i przez całą drogę płakały. Niektórzy chłopcy próbowali je pocieszać, ale
bezskutecznie. Pociąg zatrzymał się kilka godzin później. Zapanowała wśród nas
paniczna trwoga – byliśmy w Sztutowie, gdzie znajdował się obóz koncentracyjny,
o którym wszyscy mówili i którego wszyscy się bali.
Gdy wysiedliśmy z pociągu, czekało na nas kilku rolników z konnymi
powozami. Zaczęli wskazywać na nas, dokonując wyboru. Szepnąłem do Bronka,
który mówił znakomicie po niemiecku, aby się postarał żeby wzięto nas razem. W
tym momencie mały mężczyzna z pełnymi czerwonymi polikami i wąsikiem, takim
jak nosił Hitler, wskazał na Bronka. Bronek powiedział coś do niego zanim ten
zdążył wybrać kogoś jeszcze. Wówczas rolnik obejrzał mnie od góry do dołu i w
końcu dał znać, abym się do nich przyłączył. Nasz powóz był ciągnięty przez
pięknego czarnego konia, który teraz pokryty był białą pianą od potu. Rolnik
musiał się trochę natrudzić, aby opanować tę bestię. Patrzyłem na konia palącego
się do biegu i pomyślałem sobie, że wcale bym się nie obraził, gdyby ten mały pan
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stracił nad nim kontrolę, pod warunkiem, że koń pobiegłby w dobrym kierunku!
Piętnaście minut później byliśmy na terenie jego gospodarstwa, gdzie
pomogliśmy mu najpierw poradzić sobie z koniem, po czym zabrał nas do bydlęcej
obory. Tam zostałem pozytywnie zaskoczony widząc stół przykryty białą tkaniną.
Na nim stało jedzenie, które przerastało moje wszelkie wyobrażenia. Było tam nie
tylko mięso, ale również szeroki wybór kiełbas i ciast. Zanim skończyliśmy jeść
podeszła do nas wysoka, dobrze wyglądająca kobieta. Gdy patrzyłem na nią, nie
mogłem przestać myśleć o sposobie jej chodzenia, który bardzo przypominał chód
pingwina cesarskiego. Wiosłowała podobnie swoimi małymi rączkami. Nazywała
się pani Vibe.
Bronek powiedział jej, że nie mówię po niemiecku wobec czego poprosiła go,
aby tłumaczył:
- Jeśli będziesz uczciwy w swojej pracy, będziemy się tobą dobrze opiekować.
Byłem zaskoczony, że to ona wszystko nam opowiadała, zaś jej mąż stał przy niej
jak jakiś karzełek. Tymczasem gospodyni mówiła dalej:
- Zaczynacie o siódmej trzydzieści i pracujecie do siedemnastej trzydzieści. Macie
jedną godzinę na obiad. Herbatę możecie wypić o dziesiątej oraz o trzeciej po
południu. Jeśli pracujesz w polu, nasza pokojówka przyniesie ci herbatę.
Wtedy z domu wyszła dziewczyna o imieniu Gretchen. Pani Vibe przywołała
ją i przedstawiła nam. Jakaż piękna dziewczyna z niej była! Wysoka o czarnych
włosach, wyglądała jak Cyganka, zupełnie nie jak rasa germańska, którą miał
zamiar stworzyć Hitler. Spojrzała na mnie chłodno.
Pani Vibe zabrała nas do naszych kwater sypialnych. Nie były zbyt dobre.
Mały pokój, w którym mieściły się akurat dwa łóżka. Obok nas znajdował się
chlew. Później poinformowała nas:
- Pojawicie się przed drzwiami do kuchni kwadrans przed siódmą po śniadanie i
kiedy będziecie chcieli po osiemnastej po kolację. Ważne jest dla nas, abyście
pamiętali, że lubimy punktualność. Istnieje również policyjny nakaz, o którym
musimy wam powiedzieć: nie możecie opuszczać terenów gospodarstwa oprócz
sobót i niedziel pomiędzy trzynastą a osiemnastą. Dla swojego własnego dobra nie
wplątujcie się w kłopoty z policją.
Patrząc na nas dodała:
- Oni nie są mili w obyciu.
Zanim pani Vibe zdążyła odejść, poprosiłem Bronka, aby zapytał się jej o
nasz nowy adres. Podała nie tylko adres, ale wręczyła mi również podstawkę do
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pisania i kopertę z naklejonym znaczkiem pocztowym.
Gdy oczekiwałem na adres zobaczyłem jakąś inną dziewczynę w okularach
z
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pozałatwialiśmy swoje sprawy, wówczas na spokojnie rozejrzeliśmy się po
gospodarstwie. Cóż za wysprzątane miejsce. Wszystkie narzędzia, o jakich tylko
można było pomyśleć, wisiały wypucowane na ścianie. Niektóre były natarte
olejem. Nic nie było na nieswoim miejscu, no, być może oprócz nas dwóch.
Napisałem krótki liścik do domu. Poprosiłem o trochę ubrań roboczych,
pochwaliłem miejsce, w którym się znaleźliśmy, a zwłaszcza jedzenie. Na końcu
dodałem: „Mamo, to na pewno dzięki Twoim modlitwom dobry Pan dał mi takie
dobre miejsce. W związku obrotem spraw w domu, będzie bezpieczniej dla mnie
jeśli tu zostanę. Powiedzieli nam, że jak tylko cały plon buraka cukrowego
zostanie załadowany na łodzie, co ma być naszym ostatnim obowiązkiem, mamy
być wysłani z powrotem do domu. Nie martw się, Mamo, u mnie wszystko w
porządku”.
Dałem list pokojówce, aby go wysłała. W pierwszy poranek wstaliśmy o
piątej rano. Obydwaj zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jakie mieliśmy szczęście.
Miałem nadzieję, że te dwie dziewczyny, które tak płakały w pociągu też trafiły do
jakiegoś porządnego miejsca. Bronek zaproponował, że to on odbierze nasze
śniadanie i kolację z kuchni. Podejrzewałem, że spodobała mu się pokojówka,
więc zgodziłem się trzymać się z daleka od kuchni.
Po śniadaniu przyszedł do nas pan Vibe z dwoma innymi mężczyznami i
przedstawił nas sobie. Jeden z nich miał na imię Franz i był naszym brygadzistą.
Drugi, Hans, miał za zadanie najpierw wydoić około dwadzieścia krów, razem z
Gretchen, zanim dołączył do nas na polu. Nasz brygadzista dawał mi powody do
zmartwień. Miał bardzo ciemną karnację i dość ostry, zdecydowany wzrok. Jak się
jednak okazało, miał złote serce. Przyznał mi się później, że sam na początku
trochę się mnie bał!
Nasza pierwsza praca polegała na sortowaniu buraków cukrowych. Byliśmy
na ogromnym polu. Spędziliśmy cały miesiąc na kolanach i pod koniec pracy nie
mieliśmy już prawie paznokci. Byłem dość uparty jeśli chodzi o rozmowy,
zwłaszcza gdy pokojówka przynosiła nam herbatę. Brałem kawałek chleba, kawę i
starałem się zawsze siedzieć odwrócony plecami do reszty. Franz, brygadzista,
zawsze droczył się ze mną na temat tej dziewczyny. Rozumiałem trochę język, ale
nie wtedy, kiedy on lub dziewczyna mówili w swoim dialekcie. Bronek mówił
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bardzo dobrze po niemiecku, ponieważ pracował na niemieckim gospodarstwie
przed wojną. Często prosiłem go po polsku, aby mi tłumaczył, co oni mówią. Po
kilku moich nieśmiałych próbach odezwania się po niemiecku, Franz naigrywał
się ze mnie. Zwracał się ze śmiechem do Bronka, mówiąc:
- Powiedz mu co powiedziałem.
Czasami próbował naśladować mój niemiecki i pokazując na siebie mówił:
- Ja dobry dla ciebie, tak?
Następnie wskazywał na dziewczynę.
- Ona dobra dla ciebie też, tak?
Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu i musiałem się z nim zgodzić. Potem
dodawał, że Bronek, mój przyjaciel, nie był dobry, tylko zły. Prawdziwy był z niego
komik, lecz później czuliśmy się naprawdę dobrze w swoim towarzystwie. Nasz
brygadzista był uczynnym i uczciwym mężczyzną.
Nasze weekendy również były radosne. Powiedziano nam, że mogą nas
odwiedzać goście i nawet sporo osób, głównie Polaków z okolicznych gospodarstw,
odwiedzało nas. Byliśmy świadomi tego, jak duże szczęście nas spotkało. I to nie
tylko jeśli chodzi o jedzenie: nie było zbytniej różnicy pomiędzy naszą tygodniową
płacą, a pensją brygadzisty. To przemawiało na największą korzyść kiedy
porównywaliśmy nasze warunki do warunków, jakie mieli nasi koledzy.
W piątki pani Vibe pytała się nas ilu gości oczekujemy w weekend.
Czuliśmy, że nie możemy podawać prawdziwych liczb, ponieważ być może byłoby
to za dużo. Mówiliśmy „dwóch lub trzech”. Poza dodatkowym jedzeniem w
weekendy dostawaliśmy także tabliczkę czekolady, ciasto i luksusowe mydło. Pani
Vibe przypominała nam, abyśmy nie wyrzucali żadnego jedzenia, gdyby było go za
dużo, ponieważ jedzenie było racjonowane. W tygodniu dawaliśmy więc resztki
masła czy mięsa Franzowi, aby zabrał to do siebie do domu, ale od piątku
zostawialiśmy to dla naszych gości.
W niedziele byliśmy proszeni o przygotowanie powozu i zaprzęgnięcia ogiera
albo klaczy, które pan Vibe trzymał specjalnie na niedzielne przejażdżki z żoną.
Mówił nam on, o której wróci i do naszych obowiązków należało na niego czekać.
Gdy mówił, że powrócą o trzynastej trzydzieści, byliśmy tam dokładnie co do
minuty. Był fanatykiem jeśli chodzi o punktualność. Za każdym razem
zabieraliśmy konia do stajni, jego żona uśmiechała się i dziękowała, a on dawał
nam pięć czy sześć marek, co starczało nam na papierosy na dwa czy trzy dni.
Gdy w niedzielę odjeżdżał sam, wiedzieliśmy, że będzie to jego tydzień
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pijaństwa. Gdziekolwiek się zatrzymał, w barze czy w hotelu, ktoś stamtąd
przyprowadzał konia i powóz z powrotem, a on dalej pił przez następne trzy czy
cztery dni. Zazwyczaj wracał z twarzą koloru czerwonej papryki. Jednak jego picie
nie wpływało w ogóle na traktowanie nas. Właściwie, to za każdym razem był
coraz milszy.
Rodzina Vibe składała się z siedmiu chłopców, większość z nich służyła w
Siłach Powietrznych, od sierżanta po majora, a jeden czy dwóch było oficerami
SS. Gdy odwiedzali rodziców, przychodzili do nas i rozmawiali z nami przez kilka
minut. Oczywiście opowiadałem im o tym co się działo w domu, a gdy odchodzili,
zostawiali nam jedną czy dwie paczki papierosów.
Czasami zastanawiałem się nad tym, jaki był powód tego nadzwyczajnie
dobrego traktowania. Czy było tak z powodu tego, co działo się po drugiej stronie
drogi biegnącej nieopodal gospodarstwa? Płynął tam kanał, a zaraz za nim
znajdował się obóz koncentracyjny. Widzieliśmy stamtąd więźniów w pracy. Z
opaskami na ramionach ciągnęli gruzy, cegły i kamienie. Było ich około
dwudziestu pięciu do jednego wozu. Inni kopali odpływy i napełniali je gruzem.
Jak dla mnie był to jeden ze sposobów wykańczania ludzi. Praca, którą
wykonywali, mogła być zaplanowana w bardziej cywilizowany, ludzki sposób. Był
maj 1940 roku i w tamtym okresie czasu nie było tam jeszcze krematoriów i
komór gazowych, więc powoli wysysano z nich życie poprzez ciężką pracę i
głodzenie.
Pewnego razu pracowaliśmy w kanale, ustawiając słupy do nowej kładki.
Miała ona nam służyć przy wnoszeniu wody, którą pobieraliśmy z kanału.
Usłyszeliśmy strzały, a później zobaczyliśmy uciekającego mężczyznę, który w
końcu upadł. Ci, którzy byli na tyle odważni, żeby próbować uciec, przynajmniej
znaleźli dobry sposób na zakończenie swego dramatu. Ten incydent wyjaśnił nam,
skąd dochodziły strzały, które niekiedy słyszeliśmy. Gdy tamtego wieczoru Bronek
poszedł odebrać dla nas kolację, pani Vibe powiedziała do niego:
- Jesteśmy naprawdę przeciwko temu, co ma miejsce po drugiej stronie kanału,
ale naprawdę nie możemy nic z tym zrobić.
Gdy nie byliśmy zbyt zajęci, pani Vibe prosiła nas abyśmy zabierali kilka
koni do kanału – zazwyczaj ogiera i czarną klacz. Po tym jak je porządnie
szorowaliśmy szczotką i mydłem w płynie, wjeżdżaliśmy na nich do kanału.
Pewnego
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opróżnieniu wozu z gruzem. Franz musiał coś powiedzieć na ten temat pani Vibe,
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ponieważ to był ostatni raz kiedy pojechaliśmy do kanału. Konie od wtedy były
myte na terenie gospodarstwa, a wodę donosiliśmy. Myślę, że pani Vibe chciała
nam zaoszczędzić patrzenia na agonię ludzi pracujących w tak zatrważających
warunkach. Byli jak chodzące szkielety.
Po następnej pracy miałem ręce całe w pęcherzach. Musieliśmy rozwieźć
gnój na całym wielkim polu, co zajęło nam prawie dwa tygodnie. W niektóre dni
słyszeliśmy głośny płacz z pola sąsiada. Franz powiedział nam, że to polskie
dziewczyny. Byłem zdumiony tym, co stało się później. Po paru nawoływaniach i
gwizdnięciach, dziewczyny porzuciły swoją pracę na polu i podeszły do nas
pogadać. Próbowaliśmy je namówić, aby wróciły do pracy, by nie miały żadnych
problemów. Zapytaliśmy je o płacz, a one śmiejąc się odpowiedziały, że zawsze jak
czuły się słabo lub było im smutno, lubiły sobie trochę popłakać, bo to pomagało.
Obiecaliśmy się z nimi zobaczyć w weekend.
Po pracy umyliśmy się jak zwykle. Bronek wyszedł po kolację dla nas, a gdy
wrócił powiedział mi, że pani Vibe chce ze mną rozmawiać. Poszedłem więc i
zatrzymałem się u dołu czterech stopni prowadzących do kuchni, zanim zaprosiła
mnie do środka po raz pierwszy od sześciu tygodni. Dwie pokojówki siedziały tam,
uśmiechając się. Na stole stała paczka zaadresowana do mnie, a przez lekko
rozdarty narożnik można było dojrzeć pączki. Pani Vibe zapytała mnie czy pisałem
do domu z prośbą o nie, ale tak nie było. Bronek tłumaczył co odpowiedziałem:
- Prosiłem o jakieś ubrania robocze, ale ponieważ pączki to mój ulubiony
smakołyk, moja matka musiała mi je wysłać na moje urodziny.
- Mogłeś mi powiedzieć – upomniała mnie pani Vibe i zapytała: – Czy myślisz, że
będziesz tu na swoje kolejne urodziny?
- Mam nadzieję, że nie – odpowiedziałem.
Ona uśmiechnęła się i mówiła dalej:
- Przynajmniej jesteś szczery. Kiedy są twoje urodziny?
Powiedziałem jej, że w niedzielę, a ona ciagnęła dalej:
- Wiesz, że Gretchen z przyjemnością zrobiłaby dla ciebie pączki.
Podziękowałem jej i zapewniłem, że teraz mam ich mnóstwo. Zanim wyszliśmy
cicho powiedziała:
- Dominik, musisz się bardziej postarać nauczyć niemieckiego.
A ja obiecałem, że tak zrobię.
Zanim zjadłem kolację, najpierw otworzyłem paczkę. Mieliśmy po dwa
pączki dla każdego. Przez nie poczułem tęsknotę do domu. Lecz wśród ubrań
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roboczych znalazłem list, który mi wynagrodził smutek. Moja siostra Łucja była w
domu po prawie dziewięciu miesiącach nieobecności, a mojej mamie udało się
ściągnąć Zofię z powrotem z roli do naszego gospodarstwa. Cóż za wspaniałe
wieści. Moje urodziny miały być szczęśliwe. Miałem nadzieję, że ta kobieta z
urzędu pracy chociaż na chwilę zostawi nas w spokoju. Oczywiście, zdawała sobie
ona zapewne sprawę, że nie mogła postępować wbrew decyzjom swojego
przełożonego, a mimo wszystko pan Reinke był po naszej stronie.
Po drugim śniadaniu w sobotę przygotowaliśmy się do wizyty u naszych
śmiejąco-płaczących aktorek. Byłem zadowolony, że nie musieliśmy iść przez wieś
Sztutowo, tylko podążaliśmy w przeciwnym kierunku. Było to około kilometra
dalej, więc jeśli nasza wizyta potrwałaby dłużej niż do osiemnastej, bez problemu
przeszlibyśmy z powrotem przez pola. W niektóre weekendy policja przychodziła
do gospodarstwa i sprawdzała, czy tam jesteśmy. Pewnego razu syn gospodarza,
major SS, był w domu na urlopie, gdy policja przyszła nas sprawdzić. Powiedział
im, że mają przestać przychodzić, oraz, że jeśli byśmy zniknęli to należało do
obowiązków jego rodziców powiadomić ich – nie było potrzeby, aby przychodzili i
sprawdzali. Było to uspokajające uczucie mieć świadomość, że cała rodzina była
po naszej stronie.
- Miło widzieć, że dziś się uśmiechacie – powiedzieliśmy do dziewcząt, kiedy je
spotkaliśmy.
- Dziękujemy. Wiecie, jesteście pierwszymi chłopcami, do których się
odezwałyśmy, po raz pierwszy od siedmiu tygodni – odpowiedziały i wszyscy się
uśmiechnęliśmy.
Poszliśmy nad kanał i usiedliśmy na brzegu. Te kilka godzin minęło bardzo
szybko,

gdy

tak

rozmawialiśmy

i

wymienialiśmy

wieści.

Obydwie

były

dziewczynami z miasta i były z nich żywe iskierki. Wieczorem, gdy Bronek poszedł
po jedzenie, powiedział pani Vibe o naszych gościach oraz, że mają zamiar nas
odwiedzić na drugi dzień. Wydawało się, że cieszyła się za nas.
W niedzielę jak zwykle na ustaloną godzinę przygotowaliśmy powóz dla
państwa Vibe, a o pierwszej z powrotem odprowadziliśmy konia do stajni. Cóż za
obfitą kolację mieliśmy tamtego dnia – specjalne urodzinowe przysmaki. Gdy pani
Vibe podawała nam tace, uśmiechnęła się i życzyła mi wszystkiego najlepszego.
Tylko pokojówka, Gretchen, wydawała się być trochę oziębła. Musiała dowiedzieć
się o dwóch naszych gościach płci żeńskiej.
Po kolacji wyszliśmy po dziewczyny i zdecydowaliśmy, że odwiedzimy
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Sztutowo. Mieliśmy nadzieję, że zobaczymy trochę obozu koncentracyjnego. Cały
czas jednak byliśmy świadomi, że gestapo kręciło się po okolicy. Kusiło nas, aby
pójść do baru po piwo, ale był to dość ryzykowny pomysł i w końcu wycofaliśmy
się z obawy, aby to piwo nie obróciło się przeciwko nam. Nasi goście, dziewczyny,
były troszkę zaskoczone gdy zobaczyły nasz pokój i naszych sąsiadów - świnie ale jedzenie wynagrodziło im ten szok.
- Wiecie, że już po raz trzeci spędzamy czas razem, a nawet nie wiemy jak macie
na imię? – powiedziałem.
Przedstawiły się jako Hala i Ula. Krótko po tym nadszedł czas na herbatę. Pani
Vibe jak zwykle dała nam niedzielną porcję czekolady, kostkę luksusowego mydła
i górę wypieków, jak również czterdzieści papierosów.
- Baw się dobrze, Dominiku - powiedziała.
Uśmiechnęła się do mnie i popatrzyła w taki sposób, że prawie się zawstydziłem.
Odpowiedziałem jej po niemiecku:
- Jak w domu.
Bardzo jej się to spodobało. Tak bardzo jak modliłem się i miałem nadzieję, że
Trzecia Rzesza Hitlera upadnie, tak samo często zastanawiałem się, jak by się to
wszystko skończyło gdyby wszyscy ludzie podczas trwania niemieckiej okupacji
byli traktowani jak ja i Bronek. Na pewno, porównując tę do poprzednich inwazji,
nie byłoby żadnych skarg przeciwko obecnym okupantom. Można było marzyć o
czymś takim.
Gdy wróciliśmy do pokoju z jedzeniem, nasi goście nie mogli uwierzyć jak
dużą ilość dostaliśmy.
- Czy tu jest tak co niedzielę? - zapytały.
- Prawie, ale nie dostajemy aż tyle jedzenia gdy nie mamy gości.
Wytłumaczyłem, że papierosy to specjalny podarunek na moje urodziny. Dużo się
między sobą droczyliśmy, ale pomimo tego, że tak dobrze się bawiliśmy, nie
mogłem przestać myśleć o nadchodzącym tygodniu i pieleniu, które na nas
czekało. Zawsze mogło być jednak gorzej. Ci ludzie z obozu, którzy musieli
ciągnąć za sobą wozy, na pewno dali by wszystko, by móc się ze mną zamienić.
Przynajmniej my mogliśmy czegoś wyczekiwać - za cztery czy pięć tygodni
mieliśmy być już z powrotem w domu. Dziewczyny były niezadowolone, gdy
musiały wracać, bardzo ciężko przychodziła im praca na roli po życiu w mieście.
W poniedziałek Franz, który wiedział wszystko o naszych gościach, sporo
nam dokuczał, zwłaszcza jak Gretchen przyszła z herbatą. Franz wiedział, że pani
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Vibe

poprosiła,

abym

postarał

się

nauczyć

niemieckiego,

co

uczyniłem.

Próbowałem nawet nauczyć się niemieckiej piosenki. Nasza praca stawała się
coraz spokojniejsza. Gdy skończyły się buraki cukrowe, zaczęliśmy pracować w
ogródku przy gospodarstwie: obcinaliśmy gałązki, albo sprzątaliśmy, pomimo że
wszystko było tam na swoim miejscu. Cokolwiek robiliśmy, pod koniec pracy szef
czekał na nas. Nie pasowało mu gdy skończyliśmy dziesięć minut za późno lub za
wcześnie. Mieliśmy być punktualni.
Zbliżał się czerwiec. Wieści, które do nas dochodziły nadal nie były
pocieszające. Francuzi poddali się, a bardzo wielu Brytyjczyków zostało
pojmanych pod Dunkierką. Wspomniałem Franzowi, że w Brytanii nie zostaną już
chyba żadni ludzie, jeśli rzeczywiście tak wielka była ilość więźniów, których
pojmali Niemcy.
- Du Hund (ty psie) – mówił. – Chcesz, żebyśmy przegrali wojnę?
Oczywiście odpowiadałem:
- Dokładnie, Franz, i tak się stanie.
Mogłem mu powiedzieć cokolwiek. Czasami zwracał mi tylko uwagę, że mam tak
nie mówić, kiedy Gratchen i ten drugi pomocnik, Hans, są w pobliżu.
Odpowiadałem, że nie przejmuję się tym, bo i tak mi przecież nie wierzą. Odpierał
wtedy, że jestem niezłym, twardym Polakiem! Dobrze było mieć przy sobie taką
osobę jak Franz, któremu mogłem zaufać. Był dobrym przyjacielem.
W weekendy mieliśmy zazwyczaj naszych stałych gości, Halę i Ulę, które
przychodziły do naszego gospodarstwa. One bardziej niż my czuły, że była
niedziela, a to z powodu jedzenia, które im dawaliśmy, a którego im na co dzień
odmawiano. Ula i Bronek często zostawiali mnie i Halę samych po herbacie.
Bardzo dobrze nam się rozmawiało i często się z nią droczyłem i żartowaliśmy
sobie. Czas mijał w niedziele bardzo szybko. Aby móc wrócić przed osiemnastą do
siebie, musieliśmy iść skrótem przez pola, gdy odprowadzaliśmy dziewczęta z
powrotem do ich gospodarstwa. Był to niezły wyścig. Biegliśmy wzdłuż rowów nie
tylko ze względu na policję, ale również dlatego, że śpieszyliśmy się na kolację.
Pamiętałem o swojej obietnicy odnośnie nauki niemieckiego, więc teraz
wspólnie z Bronkiem szedłem po jedzenie. Gdy czekałem przy schodach, zacząłem
sobie mruczeć i śpiewać kilka słów piosenki, której się uczyłem, aby pochwalić się
swoimi postępami w nauce języka. Dwie pokojówki i Bronek zaczęli się śmiać.
Pani Vibe przybiegła do mnie, krzycząc:
- Przestań, przestań śpiewać, Dominiku. Kto nauczył cię tej piosenki?
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- Franz z pomocą Bronka - odparłem.
- Nie słuchaj ich - powiedziała lekko się uśmiechając. – Dobrze sobie radzisz sam.
Podejrzewałem, że coś było nie tak, ale nie zdawałem sobie sprawy, że było
aż tak źle! Moja siostra Zofia wysłała mi słownik kieszonkowy. Teraz uczyłem się
dużo szybciej. Wieści, które dochodziły z domu były pocieszające. Moja matka
zaprzyjaźniła się z panem Reinke, szefem urzędu pracy, który przychodził co
drugi tydzień na filiżankę kawy i kanapki. To nie podobało się naszemu
niemieckiemu sąsiadowi – trudniej mu było naskarżyć na to, że moja siostra nie
pracuje. Dzięki listom z domu lepiej się czułem, zwłaszcza po tych, w których
mogłem wyczytać dobre wieści.
Na roli przygotowywaliśmy się do żniw. Snopowiązałki zostały sprawdzone,
naoliwione i znowu sprawdzone. Mieliśmy dwie uprawy, pszenicę oraz fasolę,
która była używana do karmienia bydła i świń. Gdy rozpoczęły się żniwa, kilku
synów naszego szefostwa przyjechało do domu na dłuższy urlop, aby pomagać.
Zajęli się snopowiązałkami, a my w pięcioro układaliśmy zbiory w snopki.
Gretchen pracowała teraz z nami codziennie. Byłem zaskoczony tym, jaka
stała się gadatliwa. Byliśmy wtedy bardzo zajęci i pracowaliśmy dość ciężko.
Panowała upalna pogoda. W nocy czuliśmy się wykończeni, ale poczucie humoru
Franza i dobre jedzenie nam to wynagradzało. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że
wielu chłopców z innych gospodarstw dużo by dało, aby móc się z nami zamienić.
Pewnego dnia podczas pracy Franz podszedł bliżej do mnie i wyszeptał:
- Zobacz Dominik, z twoją dziewczyną pracują brytyjscy więźniowie.
To trochę zepsuło mój nastrój. Niemcy najprawdopodobniej w ramach swej
propagandy rozesłali po okolicy kilku brytyjskich więźniów, których pojmali na
terenie Niemiec i w krajach okupowanych.
- Chciałbyś dołączyć do Brytyjczyków, Dominiku?
- Jeszcze nie teraz, Franz, ale kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, zrobię to –
odpowiedziałem.
- Jesteś szalony, ty Polaku!
Po kolacji Franz czasami przychodził na rundę zapasów. Jednego wieczoru
było dwa do jednego dla mnie, a później znowu dwa do jednego dla Franza. Często
kończyło się tym, że obydwaj mieliśmy podarte koszule, które później jego żona
nam cerowała. Pani Vibe wiedziała, że zostaliśmy wspaniałymi przyjaciółmi i za
każdym razem, gdy była jakaś praca dla dwóch osób, przydzielała ją nam.
Rozmawialiśmy

również o poważniejszych sprawach. Opowiadałem
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wydarzeniach w mych rodzinnych stronach, o tym jak Niemcy nas napadli oraz
na temat propagandy, którą rozsiewali przeciwko Polakom. Dzięki temu jeszcze
bardziej

się

zaprzyjaźniliśmy.

Franz

zawsze

próbował

znaleźć

jakieś

wytłumaczenie istnienia obozu koncentracyjnego po drugiej stronie kanału. Mówił
mi o tym, jak wielu ludzi jest mu przeciwnych, ale nie są oni w stanie nic z tym
zrobić. Ciągle mi powtarzał, abym uważał co mówię, gdy Hans i Gretchen są w
pobliżu.
Gdy skończyło się ścinanie i zaczęło zbieranie plonów, czasami potrzebne
były trzy albo cztery pary koni. To, co lubiłem wówczas najbardziej, to odbieranie
koni każdego ranka ze stajni i wracanie z nimi w nocy. Musieliśmy je
podprowadzać około kilometr dalej, więc jeździliśmy na nich i ścigaliśmy się na
oklep jak Kozacy. Gdy składowaliśmy wszystkie plony wewnątrz ogromnej
stodoły, pan Vibe po raz pierwszy pracował razem z nami. Po tygodniowym
odpoczynku po zwiezieniu wszystkich zbiorów, rozpoczęło się młócenie. Mieliśmy
przy tym dodatkowych pomocników, czterech brytyjskich więźniów z niemieckim
strażnikiem. Byłem zadowolony widząc chłopców w tak dobrych nastrojach. Byli
znakomitymi pracownikami, każdy z nich.
Jeśli

chodzi

o

mnie,

była

to

najcięższa

praca,

jaką

kiedykolwiek

wykonywałem. Nosiłem worki pełne ziarna przez podwórko, potem schodami w
górę, aż do spichlerza. Jedyny odpoczynek, którego wtedy doświadczałem, to gdy
wracałem w dół z pustymi rękoma. Ale nawet wtedy musiałem przyśpieszać, bo
kolejny worek był już w drodze. Myślałem, że nie podołam tej pracy, a moje nogi
załamią się pode mną. Postanowiłem, że porozmawiam z panem Vibe i poproszę o
zamianę na jeden dzień. Zgodził się i zastąpił mnie jeden ze Szkotów. Było mi
wstyd gdy widziałem, jak on pracuje, a był rozmiarowo prawie o połowę mniejszy
ode mnie. Zastanawiałem się, skąd bierze tyle siły.
Później już tylko dwa dni w tygodniu nosiłem worki. Szczerze nienawidziłem
tej pracy, a hałas dobiegający z młyna oraz unoszący się kurz coraz bardziej mnie
dobijały. Mój nastrój był coraz gorszy. Koniec zbiorów buraka cukrowego nie
zbliżał się na tyle szybko, abym mógł wkrótce wrócić do domu, a musiałem tam
wrócić. Nawet jeśli miałbym uciekać! Po raz pierwszy zaczynałem się kłócić z
moim współpracownikiem. Wszystko zdawało się stawać na mojej drodze.
Pod koniec każdego dnia pracy strażnik musiał zabierać Szkotów do
kuchni. Pani Vibe wychodziła wtedy z koszykiem i każdemu dawała czekoladę,
paczkę papierosów i małą paczkę z jedzeniem, którą zabierali do obozu. Vibowie
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zawsze okazywali wdzięczność każdemu, kto pomagał im uczciwie pracując. Mój
dobry przyjaciel, Franz, musiał zauważyć, że byłem w złym nastroju. Zaprosił
mnie, abym przyszedł do jego domu znajdującego się tam, gdzie kończył się nasz
ogród, po drugiej stronie kanału. Mimo że było to w środku tygodnia i
obowiązywała godzina policyjna, zaryzykowałem.
Gdy tak staliśmy i rozmawialiśmy przez chwilę, nagle znikąd pojawił się
policjant. Serce stanęło mi gardle. Franz i jego żona błagali go, aby mnie zostawił,
ale bez skutku. Kiedy prowadził mnie zakutego w kajdanki obok domu, na
zewnątrz czekała pani Vibe. Jednak nie uległ nawet jej prośbom. Wezwała więc
swojego syna, majora SS, który przyszedł w rozpiętej marynarce. Pomyślałem
sobie, że musiał założyć marynarkę, aby pochwalić się swoim stopniem. Teraz ten
brutalny policjant słuchał wykładu, którego udzielał mu syn państwa Vibe.
Rozkazał policjantowi zdjąć mi kajdanki i powiedział, aby nie zapominał, że byłem
cały czas na ich posesji i odwiedzałem swojego brygadzistę. Miało się to już więcej
nie powtórzyć. Policjant posłusznie wykonał rozkaz. Gdyby syn pani Vibe
powiedział do mnie „Kopnij go w plecy”, myślę, że użyłbym całej swej energii, aby
to zrobić. Gdy zaś powiedział mi, że mam wrócić do swego pokoju, szczerze mu
podziękowałem.
Zamiast udać się do swojego pokoju, najpierw przystanąłem w drzwiach
stajni i popatrzyłem na podwórko. Próbowałem zrozumieć dlaczego to wszystko
wydarzyło się tak szybko. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś mnie obserwował z
kuchennego okna. Wówczas nadeszła pani Vibe i powiedziała, że zawsze mam im
mówić jeśli chcę wyjść poza teren gospodarstwa w czasie kiedy nie powinienem.
Poleciła mi też mówić dokąd idę i o której wrócę. Wszystko po to, aby mogli
wiedzieć gdzie mnie szukać jeśli zauważą, że zniknąłem. Niektórzy chłopcy,
złapani gdy chodzili po wsi po osiemnastej, byli zabierani na komisariat policji w
Sztutowie i tak ciężko bici, że nie mogli później przez kilka dni pracować.
Bronek był zszokowany, gdy opowiedziałem mu o swoich przeżyciach. Sam
zaczął odtąd spędzać więcej nocy w domu. Po raz pierwszy poprosiłem też Franza,
aby załatwił dla nas jakąś butelkę brandy, byśmy mogli zapić smutki. Gdy
celebrowaliśmy swoje małe święto, ktoś zapukał do drzwi. Były to Hala i Ula,
które usłyszały o tym, co mi się przydarzyło.
- Tak. To prawda. I dopilnuję, aby już nigdy nie mieli szansy, by mnie znowu
złapać - przyrzekłem.
Dziewczęta napiły się z nami, aby pomóc nam utopić smutki, po czym poszliśmy
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na spacer.
Po około dziesięciu minutach Hala szepnęła żebyśmy we dwójkę zawrócili, a
druga para żeby szła dalej. Było oczywiste, że chciała poważnie porozmawiać.
Zapytałem się jej co ma zamiar zrobić gdy dostanie dokumenty zwalniające ją z
przymusowej pracy, a ona odparła, że postara się znaleźć pracę w Gdańsku.
Zastanawiałem się, dlaczego nie planowała wrócić do domu, lecz ona powiedziała,
że jej rodzice nie żyją i nie ma dokąd wracać. Cały czas czekała na jakieś wieści o
swoim bracie, który był w polskim wojsku. Wspomniałem, że pan Vibe mówił mi,
że gdy tylko skończą się zbiory buraków cukrowych dostanę papiery do wyjścia.
Jednak to oznaczało, że zostanę wysłany na inne gospodarstwo. Powiedziałem
Hali, że podpytam się o nie. Oraz, że jeśli będę wysłany na inne gospodarstwo to
nie zabawię tam długo, lecz postaram się wrócić do domu. Chciała, abym tydzień
przed opuszczeniem domu państwa Vibe dał jej znać, lecz ja zapewniłem ją, że na
pewno zostało jeszcze przez kilka tygodni. Zaproponowałem, aby tamtej nocy
wróciła do swego gospodarstwa troszeczkę wcześniej, abyśmy nie musieli się
śpieszyć. Przez ścięte zbiory policja mogłaby nas zauważyć z odległości kilku
kilometrów, więc wolałem nie ryzykować spóźnienia. Wytłumaczyłem Hali, że
ostatnie tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie. Opowiedziałem jej też o tym jak
pracowałem niczym wół. Ona zaś próbowała mi uświadomić, jak bardzo dobrze
byłem traktowany i jak bardzo mi się poszczęściło. Rozmowa z nią o tym
wszystkim trochę mi pomogła.
Jak tylko skończyło się młócenie, zaczęły się zbiory buraka cukrowego.
Okazały się one zabójcze dla moich pleców. Również pogoda zaczynała być coraz
zimniejsza. Do łóżek dostaliśmy kilka dodatkowych koców. W niektóre noce
kładliśmy się spać lekko nietrzeźwi, ponieważ pani Vibe dwa lub trzy razy w
tygodniu po kolacji wysyłała do nas Gretchen z grzanym winem. Biedna kobieta,
próbowała wszystkiego, aby nas uszczęśliwić, jednak my na to zapracowaliśmy.
Mieliśmy też dużo szczęścia mając takiego brygadzistę jak Franz. Był on
osobą bardzo wyrozumiałą. Pewnego dnia pokazał mi wycinek z gazety ze
zdjęciem ogromnych czołgów, które mieli ich rosyjscy sojusznicy.
- Potrzebowałbyś drabiny, aby się do nich dostać – zauważył.
- Na pewno, Franz, Niemcy poradzą sobie z wyposażeniem Rosjan w drabiny.
- Nie mogę z tobą wygrać, ty zuchwały Polaku – zaśmiał się.
Drażniłem się z nim na temat dalszych losów wojny, jednak on rozumiał
moje żarty jak należy. Dałem mu do zrozumienia jak bardzo się cieszyłem, że go
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spotkałem. Powiedziałem mu, że nieraz zastanawiałem się co bym zrobił gdybym
miał pracować z jakimś ponurym, zrzędliwym facetem, do którego bałbym się
odezwać. Oczy Franza zabłysnęły z wdzięczności. Poprosiłem go, aby wpadł do
nas na końcówkę brandy, jaka mi jeszcze została. Był prawdziwym przyjacielem.
Już wtedy liczyłem tygodnie – pięć czy sześć – po upływie których miałem być w
drodze do domu.
Otrzymałem wyczekiwany list od Zofii. Wszystko wydawało się być
spokojne, koniec prześladowań, ludzie przestali znikać. Lecz nadal żadnych wieści
na temat Wiktora. Napisała, że poradzili sobie w domu i załatwili trochę więcej
mięsa. Z jakiegoś powodu Jan nie potrafił niczego zorganizować i wszystko było
na głowie mojej matki. Nawet Zofia musiała chodzić do hurtowni.
Jeszcze bardziej niż zwykle zapragnąłem wracać do domu. Dobrze nam szło
z zawożeniem i ładowaniem buraków cukrowych na łodzie. To była jedna z
najzimniejszych robót. Trzeba było ją wykonywać rękoma, a buraki były
zamarznięte.
Pewnego piątku zebrałem w sobie wystarczająco dużo odwagi (mój
niemiecki był wtedy już całkiem niezły) i zapytałem pana Vibe czy istnieje szansa,
abym otrzymał swoje dokumenty do wyjścia kiedy skończą się wszystkie prace.
Potwierdził swoją wcześniejsza obietnicę i powiedział, że jak tylko skończą się
główne roboty, znowu o tym porozmawiamy. Wspomniał jednak, że nie wrócę do
domu, ale będę musiał pojechać na inne gospodarstwo. Było tak z każdym
pracownikiem. Przypomniał też, że oczywiście mogę zostać u nich i że podczas
zimy byłoby mi dużo lżej z powodu małej ilości zajęć. Jednak ja już podjąłem
decyzję – jadę do domu.
Byłem bardzo podekscytowany i nie mogłem się doczekać soboty, aby
opowiedzieć o tym Hali. Wymknąłem się przez pola, by przekazać dziewczynom
wieści. Hala powiedziała mi z kolei, że córka jej szefa mogłaby załatwić jej pracę w
piekarni w Gdańsku. Pomyślałem sobie, że brzmi to obiecująco – nie tylko jeśli
chodzi o jedzenie, ale ogólnie życie w mieście mogło okazać się dla Hali lepsze.
Ona przyjęłaby tę pracę z ulgą, szczególnie ciężkiej pracy na roli, ale obawiała się
ponownego przebywania wśród samych nieznanych sobie osób. Gdybym został,
mówiła, jej nie chciałoby się wyjeżdżać. Wytłumaczyłem jej, że musimy się stąd
wymknąć i wykorzystać swoje szansy.
- Na pewno – powiedziałem – nie uważasz, że okupacja będzie trwać wiecznie, z
ciągłymi opresjami i przemocą narzucaną na kolejne kraje, prawda? Pewnego
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dnia wszystko zmieni się na naszą korzyść. Tylko to nam pozostało: marzenia i
nadzieja, że pewnego dnia znów będziemy wolni. Być może sama pewnego dnia
przejmiesz piekarnię, gdy Niemcy się wycofają.
Powiedziała mi, abym przestał opowiadać takie bzdury, jakkolwiek brzmiały one
pocieszająco.
- Wojna się jeszcze nie skończyła, ale bez względu na to jak długo będzie trwała,
kiedyś się skończy. Pewnego dnia wszyscy będziemy wolni - pocieszałem ją dalej.
Byłem teraz w lepszym nastroju i codziennie odliczałem dni do powrotu do
domu. Mój przyjaciel Bronek zdecydował, że zostanie. Dobrze rozumiałem jego
argumentację. Trudno byłoby trafić na miejsce tak dobre jak to gospodarstwo.
Nadeszła sobota i o pierwszej już czekałem na Halę pod jej gospodarstwem. Gdy
przechodziliśmy obok domu Franza, był on akurat w ogrodzie. Przedstawiłem ich
sobie i wtedy jak zwykle nieco sobie podokuczaliśmy i pożartowaliśmy. Hala
poprosiła Franza, by porozmawiał z szefem. Chciała aby spróbował on mnie
przekonać, bym został. Franz odparł tylko:
- Wrócisz do domu, a jeśli nie, to na pewno nie dlatego, że się nie starałeś.
Z całą pewnością miał rację.
W końcu ciężka, zabójcza dla moich pleców praca dobiegła końca. W
następnym tygodniu spędziliśmy do budynków bydło i konie. Na pewno teraz nie
musiałbym już czekać zbyt długo na dokumenty do wyjścia. W środku tygodnia
odezwały się Hala i Ula.
- Dostałam dokumenty, Dominiku, i tę pracę w piekarni w Gdańsku, o której ci
mówiłam - powiedziała Hala.
Pomyślałem, że będę za nią tęsknił, za tymi wszystkimi weekendami, które
spędzaliśmy razem, lecz uważałem, że musimy wykorzystać szansę, aby się
wyrwać.
Spodziewałem się otrzymać moje dokumenty lada dzień. Gdy wróciłem do
swego pokoju, zastałem czekającego tam na mnie Franza.
- Co powiesz, by wpaść do mnie, Dominiku? Wyprawimy małe przyjęcie przed
twoim wyjazdem. Gdy się ściemni przyjdę po ciebie i wymkniemy się za ogrodem,
abyśmy byli pewni, że cię znowu nie złapią.
Franz uśmiechał się i później miał mi powiedzieć dlaczego. Miałem nie mówić
Bronkowi, że idę się z nim zobaczyć.
Gdy zapadł zmrok i sprawdziłem, że wokół było bezpiecznie, wymknąłem się
do domu Franza. Nalał mi czegoś mocniejszego i życzył powodzenia w realizacji
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mojego planu. Przypomniał, że gdyby miało mi się nie udać, to zaraz by mnie
wykończono i nikt by nie wiedział co się ze mną stało. Powiedział, że gdyby w
ciągu miesiąca nie otrzymał ode mnie żadnej wiadomości, wiedziałby, że coś
poszło nie tak i napisałby do moich rodziców. Byłem mu bardzo wdzięczny i
dałem mu swój domowy adres.
Zapytałem wówczas Franza dlaczego wcześniej się tak znacząco uśmiechał.
Zanim zdążył odpowiedzieć, ktoś zapukał do drzwi. To była Gretchen. Powiedział,
że wiedziała o incydencie, który mi się przydarzył z policją i obydwoje poszli
wytłumaczyć co się stało państwu Vibe. W noc, gdy to wszystko się wydarzyło,
planowali wyprawić takie przyjęcie jak dziś, tylko ich pomysł nie wypalił.
Oczywiście Gretchen nie miała w planach tego, że policja mnie złapie i przez cały
czas, gdy ten incydent miał miejsce, straszliwie się wstydziła. Spędziliśmy z
Gretchen, która przyznała, że będzie za mną tęsknić, przemiły wieczór.
Podziękowałem Franzowi za tę całą uprzejmość. Franz ciągle nie mógł pojąć,
dlaczego nie potrafił równie dobrze zaznajomić się z Bronkiem. Wytłumaczyłem
mu, że to nie była jego wina i to właśnie dzięki Bronkowi wylądowałem u państwa
Vibe po tym, jak pomógł mi na stacji. Bardzo by się cieszył, gdybym postanowił
zostać, ale ja już podjąłem inną decyzję.
Było około drugiej w nocy, gdy wyszliśmy. Gretchen przyznała się w drodze
do domu, że chciała, abyśmy obydwoje się lepiej poznali. Gdy zobaczyła mnie
tamtej nocy z policjantem, pobiegła powiedzieć pani Vibe. Właśnie dlatego
wówczas czekała ona na nas przed domem. Rozmawialiśmy z Gretchen ponad
dwie godziny. Jakby coś się jej stało! Przez pięć miesięcy ledwo co wymieniliśmy
ze sobą słowo, a tu nagle stała się taka rozgadana i przyjazna. Oczywiście ja
czasami także bywałem uparty jak osioł, zwłaszcza w kontaktach z Gretchen, co
nie było pomocne w przełamywaniu lodów.
Pan Vibe poinformował mnie, że dostanę dokumenty uprawniające do
wyjścia pod koniec listopada, ale jeśli chciałbym zmienić zdanie to nadal
mógłbym u nich pozostać. Dodał, że w ciągu zimy byłoby mi tam łatwo. Zauważył
też przy okazji, że mój niemiecki znacznie się poprawił.
Powiedziałem Franzowi o dacie mojego wyjścia oraz napisałem krótki list do
domu. Tłumaczyłem w nim, że jeśli wyślą mnie w inne miejsce, to ucieknę
stamtąd. Miałem nadzieję, że moja matka wspomni coś panu Reinke z urzędu
pracy.
Nadszedł mój ostatni dzień. Miałem już wszystko spakowane. Zawołano
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mnie jeszcze do kuchni abym odebrał trochę przygotowanych dla mnie kanapek.
Pani Vibe musiała zauważyć zalotne spojrzenia, które wysyłała mi Gretchen, po
tej całej oziębłości, która była między nami latem. Pan Vibe zabrał mnie swoim
jednokonnym powozem do urzędu pracy w Sztutowie i życzył mi szczęścia.
Serdecznie mu podziękowałem za dobre traktowanie. Odwdzięczył się tylko
porozumiewawczym uśmiechem – nigdy za wiele nie mówił, oprócz chwil, gdy
przyjeżdżali z wojska jego synowie. Wtedy bywał trochę inną osobą.
Gdy wszedłem do poczekalni w urzędzie, podszedł do mnie mężczyzna i
wziął ode mnie mojego dokumenty. Czekałem przez godzinę – nic. Zapukałem w
małe okienko, lecz powiedziano mi, abym czekał nadal. Nie podobało mi się to i
mój mózg pracował na zdwojonych obrotach. Co mogłem zrobił? Czułem się
przygnębiony. Gdybym miał nadzieję, że mi się uda, uciekłbym z powrotem do
pana Vibe, ale było to zbyt ryzykowne. Obóz koncentracyjny był tylko półtorej
kilometra dalej. Musiałem uważać na to, co robię. Urzędnik wystawił na chwilę
głowę przez okienko, prawdopodobnie, aby zobaczyć, czy nadal tam jestem.
Czułem jak narasta we mnie nienawiść, nie tylko wobec Niemców, ale wobec
wszystkiego wokół mnie. Nie mogłem przestać myśleć o biednej Hali. Miałem
nadzieję, że będzie zadowolona ze swojej nowej pracy. Dałem jej dwadzieścia
marek w wieczór, gdy się rozstawaliśmy, ponieważ jej płaca była bardzo niska.
Niewysoki mężczyzna wszedł do poczekalni, a potem do biura. Tak jak
podejrzewałem, przyszedł po mnie. Gdy szliśmy w kierunku stacji poinformował
mnie, że jest moim nowym brygadzistą i ma na imię Karl. Na stacji, gdy tam
przybyliśmy, czekało sporo ludzi. Nie mogłem przestać spoglądać na gestapowca,
któremu towarzyszyła żona i dziecko. Gdy przyglądałem się im, zauważyłem, że
kobieta płacze. Pomyślałem sobie wówczas: „Och, wy też macie uczucia. Cóż,
cokolwiek teraz czujecie, mam nadzieję, że pewnego dnia dostaniecie także swój
przydział nieszczęścia”.
Mój opiekun dwukrotnie zaproponował mi papierosa, lecz odmówiłem.
Powiedziałem mu, że mam swoje własne papierosy. Przypomniałem sobie, jak
Franz skomentował kiedyś, że jestem upartym Polakiem i musiałem przyznać, iż
czasami tak rzeczywiście było. Wysiedliśmy z pociągu w mieście Tiegenhoff11,
położonym blisko polskiej granicy. Musieliśmy przejść pieszo jeszcze dwa
kilometry. Podczas drogi cały czas oglądałem się za siebie. Karl zapytał dlaczego
to robię, ja zaś odpowiedziałem, że próbuję zapamiętać drogę, abym się nie zgubił
11)

Tiegenhoff (niem.) – Nowy Dwór Gdański.
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w razie gdybym próbował uciec. Nagle zdałem sobie sprawę z mojego zachowania
wobec niego i tego, co powiedziałem, ale nie bardzo się tym przejmowałem. On nic
nie powiedział, tylko spojrzał na mnie.
Gdy wyszliśmy z miasta, podeszła do nas dosyć dobrze wyglądająca
dziewczyna. Dała mi i Karlowi po dwadzieścia papierosów. Powiedziałem sobie w
myślach: „Lepiej je weź. Nie bądź taki uparty jak byłeś z Gretchen”. W trakcie
rozmowy z nią domyśliłem się, że pracuje ona w restauracji albo hotelu.
Niebawem doszliśmy do celu. Znowu byłem w gospodarstwie, zmuszony do pracy
dla kogoś, wbrew własnej woli. Zastanawiałem się co mnie czeka.

ROZDZIAŁ 9
Moja kwatera sypialna znowu znajdowała się niedaleko stajni. Tym razem
dzieliłem ją z moim brygadzistą Karlem. Wezwał mnie on, abym poszedł z nim do
kuchni po coś do jedzenia. Pomyślałem sobie, że ktoś go zapewne o to poprosił,
aby móc zaspokoić swoją ciekawość i zobaczyć czy wyglądam tak groźnie, jak
wyobrażano sobie nas, Polaków.
Nasza praca polegała głównie na karmieniu bydła, przynoszeniu rzepy i
sprzątaniu. Próbowałem zaprzyjaźnić się z Karlem, ponieważ podejrzewałem, że
będę potrzebował jego pomocy w razie ucieczki. Gdy rozpakowałem się,
zaczęliśmy rozmawiać. Karl był zaskoczony gdy usłyszał o jedzeniu, które
otrzymywaliśmy w poprzednim gospodarstwie i o specjalnych smakołykach w
weekendy – wszystkich ciastach, czekoladach, mydle i grzanym winie w zimne
noce.
- Lepiej od razu przygotuj się na zmiany, Dominiku. Będziesz w szoku.
Następnego poranka poszliśmy po nasze śniadanie, które składało się z
ciemnego chleba i małej kostki masła. Odbieraliśmy je z dużej piwnicy z małymi,
okratowanymi oknami. Zawsze próbowaliśmy jak najszybciej przechodzić do
naszej stajni, ze względu na lodowatą temperaturę w piwnicy.
W ciągu pięciu dni wciąż nie zobaczyliśmy żadnego rolnika. Za to
dziewczyna, którą spotkałem pierwszego dnia, zawsze kręciła się gdzieś niedaleko.
Karl powiedział mi, że nasz rolnik był w przyjaznych stosunkach z jej rodzicami i
zawsze pił w ich hotelu. Za każdym razem gdy siadaliśmy, na przykład aby
zapalić albo wypić herbatę, ona przychodziła z papierosami. Czasami przypinała
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mi jakieś głupie medale. Wspomniałem raz Karlowi, że moim zdaniem brakowało
czegoś w jej umyśle. Powiedział, abym się nie martwił, ponieważ jest ona
nieszkodliwa. Czasami dawałem upust swoim niemiłym uczuciom wobec Niemców
za to, że wysłali mnie do kolejnego miejsca do pracy.
Podczas karmienia bydła czasami zdarzało mi się walnąć wielkiego
kościstego byka – nie odczuwał raczej cierpienia z tego powodu, gdyż jego skóra
musiała być tak gruba, jak skóra większości Niemców.
Pewnego wieczora, gdy dziewczyny nie było widać na horyzoncie, odbyliśmy
z Karlem długą i ciekawą rozmowę. Okazało się, że jego ojciec zmarł w obozie
pracy, gdy Karl był nastolatkiem. Teraz był on po trzydziestce. Jego ojciec należał
do partii komunistycznej. Starałem się przekonać Karla, aby postarał się o moją
starą posadę u pana Vibe. Miałby dzięki temu szansę doświadczyć lepszego
traktowania. Zauważyłem też, że obok naszego miejsca zamieszkania przejeżdżały
pociągi. Wcale nie miałem racji sądząc wcześniej, że byliśmy tylko dwie stacje od
starej granicy z Polską. Karl zgodził się ze mną i zapytał wtedy, czy na poważnie
mówiłem o swoich planach ucieczki.
- Och, tak – powiedziałem. – Podjąłem już decyzję, nie zostanę tu długo.
Ostrzegł mnie, że jeśli mnie złapią, zostanę wysłany do obozu koncentracyjnego.
Zdawałem sobie sprawę z konsekwencji, ale powiedziałem, że jeśli dobrze sobie to
zaplanuję to powinno się udać. Karl zapewnił mnie, że nie będę musiał się o niego
martwić, a jeśli będzie to będzie możliwe, to mi pomoże. Przeprosiłem za swoje
dziwne zachowanie wtedy, gdy się poznaliśmy.
Miałem parę wysokich, czarnych butów, które były wówczas bardzo modne.
Zauważyłem, że bardzo podobają się Karlowi. Obiecałem, że mu je zostawię, wraz
z bryczesami, które do nich pasowały. Był z tego powodu bardzo zadowolony.
Zaczęliśmy planować moją ucieczkę. Najlepszą okazją na wydostanie się
stamtąd był czas, gdy rolnik przebywał w mieście, co miało miejsce zawsze w
piątki. Dziewczyna zazwyczaj przychodziła do nas po kolacji. Karl miał zniknąć,
żeby nie padło na niego żadne podejrzenie. Ja miałem przytrzymywać zamknięte
drzwi i mówić dziewczynie, że nie mogę jej wpuścić, bo mam straszny ból głowy.
Wszystko miałem spakowane. Pociąg przejeżdżał obok naszego gospodarstwa o
ósmej. Karl miał wrócić około dziewiątej, a około pół godziny później miał zgłosić
w domu moje zaginięcie. W tym czasie miałem już być w Tczewie, dużym mieście
po drugiej stronie granicy.
Do tej pory wszystko szło zgodnie z planem. Pozbyłem się dziewczyny i
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uciekłem z gospodarstwa, modląc się: „Proszę, Boże, niech mi się uda”. Nie wiem
czy chart by za mną wówczas nadążył. To niewiarygodne ile siły uzyskuje się w
takiej sytuacji. Gdy znalazłem się już w mieście, zwolniłem do rześkiego kroku,
aby nie rzucać na siebie żadnych podejrzeń. Zgubiłem się i dwukrotnie musiałem
pytać o drogę. W końcu dotarłem do stacji, gdzie dowiedziałem się, że pociąg
właśnie odjechał. Spóźniłem się tylko dwie minuty. Poczułem, że przegrałem.
Powiedziano mi, że następny pociąg będzie o szóstej trzydzieści rano nazajutrz.
Zdecydowałem, że pójdę ukryć się do toalety. Gdy wszedłem tam, poluzowałem
pasek w spodniach – w drzwiach nie było zamków i byłem gotowy, by szybko
usiąść, jeśli ktoś wszedłby do środka.
Około dwudziestej drugiej trzydzieści usłyszałem dźwięk końskich kopyt.
Przyjechał rolnik we własnej osobie. Słyszałem jak rozmawiał z zawiadowcą stacji,
mówiąc o mnie „ten polski pies”. Myślałem, że za chwilę nadejdzie mój koniec i już
wyobrażałem sobie jak ciągnę powozy z cegłami w obozie koncentracyjnym w
Sztutowie. Zanim rolnik odjechał, usłyszałem jak prosi jeszcze zawiadowcę, aby
ten zgłosił policji jeśli ktokolwiek będzie chciał kupić bilet do Chojnic (mojego
miasta rodzinnego). To było coś, czego nie planowałem robić – miałem zamiar
kupować bilet w trzech etapach.
Nadchodziła druga w nocy i byłem bardzo śpiący ze względu na
temperaturę, która spadała poniżej minus dwudziestu stopni. Robiłem pompki,
przysiady i podciągałem się na krótkim metalowym drążku, który wystawał ze
ściany. Potrząsałem głową jak głupek po to tylko, aby nie zasnąć. Zaczęła mnie
boleć głowa. Gdybym zasnął, wiedziałem, że zamarznę. Z zewnątrz nie było nic
słychać więc zdecydowałem się schować w jednej z komórek nieopodal miejsca,
gdzie mieszkał zawiadowca - około dwudziestu, trzydziestu metrów od toalet.
W nocnej ciszy dźwięk chrupiącego zmarzniętego śniegu, który rozlegał się
gdy tylko postawiłem na nim stopę, był nie do zniesienia dla moich uszu. Kiedy
dotarłem do celu, spróbowałem otworzyć jedne drzwi, potem następne. W końcu
udało mi się znaleźć niezamknięte. Zszedłem po około ośmiu schodkach w dół.
Naokoło znajdowały się zakonserwowane mięsa i dużo wina domowej roboty.
Usiadłem na pieńku i nagle zrobiło mi się ciepło. Dałbym wszystko, aby móc
znowu znaleźć się w gospodarstwie państwa Vibe. Pytałem sam siebie dlaczego
tak bardzo śpieszyło mi się, aby być znów w domu. Chciałem też przeprosić Halę
za to, jak się zachowywałem w niektóre weekendy; za moją niecierpliwość. Biedna
Hala, gdyby tylko wiedziała, w jakich kłopotach się obecnie znajdowałem. Siedząc
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w cudzej piwnicy zastanawiałem się czy mi się uda. Pomyślałem: „Gdyby moja
matka o tym wiedziała, kazałaby wszystkim klęczeć i modlić się za mnie”.
Około czwartej trzydzieści poszedłem z powrotem do toalet. Pomyślałem
sobie, że jeśli zawiadowca mnie złapie i zobaczy, że nic nie ukradłem, być może
puści mnie wolno. Czas strasznie się dłużył.
Przybyli pierwsi pasażerowie. Zdecydowałem, że wyjdę z kryjówki około
szóstej piętnaście, ale nie mogłem iść po bilet. Trzęsłem się z zimna.
Zorientowałem się, że będę musiał poprosić kogoś, kto będzie wyglądał na
godnego zaufania, aby kupił mi bilet. Przyglądałem się twarzom ludzi stojących
na peronie. Podszedłem do dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie torebki
śniadaniowe i powiedziałem im, że rolnik, dla którego pracowałem nie pozwolił mi
pojechać do domu na pogrzeb mojego ojca, więc zdecydowałem, że ucieknę.
Popatrzyli na siebie, a później jeden z nich poprosił mnie o pieniądze.
Gdy wsiadaliśmy do pociągu, jeden z mężczyzn zauważył w jakim byłem
stanie i zaproponował, że kupi mi następny bilet - z Tczewa do Łęga. Była to
wioska, którą opuściliśmy kilka lat przed wojną. Wspólnie wypiliśmy kilka kolejek
dla ukojenia moich nerwów, po czym mężczyźni życzyli mi szczęścia. Myślałem, że
śnię, ale to była rzeczywistość – byłem w drodze. Obok mnie w pociągu usiadła
dziewczyna, straszna gaduła! Byłem zadowolony, że nie musiałem nic mówić. Na
następnej stacji przysiadło obok nas dwóch gestapowców. Dziewczyna była
niczym błogosławieństwo, dzięki niej cały czas byli zajęci rozmową. Przeprosiłem i
usiadłem po przeciwnej stronie.
Po dwuipółgodzinnej podróży pociąg zatrzymał się w Łęgu. Poszedłem do
domu naszej byłej niani, Franciszki. Cóż za wspaniała kobieta z niej była. Cóż za
szczęście, że nadal tam mieszkała. Biedna Franciszka miała łzy w oczach, gdy
opowiadałem jej o swojej gehennie. Była bardzo niecierpliwa chcąc dowiedzieć się
co u wszystkich słychać. Wytłumaczyłem jej ile mieliśmy szczęścia w porównaniu
z innymi rodzinami, które mieszkały obok nas. Opowiedziałem jej, że gestapo
przyszło dwa czy trzy razy szukać Wiktora, ale przynajmniej wiedzieliśmy, że
nadal żyje, skoro go szukają.
Franciszka powiedziała mi, że atmosfera wokół się trochę uspokajała, ale że
na początku było strasznie. Wielu ludzi zaginęło, zwłaszcza w mieście. I nie
można było o nich wypytywać. Było zatem podobnie jak u nas. Wytłumaczyła mi
również, że wiele poprawiło się odkąd wojska rezerwy wprowadziły się do miasta.
Z jakiegoś powodu żołnierze nie mieli ochoty poświęcać zbyt wiele czasu dla
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Volksdeutschów - Polaków, którzy przyjęli niemieckie obywatelstwo na początku
okupacji. To dawało innym trochę nadziei czy też może poczucia bezpieczeństwa.
Jednak wciąż znajdowali się tacy, którzy wymyślali różne historie przeciwko
sąsiadom. Gdy gestapo przychodziło odwiedzić jakąś rodzinę – nie pozostawało
zbyt wiele nadziei. Ta sama historia co u nas.
Zapytałem Franciszki czy będę mógł zostać na kilka dni, na co ona radośnie
przystała. Powiedziałem jej, że już napisałem list do domu i że moi domownicy
znali mój plan. Wysłałem teraz list do Zofii, w którym poinformowałem ich, gdzie
się znajduję.
- Wiesz, to daje ci poczucie bezpieczeństwa, jeśli masz kogoś, komu możesz
zaufać i kto jest po twojej stronie – powiedziałem do Franciszki.
Opowiedziałem jej o panu Venzell, policjancie, który był tak bardzo uczynny, a
także o esesmanie Reinke z urzędu pracy. Dodałem, że jestem przekonany, iż nie
poniosę konsekwencji ucieczki z gospodarstwa.
Zofia pojawiła się u Franciszki w ciągu kilku dni. Dostałem zgodę pana
Reinke, aby znowu zacząć pracować w lesie. To była wspaniała wiadomość. Nie
mogło być lepiej.
- Nie masz pojęcia przez co przeszliśmy w domu, myśląc o tym, że możesz być
złapany - powiedziała Zosia.
Przywiozła też od naszej matki niewielką paczkę dla Franciszki, w podziękowaniu
za udzieloną mi pomoc. Podziękowałem Franciszce za wszystko co dla nas zrobiła.
Za każdym razem, gdy mieliśmy kłopoty, szliśmy do niej.
- W pewien sposób adoptowaliśmy cię jako naszą drugą matkę – dodałem z
wdzięcznością.
- Za każdym razem, Dominiku, wiesz, że możesz tu przyjść – obiecała.
Gdy wyruszyliśmy w drogę, czułem się cudownie wiedząc, że będę mógł
dotrzeć do domu i dzięki panu Reinke nikt nie będzie mnie ścigał. Zofia, pomimo
ulgi jaką odczuwała, zdawała się być zmartwiona.
- Wiesz, Dominiku - powiedziała. - Teraz sprawy znowu potoczą się lepiej.
Współczuję mamie tego organizowania wszystkiego. Wszystko jest na jej głowie.
Tata nie poszedłby do miasta, aby uchronić swoje życie, a jak wiesz Bruno nie jest
w stanie tego zrobić. Jan zrobi wszystko co trzeba wokół domu, ale nie można go
prosić, aby poszedł do miasta po zaopatrzenie, po cokolwiek. Mimo, że jest
mnóstwo osób, które regularnie chodzą do miasta kupować towar od niemieckich
rolników, Jan nie chce ruszyć się z miejsca.
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Zapewniłem Zofię, że ponownie będziemy lepiej zorganizowani. Opowiedziała mi,
że nie ma już mięsa, a jedyne co pozostało, to kury.
Dotarliśmy w końcu do domu, gdzie przywitało nas mnóstwo uśmiechów.
Opowiedziałem rodzinie o mojej podróży przez mękę, wszyscy byli zaskoczeni, że
zdecydowałem się uciec w tak bliskiej odległości do obozu koncentracyjnego.
Bardzo się cieszyłem z powrotu do domu. Nawet drzewa wyglądały lepiej od
niemieckich!
Ponownie zacząłem pracować z Janem w lesie. Zniesiono godzinę policyjną i
byliśmy bardziej zrelaksowani. Nie było potrzeby, by obawiać się czy ktoś nas
śledzi – przynajmniej tak nam się wydawało. Od czasu do czasu jacyś szaleni i
pijani młodzieńcy pobili kogoś, kogo dorwali idącego w pojedynkę.
W pewną sobotę, gdy wracałem do domu od wuja Franka, zauważyłem, że
ktoś mnie śledzi. Czym prędzej udałem się do domu. Szli za mną do końca i
nawet zapukali do naszych drzwi. Otworzyła im moja siostra Łucja. Wydawało się,
że koniecznie chcą mnie wyciągnąć z domu, więc moja matka poszła z nimi
porozmawiać. Poznała jednego z nich i zapytała:
- Czy ty nie jesteś jednym z chłopców Saundersów? Czego chcesz od niego? Złożę
na ciebie zawiadomienie do dowódcy SS, pana Meyera.
To zadziałało. Tym razem mówiła poważnie. Rzeczywiście skontaktowała się z
esesmanem Meyerem, który obiecał porozmawiać z chłopcami. Najsmutniejsza
rzecz w tej historii to to, że nasza rodzina i rodzina Saundersów przyjaźniła się
przed wojną. Trudno było zrozumieć co powodowało, że obracali się przeciwko
swoim przyjaciołom w ten sposób. Tak czy siak, działania mojej matki podziałały
znakomicie: nie mieliśmy już z nimi żadnych problemów.
Dowiedziałem się później, że panu Meyerowi podobała się moja siostra
Maria, która pracowała wtedy w mieście dla rodziny pewnego profesora. Pan
Meyer był jednym z dowódców SS, którzy organizowali spotkania i szukali nowych
rekrutów wśród naszej mniejszości etnicznej. Lubił mówić o sobie „polityczny
architekt”. Pewnego dnia, popijając herbatę w samochodzie, zauważył moją
siostrę i podążał za nią aż do domu. To nas tylko dodatkowo zmartwiło, głównie
moją mamę. Ostatnią rzeczą, której chcieliśmy, to oficer SS czy jakikolwiek
Niemiec, oświadczający się mojej siostrze.
Wysłałem krótkie listy do moich przyjaciół, Franka i Hali, w których dałem
im znać o swojej ucieczce i napisałem, że jestem już bezpieczny w domu.
Nadeszła wiosna 1941 roku i ciężko pracowaliśmy przy zalesieniach, co i
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tak było o wiele lepsze niż praca rolna. Znowu pracowałem ze swoją dawną
partnerką. Po mojej ledwo co udanej ucieczce przed Saundersem i jego dwoma
kolegami, nie było już chyba wieczoru, bym nie wrócił do domu przed
zapadnięciem zmroku. Niecierpliwie wyczekiwaliśmy wtedy na wieczory. Znowu
byliśmy wszyscy razem. Często grywaliśmy w szachy, warcaby lub karty. Czasami
przyłączało się do nas także trzech policjantów z naszej okolicy. Przez pana
Venzlla poznaliśmy Radatza, tego szefa policji, który zastrzelił wszystkie nasze
psy. Poznaliśmy też Büllerta, który był Węgrem z urodzenia, a wyglądał jak
Cygan. Była to bardzo porządna osoba. Znając ich, jak również esesmana z
urzędu pracy, czuliśmy się najbezpieczniej jak było można sobie wyobrazić. Nawet
nasza mniejszość niemiecka nas szanowała – wiedzieli, że donosząc na nas, sami
mieliby kłopoty. Wszystko to dzięki owocnej pracy mojej matki, która zawsze
okazywała uprzejmość i wszystkich serdecznie witała.
Znowu

zabiłem

kilka

świń.

Czasami

jeździłem

także

rowerem

do

niemieckich gospodarstw po drób lub masło, którymi dzieliliśmy się z naszymi
opiekunami.
Jeśli chodzi o pracę, też się polepszyło. Niemcy podjęli decyzję, aby
poszerzyć istniejącą już drogę z Niemiec, przez korytarz, do Bałtyku. To pozwoliło
niektórym rodzinom więcej zarabiać. Jednak zastanawialiśmy się jednocześnie, po
co potrzebowali tak szerokiej, betonowej drogi. Widok szkockich więźniów
pracujących przy budowie napawał smutkiem.
Pewnego dnia nasz polski zawiadowca stacji zapragnął się ze mną spotkać.
Powiedział mi, że podobno niedaleko znajduje się wagon z pustymi beczkami dla
destylarni, ale na dnie niektórych beczek została dość znacząca ilość whisky.
Wiedział, jakie mamy koneksje z policją, więc dla nas byłoby o wiele łatwiej, jakby
nas złapano. Zgodziłem się, aby wykonać tę robotę.
Wszystko poszło gładko i wróciłem do domu z czterdziestoma litrami
whisky. Pamiętam jak mój ojciec śmiał się, gdy zobaczył taką ilość alkoholu i jak
zastanawiał się, w którym miejscu się obudzi.
Od czasu do czasu mieszaliśmy butelkę lub dwie z syropem z wiśni. Z
jakiegoś powodu przed wojną na ten drink mówiono „ojciec z matką”. Zawsze
smakował naszym gościom. Za każdym razem kiedy przychodził pan Reinke,
dostawał dużą szklankę. Z szerokim uśmiechem na ustach mówił:
- Czy są jakieś szanse na więcej? Mogę z tobą iść i pilnować tej dobrej roboty.
Z winem i wódką, którą udawało mi się zorganizować, byłem w stanie zaopatrzyć
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naszych gości na prawie pół roku.
Pewnego zimowego dnia moją matkę poproszono o pomoc przy narodzinach
dziecka głównego piwowara. Wróciła do domu z czterema litrami alkoholu zamiast
pieniędzy. Nieźle się z tego uśmialiśmy. Była to dla mnie pewnego rodzaju zgoda i
przyzwolenie

na

alkohol,

który

zdobywałem,

a

który

pomagał

nam

w

uszczęśliwianiu naszych protektorów.
Zawiadowca, który załatwił dostęp do whisky, został zabrany pewnego dnia
do obozu koncentracyjnego. Oskarżono go o udział w jakiejś organizacji
politycznej. Przez cztery miesiące wszyscy mieszkańcy naszej wioski próbowali
wykorzystywać swoje powiązania i zrobić cokolwiek, aby pomóc go uwolnić. W
końcu

udało

się,

jednak

jego

stanowisko

pracy

zostało

przejęte

przez

trzydziestoletniego fanatyka, który należał do SA12. Zaczął on organizować duże
zgromadzenia, na które zmuszeni byliśmy uczęszczać. Gdybyśmy nie brali w nich
udziału, zostalibyśmy oskarżeni o antyniemieckość i gdyby ktoś na nas doniósł,
pobito by nas.
Na zgromadzenia zapraszał zwykle kilku fanatyków propagandy. Zazwyczaj
wpadali oni w szał opowiadania o ogromnym sukcesie, jaki osiągnął Hitler.
Opowiadali o jego nieprzespanych nocach, które dla nas poświęcał i rozkazywali
nam krzyczeć „Sieg heil! Sieg heil!”. Niektórzy Niemcy byli tak podekscytowani
nowinami, że przy opuszczaniu wiecu mieli łzy w oczach. Nie potrwało to długo.
Dnia 22 czerwca betonowa droga zbudowana przez Hitlera była bardzo
ruchliwa. Niekończące się kolumny ciężarówek przewożących żołnierzy i sprzęt
przejeżdżały

koło

wyposażeniem

naszego

domu.

Linie

kolejowe

wojskowym.

Hitler

właśnie

były

napadł

na

również
Rosję.

zapchane
Oczywiście

ucieszyliśmy się z tego powodu, ponieważ wierzyliśmy, że im więcej będzie
frontów, na których będzie walczył, tym szybciej się podda i wszystko obróci się
na jego niekorzyść.
Po kilku dniach drogi opustoszały, a nasz sąsiad, nazista Labott, bezczelnie
przyszedł do nas z workiem ziarna dla naszych kur. Chciał znowu się z nami
zaprzyjaźnić. Szła za nim ze łzami w oczach jego mała, gruba żona i powtarzała do
siebie: „Jesteśmy pogrążeni, jesteśmy pogrążeni. To koniec Niemiec, teraz to
koniec, teraz, gdy Hitler najechał na Rosję”. Gdyby mojej matki tam nie było
postraszyłbym ich donosem za rozpowszechnianie propagandy o upadku Niemiec.
Niemcy
12)

najpierw

podsłuchiwali

nas

pod

SA – Sturmabteilung, Oddziały Szturmowe NSDAP.
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naszymi

oknami,

przychodzili

niespodziewanie szukając Wiktora, a teraz nieoczekiwanie chcieli znowu się do
nas zbliżyć. Reszta mniejszości etnicznej z naszej okolicy, ci, którzy siali terror i
nieszczęście, także ponownie chcieli się z nami zaprzyjaźnić.
Nasz znajomy policjant, pan Venzell, który miał takie same odczucia wobec
Niemców, jak i Polaków, powiedział nam, że naziści bardzo szybko posuwali się w
głąb Rosji, oraz że pojmali wielu więźniów. Nasze morale ponownie spadło.
Mniejszość etniczna znowu zmieniła swoje oblicze, konkretnie nasz sąsiad.
Rozkazano nam przybyć na spotkanie i jak zwykle słuchać propagandy,
maszerować i śpiewać, tyle że tym razem mieliśmy się gromadzić również w
niedzielne popołudnia. Po kilku tygodniach zaczęliśmy nazywać te spotkania
„zebraniami komików”. Bywało, że naprawdę mieliśmy niezły ubaw, podczas gdy
twarze fanatyków spływały łzami złości. Niektórzy starsi Niemcy mieli rozkaz
dołączyć do nas, zwłaszcza ci, którzy nie wykazywali dosyć entuzjazmu w
okazywaniu swojej niemieckości i próbowali ukrywać swoją niemiecką tożsamość
przed nami, Polakami. Zazwyczaj było nas tam około osiemdziesiąt osób, po
połowie Polaków i Niemców. Zaczynaliśmy od maszerowania. Gdy na drodze był
jakiś brud lub kałuża, szliśmy naokoło. Po drugiej stronie szeregu dla odmiany
przeskakiwano przez różne przeszkody. Ludzi, którzy nas obserwowali zaczynali
się śmiać, przez co nasi fanatyczni przyjaciele biegali od końca do końca,
zdzierając gardła z frustracji. Gdyby tam byli tylko Polacy, byłoby inaczej, nie
odważylibyśmy się tak zachowywać.
Najlepsza część nadchodziła gdy kazali nam śpiewać – wszyscy fałszowali,
niektórzy śpiewali nie te wersy co trzeba. Zaczynaliśmy się kłócić, że niektórzy
śpiewają w zbyt wysokiej tonacji, inni za szybko, tylko po to, żeby udawać, że
bierzemy to wszystko na poważnie. Oni zaś robili się sini ze złości. Ci, którzy to
obserwowali z boku, pękali ze śmiechu.
Podczas gdy niemiecka inwazja na Rosję postępowała na korzyść Niemców,
zaczęła się nowa fala aresztowań i terroru. Ludzie znowu zaczęli znikać, zabierano
ich w nocy z domów i rozstrzeliwano. Nasza lokalna mniejszość etniczna
odżywała, ale tym razem zmienili taktykę. Znajdowano trupy, ale nigdy nie byli to
ludzie z okolicy, więc nie byliśmy w stanie ich rozpoznać. Gdy ktoś z naszego
regionu znikał, zawsze zabierali go jacyś nieznajomi, nigdy ktoś, kogo byśmy
znali. Martwi nie mieli przy sobie żadnych dokumentów ani rzeczy osobistych,
przez co bardzo trudno czy nawet niemożliwe było ich identyfikować.
Jako, że niemieccy żołnierze stacjonowali w okolicy, czasami w weekendy
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wybieraliśmy się do restauracji na piwo. Jednak decydowaliśmy się na to tylko
wtedy, gdy w środku siedzieli jacyś żołnierze. Wiedzieliśmy wtedy, że jesteśmy
bezpieczni. Pewnej soboty, gdy wszedłem do restauracji z kolegą, zobaczyłem w
środku sporo wojskowych; jeden z nich siedział tam z dziewczyną, którą znałem, i
zapytał czy zechcemy się dosiąść. Bawiliśmy się doskonale do czasu, gdy do
restauracji wszedł członek mniejszość etnicznej ubrany w mundur SS. Mój
znajomy wstał, był przestraszony i chciał wyjść, lecz żołnierze nalegali, żebyśmy
pozostali. Opowiedziałem wówczas będącej z nimi dziewczynie, że obecny ze mną
kolega był przed wojną zarządcą nieruchomości we wsi, ale ich właściciel został
zastrzelony przez członka mniejszości.
Niektórzy żołnierze szukali zaczepki, bardzo chcieli się pokłócić albo nawet
pobić z tymi ludźmi, zwłaszcza ubranymi w mundury. Esesmani nie mogli
spożywać alkoholu i żołnierze wiedzieli o tym. Aby znaleźć powód do kłótni, jeden
z żołnierzy zaproponował esesmanowi drinka. Jednak, oczywiście, ten odmówił
mu tłumacząc dlaczego nie może się napić. Wówczas żołnierz wstał i zaczął
krzyczeć, że być może za kilka tygodni będzie za niego walczyć w Rosji, a on śmie
odmawiać mu drinka. Po czym rzucił mu kieliszkiem w twarz. Esesman, co nie
stanowiło większego zaskoczenia, wyszedł z knajpy jeszcze szybciej niż tam
wszedł. Bałem się tego wieczora wracać sam do domu, więc jeden z żołnierzy
zaproponował, że mnie odprowadzi.
Gdy dochodziłem do domu, zauważyłem czterokołowy powóz konny i
sześciu mężczyzn, wśród których był nasz sąsiad Labott. Oparli oni drabinę o
ceglany pomnik Maryi i Jezusa z metalowym krzyżem. Obserwowałem ich przez
kilka minut, by pokazać sąsiadowi, że widzę, co robią. Jeden z nich uderzył w
krzyż młotkiem i zawołał: „Dzięki Bogu, luzuje się”. Byli oni teraz tak zachwyceni
sukcesem Hitlera w Rosji, że Bóg tak naprawdę dla nich już nie istniał. Większość
świątyń w naszej okolicy zostało zrównanych z ziemią, a nasi rolnicy musieli
sprzątać pozostałe po nich gruzy. W miejscach, gdzie mieszkali członkowie
niemieckiej mniejszości, którzy byli katolikami, wandale napotykali opór i byli
wyganiani.
W naszym mieście rodzinnym stoi wielki pomnik Jezusa z wyciągniętą ręką.
Tego nie ruszali, ponieważ, jak twierdzili, Jezus mówi na nim „Heil Hitler”.
Sposób, w jaki niszczyli świątynie był przerażający. Przypominało mi to szkolne
czasy, gdy uczyłem się o Mongołach i Tatarach (lub Kozakach), którzy mordowali
głównie Żydów i palili kościoły. To się znowu działo, tym razem w zdawałoby się
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cywilizowanym społeczeństwie. Miałem wrażenie, że ktoś mnie ciągle wali w głowę
młotem kowalskim, a w tym samym czasie pokazuje gałązkę oliwną i prosi, abym
do nich dołączył.
Niemcy zaczęli poszukiwać młodych chłopców, którzy mieli dołączyć do
hitlerowskiej młodzieżówki. Oczywiście dla chłopców było to spełnieniem marzeń,
bo mogli dzięki temu strzelać ostrą amunicją. Jeśli którykolwiek z nich nie
pojawił się na spotkaniu, pytano go dlaczego tak się stało. Gdy okazało się, że
zabraniał mu ojciec, wówczas niektórzy z przewodniczących grup odwiedzali
opornych rodziców, dotkliwie ich bili i mówili, aby nie mścili się na swoich
synach, ani na nich nie donosili. W przeciwnym przypadku, mogłoby się stać coś
gorszego.
Z powodu wojny z Rosją, Niemcy starali się powiększać swoje zasoby
ludzkie i zwrócili się do nas o pomoc. Na naszym kolejnym spotkaniu
propagandowym powiedzieli nam, że wszyscy, którzy mieszkają w korytarzu
(Prusach Zachodnich) są uważani za Niemców i mogą złożyć wniosek o niemieckie
obywatelstwo. Chcieli abyśmy do nich dołączyli i wspólnie budowali nowe Niemcy,
oraz, byśmy mogli wyzwolić się z amerykańskiego kapitalizmu i wyzysku. Dzięki
tej ofercie staliśmy się jeszcze bardziej zjednoczeni i jeszcze bardziej im przeciwni.
Ze względu na to, iż nie było żadnej reakcji na ich apel i nie znalazł się żaden
śmiałek, zastanawialiśmy się, co będzie dalej.
Nadchodził wrzesień 1941 roku. Zaczynały się żniwa. Jako, że z Janem nie
byliśmy zawaleni robotą w lesie, dostaliśmy pozwolenie, aby przez kilka tygodni
pomagać wujowi Frankowi ze zbiorami. Była to przyjemna zmiana, a my byliśmy
w jowialnym nastroju. Za każdym mężczyzną z kosą szła dziewczyna wiążąca
snopki. Nie popracowałem tam jednak długo. Rost, który mieszkał w sąsiedniej
wiosce i który przejął od polskiej rodziny Narlochów małe gospodarstwo,
restaurację i sklepik, poprosił mnie o pomoc. Pamiętałem, że rodzina Narlochów
straciła trzech synów, których wywieziono do obozu koncentracyjnego. Oczywiście
nie miałem innego wyjścia niż pójść do tej pracy. Razem z Rostem złapaliśmy za
kosy. Jego córka Trutchen (która była bardzo ładna, ale miała krótkie i krzywe
nogi i sięgała mi zaledwie do pachy) wraz z drugą dziewczyną szły za nami i
wiązały snopki. Rost wyglądał dokładnie jak Groucho Marx, nie trzeba było nawet
go charakteryzować, tylko wsadzić mu w usta cygaro.
Jeśli chodzi o pracę, to na każde moje zamachnięcie kosą, on wykonywał
trzy. Wiecznie na niego czekałem. To była najprostsza praca, jaką kiedykolwiek
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wykonywałem. Zaczynało mi się podobać. W trakcie przerwy obiadowej zawsze
dostawałem dwa piwa i wódkę. Żona Rosta tak bardzo chciała być swatką, że jej
własna córka musiała ją powstrzymywać.
Pewnej nocy, gdy dotarłem do domu, panowała tam niespotykanie miła
atmosfera. Przyszła paczka, a w niej tysiąc marek. Paczka ta zawierała również
pół kilograma kawy i liścik o treści: „Wszystko dobrze – Szymon”. Było to imię
mojego brata Wiktora, które nadano mu, gdy wstąpił do zakonu. Modlitwy mojej
matki zostały wysłuchane. Była ona osobą ogromnej wiary. Ze względu na to, iż
gestapo przestało przychodzić do nas i go szukać, zaczynaliśmy się martwić, że
został złapany. Dzięki tej paczce mieliśmy już spokój z pieniędzmi, a dodatkowo
mieliśmy tak cenną kawę, którą mogliśmy dać naszym protektorom. Wszyscy byli
szczęśliwi. Wydawało się, że słońce świeciło jaśniej tego dnia.
Opowiedziałem moim rodzicom o niemieckiej rodzinie, której pomagałem
przy żniwach, szczególnie zaś o starszej pani, która chciała wyswatać mnie i
swoją córki Trutchen. Przekonywała mnie, że Trutchen była bardzo dobrze
wyedukowana w szkole handlowej i że kiedyś przejmie rodzinny biznes. Matka
Trutchen, patrząc wymownie na mnie i na nią, komentowała: „Już czas Trutchen,
abyś zaczęła myśleć poważnie”. Drażniłem moją matkę, że pewnego dnia może
mieć konkurencję w branży spożywczej. Wszystko, co musiałem zrobić, to
oświadczyć się Trutchen! Matka kazała mi przestać opowiadać bzdury i myśleć
poważnie.
- Jak już chcesz się oświadczać to oświadcz się dobremu Panu i obiecaj mu, że
będziesz prowadził lepsze życie.
Poczułem się zakłopotany. Nie miałem zamiaru zaczynać romansu z Trutchen, ale
z drugiej strony nie chciałem robić sobie wrogów.
Myślałem, że gdy skończą się żniwa, jej matka się uspokoi, ale tak się nie
stało. Zaczęły razem z Trutchen odwiedzać nas po drodze z miasta do domu. Nie
przeszkadzało mi to w zasadzie, choć zawsze musiałem przenosić się do
gościnnego pokoju, a matka Trutchen zaczynała swoje swatanie.
Pewnego dnia tak bardzo się zezłościłem, że mógłbym ją udusić.
Siedzieliśmy w barze, gdy ktoś wszedł do środka. Zdałem sobie sprawę, że był to
nowy zarządca gospodarstwa odebranego prawowitemu właścicielowi, który po
godzinach tortur został rozstrzelany w Dolinie Śmierci. Matka Trutchen podeszła
przywitać się z nim. Pochodził z Berlina, więc było czymś naturalnym dla niego,
aby wypytać się o to, jakie było życie niemieckiej mniejszości etnicznej przed
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wojną. Musiał być w szoku słuchając co ona mu opowiadała. Zatrwożyło mnie z
jaką łatwością ktoś może opowiadać takie kłamstwa. Mówiła: „Nie mogliśmy
posiadać żadnej własności. Wydawano nam bony na ubrania, buty i jedzenie. Nie
mogliśmy nigdzie dostać cukru ani żadnych słodyczy. Nasze kościoły były
zamknięte. Nie mogliśmy wysłać dzieci do szkoły”.
Gdy jej słuchałem, myślałem o tych wszystkich nikczemnych kłamstwach,
którymi karmieni są Niemcy. Ten mężczyzna zapewne wrócił do Berlina i
powtarzał te wszystkie historie, podczas gdy tak naprawdę rzeczywistość była
całkowitym ich przeciwieństwem. Największe nieruchomości i gospodarstwa
należały do nich, do mniejszości etnicznej. To samo dotyczyło największych
sklepów w mieście. Trutchen skończyła przecież szkołę handlową w Chojnicach.
To właśnie przez ludzi takich jak jej matka i przez to, że opowiadali podobne
bajki, zaczęło się to całe nieszczęście i nienawiść skierowana w nas. Przez to, że
tak często je powtarzali, sami zaczynali w nie wierzyć. Wracając do domu, nie
mogłem się pogodzić z tym, co usłyszałem. Opowiedziałem wszystko rodzicom, a
oni tylko spojrzeli na siebie z przerażeniem. Po raz pierwszy zobaczyłem jak mój
ojciec gotuje się ze złości. Powiedział tylko: „Rozliczymy się z nimi po wojnie”. Jak
zwykle wtrąciła się moja matka, mówiąc: „Ani ty, ani nikt z nas nie będzie się z
nimi rozliczał. Lepiej pomódl się za tę kobietę. To może bardziej pomóc.
Dziękujmy też za to, że żyjemy i jesteśmy razem, oprócz Wiktora, ale on także
musi żyć, skoro wysłał nam tyle pieniędzy. Przysłużą się one nie tylko dla nas, ale
też dla naszych relacji tutaj. Będziemy mogli teraz być bardziej pomocni”.
Nasze koneksje przynosiły mi najwięcej satysfakcji. Czasami przychodził do
nas jakiś rolnik, chcąc wymienić jakieś produkty na inne. Często potrzebowano
też czegoś z miasta. Mając kilka kilogramów masła i kawałek wędzonej szynki
można było załatwić naprawdę bardzo wiele. Największe ryzyko wiązało się z
transportem nabytych dóbr do domu. Gdyby policjanci znaleźli zakazane towary,
natychmiast wysłaliby handlarza do obozu koncentracyjnego. Uniknąć takiej
ewentualności pomagały właśnie nasze układy z policją. Tak długo dopóki ja
siedziałem na wozie, funkcjonariusze przymykali oko na jego zawartość i mówili
tylko: „Heil Hitler, panie Stoltman”. Odpowiadaliśmy „Heil Hitler” i jechaliśmy
dalej. Gdy zatrzymywał nas policjant, którego nie znałem, wysyłał on raport do
szefa policji, pana Radatza, lecz on go lekceważył. W ciągu kilku dni przychodził
do nas i dawał nam o tym znać. Oczywiście wiedzieliśmy co to oznaczało –
oczekiwał czegoś w zamian. Nie było wtedy problemu, aby mu trochę
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posmarować.
Nie mieliśmy problemów finansowym dzięki dochodom mojej matki, która
jako położna brała od niemieckich rodzin pełną stawkę; mieliśmy też niewielkie
zyski ze sklepu, a teraz także pieniądze, które dostaliśmy od Wiktora. Jednak
ciągle była ta przygnębiająca niepewność jutra.
Ponieważ brakowało jedzenia najbardziej surowa kara czekała na tych,
którzy handlowali na czarnym rynku. Gdy cię złapano, choćby tylko z pół
kilograma masła, sytuacja była bardzo poważna. Czasami ktoś ubijał świnię i
próbował zachować całą tuszę dla siebie. To było bardzo poważne przestępstwo,
za które groziła wysyłka do obozu, a nawet egzekucja.
Zdecydowałem, że ponownie wrócę do pracy w lesie. Musiałem jednak
dojeżdżać rowerem osiem czy dziewięć kilometrów. Podjąłem pracę dla Edka,
mojego przyszłego szwagra. To wydawało się najbezpieczniejsze rozwiązanie. Nikt
z nas wtedy nie pracował. Nie pasowało to naszej lokalnej mniejszości etnicznej.
Ale, mimo że znaliśmy szefa urzędu pracy, nie korzystaliśmy z tej przyjaźni i
pozostawaliśmy bez pracy.
Odwiedził nas nadleśniczy, pan Hengst, który był zaprzyjaźniony z moim
ojcem - obydwaj byli myśliwymi. Ostrzegł mojego ojca, że powinienem chodzić na
wszystkie coniedzielne spotkania, podczas których ten fanatyczny zawiadowca
organizował marsze i śpiewy. Przez chwilę myśleliśmy, że zapomniał on o tych
zebraniach gdy Niemcy najechały na Rosję, ale dzięki sukcesom odnoszonym
przez nazistów, znowu odżywał. Świadomie nie chodziłem na „zgromadzenie
komików” i byłem również świadomy konsekwencji, które by nastąpiły gdyby po
mnie przyszli. Mogli mnie wykończyć w jedną noc w jakiejś leśnej plantacji, zrobili
tak przecież z wieloma osobami. Znowu więc co niedzielę braliśmy udział w
występach.
Odbijałem to sobie poprzez moją pracę w leśnictwie. Pracowałem z dwoma
Polakami, którzy utrzymywali się ze swoich zarobków w lesie. Dogadaliśmy się, że
będę się z nimi dzielił moją pensją, gdy tylko będą pracowali za mnie. Dawałem
im równowartość trzech dniówek w ciągu tygodnia oraz papierosy. W wolnym
czasie jeździłem na rowerze po niemieckich gospodarstwach, które znajdowały się
dalej od naszego domu tak, aby mnie nie rozpoznano. Kupowałem drób, masło i
od czasu do czasu dorodną świnię.
Zdobyliśmy adres kryjówki Wiktora na Górnym Śląsku i zaczęliśmy wysyłać
mu paczki. W tym czasie dawaliśmy dużo łapówek, dzięki czemu pomagaliśmy
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potrzebowaliśmy zaopatrzenia. Musiałem być jednym z największych przestępców
na czarnym rynku. Często późnym wieczorem zabijałem świnię w naszym
gospodarstwie, podczas gdy policja pilnowała domu na ewentualność, gdyby mieli
pojawić się jacyś niespodziewani goście.
Gdy już wydawało mi się, że jestem dobrze chroniony, dostałem list z
wezwaniem do urzędu pracy. Znowu wysłali mnie do pracy na gospodarstwie.
Byłem pewien, że będę mógł pracować w okolicy, ale coś poszło źle. Znowu
znalazłem się w Niemczech, około trzydzieści kilometrów od granicy. Co teraz?

ROZDZIAŁ 10
Gdy przyjechałem na farmę dowiedziałem się, że mieszka tam starsza para
o nazwisku Wegner wraz z synem przed trzydziestką oraz dwoma chłopakami w
moim wieku: 22 i 23 lat. Nie mogłem pojąć dlaczego na takim małym
gospodarstwie była potrzebna dodatkowa pomoc. Jeden z chłopców pochodził z
sąsiedniej wioski. Byłem dość zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że jest Niemcem.
Wiedzieliśmy, że wiele osób zmieniało narodowość, lecz często to ukrywali.
Chłopiec właśnie dostał wezwanie do wojska, drugi z nich też szedł do armii. Nie
dziwne, że nie mogłem się z nimi dogadać.
Pewnego ranka przy śniadaniu zacząłem ich drażnić mówiąc:
- Musicie być dumni z tego, że będziecie mieli przywilej walki o waszą ojczyznę.
Postarajcie się nie przynieść wstydu niemieckiemu mundurowi, skoro już
zmieniliście obywatelstwo.
Willie Wegner, syn gospodarza, który był członkiem SS, zawołał z pokoju obok:
- Wystarczy, Dominiku.
- Nie miałem nic złego na myśli – odpowiedziałem.
- Daj im spokój, oni nie potrzebują żadnych wykładów od ciebie.
Spaliśmy z tymi dwoma chłopakami w jednym pokoju. Po kilku dniach jeden z
nich wyjechał. Ten drugi został ze mną jeszcze przez dwa tygodnie, ale mało ze
sobą rozmawialiśmy. Miałem wrażenie, że chciał się ze mną bić, ale obawiał się,
że chyba byłem dla niego za silny.
Było między nami tak wiele tarć, że zdecydowałem w weekendy jeździć na
rowerze do domu, aby uspokoić sytuację. Inaczej na pewno coś niefortunnego by
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się wydarzyło. Gdy podczas mojej pierwszej wizyty przyjechałem do centrum
miasta, teren wokół kościoła wyglądał jak ul. Na schodach kościoła esesmani
kłócili się z oficerami z Wermachtu. Niebawem, ku swojemu przerażeniu,
dowiedziałem się o co chodzi. Była to rocznica dnia, w którym polska armia,
wycofując się przez Bydgoszcz, została ostrzelana przez cywili. W odwecie, po
ponownym zdobyciu terenu, Polacy zabrali wówczas wielu mężczyzn na peryferia
miasta i tam rozstrzelali. Teraz, aby upamiętnić tę okazję, Niemcy mieli zamiar
wziąć

dwóch

przypadkowych

mężczyzn

do
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Byli
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niezadowoleni z powodu liczby niewinnych osób, które rozstrzeliwali co miesiąc w
lesie i nam zostawiali, abyśmy ich pochowali. Teraz, aby spowodować jeszcze
większy chaos, zdecydowali się najechać na kościół.
Był to błąd, gdyż co niedzielę były tam setki niemieckich żołnierzy, którzy
uczęszczali na msze; w tym bardzo wysokiej rangi oficerowie. Gdy esesmani w
hełmach i z karabinami weszli do kościoła, oficerowie Wermachtu powiedzieli im,
że jeśli natychmiast nie wycofają swoich ludzi, to wezwą żołnierzy, aby ich
aresztowali. My, jako gapie, mieliśmy nadzieję, że zaczną się kłócić między sobą.
Wierzyliśmy, że zrobi się z tego większa afera, ale bez skutku. Esesmani rozbiegli
się jak tylko usłyszeli o aresztowaniu. Było dla nas oczywiste, że armia i SS za
sobą nie przepadają.
Życie było spokojniejsze dzięki temu, że wojsko przebywało w mieście.
Mogliśmy iść do restauracji lub kawiarni bez strachu, a żołnierze chętnie
zawierali z nami znajomości. Esesman nie wszedł do knajpy, gdzie przebywali
akurat żołnierze. Niektóre polskie rodziny były tak wdzięczne ze tę przyjaźń, że w
zamian zapraszali ich do swoich domów, a ci nie odmawiali. Korzystaliśmy z tego,
że mogliśmy rozmawiać bardziej swobodnie i opowiadaliśmy im jak traktuje nas
nasza lokalna mniejszość etniczna.
Pamiętam żołnierzy, którzy przyjechali z Kolonii. Gdy usłyszeli o tej historii
z SS w kościele, powiedzieli nam, że podobne historie zdarzały się u nich w domu.
Mój ojciec zareagował podobnie na kłótnię SS i wojska pod kościołem – był
również zawiedziony, że nie doszło do bijatyki. Moja matka z kolei chwaliła
bohaterskich oficerów Wermachtu i jak zwykle powiedziała: „Módlmy się za SS”.
Ale nie wydaje mi się, abym był w stanie znaleźć odpowiednią modlitwę na ich
temat.
Bałem się wracać na rolę. Moja siostra Maria również próbowała uwolnić się
od rodziny profesora, ponieważ ją też źle traktowano.
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W gospodarstwie najbardziej nie lubiłem doić krów. Kopały mnie, a moje
tłuste ręce kleiły się i czasami więcej mleka było na mnie niż we wiadrze! Czasami
z rana pomagała mi córka Wegnerów, Lucy. Szybko się zaprzyjaźniliśmy. Jej mąż
był na froncie w Rosji. Wszystkie te biedne samotne kobiety wykazywały objawy
głodu miłosnego. Narodowość jakoś im nie przeszkadzała. W nocy Lucy
przychodziła do mnie do pokoju i przez drzwi szeptała „Dobranoc”.
Naszego sąsiada odwiedzała dziewczyna z Berlina. W środku nocy
paradowała ona przed naszym domem, zawsze z kijem schowanym za plecami, za
który przekładała łokcie tak, abyśmy lepiej widzieli jej cycki. Zawsze gwizdała
melodię znanej piosenki „Wróć, czekam na ciebie, ty jesteś mój”. Zawsze
myślałem sobie: „Gdyby tylko SS było chociaż o połowę bardziej miłe, to byśmy
się lepiej dogadali i nie musielibyśmy się tyle martwić w życiu”.
Pewnej nocy, zamiast wyszeptania „Dobranoc” jak zwykle, Lucy otworzyła
drzwi mojego pokoju. Zanim udało mi się cokolwiek powiedzieć, zamknęła je za
sobą. Powiedziałem jej, że gdyby jej brat Willie się o tym dowiedział, zastrzeliłby
mnie.
„Powiesz mu o tym Dominiku?” zapytała uśmiechając się, bo wiedziała, że
nie śmiałbym. Tak czy siak Williego nie było, bo wyjechał na jedno ze swoich
cotygodniowych spotkań. Opowiedziałem jej o napięciu między mną a nim, na co
ona odparła, że gdybym troszeczkę bardziej się postarał, mógłbym zostać. Praca
nie była trudna. Zacząłem się śmiać... na zewnątrz znowu było słychać gwizdy.
Lucy dała mi do zrozumienia, że gdybym był dla niej milszy, ogrzałaby mnie i
pomogła w dojeniu krów. Wiedziała, że nienawidzę tej roboty. Obiecałem, że
spróbuję dogadać się z jej bratem.
Zaczęło świtać, gdy Lucy wyszła. Gdy tylko zostałem sam, wziąłem duży łyk
herbaty z tytoniu, którą przygotowałem sobie dzień wcześniej. Była okropna.
Specjalnie chciałem zwymiotować po to, aby dostać zwolnienie lekarskie
stwierdzające, że nie mogę tego dnia wykonywać ciężkiej pracy. Ale nie byłem
przygotowany na prawdziwe skutki. Zaczęło mi się kręcić w głowie. Sprawdziłem
sobie puls, na początku w ogóle nie mogłem go wyczuć. Wtedy poczułem ciężkie
uderzenia. Miałem przerażające uczucie jakby moje serce chciało pompować, ale
nie mogło przepchnąć nikotynowego płynu przez moje żyły. „Błagam Boże, pozwól
mi przeżyć” - modliłem się w panice. Moje tętno zaczęło się uspokajać. Udało się,
choć przez chwilę myślałem, że jestem skończony!
Pół godziny później poczułem jakby ktoś wylał na mnie wiadro wody. Byłem

93

cały mokry od potu. Krótko przed siódmą, o której zwykle zaczynałem pracę,
zszedłem na dół powiedzieć, że źle się czuję i zapytałem, czy mogę iść do lekarza.
Willie zgodził się. Podejrzewam, że zadzwonił też do lekarza, bo ten nie był wobec
mnie zbyt współczujący.
Dał mi dwa dni wolnego, bo byłem naprawdę w złym stanie. Wszystko przez
moją tytoniową herbatę. Później zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem: gdyby
lekarz się dowiedział, oznaczałoby to dla mnie kulkę w łeb. Aby zakamuflować
moją intrygę zaproponowałem, że pomogę przy dojeniu i w obcinaniu kijów do
stogów w stodole. Po południu, gdy pomagałem przy dojeniu, Lucy podziękowała
mi szerokim uśmiechem. Wierzyła, że staram się zaprzyjaźnić z Willim. Biedna,
droga Lucy, gdyby tylko wiedziała o moich myślach. Mój plan polegał na tym, że
Willie tak się mną zmęczy, że będzie chciał wysłać mnie do domu. W końcu udało
mi się, ale musiałem za to zapłacić. Przez mój własny upór prawie udało mu się
mnie wykończyć.
Pewnego popołudnia, już po moim chorobowym, poszliśmy z Willim na pole
po dużą ilość liści ziemniaków. Ja ładowałem, podczas gdy Willie je przerzucał.
Poprosił mnie abym wziął lejce i zabrał ładunek do gospodarstwa na ściółkę dla
bydła. Pole było dość strome, więc zdecydowałem prowadzić konie pod kątem. W
ciągu kilku sekund większość ładunku była na ziemi, ale szedłem dalej z tym, co
zostało.
Przechodząc przez bramę, zepsułem uchwyt od niej. Tego było już za wiele
dla Williego. Kazał mi zwolnić konie i odprowadzić je do stajni. Nagle poczułem
ukłucie z tyłu głowy, a zaraz potem uczucie wrzenia w niej. Położyłem rękę na
głowie i poczułem krew. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, co się stało.
Rozejrzałem się i zobaczyłem Williego z pianą na ustach oraz Lucy i jej matkę,
które próbowały go powstrzymać aby już nic mi nie zrobił. Gdyby nie one, na
pewno wąchałbym kwiatki od spodu i kłócił się ze świętym Piotrem aby mnie
wpuścił. Pomyślałem, że jednak Piotr był wystarczająco zajęty przez tych
wszystkich Niemców z wojennych frontów, walących we wrota Niebios, i tych
wszystkich niewinnych cywilów, których Niemcy do niego wysyłali. Dobry Pan
musiał zdecydować, że jeszcze nie nadszedł mój czas i widocznie dobrze robiłem
denerwując ich.
- Idź do studni ty przeklęty polski psie i umyj się – krzyknął Willie.
Poszedłem się myć, a on wyzywał mnie za całe zło świata. Byłem wściekły i
bałem się, że Willie pójdzie zaraz do domu po swój rewolwer i mnie zastrzeli.
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Gdyby rzeczywiście próbował to zrobić, to nawet modlitwy mojej matki by mi nie
pomogły. Jak zwykle powiedzieliby, że jest „o jednego polskiego pieska mniej”. To
było ich ulubione przezwisko na nas. Oczywiście wiedziałem, że sam się o to
wszystko prosiłem.
Po umyciu się poszedłem do swojego pokoju, zaś matka z córką zostały na
podwórku rozmawiając z Willim. Dwie panie z domu socjalnego przyszły po
mleko, a gwiżdżąca dziewczyna z Berlina obserwowała wszystko z ulicy. Budynek
gospodarczy stał blisko niektórych domów socjalnych. Poczułem się troszkę
pewniej, bo wydawało mi się, że nie będzie śmiał strzelać do mnie na oczach tych
wszystkich osób. Czułem jak krew spływa mi po szyi i pomyślałem sobie, że ktoś
mi zaraz da bandaż na ranę. Idąc do pokoju zdecydowałem, że tej nocy ucieknę
stamtąd. To był wieczór, gdy Willie szedł na swoje spotkanie SS.
Przebierając się na górze nie mogłem uwierzyć ile mam siniaków na plecach
i ramionach. Bolało mnie całe ciało i coś jakby paliło w głowę. Spakowałem
wszystkie rzeczy, które uznałem za potrzebne. Musiałem tylko czekać na
odpowiedni czas. Słyszałem jak się na dole kłócą i próbują przekonać Williego,
żeby nie szedł na zebranie, bo wówczas ucieknę. Poszedł jednak w końcu,
przedtem powiedział im, żeby do niego zatelefonowały gdybym opuścił teren
gospodarstwa. Jak tylko wyszedł, Lucy i jej matka przyszły do mnie na górę.
Przyniosły ze sobą trochę ciepłej wody, aby obmyć moje rany. Biedna Lucy.
Wydawało mi się, że chciała porozmawiać, ale ze względu na jej matkę
wymieniliśmy tylko kilka spojrzeń pełnych żalu. To w końcu one powstrzymały
Williego przed pobiciem mnie, gdy nieprzytomny leżałem na ziemi.
Gdy wyszły, czekałem aż zapadnie cisza. Obawiałem się, że Lucy może do
mnie zajrzeć po drodze do swojego pokoju. Przez to na pewno nie mógłbym uciec.
Wcześniej powiedziała mi, że będzie do mnie przychodzić za każdym razem, gdy
Willie będzie na zebraniu SS.
Zacząłem powolutku schodzić po schodach. Panowała przejmująca cisza,
przeszedłem koło drzwi kuchennych. Zamknąłem zewnętrzne drzwi. Tylko kilka
metrów w lewo i będę w oborze. Słyszałem, że ktoś za mną idzie. Co teraz?
Otworzyłem drzwi od toalety z tyłu obory, ale zrobiłem błąd rzucając torbę do
chlewu. Świnie zaczęły ją ciągnąc. Ktoś włączył światło. Siedziałem na sedesie i
ujrzałem cień starszego mężczyzny, który schylił się po moją torbę, po czym
prawie biegiem udał się do domu.
Moje życie było bardziej cenne niż moje ubrania, więc zacząłem uciekać.
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Przekroczyłem ulicę i wbiegłem na strome, zaorane pole o długości mniej więcej
trzystu metrów. To niesamowite, ile można mieć siły i jak bardzo można być
szybkim, gdy stawką jest życie. Nawet chart by mnie nie dogonił! Starałem się
biec pośrodku między rzeką Brdą a drogą, która biegła praktycznie równolegle do
granicy z Polską. Byłem niesamowicie wyczulony na każdy dźwięk, ciągle
oglądałem się za siebie.
Nagle zobaczyłem z tyłu, w dość dużej odległości, dwa światła. Położyłem się
na brzuchu na liściach kukurydzy, które rolnicy zbierali dla swojego bydła.
Minęły mnie dwa rowery. Słyszałem jak Willie coś mówi i przeklina. Nie chciałem
nawet myśleć o tym, co by się stało, gdyby mnie złapał. Poczekałem aż się oddalą,
po czym znowu zacząłem biec. Już prawie im uciekłem. Było bardzo ciemno, więc
musiałem uważać, aby zachowywać odległość od ich świateł na rowerach. Biegłem
i koncentrowałem się na tych dwóch rowerach, przez co prawie wpadłem na
dwóch mężczyzn koszących owies. Nie spodziewałem się, że ktoś będzie robił coś
takiego tak późno w nocy. Położyłem się około trzydzieści metrów od nich i
czekałem.
Przerażała mnie myśl, że będą dalej kosić i w końcu na mnie wpadną.
Zanim opuściłem gospodarstwo, ubrałem kąpielówki w razie gdybym musiał
przedzierać się przez rzekę. Ściągnąłem teraz spodnie. Ci mężczyźni zatrzymali się
jakieś piętnaście metrów ode mnie i zaczęli ładować owiec na wóz. Gdy tam
czekałem, znowu przejechały obok mnie dwa rowery. Cóż za ulga! Gdy również
rolnicy odjechali, miałem całą noc dla siebie i mogłem się zrelaksować.
Przez ostatni kilometr trzymałem się blisko rzeki. Podłoże było tam bagniste
i podmokłe, często zapadałem się po pas w błocie. W końcu ujrzałem most i moją
ojczyznę. Około czterysta metrów od mostu mieszkała znajoma rodzina. Była
trzecia nad ranem. Zapukałem do drzwi, dali mi zupę i chleb, po czym ruszyłem
dalej. Czułem się bardziej bezpiecznie. Od domu dzieliło mnie tylko dwadzieścia
pięć kilometrów, w większości po drodze był las. Tylko ostatnie kilkaset metrów
musiałem pokonać przez rów. Ze względu na naszego niemieckiego sąsiada
musiałem poczekać, aż znowu zapadnie zmrok. Widziałem jak moja siostra
wchodzi i wychodzi z domu. Gdy zrobiło się ciemno, przebiegłem przez drogę i
podsłuchiwałem pod oknem czy są u nas w domu jacyś goście.
Gdy otworzyłem drzwi rodzice, siostry i bracia popatrzyli na mnie ze
zdziwieniem. Zanim zacząłem opowiadać o tym, co się stało, porządnie opatrzyli i
zabandażowali moją ranę. Ojciec nie mógł uwierzyć, że udało mi się pokonać tak
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daleki dystans w tak krótkim czasie.
Podjęliśmy decyzję, że ukryję się na chwilę u wuja Franka, a moja matka
pójdzie porozmawiać z szefem urzędu pracy. Wkrótce doszły do mnie dobre
wieści, mogłem zostać w domu i nie musiałem się ukrywać. Gdyby ktokolwiek po
mnie przyszedł, zabrano by mnie na komisariat, ale było to bezpieczne
rozwiązanie, bo znaliśmy się z szefem policji. Pan Reinke obiecał, że napisze
skargę do rolnika, mówiącą o tym, że już więcej nie dostanie żadnego pracownika
z tej okolicy po tym jak mnie potraktował. Oczywiście to wszystko było możliwe
dzięki naszemu łapówkarstwu. Gdyby nie to, zostałbym wysłany do miejsca, które
my nazywaliśmy obozem koncentracyjnym, a Niemcy mówili na nie jednostka
szkoleniowa. Bez względu na nazwę, niewiele osób stamtąd wracało.
W domu wieści nie brzmiały zbyt optymistycznie, słyszeliśmy, że Niemcy
odnosiły sukcesy w najeździe na Rosję. Dzięki temu gestapo i mniejszość etniczna
byli coraz odważniejsi. Krążyły plotki, że wszyscy rolnicy będą wywiezieni do
obozów, a na ich miejsce mają przyjechać rodziny kozackie, które były bardzo
proniemieckie, a ich synowie walczyli ramię w ramię z niemieckimi żołnierzami.
Wróciłem do pracy w lesie razem z Edkiem i tymi samymi dwoma żonatymi
mężczyznami. Umowa była taka sama jak wcześniej – dzieliłem się z nimi
zarobkami w zamian za co brałem dwa lub trzy dni wolnego, aby kupować masło,
drób i świnie.
Życie toczyło się dalej. Było coraz więcej aresztowań i wymuszonych
eksmisji.

ROZDZIAŁ 11
Wuj Leonard, który ponosił odpowiedzialność za zniszczenie opancerzonego
pojazdu kolejowego, został wraz z jeszcze jednym mężczyzną aresztowany. Zostali
zabrani do obozu koncentracyjnego Stuthoff. Później ten drugi mężczyzna został
wypuszczony, ponieważ, jak się dowiedzieliśmy, był członkiem niemieckiej
mniejszości. Infiltrował organizację właśnie po to, aby później zdradzić jej
członków.
Po trzech miesiącach poszukiwań, chodzenia od jednego biura SS do
drugiego, gdzie wszyscy oczekiwali na łapówki, w końcu wylądowaliśmy w
Gdańsku, w głównym biurze obozu koncentracyjnego Stutthof. Gdy nareszcie
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wypuścili wuja Leonarda, jeden z oficerów, ten, który dostał najwięcej łapówek,
poradził wujowi, aby dobrze się ukrył, żeby już nie musiał tam wracać. Ach, jacy
oni się robili troskliwi jak im się dobrze posmarowało.
W obozie mój wujek miał za zadanie sprzątanie w lesie. Nazywali ich ekipą
sprzątającą i to oni w końcu lądowali w komorach gazowych, ale najpierw musieli
popracować przy przenoszeniu pni drzew. Przed ostatecznym wyrokiem dostawali
bardzo mało do jedzenia. Przypisana im praca była wyniszczająca zarówno
fizycznie jak i psychicznie.
Razem z nim pracowało wiele Rosjanek, których życie się tam kończyło i
które tak łatwo było zastąpić następnymi osobami. Wiele spośród osób, które
pracowały w tych załogach sprzątających, byli to członkowie organizacji
politycznych, jak również księża z Prus Zachodnich, które Niemcy nazywali
korytarzem. Byli także niemieccy księża i nauczyciele pochodzący z Prus
Wschodnich, jak również wiele osób, które nie miały zbyt wiele szczęścia i
mieszkały obok sąsiadów, którzy żywili wobec nich urazę. W tym wiele
niemieckich rodzin podejrzewanych o antyhitleryzm.
Przez nienawiść naszej mniejszości etnicznej aresztowano tak wiele osób, że
nie było już miejsca, aby zakwaterować więcej więźniów w Stutthof. Aby uspokoić
sytuację, niektórzy zostali wysłani do Niemiec. Duża liczba księży i aresztantów
została skazana na więzienie, czy też, jak my to nazywaliśmy, na „eksterminację”.
Pomiędzy 1940 a 1941 rokiem aresztowano tak wiele osób z wybrzeża
Bałtyku oraz korytarza, że po długich przesłuchaniach musieli wypuścić około
dwa tysiące osób, ponieważ nie było już dla nich miejsca. Ci z ekipy sprzątającej,
którym się nie poszczęściło, a nie byli już w stanie pracować z powodu
wygłodzenia, zostali wysłani do miejsca zwanego „Barakami Smrodu” - dla nich to
był już koniec. Następnie trafiali do krematorium lub komory gazowej. Słuchanie
opowieści wuja było przerażające i przygnębiające. To właściwie wtedy po raz
pierwszy usłyszeliśmy co tak naprawdę działo się za murami pobliskiego obozu
koncentracyjnego.
Wiele osób, które wyszły stamtąd żywe, nie chciało w ogóle o tym
rozmawiać, bali się, że mogą tam znowu wrócić. Cieszyliśmy się z odzyskania
naszego wuja. Przypomniałem sobie o swoich udanych ucieczkach.
Kolega z wioski, który pewnego dnia zniknął, pojawił się na stacji kolejowej
sześć miesięcy później, radosny i pełen emocji, lecz słaby z niedożywienia. Gdy
wszedł na peron od razu zemdlał. Musieli go przez kilkaset metrów nieść do
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domu. Gdy poszedłem go odwiedzić, nie mogłem uwierzyć, że osoba w takim
stanie może ciągle żyć. Nie powiedział ani słowa o Stutthof ani o tym, co tam się
działo.
Najokrutniejsze wydarzenia miały dopiero mieć miejsce. Gdy jeszcze
dochodził do siebie, odwiedził go oficer SS i kazał mu się zapisać jako ochotnik do
niemieckiego wojska. Oczywiście wolał to zrobić niż wrócić do Stutthof. Po
wyszkoleniu trafił do Rosji i tam zginął. Cóż za ochotnik! Od jego siostry
dowiedzieliśmy się, że podpisanie zgody na zaciągnięcie do wojska było
warunkiem jego zwolnienia z obozu.
Krążyły pogłoski, że wszyscy młodzi chłopcy będą zachęcani do zgłaszania
się
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ochotnicy

przyjmowaniu

-

chodziło

niemieckiego

o

polskie

obywatelstwa.

rodziny

przeciwstawiające

Stwierdziłem,

że

poczekam,

się
aż

przyjdzie na mnie czas. W międzyczasie byliśmy zajęci szukaniem bezpiecznego
miejsca dla wuja Leonarda.
Moja matka znała dziesiątki miejsc ukrytych głęboko w lasach, które
należały niegdyś do jej dziadka. Posiadał on duże połacie ziemi. Było tam wiele
jezior, malutkich strumyków i kręta rzeka. Obszar ten zdawał się być idealny na
schronienie. Musieliśmy tylko znaleźć rodzinę godną zaufania. Znaleźliśmy w
końcu miejsce, gdzie udało się wujowi ukryć do końca wojny. Zupełnie przez
przypadek oni również mieli na nazwisko Stoltman. Ciągle czyhały na nas
niespodzianki, nigdy nie mogliśmy się nudzić.
Moja najmłodsza siostra, Maria, powiedziała mi w tajemnicy, że podjęła
decyzję, iż chce uciec ze swojego miejsca pracy. W rodzinie profesora, u którego
pracowała, były dwie dziewczyny w jej wieku. Dzięki moim kontaktom na czarnym
rynku mogłem dla niej załatwić różnorakie ubrania. W konsekwencji moja siostra
pracująca jako służąca była lepiej ubrana od dwóch córek jej pracodawcy.
Pewnego poranka, gdy Maria wyczyściła całej rodzinie buty, córki profesora
rzuciły w nią swoimi i zażądały, aby ponownie je wyczyściła. Powiedziała dość.
Płakała, opowiadając mi o tym. Co teraz, Mario? Obydwoje doszliśmy do
porozumienia,

że

najbezpieczniejszym

miejscem

będzie

dom

naszej

niani

Franciszki.
Wczesnym niedzielnym popołudniem udawałem, że idę do Edka leśnika, a
poszedłem do Franciszki, wziąłem dla niej trochę wędzonego mięsa i inne rzeczy,
w tym pieniądze. Była bardzo zadowolona, że ponownie widzi kogoś z nas, nigdy
nie myślała o tym, że może ją spotkać jakaś kara za ukrywanie uciekinierów.
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Minimalna kara za to to sześć miesięcy w obozie. Była bardzo szczęśliwa, że
będzie mogła mieszkać z Marią.
Zaplanowaliśmy,

że

Maria

zostanie

w

domu

przez

weekend,

a

w

poniedziałek ponownie pójdzie do pracy. Maria zawsze po południu była wysyłana
na miasto po wiadomości – tym razem zamiast wykonywać swoje obowiązki poszła
do znajomego esesmana Smitha, który zabrał ją do Franciszki. Po kilku dniach
odezwał się do nas, aby opowiedzieć jak poszło. Moja matka potrząsała głową. Nie
mogła uwierzyć w to, jak to zaplanowaliśmy oraz że tak wysoki rangą oficer SS
pomagał nam w ucieczce, jednak dzięki temu czuła się spokojniej.
Ja w tym czasie starałem się uczęszczać na zebrania, marsze i śpiewy z
naszym szalonym fanatykiem, wszystko po to, aby uniknąć problemów.
Czekaliśmy aż w poszukiwaniu siostry odwiedzi nas SS, ale nic takiego się nie
wydarzyło. Pewnego dnia pan Büllert, węgierski policjant, przyszedł z małą
paczką i powiedział, że żona profesora przyniosła ją na komisariat policji i
zażądała, aby list został otwarty po to, aby mogła oskarżyć moją siostrę o kradzież
paru rzeczy. Szef policji pan Radatz powiedział profesorowej Müller „Proszę
uważać na to co pani mówi. Znam tę rodzinę osobiście i gdym miał powtórzyć
pani oskarżenia pani Stoltman, można by panią oskarżyć o pomówienie. Jeśli
chodzi o te rzeczy i listy, których nie mogę otworzyć, zostaną one niezwłocznie
dostarczone do matki tej dziewczyny przez jednego z moich ludzi”. Wydawało się,
że on bardziej cieszy się z opowiadania nam tej historii niż my z jej słuchania.
Oczywiście to wszystko oznaczało coś w zamian – kilka kilogramów wędzonej
szynki to tu, to tam – ale to nie był dla nas żaden problem.
Gdyby władze dowiedziały się o korupcji dużej części policji, SS i naszej
rodziny, zostalibyśmy wysłani do obozu koncentracyjnego. Ale nie baliśmy się o
to. Wszyscy byli głodni. Tak naprawdę, to wszystko oznaczało tylko coraz większe
łapówki. Z jakiegoś powodu bekon, drób i masło były dla nich cenniejsze niż
nasze życia.
Wśród nas był jeden czy dwóch szczerych ludzi, na przykład pan Venzell,
berlińczyk, który by komendantem policji, oraz pan Büllert, Węgier. Nikt w naszej
wsi nie denerwował się, gdy jeden z nich był na inspekcji. Gdy jechali do domu
mieli pełno mięsa, jaj, masła i różnych innych rzeczy. Nie było tak jedynie z
powodu łapówek, od samego początku byli oni bardzo lubiani.
Do Brus, małego miasteczka oddalonego około osiem kilometrów od nas,
przyjechał nowy ksiądz. Wszyscy uważaliśmy, że stało się tak z powodu pewnej
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włoskiej rodziny o nazwisku Guliano. Prowadzili oni dużą firmę suszącą i
konserwującą grzyby, w której zatrudniali wiele osób. Z powodu przyjazdu
księdza z Niemiec, w Brusach został ponownie otwarty zakon. Był to ten zakon,
do którego należała moja siostra i w związku z tym mogła tam wrócić wraz z
pozostałymi siostrami, pod warunkiem, że będą pracować dla Guliano. Przystały
na tę propozycję. Włoch okazał się bardzo pomocny, sam również był katolikiem.
Dzięki niemieckiemu księdzu udało nam się odbudować nasz kościół
parafialny, który był zniszczony przez lokalnych Volksdeutschów. To bardzo
ułatwiło życie, zwłaszcza starszym ludziom. Do tego czasu, by wziąć udział w
niedzielnej mszy, musieliśmy odbywać długie spacery do miasta. Dzięki takim
małym udogodnieniom ludzie zaczynali wierzyć, że będzie lepiej. Zawsze jednak
coś się na nas czaiło, tym razem coś zupełnie innego.
Wszystkie rodziny dostały list, iż mają się stawić na zebranie. Gdyby
ktokolwiek się nie pojawił, miał być dotkliwie ukarany. Niebawem dowiedzieliśmy
się jaki był cel tego spotkania: każda rodzina, w której był syn zdolny do
odbywania służby wojskowej, a który nie był w polskim wojsku, musiał zapisać
się jako ochotnik do armii niemieckiej. Mówiono o nas „Niemcy trzeciej klasy”,
niewiarygodne. To wszystko było niedorzeczne: przecież Niemcy wiedzieli, że
mieliśmy opory przed przyjęciem niemieckiego obywatelstwa po tym wszystkim,
co przeszliśmy – te wszystkie rozstrzeliwania, pobicia, obozy koncentracyjne.
Teraz, gdy sytuacja na rosyjskim froncie była coraz gorsza, namawiali nas
abyśmy zaciągnęli się jako ochotnicy do ich armii. Brak zgody oznaczał
internowanie całej rodziny.
Nie chciałem się zapisać i wolałem dołączyć do partyzantów. Ojciec
powiedział, że mam już skończone 21 lat, więc decyzja należy do mnie i nie będzie
mnie prosił, abym się zgłosił. Moja matka była z kolei poruszona i błagała mnie,
abym się zapisał i obiecywała, że dzięki jej modlitwom nic mi się nie stanie.
Zanim przyszedł czas naszych rozmów kwalifikacyjnych powiedziałem
matce „Dobrze, zapiszę się. Nie martw się”. Prawie się rozpłakała z ulgi. Atmosfera
wokół była wstrząsająca. Ludzie wychodząc z biura rozglądali się wokół nie będąc
w stanie wyrazić co czują. Prawda była dla nich zbyt trudna.
Zostaliśmy zawołani do biura, gdzie pewien wysoki rangą oficer SS siedział
przy długim stole, a personel sprawdzał nasze dane na liście, aby stwierdzić, czy
wszyscy jesteśmy obecni. Zawołano nas wszystkich do środka – moich rodziców,
Jana, który był w polskich siłach zbrojnych, Brunona, który wraz ze mną
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przetrwał

te

wszystkie

obozy

więzienne,

dwóch

moich

młodszych

braci,

Stanisława i Franka, Gertrudę, która kiedyś prawie otruła się pijąc ocet tylko po
to, aby nie pracować dla Niemców, oraz moją młodszą siostrę Zofię. Marii
oczywiście nie było z nami, ponieważ była u Franciszki.
Aby zweryfikować poprawność listy, wypytywali o Wiktora, franciszkanina,
który ciągle się ukrywał. Gdy powiedzieliśmy, że nie wiemy, gdzie się ukrywa,
popatrzyli na nas i zamienili ze sobą kilka zdań. Wiedzieli więcej o naszej matce
niż my. Wiedzieli, że moja matka pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Gdy zaczęli
rozmawiać z Janem, drażnili go mówiąc „Jak to możliwe, że polskie wojsko wzięło
takiego faceta jak ty? Zdaje się, że twoja lewa ręka jest krótsza od prawej”.
Oczywiście nic nie można było na to powiedzieć. W końcu nadeszła moja kolej.
Tak, byłem egzemplarzem, który był poszukiwany przez niemieckie wojsko. Po
podpisaniu kilku formularzy, dali mi do ręki jeden z nich i kazali zrobić sobie
zdjęcie, abym mógł otrzymać niemiecki paszport. Miałem zostać obywatelem
trzeciej kategorii. Cóż za osiągnięcie! Gdyby tylko wiedzieli, że za kilka tygodni
dołączę do partyzantów.
Nagle zauważyli, że nie ma Marii. Zapytali nas, czy wiemy gdzie jest, ale
odpowiedzieliśmy, że nie mamy pojęcia. Gdyby tylko wiedzieli o esesmanie, który
pomógł jej zbiec...
Gdy wróciliśmy do domu, moja matka ciągle dziękowała mi za to, że się
zapisałem. Zdałem sobie sprawę, że była to jedyna rzecz, jaką mogłem zrobić aby
uchronić moją rodzinę przed mrożącym krew w żyłach obozem koncentracyjnym.
Gdy wróciłem do pracy w lesie, nie rozmawialiśmy zbyt dużo z innymi
pracownikami, ponieważ atmosfera była wtedy bardzo napięta. Przekonaliśmy się,
że byliśmy bezpieczni dopóty, dopóki z rosyjskiego frontu dochodziły wieści
działające na naszą korzyść. Nawet Volksdeutsche byli dla nas milsi, mieli
nadzieję, że dołączymy do ich dzielnych mężczyzn na froncie. Strasznie szybko
zmieniali zdanie. Gdy tylko niemiecka inwazja rozszerzała swój zasięg na kolejne
kraje, cięgle nam o tym opowiadali. Było dla nas niewiarygodne, że niemieckie
wojsko w tak krótkim czasie praktycznie dotarło do Moskwy.
Wydawało się, że nasze sny o wolności znowu przygasną. Na przełomie
września i października, a później w grudniu, wieści były jednak bardziej
korzystne dla nas. Nie docierały do nas od Niemców, lecz od partyzantów, którzy
mieli swoje radiostacje w lesie.
Niemcom najwyraźniej kończyło się jedzenie. Polskie rodziny, a zwłaszcza
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rolnicy, byli często odwiedzani przez Niemców. Pojawiały się żony mężczyzn,
którzy

walczyli

na

rosyjskim

froncie.

Wieści,

które

przekazywały

tylko

potwierdzały to, o czym mówiły sprawozdania partyzantów. Sprawy toczyły się po
naszej myśli.
Zima na przełomie 1941 i 1942 roku była jedną z najgorszych w Polsce od
wielu lat, temperatura sięgała -41 stopni. Okna wszystkich domów były zasłonięte
słomianymi matami, aby dom nie tracił ciepła, a lampy naftowe paliły się w ciągu
dnia. Pomimo tego mrozu ciągle musieliśmy pracować w lesie. Gromadziliśmy się
czasem nawet w dwudziestu i rozpalaliśmy ognisko, po czym siadaliśmy wokół
niego. Nie można było pracować w tak dużym mrozie i głębokim śniegu, ale
musieliśmy wychodzić z domu.
Z wizytą z niemieckiego Stadthagen przyjechała siostra wuja Franka,
Helena, wraz z rodziną. Sporo ludzi przyjeżdżało z Niemiec aby zdobyć jakieś
pożywienie, jednak nie było to łatwe ze względu na restrykcje nałożone na nas,
zwłaszcza jeśli chodziło o ubój świń. Nie mogliśmy się doczekać rozmowy z
Heleną, aby dowiedzieć się jak wygląda życie w Niemczech. Zawsze gromadziliśmy
się wspólnie podczas takich rozmów.
Po tym jak opowiedzieliśmy jej o tych wszystkich ludziach zastrzelonych w
naszym

regionie,

ona

skomentowała

to

słowami

„Potrzebujemy

więcej

Lebensraum”, co oznaczało „Potrzebujemy więcej przestrzeni do rozwoju”. Byliśmy
osłupiali i patrzyliśmy się na siebie nie wierząc w to, co powiedziała. Urodzona i
wychowana w Polsce, jak mogła sobie pozwolić na taki komentarz? Po kilku
dniach wróciła do siebie, rozczarowana naszym zachowaniem. W oczach swoich
zwolenników Hitler był bogiem. Z szacunku dla swoich chrześcijańskich odczuć,
nie wyrażałem swoich myśli przy matce, nie zrobił tego też mój ojciec, który
podzielał moje zdanie. Moja matka zawsze odpowiadała „Módlmy się za nich” tak
jakby nie istniała nienawiść, tylko miłość i współczucie.
Pewnego dnia odwiedził nas syn ciotki Heleny, który był w drodze na
rosyjski front. Po tej pierwszej wizycie wpadał do nas regularnie – zakochał się w
Marii, z wzajemnością. Obiecał mojemu ojcu, że przyjedzie do nas z rosyjską
herbatą po czym znowu wyjechał. Trzy miesiące później dostaliśmy list z
informacją, że został zabity. Był bardzo miłym chłopakiem, miał około 24 lata.
Moja siostra przelała za niego wiele łez. Jeśli chodzi o mnie to - przykro mi
przyznać - ciągle myślałem o komentarzach Heleny o potrzebie przestrzeni do
rozwoju i o tym, że nadszedł czas, aby także jej rodzina zrobiła trochę przestrzeni,
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ponieważ my zrobiliśmy jej już wystarczająco dużo.
Był marzec 1942 roku i czekała na nas kolejna niespodzianka. Wszyscy
mężczyźni z polskiego wojska zostali poproszeni o zabranie ubrań roboczych i
zgłoszenie się do urzędu pracy. Trzy dni po tym jak uczynił to Jan, dostaliśmy list
z Magdeburga, w którym napisano, że będzie on pracował w fabryce lub na polu.
Otrzymaliśmy numer, którego mieliśmy używać pisząc do niego, był to numer
3499. Poczuliśmy ulgę wiedząc, że ma się dobrze i żyje. Co za zamieszanie! Byłem
właśnie w trakcie procesu stawania się obywatelem Niemiec trzeciej kategorii, a
reszta mojej rodziny to ciągle Polacy. A teraz mój brat był w więzieniu za to, że
służył w polskiej armii. Zdecydowałem, że spróbuję opóźnić proces nadawania mi
obywatelstwa niemieckiego tak długo jak będzie to możliwe i że nie wyślę im
zdjęcia paszportowego. Od momentu, gdy narzucono mi o zapisanie się do armii
niemieckiej, czułem się odważniejszy, na przykład chodząc do restauracji czy
kawiarni w nocy. Niekoniecznie po to, aby tam coś kupić, ale aby pokazać
mniejszości etnicznej, że mogę chodzić do tych samych miejsc co oni.
Niemcy nieustannie przeszukiwali lasy w poszukiwaniu partyzantów.
Używali do tego specjalistycznego sprzętu. Sporo polskich żołnierzy, którzy
powrócili z niemieckich obozów pracy, dołączyło do partyzantów mając nadzieję,
że okupacja niebawem się skończy.
W kwietniu 1942 roku nasza lokalna niemiecka mniejszość etniczna
zaczynała się martwić, nawet dość poważnie, ze względu na wydarzenia na
rosyjskim froncie. Pewnej nocy rodzina, która była odpowiedzialna za śmierć
trzech chłopców w obozie koncentracyjnym, po prostu zniknęła. Pozostawiła
swoje gospodarstwo i wyjechała w kierunku Niemiec. Natomiast mężczyzna, który
przejął piekarnię po polskiej rodzinie, zabił się. Niemcy zaczynali pojmować
powagę zbrodni, które wcześniej popełnili, i zaczynali odbierać sobie życie.
Oczywiście nasza mniejszość etniczna i Niemcy słuchali po nocach radia i
odbierali angielskie audycje z aktualnymi informacjami. Czasami zajmowało nam
nawet miesiąc, aby uzyskać te same informacje od partyzantów. W tym okresie
czasu wieści były z reguły na naszą korzyść.
Pewnego dnia zadzwonił esesman, który pomógł uciec Marii, aby powiedzieć
nam, że może ona już bezpiecznie wrócić do domu oraz, że pójdzie z nią do urzędu
pracy. Kiedy Maria wróciła, w jego biurze dowiedzieliśmy się, że go nie ma i wróci
za dwa tygodnie. Zaplanował jednak, że zastąpi go pan Büllert. Będąc w jego
towarzystwie, moja siostra została potraktowana w biurze pracy iście po
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królewsku. Myśleliśmy, że wyślą ją do kolejnej pracy, jednak okazało się, że mogła
wrócić do domu.
Parę dni później moja matka otrzymała informację, że być może, jako
okręgowa położna, zostanie przeniesiona do miejsca położonego blisko zakonu
Łucji. Byliśmy zadowoleni z tego powodu. W tamtej okolicy nie było żadnych
Volksdeutschów ani rodzin niemieckich, ponieważ występowała tam bardzo uboga
gleba. Niemcy nie byli zainteresowani ciężką pracą na mało żyznej ziemi.
Leśnictwo, którym zarządzał mój przyjaciel Edek, było tylko dwadzieścia minut
drogi piechotą stamtąd. Najlepsze z tego wszystkiego było to, że mieliśmy
zajmować się teraz dwoma domami. Mój ojciec potrzebował kogoś, kto by z nim
został do pomocy w sklepie. Bruno został zwolniony z pracy, a Gertruda miała
poważne problemy, gdyż zachorowała na gruźlicę. W końcu Maria została z ojcem
i zaopiekowała się wszystkimi, również moimi dwoma młodszymi braćmi. Zofia i ja
pojechaliśmy z moją matką. Dzięki temu istniało mniejsze niebezpieczeństwo, że
któreś z nas zostanie ponownie zabrane do pracy dla Niemców.
Nie mogliśmy doczekać się przeprowadzki i czekaliśmy aż nadejdzie
odpowiedni rozkaz. Na fali korzystnych dla nas wydarzeń, znajomy esesman
powiedział, że Wiktor może już wrócić do domu ze swojej kryjówki, jednak
zadecydowaliśmy, że będzie lepiej i bezpieczniej dla niego, aby został tam, gdzie
jest. Na pewno było to bezpieczne miejsce, sądząc po ilości pieniędzy, które nam
wysyłał. My w zamian wysyłaliśmy mu paczki z jedzeniem. Woleliśmy, żeby
wszystko pozostało bez zmian.
Wuj Leonard również miał dobrą kryjówkę. Musieliśmy tylko zadbać o
jedzenie dla nich. Szczerze wierzyliśmy, że wkrótce skończą się wszystkie nasze
problemy, gdyż wieści w dalszym ciągu świadczyły na niekorzyść Niemców.
Pewnego wiosennego poranka, gdy na dworze było jeszcze ciemno,
niespodziewanie usłyszeliśmy hałas nadjeżdżających pojazdów. Gdy wyjrzeliśmy
przez okno, zobaczyliśmy czarne mundury esesmanów oraz policjantów. Niemcy
zaczęli powoli wchodzić do wsi, samochody pozostawiając za sobą. O co chodziło?
Dlaczego było tam tak wielu esesmanów i policji? Ubraliśmy się wszyscy i
czekaliśmy na dalszy przebieg wydarzeń. Po raz pierwszy zauważyłem, że moja
matka naprawdę jest bardzo zmartwiona. Tak bardzo, że jej głowa cała trzęsła się
nerwowo. Ale nie mogliśmy nic zrobić, tylko czekać. W końcu to oni byli naszymi
panami.
Wkrótce pojawiło się światło i usłyszeliśmy mocne pukanie do drzwi. Moja
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matka poszła otworzyć, gdyż to ona mogła się z nimi najlepiej dogadać. Ale za
drzwiami stał Bernard, syn rolnika z okolicy, który przybiegł, aby powiedzieć
nam, że całym rodzinom kazano ubierać się (najwyraźniej tylko rolnikom). Nie
pozwolono im zabrać niczego oprócz ubrań. Mieli przygotować parę koni i czekać
przy wozie na rozkazy.
Podczas gdy Bernard wraz ze swoim bratem Leonem przygotowywali konie,
chłopiec zdecydował się pobiec przez pola do naszego domu.
Znowu pojawiło się światło i usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Tym razem to
ciocia Maria, żona wuja Franka. Była ona w strasznym stanie i płakała. Jej twarz
była podrapana i krwawiła. Wuj Franek uciekł do lasu. Ze względu na nasze
kontakty z niektórymi osobami reprezentującymi lokalne władze, które znały
naszą relację z tą parą, ich ucieczka została zignorowana.
Około godziny ósmej tego poranka rolnicy na terenie całej wsi dostali
rozkaz, aby wsiąść na powozy i wyjeżdżać ze wsi. Dołączyła do nich kolumna
zaprzęgów z sąsiedniej wsi. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Niektórzy chłopcy i
dziewczynki płakali, inni mieli spuszczone głowy - nie chcieli patrzeć na to, co się
działo. Próbowałem dać przyjacielowi paczkę papierosów gdy się mijaliśmy, lecz
zabroniono mi tego. Niektórzy, gdy przejeżdżali obok naszego domu, próbowali się
z nami pożegnać, zmuszając się do uśmiechu. Pewnie zastanawiali się dokąd
zmierzają. Czy kiedykolwiek zobaczą jeszcze swoją ojczyznę?
Wieści rozprzestrzeniały się tego dnia szybko. Bardzo martwiliśmy się o to,
co się z nimi stanie. Zostali zabrani na dworzec towarowy do miasta i tam
rozkazano im wsiąść do bydlęcych wagonów. Zabrano ich do obozu więziennego w
Potulicach, około 65 kilometrów na południe. Było to miejsce zarządzane przez
komendanta

obozu

koncentracyjnego

Stutthof,

który

był

wówczas

rozbudowywany. Niemcy ze względu na brak miejsca wysyłali ludzi do innych
obozów, ale wciąż pod zarządem Stutthof.
Gospodarstwa, opróżnione z zamieszkujących je ludzi, były pilnowane przez
SS, aby zapobiec kradzieży, zwłaszcza trzody chlewnej.
Około południa ujrzeliśmy długą kolumnę zbliżającą się do naszej wsi.
Byliśmy niczym osłupiali, kiedy mijała nasz dom. Przez wieś przepływały
załadowane dobytkiem powozy, na których szczytach siedziały całe rodziny,
głównie dzieci i osoby starsze. Na jednym z wozów jechał mężczyzna trzymający
duży, oprawiony w ramki obraz. Niektórzy mieli ze sobą zdjęcia Hitlera, inni
Himmlera czy Hessa. Byli to bohaterowie, w których tak bardzo wierzyli. Znalazło
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się nawet zdjęcie Goebbelsa, ministra propagandy, który dostarczał im dobre
wieści. Te, które chcieli słyszeć. Nazywaliśmy go „ministrem kłamstwa”.
Po ubiorze i twarzach przybyszów łatwo było rozpoznać, że byli to Kozacy.
Pochodzili oni z Ukrainy, z okolic granicy z Rumunią.
Gdy przyszli po zakupy do naszego sklepu wydawali się przyjaźnie
nastawieni. Niektórzy spośród naszych ludzi stwierdzili nawet, że gdyby tylko oni
zastąpili Volksdeutschów to życie byłoby o wiele bardziej przyjemne. Wydawało
się, że Kozacy mocno trzymają się ze sobą. Można było także wyczuć, że oni i
Volksdeutsche nie przepadali za sobą.
Wkrótce potem wśród naszej lokalnej społeczności zaczęło się zbieranie
jakichkolwiek pozostałości jedzenia, takich jak bochenki chleba, które ważyły od
czterech do pięciu kilogramów, wędzonej szynki, tłuszczu wieprzowego. Wcześnie
rano ładowaliśmy pakunki z jedzeniem na rowery i jechaliśmy do Potulic, gdzie
znajdowali się nasi rolnicy. Było to smutne spotkanie, cały czas ktoś płakał. Nie
minął im jeszcze szok po tym, co im się przytrafiło. Jedynym ich przewinieniem
było to, że nie mieli syna w odpowiednim wieku, który mógłby na ochotnika
zapisać się do niemieckiego wojska. Tak jak ja to zrobiłem. Rodziny te żyły w
ogromnych namiotach, podobnych do tych w Norymberdze, gdzie przebywałem
razem z Brunonem. Otaczał ich trzymetrowy płot, a dwa metry dalej znajdował się
kolejny, zwykły płot, przy którym strażnicy maszerowali w jedna i w drugą stronę.
Tak długo, jak długo udawało nam się przekazywać paczki z jedzeniem, nasi
sąsiedzi mogli przetrwać to internowanie.
Podczas jednej z naszych regularnych wizyt zauważyliśmy, że jest tam
więcej strażników niż zwykle. Gdy podeszliśmy aby jak zwykle przekazać paczki,
zatrzymano nas i ostrzeżono: „Nic nie można przekazywać. Jakakolwiek próba
będzie surowo karana”. Oczywiście nie sprzeciwialiśmy się. Byliśmy bardzo
zaskoczeni, prawie oniemiali. Niestety, wiedzieliśmy co to oznacza. Nie mogłem
przestać myśleć o desperacji ludzi w środku. Przypomniałem sobie o sytuacji, gdy
moja matka została odepchnięta, kiedy przyjechała z jedzeniem do mnie i do
Brunona, gdy byliśmy w obozie przejściowym. Czekaliśmy jeszcze chwilę z
nadzieją, że strażnicy się oddalą, lecz oni zostali na miejscu. Stali co dwadzieścia
metrów od siebie i spoglądali na nas. W końcu odjechaliśmy do domu, gdzie
opowiedzieliśmy o tym, co się stało.
W następną niedzielę znowu pojechaliśmy tam, jednak ponownie byliśmy
rozczarowani. Tak bardzo nienawidziliśmy naszych okupantów za to, co nam
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robili. Jedynym pocieszeniem dla nas było polskie radio z Londynu, z którego
mogliśmy usłyszeć, że wiedzą tam o naszej sytuacji. Mówili też, że jeśli jakikolwiek
ochotnik docierał na front, mógł przejść na drugą stronę. Mielibyśmy wtedy
szansę dołączyć do wojska polskiego, aby walczyć ze wspólnym wrogiem. Ciągle
zaprzątało mi to umysł – ucieczka z niemieckiego wojska z miejsca, gdzie by nas
wysłali na szkolenie.
Zauważyłem, że niemieckie transporty, będące w drodze do Rosji, często
zatrzymywały się na naszej stacji. Nie byłoby żadnego problemu, aby zniknąć,
gdybym miał się znaleźć w podobnym transporcie. W końcu, gdyby była to
Francja, Belgia czy Holandia, na pewno znalazłaby się jakaś rodzina, której
udałoby się mnie ukryć. Musiałem tylko czekać na odpowiednią okazję. Przecież
moja matka, prosząc o to abym się zapisał do wojska, powiedziała: „Obiecuję, że
nic się tobie nie stanie. Będę się o ciebie modlić”.

ROZDZIAŁ 12
Po długim oczekiwaniu moja matka w końcu dostała list o przeniesieniu.
Niemcy przydzielili nam miejsce w domu rolników, którzy zostali zmuszeni do
udostępnienia kilku pokoi. Moja matka próbowała odzyskać Zofię, która musiała
w tym czasie pracować na gospodarstwie. Miała prawo mieć kogoś, kto odbierałby
wiadomości i wezwania podczas jej nieobecności. Bardzo cieszyłem się z powrotu
siostry, gdyż zawsze byliśmy mocno ze sobą związani. Gdy wróciła, jej ręce były
twarde niczym zwierzęca skóra, lecz ona nigdy się nie skarżyła, wolała sobie
trochę popłakać w kącie. Nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic. A jaką była z
niej wspaniała kucharka!
Znowu byliśmy wszyscy razem, a moi bracia Wiktor i Jan oraz siostra Łucja
byli bezpieczni w innym miejscu.
Miałem teraz do dyspozycji nowe tereny do polowania na mięso i w końcu
jakieś miejsce, aby móc połowić ryby. Dom, w którym mieszkaliśmy, znajdował
się mniej więcej osiemdziesiąt metrów od rzeki i około kilometra od dość dużego
jeziora. Co tydzień braliśmy ryby od rybaka Sinclaira, który trzymał je w klatce
rybackiej zbudowanej w rzece. Moja matka pomagała przy narodzinach jego
dziecka i, jak zwykle, jej metoda polegała na odbieraniu bogatym i dawaniu
biednym. Pani Sinclair była biedna, miała dużą rodzinę, którą moja matka wzięła

108

pod swoje skrzydła.
Pan Sinclair nie miał zezwolenia, by sprzedawać żywe ryby. Czasami
chodziłem na połów razem z nim. Na środku jego łodzi stało pudło z dziurami,
przez które wlewała się świeża woda. Gdy wyciągaliśmy ryby z sieci i wkładaliśmy
do pudła, pan Sinclair od niechcenia mówił: „Jak łatwo zabijać ryby, wystarczy
tylko mocno ścisnąć im skrzela”. Mi to wystarczało. Prawie co tydzień wybierałem
się z nim na wycieczkę i im większy był połów, tym więcej ściskania. Płaciłem mu
potrójną cenę, więc każdy był zadowolony. Nawet mój ojciec był rad z obrotu
spraw. Zawsze powtarzał mi, żebym uważał na ilość ryb, które dostawałem. Ale
policja też dostawała zawsze swoją działkę i mówiła nam kto na nas donosi.
Dobrym przyjacielem mojej matki był pewien wiejski radny, który miał
gospodarstwo, restaurację oraz sklep spożywczy. Znali się z czasów dzieciństwa,
kiedy jeszcze jej dziadkowie posiadali rozległe tereny. Zaproponował mojej matce
przejażdżkę po utraconych przez nią ziemiach oraz piknik jakieś pięć kilometrów
od miejsca, gdzie teraz mieszkaliśmy. W ten weekend miał przyjechać do nas
ojciec. Byłaby więc wyjątkowa okazja, lecz moja matka wolała zostać w domu. Nie
lubiła wspominać czegoś, co kiedyś posiadała jej rodzina. Jako, że ojcu wycieczki
sprawiały wielką radość, mama w końcu dała się namówić, aby wybrać się razem
na piknik.
Wszyscy stwierdziliśmy, że to wspaniałe miejsce do zamieszkiwania. Nigdy
nie miało się poczucia, że obserwują cię Niemcy. Byliśmy szczęśliwą rodziną.
Jedynym Niemcem, którego widywaliśmy podczas pracy w leśnictwie był nasz
okręgowy leśnik, pan Hengst. Edek ostrzegał mnie gdy pan Hengst miał nas
odwiedzać, bym na pewno w te dni był w pracy. Zawsze przypominał mi, abym
miał na sobie robocze ubrania, gdyż pan Hengst nie uwierzyłby mi, że przychodzę
do pracy elegancko ubrany.
Byłem absolutnie zachwycony faktem, że takie miejsca nadal istnieją w tym
kraju. Moje życie w tym okresie było dobre. Czasami, gdy wracałem nocą do
domu, chciałem podskakiwać i biegać w kółko z czystej radości, ale próbowałem
powstrzymywać się. Obawiałem się, że ktoś mógłby mnie zobaczyć i wówczas
pomyślałby, że oszalałem.
Często wracając w nocy do domu myślałem sobie o zaletach mieszkania
tam. Wydawało się, że Bóg próbował zrekompensować tutejszej społeczności jej
biedne życie poprzez trzymanie wrogów z daleka. Jednak kilka kilometrów dalej,
w miejscowości Brusy, gdzie przebywała obecnie moja siostra Łucja, wiele osób
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było zabieranych pod osłoną nocy i rozstrzeliwanych w lasach na obrzeżach
miasta tylko dlatego, że nie przepadała za nimi niemiecka mniejszość etniczna.
Kilka głupich kłamstewek wystarczało jako usprawiedliwienie egzekucji. W
Brusach, zdaje się, nadal byli zakochani w tym swoim Hitlerze i jego tysiącletniej
Rzeszy. Chodziliśmy tam jedynie w niedziele do kościoła. Czasami po mszy
odwiedzaliśmy Łucję w zakonie nieopodal kościoła. Było to przygnębiające
miejsce, o którym wiele osób mówiło, że zaszło tam słońce i na zawsze zapomniało
wzejść. Byliśmy bardzo szczęśliwi z powodu miejsca, w którym aktualnie
mieszkaliśmy i gdzie moja matka pracowała jako okręgowa położna. Mieliśmy dwa
domy, którymi musieliśmy się zajmować. Byliśmy prawie pewni, że nie ma szans
na to, że któreś z nas zostanie zabrane do pracy dla niemieckiej rodziny.
Edek, leśnik, mieszkał dość blisko nas. Widzieliśmy się prawie codziennie.
Gdy był zajęty w ciągu dnia, przychodził do nas wieczorem, aby podzielić się
nowymi wiadomościami. Jeśli wieści były ważniejsze niż zwykle, Edek potrafił
zajść do nas nawet o jedenastej wieczorem lub o północy. Jako że moje łóżko stało
blisko okna, pukał wówczas lekko w szybę. Czasami przynosił małą butelkę
wódki. Po kielichu wiadomości zawsze wydawały się bardziej ekscytujące.
Dom Edka usytuowany był idealnie abyśmy mogli się w nim swobodnie
spotykać. Znajdował się na niewysokim wzgórzu z widokiem na las po wschodniej
stronie. Zaś po zachodniej widać było główną drogę. Łatwo było więc zauważyć
jakąkolwiek obcą osobę na horyzoncie. Zazwyczaj spotykaliśmy się tam w soboty
lub w niedziele. Gromadziło się wówczas wiele osób, niektóre spośród nich byli to
moi starzy znajomi z czasów szkolnych, innych nie znałem wcześniej. Pewnego
razu wyczułem, że dzieje się coś niezwykłego. Nie było to tym razem tylko
spotkanie towarzyskie, by się razem napić. Pomimo, że Edek zalecał się do Zofii,
nic nie ujawnił. Postanowiłem czekać i obserwować.
Pewnego dnia poszliśmy we dwójkę do restauracji pana Jankowskiego,
przyjaciela mojej mamy. Jego syn, Klemens, dołączył do nas. Zawsze byliśmy tam
traktowani jak bardzo ważne osoby i prowadzono nas do lepszej części baru. Co
zdarzało się dość rzadko, Klemens i jego siostra Elli dali nam po hojnym drinku.
Gdy Elli wyszła, Edek po cichu i z pełną powagą przywołał temat mojej ostatniej
wizyty w jego domu. Wydawało się, że za chwilę dowiem się na czym polegała ta
cała tajemnica.
- Pewne osoby, które cię znają, pytały mnie czy nie byłbyś gotów dołączyć do nas,
partyzantów - wytłumaczył Edek. – Czy wiesz, co mam na myśli?
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Jedyne, co mogłem odpowiedzieć to:
- Tak, Edku, rozumiem.
Siedziałem przez chwilę bez słowa. Nie dlatego, że nie chciałem do nich
dołączyć, ale dlatego, że czułem wielki zaszczyt, iż mnie poproszono. W końcu
miałem jakiś cel w życiu. Czułem, że mogę dołożyć coś od siebie na rzecz wolności
mojego kraju. Byłem świadomy tego, że taka decyzja może mnie kosztować życie,
ale była to ostatnia rzecz, o którą się martwiłem. Obiecałem sobie, że gdyby
nadszedł moment, gdy moje życie byłoby w niebezpieczeństwie, postarałbym się,
żeby stało się to dużym kosztem naszego wroga. Po chwili udzieliłem Edkowi
odpowiedzi.
- Tak, jestem gotów dołączyć w każdej chwili i jestem wdzięczny tym, który wierzą
w moje poświęcenie i poprosili mnie, abym dołączył.
Na twarzy Edka pojawił się wyraz ulgi po tym jak przez długą chwilę
zastanawiałem się nad odpowiedzią. Wytłumaczyłem mu, że nie była to
niepewność, lecz byłem tak przytłoczony i zadowolony, że po prostu zabrakło mi
języka w gębie. Uścisnęliśmy sobie dłonie i Edek powiedział:
- Jeszcze się do ciebie odezwę. Porozmawiajmy o czymś innym zanim wróci Elli.
Wychodząc z restauracji musieliśmy przejść przez część, gdzie ludzie robili
zakupy. I któż tam był za ladą? Mój kuzyn Franek, który był nauczycielem.
Franek spotykał się wtedy z Elli i liczył na błogosławieństwo państwa
Jankowskich. Oczywiście Edek, gdy wytłumaczyłem mu kim był Franek,
zrozumiał dlaczego byliśmy tak wyjątkowo potraktowani.
Tego samego wieczora poprosiłem Edka i Klemensa, aby przyszli na piwo i
rundkę gry w karty. Moja matka była zadowolona, ponieważ uwielbiała, gdy
przychodzili do nas znajomi. Oczywiście tacy, których akceptowała. Przejmowała
wówczas kuchnię, robiła kanapki i cokolwiek, aby sprawić nam przyjemność.
Często pytała się mnie, zanim przyszli nasi przyjaciele, czy mam wystarczająco
dużo piwa. Gdy przychodził Klemens nie piliśmy jedynie piwa, ponieważ przynosił
on też butelkę lub dwie wina z restauracji swojego ojca.
Gdy delektowaliśmy się drinkami, otworzyły się drzwi i pojawiła się w nich
Maria we własnej osobie. Mieszkała ona z ojcem, lecz często odwiedzała nas
podczas weekendów. Biedny Klemens, gdy zobaczył Marię od razu został
oczarowany – według niego była to miłość od pierwszego wejrzenia. Było to tak
oczywiste, że aż zawstydzające. Gdy odwróciłem się, aby spojrzeć na mamę,
pomyślałem sobie, że była tak samo podekscytowana jak ten biedny chłopak. I
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prawie widziałem zgodę na jej twarzy. Chciałbym móc powiedzieć to samo o Marii.
Wśród tego całego zamieszania biedny Klemens wyciągnął grzebień i zaczął
przeczesywać swoich kilka włosów, które mu pozostały. Edek cicho szepnął
„Odłóż ten grzebień, Klemensie, zaraz go złamiesz”. Na to wtrąciła się Zofia „Nie
bądź taki grubiański, liczy się to, co masz w środku!”.
Bardzo mi się spodobał sposób, w jaki Zofia i Maria stanęły w jego obronie,
mojej matce oczywiście najbardziej. Mimo że bardzo lubiłem Edka, różnica w
zachowaniu jego i Klemensa, zwłaszcza w towarzystwie była jak porównanie
mokrej burzowej nocy ze słonecznym dniem. Klemens był zawsze bardzo grzeczny.
Przyjemnie było przebywać w jego towarzystwie.
Była druga w nocy i stwierdziliśmy, że kończymy. Gdy Edek z Klemensem
wyszli, mama powiedziała, że nie podobał się jej komentarz Edka, ale jej nigdy nie
podobał się związek Edka i Zofii ze względu na jego ogólne maniery i zachowanie.
Jeśli chodzi o mnie to byłem po stronie Edka. Nie dlatego, że Zofia go kochała ale
dlatego, że nie widziałem w nim nic złego.
Zanim wyjechała Maria przygotowaliśmy trochę jedzenia w paczkach,
głównie mięsa. Zorganizowałem je nie tylko dla taty, czy raczej dla gospodarstwa
Marii – uwielbiała to określenie – lecz również dla naszych protektorów, policji i
SS, oraz oczywiście dla naszego hurtownika, od którego otrzymywaliśmy mnóstwo
jedzenia bez potrzeby używania kartek żywnościowych. Ciągle komuś trzeba było
posmarować. Wiktor wysyłał nam pieniądze z Górnego Śląska, a my wysyłaliśmy
mu tam paczki mięsa, nie tylko dla niego, ale również dla jego przyjaciół, którzy
mu płacili. W tamtym czasie martwiliśmy się jedynie o moją siostrę Gertrudę,
która chorowała na gruźlicę. Prawie trzy miesiące minęły zanim mojej matce
udało się postawić ją na nogi. Dodatkowo paczki, które wysyłaliśmy do jej
chłopaka Jerzego, wracały do nas, co tylko pogarszało sytuację. Myśleliśmy, że
nie żyje. Gertruda dopiero co zdążyła wyjść z choroby, a od razu przeszła na swoją
głodówkę. Nie można było nic zrobić jak tylko patrzeć jak znika w oczach.
Znowu nadeszła wiosna i kolejna dostawa sadzonek do zalesiania.
Poprosiłem Edka, aby dał mi znać kiedy zacznie się nasadzanie. Chciałem móc
znów pracować z moją ulubioną partnerką. To było bardziej jak długie
sześciotygodniowe

wakacje.

Znowu

mogliśmy

codziennie

być

razem.

Nie

oczekiwaliśmy od siebie niczego więcej niż bliskiej przyjaźni w czas okupacji.
Mama skomentowała do Zofii moje późne powroty do domu, mówiąc, że powinny
się skończyć. Przez to stałem się bardziej przytomny niż kiedykolwiek i poczułem
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się też winny.
Jedyną osobą, która korzystała z moich późnych powrotów był starszy
mężczyzna o nazwisku Lesner. Pracował on dla rolnika, na którego farmie się
zatrzymaliśmy. Gdy patrzyliśmy na to, jak ten biedak wykonywał swoje obowiązki
w gospodarstwie, pękało nam serce. Był po pięćdziesiątce, ale wyglądał jakby miał
osiemdziesiąt lat. Patrzył na nas z boku, bo nie mógł się wyprostować – jego plecy
były wygięte przez wieloletnią ciężką pracę. Ten biedak przypominał mi
dzwonnika z Notre Dame. Ubrany był w łachmany.
W ciągu tygodnia razem z matką ubraliśmy go od stóp do głów w lepsze
ubrania. Tak naprawdę był teraz lepiej ubrany niż syn rolnika, czy nawet sam
gospodarz. Dobre relacje między moją matką a rolnikiem znacznie się pogorszyły
ze względu na to, jak traktował on tego mężczyznę.
Gdy tylko wracałem późno do domu, aby odkupić swoje winy robiłem kilka
kromek chleba z masłem i kiełbasą oraz brałem garnek kawy i szedłem do jego
sypialni. Mieszkał jak pies, miał tylko podarte koce i łóżko ze słomy.
Gdy poszedłem go zobaczyć po raz pierwszy, długo rozmawialiśmy. Płakał,
mówiąc mi jak bardzo boi się mojej rodziny. Myślał, że jesteśmy z SS,
najprawdopodobniej powiedział mu to jego pracodawca. Najbardziej rozdzierającą
rzeczą w tym wszystkim było to, że głównym wynagrodzeniem dla niego była
obietnica jego pracodawców, że po śmierci go pochowają. Zdałem sobie sprawę z
tego jak bardzo niektórzy potrafią być wdzięczni za bardzo małe rzeczy, podczas
gdy inni idą po trupach aby osiągnąć niemożliwe.
Gdy

po

dniu

sadzenia

wróciłem

do

domu,

dowiedziałem

się,

że

otrzymaliśmy list z Górnego Śląska. Było to zaproszenie dla mojej matki, aby
odwiedziła pewną rodzinę. Od razu wiedzieliśmy, że była to rodzina, która
ukrywała Wiktora. Ach, cóż za radość nadeszła wraz z tym listem! Mama bardzo
się przejęła. Do listu było załączone zdjęcie dziewczyny, która miała czekać na
moją matkę na stacji. Cóż za piękność! Ciągle wracałem do tej fotografii tylko po
to, aby sobie na nią przez chwilę popatrzeć. Powiedziałem do siebie: „Bóg musiał
chyba wziąć dodatkowy dzień, aby stworzyć taką piękność”. To zdjęcie wywarło na
mnie duże wrażenie.
Matka zapytała mnie czy jest jakaś szansa, aby załatwić trochę mięsa
zanim pojedzie na Śląsk. Edek mówił mi ostatnio o rodzinie, która miała świnię
na sprzedaż. Mieszkali na oddalonym od innych domów terenie w lesie, co było
wygodne. Z jakiegoś powodu mówiliśmy na to miejsce Nowa Ameryka.
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Pewnego dnia poszedłem tam z Edkiem, który przedstawił mnie tej rodzinie.
Była to para w średnim wieku, która miała atrakcyjną córkę z długimi,
falowanymi, kasztanowymi włosami. W mig przygotowali dwa wykwintne talerze z
miodem i lampkę wina. Spojrzałem na Edka badawczo. Zaczął jeść łyżeczką miód
i brać łyki wina, więc ja również zacząłem to robić. Razem smakowało to
wyśmienicie. Wino było bezalkoholowe, miało dość gorzki ziołowy posmak.
Przypomniało mi to o lekcjach religii, gdy opowiadano nam jak Jezus podczas
wizyty został przywitany z podobną gościnnością. Krótko potem przeszliśmy do
rzeczy.
Dziewczyna pokazała mi świnię. Cóż to był za potwór! Ważyła chyba ze 150
kilogramów. Powiedziałem ile za nią zapłacę. Zauważyłem, że dziewczyna była
zdziwiona; serdecznie mi podziękowała. Jej rodzice byli bardzo zadowoleni, kiedy
powiedziała im ile zaproponowałem, ponieważ płaciłem trzy razy więcej niż
dostaliby od Niemców. Musieliśmy ich zapewnić, że nie muszą się martwić o to, że
robią ze mną interes.
Ustaliliśmy dzień, w którym mieliśmy ubić świnię. Kiedy wychodziliśmy z
domu, zauważyłem mężczyznę chowającego się za drzewem. Edek wytłumaczył
mi, że za każdym razem gdy ktoś tam przychodził, człowiek ten chował się, gdyż
myślał, że gestapo przyszło po niego. Biedak, tak bardzo bał się gestapo. Był to
brat rolnika, który sprzedawał nam świnię.
Edek wrócił ze mną do domu. Moja matka była bardzo zadowolona z
interesu, który ubiliśmy biorąc ten ciężki okaz. Zawsze, gdy kupowałem świnię od
polskiej rodziny, pierwsze, co mówiła, to że mam zostawić im kawałek mięsa, co
też zawsze robiłem. Natomiast nigdy tego nie robiłem, gdy kupowałem świnię od
Niemców. Z przekąsem powiedziałem matce o tej pięknej dziewczynie, którą
poznałem. Ale ona jedynie odparła, abym się zachowywał, po czym podała mi list.
Gdy go otworzyłem, moje serce stanęło. Podałem list Edkowi, którego twarz
spochmurniała.
- Na pewno taki sam będzie na mnie czekał w domu - wydusił z siebie.
Było to wezwanie, abym zgłosił do lekarza, który określi do jakiego oddziału
przyjmą mnie w niemieckim wojsku.
Przez resztę wieczoru czułem się tak, jakby spadła na mnie bomba.
Wypiliśmy kilka piw i siedzieliśmy niewiele mówiąc. Mama i Zofia próbowały się
czymś zająć, aby tylko nie myśleć o tych wieściach. W domu zapanowała cisza, a
ja z Edkiem jedynie patrzyliśmy na siebie. Tak, zgodziłem się wpisać na tę listę,
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ponieważ moja matka poprosiła mnie o to, by oszczędzić mojej rodzinie
okrucieństwa obozu koncentracyjnego. Pomyślałem sobie, że dzień zapłaty jest
coraz bliżej.
W końcu Edek poprosił mnie abym poszedł z nim do jego domu. Mieszkał
on z rodzicami. Pracowali oni na ziemi, która leżała obok jego domu leśniczego. Po
drodze zatrzymaliśmy się u Klemensa na piwo. Jak zwykle Elli zabrała nas do
eleganckiej części baru. Umówiliśmy się, że pierwsi nic nie powiemy Klemensowi,
chyba że on sam powie, że dostał wezwanie do lekarza.
Po chwili dołączył do nas, jak zwykle. Tym razem był jeszcze bardziej hojny
jeśli chodzi o drinki, robił to bo podobała mu się Maria. Często pytał: „Co wam się
stało? Jesteście niezwykle cisi”. Myślę, że mógł coś podejrzewać, gdyż kilka osób
we wsi dostało takie listy.
W końcu poszliśmy do domu Edka i rozmawialiśmy o tym, co możemy
zrobić. Pocieszaliśmy się, że nie jest to koniec świata. To w końcu był tylko lekarz
i może uda nam się nie przejść badań. Od nas zależało, czy je przejdziemy czy nie.
Pamiętam jak mama i tata rozmawiali o pierwszej wojnie światowej i o tym, jak
moja matka wyciągnęła ojca z niemieckiego wojska dzięki tabletkom, które mu
podała. Jako położna wiedziała co robi, ale w moim przypadku było trochę
inaczej. Tym razem moja matka uzbroiła się w modlitwy. Tak, pokładałem dużo
wiary w mojej matce i w jej modlitwach, ale uznałem, że sam też muszę się trochę
postarać, jeśli miałbym odnieść sukces.
- Wiesz, że to oznaczałoby kulkę w łeb, gdyby lekarze dowiedzieli się, że chcemy
nie przejść przez badania poprzez wypicie jakiejś trucizny czy czegoś podobnego –
powiedział Edek.
- Tak, Edku, jestem tego świadomy, ale to i tak wszystko zależy od nas. Nie
będziemy o tym rozmawiać, ale po prostu się tym zajmiemy.
Na tym skończyliśmy temat i gdy wróciłem do domu było około piątej rano.
Aby się pocieszyć, zrobiłem kilka kanapek i kawę i poszedłem odwiedzić mojego
starego przyjaciela Lesnera, mając nadzieję na to, że chociaż kogoś będę mógł
rozweselić. Powiedziałem mamie gdzie spędziłem noc, zauważyłam, że trochę
inaczej niż zwykle na to zareagowała. Teraz ja próbowałem uwierzyć, że wszystko
będzie dobrze. Podziwiała mnie za to, jak bardzo chciałem ją pocieszyć.
Po

śniadaniu,

jako

że

była

niedziela,

odwiedziłem

mojego

ojca

i

towarzyszyłem mu we mszy. Rozmawialiśmy o moich badaniach i powiedziałem
mu o tym, że planuję coś zrobić, aby mnie nie przyjęli. Powiedział „Uważaj na to,
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co robisz – konsekwencje mogą być katastrofalne, nie tylko dla ciebie, ale dla nas
wszystkich”. Aby go uspokoić, obiecałem, że postaram się częściej przychodzić
pograć w karty. Uwielbiał spędzać noce grając w karty. Miał towarzysza, chłopca,
który uciekł przed ewakuacją rolników kilka miesięcy wcześniej. Niezły był z niego
kabareciarz. Gdy mówił o niesprawiedliwości, mówił ojcu, że gdy umrze Hitler to
dostanie specjalne miejsce w niebie, bo nikt nie będzie się z nim kłócił o wejście.
Gdy miałem wychodzić, wspomniałem o tej wielkiej świni, którą miałem się zająć.
Spędziłem

chwilkę

czasu

z

Gertrudą,

która

oczekiwała

ode

mnie

współczucia, ale jakoś nie mogłem go jej w ogóle okazać. Wyglądała jak szkielet i
ciągle nie jadła. Wszyscy przez nią cierpieliśmy.
- Czas iść, Mario. Opiekuj się rodziną.
- Jest dobrą kucharką - krzyknął do mnie ojciec. - Upewnij się tylko, że mamy co
gotować.
- Zadbam o to, tato, będziecie mieli dostatek.
Wyszedłem aby spotkać się z Edkiem, tak jak się umówiliśmy. Gdy tylko
zbliżyłem się do jego domu, Edek czekał w drzwiach. Pomyślałem, że być może się
spóźniłem. W środku było dość ciemno, za chwilę miałem się dowiedzieć dlaczego.
Osoba, której nie znałem zapytała mnie, czy jestem gotów dołączyć do organizacji
partyzanckiej i czy będę im całkowicie posłuszny, gdy zostanę wezwany.
- Tak, będę - odpowiedziałem na obydwa pytania.
- Nasze hasło to „wędrowiec” - poinformowano mnie. - Jeśli nastąpi jakaś zmiana
to cię poinformujemy.
Trzymając lewą rękę na krzyżu, a prawą podniesioną, zostałem zaprzysiężony.
Była to dla mnie dość uroczysta chwila. Od wtedy wiedziałem, że mam w życiu cel
i szansę zrobić coś dla mojego kraju. Reszta mężczyzn po zaprzysiężeniu wyszła.
Próbowałem porozmawiać z Edkiem, ale po tej podniosłej ceremonii nie za bardzo
wiedzieliśmy co powiedzieć, więc również zdecydowałem pójść.
Gdy jechałem na rowerze do domu, myślałem o wszystkich nieszczęściach
spowodowanych przez jednego człowieka – Hitlera. Pamiętam, kiedyś słyszałem
taki komentarz: „Powinni cię utopić przy porodzie”. Był to komentarz, którego tak
bardzo nienawidziłem, ale jeśli chodzi o Hitlera, to chyba zapobiegłoby to wielu
okrucieństwom i niepokojom. Nie chodziło tylko o Hitlera, również o jego
generałów i innych naśladowców. Niektórzy z nich byli aż nadto chętni, by
wykonywać jego życzenia.
To samo tyczyło się zwykłych ludzi, zwłaszcza naszej mniejszości etnicznej,
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która tak bardzo przyłożyła się do naszego nieszczęścia i upodlenia. Ciągle
próbowałem zaakceptować to, co się działo. I znalazłem się w tym oto miejscu.
Zaprzysiężony partyzantom, a w domu leżał list, żądający dołączenia do naszych
oprawców.

To

wszystko

wydawało

się

straszliwie

niewiarygodne.

Byłem

zdeterminowany, aby tam, gdzie wyląduję po badaniach lekarskich jako żołnierz
ochotnik, nie być zbyt użytecznym dla Niemców. Mogłem tylko cierpliwie czekać.
Gdy wróciłem do domu, jak zwykle zrobiłem kanapki i kawę i poszedłem do
obory do Lesnera. Robiłem to już rutynowo za każdym razem gdy wróciłem do
domu późno, bo wiedziałem, że będzie na mnie czekał. Biedakowi czasami udało
się uśmiechnąć i wydawało się, że jest już nową osobą. Rano w domu
próbowaliśmy nie rozmawiać o moich badaniach, ale za każdym razem gdy moje i
Zofii spojrzenia się spotkały strasznie jej współczułem. Bardzo to przeżywała.
Matka zdecydowała się przesunąć wizytę u Wiktora na po moich badaniach,
które miały odbyć się dopiero za trzy tygodnie. Próbowałem ją przekonać, żeby
jechała, ale nadaremno. Napisała do Wiktora list z wytłumaczeniem sytuacji.
Pamiętam, że zanim otrzymałem list na badania to powiedziałem, że jeśli zostanę
wezwany do wojska to zniknę w podziemiu. Oznaczało to dołączenie do
partyzantów. Wiedziałem, że matka odkładała przez to wyjazd, ale obiecałem jej,
że pójdę na badania.
W międzyczasie skupiliśmy się na ubiciu świni tak szybko jak to było
możliwe. Gdy tylko zniknę, nasze zapasy ucierpią, gdyż nikt inny się tym nie
zajmie. Oznaczałoby to ponowne chude dni, nie tylko dla mojej najbliższej
rodziny, lecz również dla wuja Franka, który ukrywał się wraz z żoną oraz dla
wuja Leonarda. Ten drugi wyglądał jak tubylec z Borneo, miał pełno czarnych
włosów na twarzy, ledwo było widać jego twarz. Nigdy nie wychodził na zewnątrz
po swoich przejściach w obozie koncentracyjnym. Udało nam się go wyciągnąć w
ostatniej chwili, był już przeraźliwie chudy. Myślę, że nawet gestapo by teraz
przed nim uciekało, widząc jego twarz z kępą włosów i dwoma czarnymi oczyma
wyglądającymi spod nich.
Co weekend chodziłem z Edkiem załatwiać różne sprawy. Zawsze było coś
do roboty aby pomóc rozproszonym w lesie grupom mężczyzn. W pewien weekend
z pomocą Edka zdecydowałem się ubić świnię. Umówiliśmy się, że zrobimy to w
niedzielne popołudnie. Tak jak wcześniej, gdy tam przyszliśmy dostaliśmy
talerzyk z miodem i ziołowe wino. Brat rolnika znowu się przed nami ukrywał.
Było to bardzo odosobnione, zapomniane miejsce. Łatwiej byłoby tam być
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zaatakowanym przez dzika niż być niepokojonym przez gestapo.
Edek zasugerował abym kupił troszeczkę wódki, abyśmy opili ubicie świni.
Taka była tradycja, że za każdym razem, gdy ubijaliśmy świnię i wszystkie prace z
tym związane zostały zakończone, a pierwsze kawałki mięsa zostały ugotowane i
zjedzone, popijaliśmy jeden lub dwa kieliszki wódki. Odpowiedziałem mu:
- Tak, wezmę trochę wódki, ale mam nadzieję, że mi pomożesz.
- Chyba sobie żartujesz. Nie miałbym pojęcia co robić - odparł.
Iryda powiedziała wówczas, że ona mi pomoże oraz że nie muszę jej instruować,
ponieważ nie jest to pierwszy raz gdy robi coś takiego.
- Nie musisz się o mnie martwić, będę wiedziała co robić w odpowiednim czasie powiedziała Iryda.
- No widzisz, Dominiku, masz dobrą partnerkę - rzekł Edek.
- Gdybym mógł o tobie to powiedzieć, Edku.
Poszedłem z Irydą do chlewu. Niosła ona miskę i wiadro na krew. Uśmiechnęła się
do mnie i powiedziała:
- Tylko porządnie pozbaw świnię przytomności i będzie po wszystkim. Mam
nadzieję, że jesteś w tym dobry, wyglądasz na wystarczająco silnego.
Prawie się zarumieniłem.
- Będę ją głaskać po brzuchu to będzie stała spokojniej - kontynuowała.
Widać było, że wiedziała co robi. Podniosłem siekierę, czekając na odpowiednią
chwilę. Jednym sprytnym uderzeniem udało mi się odurzyć bestię, obyło się bez
krwi. Pochwaliliśmy się nawzajem za dobrą robotę. Zapytałem jej, czy wsypała sól
do wiadra, aby krew się nie zsiadła, na co odparła, że to zrobiła.
- Widzę, że jesteś nie tylko piękna, ale też bardzo odważna – skomplementowałem
ją.
Gdy wracaliśmy do domu, zauważyliśmy, że wszyscy czekają na nas stojąc
przy oknie. Kiedy nas zobaczyli, uśmiechnęli się. Wiedzieli, że wszystko dobrze
poszło, widzieli jak Iryda niesie krew. Po wypiciu kawy napiliśmy się wódki.
Czekała nas jeszcze najtrudniejsza praca przy sprzątaniu i cięciu mięsa. Gdy się
obróciłem, z zaskoczeniem zauważyłem za sobą Irydę. Po raz pierwszy naprawdę
cieszyłem się z ubicia świni, to dzięki jej towarzystwu. Myślę, że żadne z nas nie
narzekałoby, gdyby to wszystko potrwało kilka dni dłużej. Tak bardzo lubiliśmy
przebywać w swoim towarzystwie.
Przygotowałem specjalny bagażnik z tyłu roweru i zanim nastał poranek
ruszyłem z mięsem do domu. Rodzina rolników wydawała się być bardzo
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zadowolona z interesu, który ubiliśmy. Dostali od nas dziesięć kilogramów mięsa.
Musiałem się trochę napracować aby ich namówić żeby je przyjęli: w zamian
zaprosili mnie na kolację, a ja to zaproszenie przyjąłem. Edek powiedział, że
powinienem jemu podziękować za to, że załatwił tę świnię i że udało mi się lepiej
poznać z Irydą. Biedna dziewczyna zaczęła się rumienić i powiedziała: „Edku, co
my byśmy bez ciebie zrobili?”. Jak za każdym razem, gdy zabiliśmy świnię, tak i
teraz było pełno dłoni do posmarowania. Każdy czekał na swój przydział.
Razem z matką zdecydowaliśmy, że weźmiemy kolejne trzy czy cztery małe
świnie, od 30 do 35 kilogramów wagi. Jedną z nich moglibyśmy kupić legalnie.
Robiliśmy to dlatego, że nie wiadomo było kiedy Niemcy zaciągną mnie do wojska
gdyby mój plan nie wypalił. Choć ciągle byłem przekonany, że się uda.
We wsi dało się odczuć ciężką atmosferę. Bardzo wielu chłopców w moim
wieku było w takiej samej sytuacji jak ja. Co pogarszało sprawę, w lesie roiło się
od Niemców z czujnikami radiowymi, którzy szukali partyzantów. Gdy do nich
dołączyłem, jeszcze bardziej zdawałem sobie z tego sprawę. Do moich badań miało
upłynąć jeszcze dziesięć dni. Powiedziałem Edkowi, że cokolwiek wydarzy się w
ciągu najbliższego dnia lub dwóch, nie zobaczymy się w pracy przez tydzień. Nie
musiałem się martwić, gdyż Edek nie miał problemu z zastąpieniem mnie w
pracy. Miałem duże nadzieje związane z moim planem.
Przez kolejne trzy dni podczas nasadzania lasu ciągle narzekałem na bóle
głowy, aby nikt nic później nie podejrzewał. Moja partnerka przy sadzeniu była
bardzo przejęta. Oskarżała mnie nawet, że mam sekretną dziewczynę. W pewnym
sensie miała rację, ale chodziło tylko o zdjęcie tej dziewczyny, które dostaliśmy w
liście. Przez nie moja partnerka już tak bardzo mi się nie podobała, a ja byłem
jeszcze bardziej zdeterminowany, aby nie przejść badań lekarskich.
Zacząłem się głodzić w środę. W piątek rano następnego tygodnia miały
odbyć się moje badania. W skład mojej diety wchodziło palenie na okrągło.
Wypalałem chyba ze sto papierosów dziennie, żułem i połykałem ustniki gdy tylko
byłem sam. Smakowały obrzydliwie. Prawie nic nie jadłem i piłem litry octu
rozcieńczonego z wodą. Po to, aby na języku nie było widać żadnych śladów. W
nocy, aby umilić moją głodówkę, chodziliśmy z Edkiem do Klemensa po wódkę i
piwo. Każdego dnia Edek przychodził o dziewiątej i jego pierwsze pytanie
brzmiało:
- Jak postępy, Dominiku?
- W porządku, Edku. Wszystko idzie zgodnie z planem - odpowiadałem.
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- Chłopcy, zatrujecie się. Nie mogę sobie wyobrazić, że wytrzymacie to do piątku wtrącała się moja zdenerwowana matka.
Zaś Zofia opowiedziała:
- Mamo, nie martw się, wszystko będzie dobrze.
Edek nie powiedział mi, że też nie chce przejść swoich badań. Wydawał się
wyglądać dość zdrowo, mimo że był na specjalnej diecie.
To był trzeci dzień mojej okropnej diety. Poszliśmy zobaczyć się z
Klemensem, który bardzo ucieszył się na nasz widok. Pierwsze co powiedział to:
- Kiedy przyjedzie Maria zobaczyć się z wami?
- Jakoś w tym tygodniu, dam ci znać - odparłem.
Gdy Klemens poszedł po nasze zamówienie, Edek wyszeptał:
- Powiedz mu, że Maria się o niego pytała. Ucieszy się.
Oczywiście nie mogłem tego zrobić. Było zupełnie na odwrót. Chciałbym, aby było
inaczej, przecież cała rodzina go bardzo lubiła.
Gdy ruszyliśmy w stronę domu, stało się coś dziwnego. Moje nogi były jak
galareta i nie mogłem iść. Zdałem sobie sprawę, że to przez moją dietę. Płakaliśmy
ze śmiechu.
- Musiałeś wziąć ze sobą nie tę parę nóg co zwykle, Dominiku – powiedział Edek.
- Chyba Klemens chciał mnie unieruchomić, Edku, nie wiem co tam nalał do
naszych drinków.
Z pomocą Klemensa i Edka udało mi się doczłapać do domu. Byłem zdziwiony, że
Edkowi nie stało się to samo, biorąc pod uwagę to, że też był na jakieś głodówce.
Przez ostatnie trzy dni byłem w domu.
Popołudniami chodziłem nad rzekę, jakieś osiemdziesiąt metrów od domu,
rozbierałem się i leżałem w wodzie, z głową opartą na trawie. Leżałem tak przez
trzy lub cztery godziny. Dzień przed moim badaniem, wracając stamtąd, upadłem
kilka metrów od drzwi. W końcu, z pomocą Zofii, wszedłem do domu. Moja matka
patrzyła na mnie nic nie mówiąc, lecz ja byłem pewien, że mój plan się uda.
Zjadłem mały kawałek chleba i prawie poczułem jak mój brzuch śpiewa z
zadowolenia.
W razie gdybym nie mógł dojechać na rowerze do miasta następnego dnia,
już wieczorem poszliśmy z Zofią do ojca. To oznaczało krótszą jazdę na rowerze z
rana. Widziałem, że mój ojciec wspiera moje starania. Nawet mama dała mi kilka
wskazówek zanim wyjechałem. Gdyby lekarz zapytał mnie, czy w rodzinie są
jakieś choroby, to miałem powiedzieć, że mój ojciec ma chore serce i gruźlicę.
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Również Bruno nie był zdolny do pracy. Byłem jej za to wdzięczny.
Nadszedł sądny dzień. Edek przyszedł do nas do domu na dwie godziny
przez wyjściem. Tego dnia zjadłem normalne śniadanie. Gdy przybyliśmy na
miejsce, w środku panowała atmosfera grobowej ciszy. Wszyscy byli rozebrani w
korytarzu. Byliśmy wzywani w kolejności alfabetycznej.
Jako że nazwisko Edka zaczynało się na K, a moje na S, umówiliśmy się, na
spotkanie później w kawiarni. W końcu wyczytano moje nazwisko. Gdy wraz z
dwoma innymi chłopcami wszedłem do środka, ujrzałem długi stół, za którym
siedzieli wysocy rangą urzędnicy. Obserwowali i słuchali. Było też tam kilku
protokolantów, którzy spisywali komentarze lekarzy. Byłem zadowolony z tego, na
jakiego lekarza trafiłem. Był to starszy pan po pięćdziesiątce, który cicho mówił.
Miałem rozłożyć ręce po bokach. Czułem jak spływa mi pot od pach do stóp.
Potem miałem wyciągnąć ręce przed siebie i pochylić się do przodu i do tyłu. Za
trzecim razem, gdy chciałem się wyprostować, moje ręce zaczęły się trząść i ugięły
się pode mną kolana. Udało mi się podnieść. Doktor obserwował mnie, po czym ze
współczuciem cicho powiedział: „Dość, już dość”. Myślałem, że moje serce
wybuchnie z radości. W myślach mówiłem do siebie: „Mam was, mam was,
potwory!”. Następnie lekarz osłuchał mnie stetoskopem. Miałem wydychać i
wdychać powietrze, słyszałem jak moje płuca świszczą jak stare dudy. Potem
nastąpiły pytania i odpowiedzi.
- Czy dużo palisz?
- Dziesięć dziennie.
- Jakieś choroby w domu? Rodzice?
- Mój ojciec ma problemy z sercem i gruźlicę a mój starszy brat jest na wpół
niepełnosprawny od urodzenia.
- Co mu dolega?
- Serce i nerwy, ma problemy z mówieniem.
Lekarz odwrócił się do swoich przełożonych za stołem i powiedział:
- Takie rozwinięte ciało, jednak jeśli chodzi o zdrowie, kompletnie zrujnowane.
Po czym podyktował protokolantowi kilka uwag, a na koniec usłyszałem:
- Odpowiedni tylko do lekkiej pracy.
Po tym nasza trójka mogła się ubrać i iść do domu. Gdy wyszedłem na korytarz
skakałem jak kangur z radości. Ci, którzy mnie zobaczyli pewnie pomyśleli, że
oszalałem. Gdy ubrałem się powiedziałem do siebie: „Udało ci się, udało ci się”.
Śpieszyłem się, aby dotrzeć do kawiarni, gdzie umówiłem się z Edkiem.
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Zamówiłem kilka kawałków ciasta i kawę. Jedzenie było wspaniałe po tylu dniach
głodówki. Gdy tak siedziałem i czekałem na Edka, do środka weszła młoda
atrakcyjna

dziewczyna.

Gdy

usiadła,

nasze

spojrzenia

się

spotkały

i

uśmiechnęliśmy się do siebie. Zdałem sobie sprawę kim ona jest i podszedłem
porozmawiać.
- Witaj, Hala, miło cię spotkać. Co tu robisz?
- Nie martw się, Dominiku, nie ciebie szukam.
- Szkoda.
- Chyba nie chcesz, żebym ci uwierzyła, co?
- Tak, naprawdę się cieszę, że cię widzę, zwłaszcza dzisiaj.
- A co jest dziś tak wyjątkowego?
- Właśnie miałem badania do wojska.
- Biedaku.
- Och, ale nie przeszedłem. Jestem słabego zdrowia.
- Jak to ci się udało? Przepraszam, nie powinnam pytać.
- Po prostu słabe zdrowie, słabiutkie zdrowie. Czasami to może cię ocalić.
- Wierzę ci, Dominiku.
- Jak Bronek? Ciągle pracuje u mojego byłego szefa, pana Vibe?
- Tak, wydaje się, że jest zadowolony z tego miejsca. Ale wszyscy chłopcy z
okolicznych do Stutthof gospodarstw dostali wezwanie na badania. Zabiorą ich do
wojska. Tak w ogóle, pan Vibe utopił się w kanale. Pewnego dnia po libacji
poszedł skrótem, a nie wiedział, że przepływał tamtędy lodołamacz. Był straszny
mróz i powłoka świeżego śniegu. Biedak, po prostu zniknął. Był dobrym
człowiekiem. Wiesz, Dominiku, gdy uciekłeś po przeniesieniu, nie wierzyliśmy, że
ci się uda. Bronek powiedział mi, że pan Vibe kilka razy poszedł do Stutthof i
pytał się czy ciebie tam nie ma.
W kawiarni pojawił się Edek, przedstawiłem go Hali i wytłumaczyłem, że to była
ta piękność, którą poznałem podczas pracy na gospodarstwie w Stutthof.
- Miło mi. Nie wierzę, że się spotykałaś z takim chłopakiem - powiedział Edek.
- Masz rację, sama się czasami zastanawiałam - przyznała Hala.
- Dobrze nam było w swoim towarzystwie. Wiesz, nigdy nie przestawałaś płakać w
polu - powiedziałem. - To chyba przez te czekoladki, które dla ciebie odkładałem.
- O to właśnie chodziło, Dominiku. Muszę przyznać, byliśmy dobrymi przyjaciółmi
- powiedziała Hala uśmiechając się. - Och, prawie zapomniałam ci powiedzieć,
Dominiku, że wzięłam ślub. On jest piekarzem. To właśnie dlatego tu jestem,
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szukam dla niego pracy.
Pogratulowałem jej i wyraziłem nadzieję, że uda jej się coś znaleźć i że znowu się
spotkamy. Rozstaliśmy się w miłej atmosferze po dłuższej rozmowie.
Ruszyliśmy do domu w dobrych nastrojach, wiedząc, że nie musimy się o
nic martwić, że nie dołączymy do naszych oprawców. Współczułem innym
chłopcom, których przyjęto do wojska, ale nic nie mogliśmy z tym zrobić. Gdyby
dowiedzieli się o tym, co zrobiliśmy, nic by nas nie ocaliło od kulki w łeb. Z takimi
problemami każdy dbał o siebie.
Gdy dotarliśmy do domu ojca, zanim udało mi się cokolwiek powiedzieć,
Maria podniosła w górę kciuki sugerując sukces. Uśmiechała się szeroko gdy
powiedziałem jej, że się udało. Ojciec przyszedł z piwem dla każdego z nas. Nawet
Bruno do nas dołączył. Ojciec wspominał jak mama dzięki tabletkom, które mu
wysłała, wyciągnęła go z niemieckiego wojska podczas pierwszej wojny światowej.
Jaki ojciec, taki syn! Tylko ja użyłem trudniejszego sposobu. Cóż za przyjemna
atmosfera. Czuliśmy się jakby wojna się dla nas skończyła.
Po kilku godzinach wyruszyliśmy przekazać dobre wieści mojej mamie i
Zofii. Gdy jechałem do domu na rowerze, nie mogłem uwierzyć ile miałem w sobie
energii. Będąc znowu w domu ponownie odegrałem tę scenkę – ja stojący przed
lekarzem. Powtarzałem jego komentarze po zbadaniu mnie.
- Nigdy nie wierzyłam, że ci się uda, synu. Mam nadzieję, że teraz uda nam się
zostać razem. Gdyby tylko Gertruda przestała się głodzić. Jeśli nie przestanie,
długo nie przeżyje - powiedziała moja zmartwiona matka.
Zaczęliśmy przygotowywać się do wyjazdu mamy do Wiktora. Poszedłem na
spore zakupy w różnych niemieckich gospodarstwach. Chciałem kupić trochę
masła dla mamy, aby je wzięła ze sobą. Wysłaliśmy list do tamtej rodziny, w
którym napisaliśmy w jaki dzień przyjedzie moja matka, by tamta dziewczyna
mogła się z nią spotkać. Martwiliśmy się trochę o mamę, zastanawialiśmy się jak
sobie poradzi z niesieniem ciężkich walizek załadowanych mięsem, masłem i
smalcem. Zapewniała nas, że to dla niej najmniejszy problem. Jeśli chodzi o
kontrolę niemieckiej policji na dworcu, to byliśmy raczej bezpieczni, dzięki temu,
że po tym jak zapisałem się do wojska, otrzymałem paszport Niemca trzeciej
kategorii. To oznaczało, że nie będą sprawdzać jej bagażu.
Na stacji były dwa wyjścia – jedno dla Niemców, drugie dla Polaków. Polacy
byli dokładnie przeszukiwani, z drugiej strony nikogo nie obchodziło ile rzeczy
mieli ze sobą Niemcy. Biedna mama, była tak podekscytowana tą wizytą. To miało
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być jej pierwsze spotkanie z Wiktorem od prawie trzech lat.
Wróciłem do pracy przy sadzonkach. Zmieniła się jedna rzecz podczas
nieobecności mamy, urządzaliśmy więcej imprez. Z jednej strony było to
świętowanie mojego sukcesu podczas badań lekarskich - tyle, że miało to miejsce
praktycznie co wieczór. Z drugiej strony docierały do nas wieści z rosyjskiego
frontu, które były dla nas korzystne. Nawet wuj Franek częściej nas odwiedzał
opuszczając swoją kryjówkę. Powiedział mi o swojej siostrze, która mieszkała w
Stadthagen w Niemczech. Straciła właśnie swojego trzeciego syna. Miał 19 lat,
zginął w Rosji. Widziałem, że było mu przykro, mimo tego komentarza na temat
przestrzeni życiowej, na który sobie pozwoliła ciotka gdy nas odwiedziła. Poczułem
potrzebę, że muszę coś powiedzieć i rzekłem:
- Wujku Franku, rozumiem jak się czujesz. To musi rozdzierać jej serce, ale oni
umarli za coś, w co mocno wierzyli. Ona nie była w ogóle wzruszona, gdy
mówiłem jej o mordowaniu niewinnych ludzi w obozach koncentracyjnych. Sam
przecież wiesz, że gdy Hitler czy Goebbels przemawiają na wiecach i pytają: „Co
wolicie? Masło czy działa?”, w odpowiedzi słychać jeden wielki okrzyk „Działa!”. To
właśnie tego chcieli i to teraz mają. O to prosili.
- Wydaje mi się, Dominiku, że patrząc na to z tej perspektywy, nie ma innego
wyjścia - odparł wuj.
- Nie, nie ma. Zwróć uwagę na to, jak traktują Rosjan w obozie niedaleko naszego
miasta. Widać ich jak tam stoją. Nie zasłużyli na tak nieludzkie traktowanie. Aż
cię kusi, aby im dać coś do jedzenia, ale byłbyś przeklęty jakby cię złapali.
Zastanawiałem się co się dzieje za drzwiami obok. Kilka razy było u nich
gestapo. Od czasu do czasu pojawiał się tam pewien młody mężczyzna.
Obawiałem się, że jak nie zaprzestanie swoich wizyt, to go złapią. Niezbyt często
widziało się gestapo u nas w wiosce. To musiała być poważna sprawa.
Wypiliśmy sporo wódki i piwa. Zofia przygotowała dla nas smaczny posiłek,
jak zwykle z resztą. Przygotowaliśmy też małą paczkę z mięsem dla wuja Franka,
który powiedział:
- Cieszę się z powodu twoich badań, Dominiku. Naprawdę nie mogę się doczekać
moich kolejnych wizyt tutaj.
Bardzo mu współczuliśmy, że za uczestnictwo w tak mało znaczącej
organizacji stracił swoje gospodarstwo i musi się ukrywać. Ale wydawało nam się,
że gestapo jest zbyt zajęte poszukiwaniem partyzantów, aby się nim przejmować.
Krótko po tym jak wyszedł wuj Franek, pojawił się Edek. Była sobota więc
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poszliśmy do Klemensa. Zofia dołączyła do nas, aby świętować wynik moich
badań. Przez to, że poszła z nami Zofia, dołączyła do nas Elli. Później, tego
samego wieczora, do naszej imprezy dołączyła też Maria. Po tym jak zamknęli
sklep, pojawili się także rodzice Klemensa - myślę, że przyszli po to, aby pokazać
swoje uznanie dla zalotów Klemensa wobec Marii. Chciałem, aby Maria chociaż
trochę była nim zainteresowana. Myślę, że tak nie było przez jego łysą i
błyszczącą głowę i czerwone, pulchne policzki.
Po raz pierwszy opowiedzieliśmy o naszych badaniach lekarskich. Wszyscy
wiedzieli już o wynikach, myślę, że domyślili się po naszych radosnych
nastrojach. Około pierwszej w nocy, przez to, że nie było mamy, przenieśliśmy
świętowanie do nas do domu, a skończyliśmy na tyle wcześnie, by móc się
przygotować do kościoła.
W każde niedzielne popołudnie spędzaliśmy pół godziny z Łucją w zakonie,
tuż obok kościoła. Gdy opowiedziałem jej o swoim sukcesie, powiedziała:
- Wiedziałam, że ci się uda. Wszystkie modliłyśmy się za ciebie w zakonie.
Ona była tak bardzo podobna do mamy, wierzyła, że udało mi się tylko dzięki ich
modlitwom. Ja wciąż uważałem, że była to głównie moja zasługa.
- Nadszedł czas, abyś więcej się modlił za siebie – skrytykowała mnie Łucja.
Broniłem się mówiąc:
- Hmm, zmówiłem dziś modlitwy dziękczynne. Poza tym co tydzień jestem w
kościele.
- Tak, ale przestań odwiedzać tę dziewczynę, która mieszka przy zakonie.
Wszystko o niej wiem. To zła dziewczyna i jeśli nie przestaniesz, powiem mamie.
Obiecaj, że już więcej nie będziesz do niej chodził – prosiła Łucja.
Miała na myśli tę dziewczynę, którą spotkałem tylko raz podczas poprzedniej
wizyty, więc nie było trudno obiecać jej, że już jej nie będę odwiedzał. Zofia i Maria
zaczęły się śmiać.
Nie przeszkadzało mi to, że muszę to obiecywać Łucji, gdyż obecnie
interesowałem się dziewczyną ze zdjęcia, która miała się spotkać z moją matką na
stacji. Pojechaliśmy pociągiem do domu, a Maria pojechała dalej w kierunku
domu mojego ojca. Zjedliśmy pyszną kolację, po czym przyszedł Edek i poszliśmy
na długi spacer wzdłuż rzeki.
To było wspaniałe uczucie, przynajmniej na tamtą chwilę, poczucie, że
jestem bezpieczny. Czasami można było zapomnieć, że trwa wojna, ale zawsze
było coś, co przypominało, że jeszcze coś się wydarzy. Niemcy desperacko
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poszukiwali mięsa armatniego, więc teraz szukali wśród nas. Większość
chłopców, którzy byli ze mną na badaniach, zostało powołanych do wojska. Wielu
z nich było zdziwionych, że już po dwóch tygodniach mieli się zgłosić do
jednostek. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego wciąż jestem w domu. Jedyne
pocieszenie dla nas przychodziło z podziemnego radia.
Z wiadomości nadawanych z polskiego radia w Londynie dowiedzieliśmy się,
że wiedzą tam o tym, że zmusza się nas do dołączania do niemieckiego wojska.
Namawiali, żeby, gdy tylko nadarzy się okazja, przekraczać granicę i dołączać do
polskiego wojska. To było jedyne wyjście po wcieleniu do niemieckiej armii, ale nie
było to wcale łatwe. Wszystko zależało od tego, do jakiej jednostki się trafiło. Jak
na razie, byłem w domu i musiałem czekać.
Spodziewaliśmy się powrotu mamy lada dzień i nie mogliśmy się doczekać,
aby przekazała nam wieści. Pewnego dnia Zofia przyszła do mojej pracy i kazała
mi natychmiast pójść do domu. Jednak nie chciała powiedzieć dlaczego. Gdy
otworzyłem drzwi, czekała tam mama. Uśmiechała się zadowolona.
- Ogarnij się i zjedz coś - powiedziała.
Moja kolacja czekała już na stole, obok niej stał wielki bukiet kwiatów. Wtedy
zauważyłem, że za nim chowa się czyjaś głowa. Kiedy ta osoba wstała, nie mogłem
uwierzyć własnym oczom – to była dziewczyna ze zdjęcia. Przedstawiono nas
sobie. Musiałem się rumienić jak burak. Próbowałem kontrolować swoje emocje.
Zaczęliśmy jeść, a gdy przestałem, Zofia, która siedziała obok naszego gościa,
zapytała mnie, dlaczego nie jem.
- Nie jestem głody. Chcę sobie na ciebie popatrzeć – odpowiedziałem, zerkając na
Irenę.
- Ale nie możesz, Dominiku - powiedziała Zofia. - Przesunę kwiaty na bok.
Przez to było tylko gorzej. Byłem zagubiony i skołowany. Poszedłem do kuchni i
napiłem się trochę wódki dla odwagi. Pomogło.
Mama zaczęła opowiadać o swoim wyjeździe i chwaliła Irenę i jej rodziców
za ukrywanie Wiktora przed gestapo. Dzięki Irenie mój brat miał kontakt ze
swoimi franciszkańskimi braćmi oraz z ludźmi, którzy po inwazji na Polskę
przyjęli niemieckie obywatelstwo, by chronić swoich interesów i własności.
Pomagali ludziom pokroju Wiktora i niektórym organizacjom podziemnym.
Gestapo bardzo zależało na odnalezieniu Wiktora ze względu na jego
kazanie z początku lat czterdziestych, w którym wypowiedział się przeciwko
reżimowi niemieckiemu i na temat tego, jak mordowali naszych księży i
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demolowali kościoły. Już wtedy, zanim gestapo przyszło do jego zakonu, aby go
zabrać, ktoś z tych ludzi go ostrzegł, dzięki czemu zdążył uciec i się ukryć.
Podczas odwiedzin u Wiktora matka zobaczyła co działo się z biednymi
Żydami. Musieli na plecach nosić gwiazdę i nie pozwalano im chodzić po
chodnikach. Przywiozła kilka zdjęć ludzi, w tym Żydów, których powieszono na
rynku miejskim. Wisieli tam całymi dniami jako ostrzeżenie dla innych. Mojej
mamie zajęło sporo czasu zanim zapomniała o tym, co zobaczyła i doświadczyła.
W naszej okolicy gestapo i mniejszość etniczna oczyścili wszystkie miasta i wioski
z Żydów i starej polskiej inteligencji.
Byłem zadowolony z tego, że moja matka zaakceptowała Irenę i moje
zainteresowanie jej osobą. Było to widać. Od razu byłem z tego powodu
szczęśliwy. Skończyły się moje późne powroty do domu, chyba że załatwiałem
jakieś sprawy, na przykład szukałem masła lub jakiegoś innego jedzenia. Cały
czas byliśmy świadomi tego, że moja matka przejęła rolę przyzwoitki. Według
starego zwyczaju, gdy córka szła do tańca, matka szła z nią, aby upewnić się, że
jest ona w dobrym towarzystwie. Gdy chłopak tańczył z dziewczyną, która nie
miała przyzwoitki, była ona uznawana za złą partię. To samo dotyczyło chłopaka,
a o sprawie rozmawiałaby potem cała wieś.
Z jakiegoś powodu podczas niemieckiej okupacji ten zwyczaj zaczął szybko
zanikać. Jedyny czas, jaki mieliśmy dla siebie to podczas drogi do Klemensa po
zakupy. Ach, jak mi się marzyło, aby ta droga była dłuższa. Czasami chowałem
zapałki w domu tylko po to, aby mieć wymówkę, by pójść znowu do sklepu. Irena
pytała co następnego schowam.
- Wszystko, aby tylko być z tobą, kochana – odpowiedziałem.
Nasze wymówki były tak oczywiste, że moja mama mówiła czasami:
- Czy jeszcze coś nam potrzeba?
Byłem podekscytowany, gdy dowiedziałem się od matki, że za dwa miesiące mam
wyruszyć z zapasami do Wiktora.
Nadszedł smutny dzień powrotu Ireny do domu. Niestety nie mogliśmy dać
jej żadnych paczek z mięsem do domu, ponieważ Polacy mieli zakaz posiadania
mięsa. Jako że musiała przejść przez kontrolę na dworcu, ryzyko tego, że by coś
znaleźli było zbyt duże. Konsekwencje byłyby okrutne.
Pewnego dnia gdy wróciłem do domu, był tam wuj Franek. Zofia podała mi
jakiś list i po ich minach poznałem, że coś jest nie tak. Zapytałem, gdzie jest
mama, okazało się, że odbiera poród.
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Moje serce stanęło gdy otworzyłem list i zobaczyłem, że było to wezwanie do
wojska. A ja myślałem, że z moją kategorią będę bezpieczny. Ale ciągle miałem
jeszcze asa w rękawie. Uspokoiłem wuja, że nigdzie nie jadę.
- Wiesz, co stanie się z twoją rodziną jak znikniesz – powiedział.
- Wiem, nie zrobię tego. Słuchaj uważnie. W dniu kiedy wezwano nas do wpisania
się na ochotnika, kazano nam wysłać zdjęcie na wskazany adres. Ciągle go mam.
Wtedy mieli mi przyznać obywatelstwo niemieckie trzeciej kategorii. Ciągle nie
wysłałem im zdjęcia, więc właściwie cały czas jestem Polakiem. Możemy napisać
list, w którym powiemy, że ciągle jestem traktowany jak Polak, ale jak tylko
otrzymam niemieckie obywatelstwo to chętnie dołączę.
- Co zrobisz jak cię sprawdzą? - zapytał wujek.
- Napiszesz kolejny list na adres, gdzie miałem wysłać zdjęcie i wyjaśnisz, że
zostałem wezwany do niemieckiej armii, ale im odmówiłem i ciągle czekam na
moje dokumenty z obywatelstwem.
- Masz jakieś zdjęcie? – zapytał.
- Nie, nie będziemy im go wysyłać, musimy udawać, że ich ignorujemy. Jak
ponownie wyślą prośbę o zdjęcie to wtedy im je wyślemy.
- Jestem zdumiony, ale myślę, że to się uda – uśmiechnął się wujek.
Boże, jak dobrze, że mamy tam nie było. Byłoby trudno ją przekonać, aby zgodziła
się na moje rozwiązanie. Wuj Franek napisał pierwszy list, kolejny został wysłany
trzy dni później - zawierał pytanie o paszport. Wydawało mi się, że zanim
odpowiedzą mi, tłumacząc co się stało i prosząc o zdjęcie, i zanim ja je w końcu
wyślę, a oni wyślą mi ten znienawidzony paszport, moja data powołania do wojska
przeminie.
Następnego dnia jak zwykle poszedłem do pracy, lecz tym razem byłem
bardzo zdenerwowany. Jako że pracowaliśmy blisko drogi, byłem bardzo
wyczulony na jakiekolwiek zatrzymujące się samochody, na wypadek gdyby mnie
szukali. Były to trudne tygodnie, podczas których intensywnie myślałem o
odwiedzinach u Wiktora i Ireny. Tak naprawdę nie wiedziałem kiedy cokolwiek się
wydarzy i wciąż czułem tych przeklętych Niemców za swoimi plecami.
Moja mama nie mogła zrozumieć co się ze mną stało. Częściowo zmieniłem
się przez Irenę, ale głównym powodem zmiany było moje bezpieczeństwo. Gdy
uciekałem z gospodarstwa niemieckiego, załatwiliśmy to z lokalną policją i SS,
tym razem miałem do czynienia z personelem wojskowym. Często chodziłem do
Klemensa i siedziałem samotnie w rogu sali barowej dopóki nie przyszedł Edek.
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Bar był otwarty przez cały tydzień. Czasami towarzyszyła mi dwunastoletnia
siostra Klemensa, Franciszka. Nie było wtedy zajęć w szkole i ciągle prosiła abym
opowiadał jej historie o duchach.
Opowiedziałem wszystko Edkowi. Uważał, że istnieje duża szansa, aby mi
się upiekło. Byłem ciekawy dlaczego Edek nie otrzymał wezwania do wojska. Gdy
go o to zapytałem, powiedział:
- Ponieważ byłem w polskim wojsku i tak naprawdę nie powinni byli mnie wzywać
na badania. Następnym razem jak będziesz u mnie w domu pokażę ci list, gdzie
tłumaczą, że nastąpiła pomyłka i że nie zostanę wezwany.
Po zamknięciu sklepu Klemens i Elli dołączyli do nas, rozmawialiśmy
głównie o wieściach z rosyjskiego frontu. Gdy byliśmy sami we dwóch, Edek
powiedział mi o niemieckim transporcie jadącym do Rosji, który dzięki naszej
grupie został wykolejony. Były to krzepiące wiadomości. Nie tylko nasz oddział,
ale również inne, stawały się coraz bardziej aktywne. Im lepsze wieści, tym
podziemna armia stawała się odważniejsza. Oczywiście, nie obyło się bez strat po
naszej stronie. Na tamten czas, nasza jednostka mocno nie ucierpiała.
Pewnego dnia, gdy wróciłem do domu, dowiedziałem się, że gestapo
aresztowało tego młodego mężczyznę, który odwiedzał naszych sąsiadów. Byłem
przerażony, pomyślałem, że być może należał do tego samego oddziału, co ja.
Poszedłem do Edka, lecz on powiedział mi, że nie muszę się o nic martwić, ten
mężczyzna nie należał do naszego oddziału. Po kilku dniach tortur zmarł.
Przedtem zdążył im powiedzieć o pewnym podziemnym bunkrze, jednak zanim
gestapo zdążyło go sprawdzić, już był opróżniony. Niemcy zastali tam tylko liścik,
w którym napisano, żeby stamtąd znikali bo mogą mieć problem z wilgocią!
Wolno minęły dwa tygodnie, a ja ciągle nie otrzymałem żadnych wieści o
mojej odmowie pójścia do wojska. W końcu dostałem list, gdzie uargumentowano,
dlaczego nie otrzymałem obywatelstwa trzeciej kategorii oraz poproszono mnie o
wysłanie zdjęcia. Mojej mamie podobał się ton tego listu. Gdyby tylko wiedziała,
jakie listy wcześniej napisał wuj Franek. Poczekałem jeszcze kilka tygodni po
czym pojawiłem się w biurze w naszym mieście ze zdjęciem w ręku. Edek poszedł
ze mną, aby mnie psychicznie wspierać.
- Jestem teraz prawdziwym Niemcem - powiedziałem mu.
- Nie martw się, Dominiku, to nie koniec świata. Liczy się to, kim jesteś w sercu,
nie na papierze.
Edek namawiał mnie, abym poszedł do wróżki, podobno była bardzo
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dokładna. Udało mu się i w końcu poszedłem. Wyglądała złowrogo. Gdy później
spotkałem się z Edkiem, miałem mu za złe, że powiedział jej wszystko na mój
temat. Lecz on przysięgał, że nie powiedział jej ani słowa. Była bardzo dokładna w
kilku kwestiach. Na przykład powiedziała o tym, że wysyłam komuś paczki i
niedługo pojadę w to miejsce. Tak, przygotowywałem się do odwiedzin Wiktora,
który

ukrywał się i któremu wysyłaliśmy paczki. Ale co najważniejsze,

powiedziała, że nie mam się martwić o zaciągnięcie do niemieckiego wojska co
najmniej do czerwca 1943 roku. Kazała mi wrócić po tej dacie. Było by cudownie,
gdyby miała rację.
Teraz już na dobre przygotowywałem się do wizyty, której tak bardzo nie
mogłem się doczekać – nie tylko aby zobaczyć Wiktora, ale również Irenę, o której
tak często myślałem. Ze względu na to, ile brałem jedzenia, pojechała ze mną
Zofia. Aby przejść na bezpieczną stronę, Zofia też przyjęła obywatelstwo trzeciej
kategorii po to, abyśmy obydwoje mogli być przy niemieckim wyjściu na stacji i
ominąć kontrolę. W końcu wyjechaliśmy.

ROZDZIAŁ 13
Po całonocnej podróży dotarliśmy do Katowic. Nie mogłem zliczyć ludzi
żebrzących o jedzenie. Były tam młode dziewczyny, oferujące swoje ciało w
zamian za odrobinę jedzenia, jak i starsze kobiety.
Po tym jak mama opowiedziała nam o tych ludziach na dworcu, wzięliśmy
ze sobą małe ćwierćkilogramowe kawałki tłuszczu do rozdawania starcom.
Dziękowali nam ze łzami w oczach. Musieliśmy im mówić, aby szybko się ruszali,
bo gdyby Niemcy zauważyli co robimy, mielibyśmy kłopoty.
Znowu wsiedliśmy do pociągu i po kolejnych dwóch godzinach podróży
dojechaliśmy do celu – do Dąbrowy Górniczej. Tutaj znowu przeszliśmy przez
wyjście dla Niemców, tym razem nawet ja ubrałem się jak oni. Miałem wysokie
buty, bryczesy i tyrolską czapkę. Nie mogłem patrzeć na wyjście dla Polaków. Byli
niezwykle

dokładnie

przeszukiwani,

każdy

najmniejszy

przedmiot

był

im

zabierany, chyba że udowodnili, że mieli kartkę na daną rzecz.
Na stacji przywiała nas Irena wraz ze swoim bratem Janem. Cóż za radość.
Gdy wyszliśmy ze stacji i byliśmy już na ulicy, z bólem patrzyliśmy na smutne
twarze ludzi, zwłaszcza biednych Żydów, którzy szli w dużej odległości od
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chodnika, prawie środkiem drogi. Co to za życie, co jeszcze ich czeka? Zdałem
sobie sprawę z tego jak człowiek reaguje na takie opowieści, jak je lekko
przyjmuje. Zupełnie inaczej gdy później sam widzi tych ludzi, którzy na twarzach
nie mają wypisanych żadnych emocji i powoli poruszają się po ulicy. Pomyślałem
sobie, że skoro poruszają się, to muszą żyć. Zrozumiałem dlaczego mama nie
chciała o tym zbyt dużo rozmawiać.
W końcu dotarliśmy do domu gospodarzy. Tam czekało nas radosne
powitanie. Staraliśmy się nie wyglądać na zaskoczonych, gdyż matka ostrzegła
nas, że Wiktor mocno przytył. Jego całe ciało było opuchnięte, wszystko przez
braku ruchu i świeżego powietrza. Co było najważniejsze to to, że znów byliśmy
razem. Opiliśmy to lampką czerwonego węgierskiego wina.
Gdy się rozpakowaliśmy, wszyscy byli zdziwieni ile wzięliśmy ze sobą rzeczy.
Wiktor śmiał się, że tyle zapasów starczy do końca wojny i jeszcze dłużej.
- No, drogi braciszku, muszą być jakieś nagrody za moje niemieckie obywatelstwo
- powiedziałem, a wszyscy potwierdzili to wypijając kolejną lampkę wina.
Po wymianie wiadomości poszliśmy wszyscy do pokoju Wiktora. Był dość
niewielki. Było tam łóżko, niewielka kanapa, stół i mała figurka pudelka.
Rozmawialiśmy do późnego popołudnia.
Później towarzyszyliśmy rodzicom Ireny, państwu Jesionkom, przy kawie.
Byli zaciekawieni tym jak długo udaje mi się unikać niemieckiego wojska i moim
doświadczeniem jako rzeźnik na czarnym rynku. Wtedy Wiktor pokazał mi jak
udało mu się oszukać gestapo, gdy przyszli go szukać w jego małym pokoiku.
Stanowiło to dla mnie zagadkę, nie mogłem sobie po prostu wyobrazić jak
ktoś może się schować w tak malutkim pokoiku. Wiktor zdjął narzutę z łóżka.
Materac, który miał mniej więcej dziesięć centymetrów grubości, był wielkim
wiekiem. Wiktor wsunął się pomiędzy ramy łóżka, a pani Jesionek położyła się na
nim udając, że jest chora. To wszystko zajęło im mniej niż minutę, jednak mój
brat twierdził, że nie zrobiłby tego bez ich pomocy. Pani Jesionek była bardzo
opanowana gdy przyszło gestapo, gdy tak leżała na łóżku, a pod nią ukrywał się
Wiktor.
Podczas mojej wizyty rodzina Jesionków zastanawiała się czy nie przyjąć
niemieckiego obywatelstwa trzeciej kategorii. Mieli nadzieję, że dzięki temu nie
będą o nic podejrzewani. Byli świadomi tego jakie mogą ich spotkać konsekwencje
jeśli cokolwiek pójdzie nie po ich myśli – karą za ukrywanie zbiega byłaby
egzekucja poprzez powieszenie.
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Gdy poszliśmy z Ireną na zakupy do miasta, znowu zdałem sobie sprawę z
tego, jak dużo mam szczęścia, że mieszkam na wsi. Tutaj musieliśmy godzinami
stać w kolejce za chlebem i mięsem. Często zdarzało się, że gdy przychodziła
nasza kolej, mięso czy chleb właśnie się skończyły. Tak, u nas można było
wszystko kupić od niemieckim rolników, którzy tak bardzo wierzyli w zwycięstwo
Hitlera i którzy wiedzieli, że mogą żądać nawet podwójnej ceny. Z drugiej strony,
jeśli jakaś polska rodzina miała jakiekolwiek zwierzęta, to przynosiła do punktu
skupu tyle, ile od niej wymagano, a resztę zachowywała dla siebie. Trzymali się
zasad. Szczególnie w latach 1943 – 1944 polscy rolnicy jedli więcej mięsa niż
przed wojną, ponieważ nie chcieli brać niemieckich marek, które mogły starczyć
tylko na zakup cukru i soli.
Szkoda mi było Wiktora, który nawet w nocy nie mógł wyjść, aby się trochę
poruszać. Miał znajomego lekarza, Żyda, który również się ukrywał. Czasami
umawiali się, aby ten przypisał jakieś leki dla Wiktora. Zawsze spotykali się w
nocy. Dzięki temu, że obaj żyli na obrzeżach miasta, blisko lasu, było im łatwiej
przebyć tę krótką odległość do kryjówki doktora. Nie wyglądał on w ogóle jak Żyd,
był wysokim blondynem. Wiktor przedstawił mnie jemu i powiedział:
- To mój brat, dzięki któremu mamy tyle smakołyków.
Na co lekarz uśmiechnął się i rzekł:
- Tak, to dla mnie ogromna korzyść, jak również to, że dobry Bóg dał mi blond
włosy. Nie wyglądam tak podejrzanie jak reszta. Mam nadzieję, że nadal będziesz
nam dostarczał jedzenie, ponieważ nie mamy tu żadnych kartek żywnościowych.
Jeśli chodzi o pieniądze, to jakoś sobie radzimy.
Obiecałem im, zwłaszcza doktorowi, że dopóki będę bezpieczny w domu, to
dostawy jedzenia będą do nich napływać. Znakomicie radzili sobie posiadając
pewne kontakty. Mieli mnóstwo pieniędzy, złota, alkoholu, papierosów i cygar,
często wymieniali ten towar na jedzenie, które było zdecydowanie trudniej zdobyć,
ponieważ mieszkali w obszarze przemysłowym.
Zanim odwiedziłem Wiktora i Irenę nie mogłem się doczekać tej wizyty,
teraz już wiedziałem jak bardzo zmieniła moje życie. Przebywanie w tym miejscu
miało na mnie duży wpływ. Nie przejmowałem się tym, czy mogę wychodzić czy
nie. Byłem niesamowicie świadomy tego, co działo się wokół mnie, zwłaszcza
Żydom, którzy musieli chodzić środkiem drogi. To nie miało miejsca w naszym
mieście. Oczywiście Niemcy dokładnie oczyścili miasto na samym początku
inwazji, a wszyscy Żydzi zostali rozstrzelani w Dolinie Śmierci.
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Wiktor poprosił abyśmy odwiedzili pewną osobę w zakonie franciszkańskim
w Panewnikach, do którego wcześniej należał. Miał z nimi stały kontakt. To było
cudowne miejsce. Gdy wchodziliśmy do przepięknej katedry, usłyszeliśmy śpiewy,
ich cicha harmonia była magiczna. Był to inny świat, którego Niemcy nie
niepokoili. Szkoda, że mój brat wypowiedział się w kazaniu przeciwko nim, gdyby
nie to, mógłby nadal tu przebywać. Byli prawie samowystarczalni.
Był tam duży obszar porośnięty bukami, wysokimi na trzydzieści metrów.
Mnisi zakonni mieszkali w malutkich domach parterowych, które wyglądały jak
wille. Od kiedy rozpoczęła się wojna, nie mogli wyjeżdżać na misje ani wygłaszać
kazań. Większość czasu spędzali na modlitwie i różnych zajęciach, jakichkolwiek,
które pozwalały im dodatkowo zarobić.
Przy wyjściu szepnąłem do Ireny:
- Wiesz co, mógłbym do nich dołączyć.
- Zawsze możesz zawrócić - powiedziała.
- Wiesz, kochana, ktoś musi się tobą zaopiekować, a ja będę najszczęśliwszą
osobą na świecie, jeśli mi na to pozwolisz.
- Wiesz, że nie będę miała nic przeciwko.
W końcu mieliśmy okazję aby być razem tylko we dwójkę. Ciężko było
znieść jak moja matka odgrywała przyzwoitkę, mimo że i tak nas zaakceptowała.
Właśnie dlatego mama wysłała ze mną Zofię. Wiktor śmiał się gdy opowiadałem
mu o naszych wycieczkach do sklepu i różnych wymówkach, które wymyślałem
tylko po to, aby być z Ireną. Byliśmy chyba najszczęśliwszą parą na świecie,
zwłaszcza dlatego, że wiedzieliśmy, że nasi rodzice akceptują nasz związek.
Wróciliśmy akurat w porę picia herbaty, którą serwowano w pokoiku
Wiktora. Dla mojego brata życie było bardzo ciężkie, nie mógł nigdzie wychodzić
poza nocą, gdy mógł jedynie otworzyć drzwi balkonowe, aby zaczerpnąć świeżego
powietrza. Uwielbiał grać na skrzypcach wspólnie z Ireną grającą na pianinie, ale
nie mogli tego robić, ponieważ sąsiedzi z dołu zadawali zbyt wiele pytań. Miał
specjalne urządzenie, które nakładał na struny, aby uciszyć dźwięk, ale w końcu
najbezpieczniej było w ogóle przestać grać.
Przed wojną dawał studentom lekcje gry na skrzypcach. Na swoje urodziny
pod koniec semestru zawsze dostawał nowe, które do mnie wysyłał. Pod koniec
mieliśmy pięć par skrzypiec w domu. Spokojnie mogliśmy stworzyć małą
skrzypcową orkiestrę.
Wieczorami długo graliśmy z Wiktorem w szachy. Trzeciego i zarazem
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ostatniego tygodnia Wiktor zaskoczył nas i zapytał, czy nie chcielibyśmy pojechać
do ośrodka wczasowego. Brzmiało to jakby chciał poprzez nas odkupić trudy
swojego

nieszczęśliwego

życia.

Byliśmy

oczywiście

niezwykle

zadowoleni.

Zdecydowaliśmy, że pojedziemy w Beskidy, na południowy wschód od Katowic,
blisko granicy z Czechosłowacją. Pojechaliśmy na malutką stację o nazwie
Zwardoń. Najpierw musieliśmy zarezerwować hotel. Niestety we wszystkich
hotelach było pełno narciarzy, ale Zofii i Irenie udało się w końcu znaleźć jakieś
miejsce.
Po małej przekąsce w hotelu spróbowaliśmy wybrać się w góry, ale bez
powodzenia. Pozostało nam tylko dowiedzieć się kiedy odjeżdża ostatni pociąg do
domu. Zauważyliśmy też stary znak z napisem „NIE MA PRZEJŚCIA. GRANICA
CZECHOSŁOWACKA”.

Stwierdziliśmy,

że

ją

przekroczymy,

abyśmy

mogli

przynajmniej powiedzieć, że byliśmy zagranicą!
Z powrotem w pociągu czuliśmy się rozczarowani, ale na pocieszenie
siedzieliśmy razem i akurat zgasły światła.
- Zostawię was samych. Możecie się trochę pomigdalić - powiedziała troskliwie
Zofia.
To była najdłuższa chwila, którą spędziliśmy razem, bez niczyjego towarzystwa.
Gdy wróciliśmy, Wiktor próbował nas pocieszyć, że mamy przed sobą tak
wiele czasu. Mimo tego całego rozczarowania, mieliśmy za sobą bardzo przyjemny
dzień. Ostatnie dni spędziliśmy planując kolejną wizytę oraz myśląc o tym, co
zabierzemy z Zofią do domu.
Wiktor w zamian za jedzenie dostawał dużą ilość pieniędzy od swoich
znajomych, którzy przyjęli niemieckie obywatelstwo, oraz od Żydów, którzy
ukrywali się u polskich rodzin. Nie mogliśmy za bardzo używać tych pieniędzy,
gdyż nie było dużo towaru do kupienia, a przechowywanie ich w banku było
bezużyteczne. Wiktor zaczął kupować sztabki złota i drogą biżuterię, którą
mieliśmy zabierać do domu po każdych odwiedzinach. Zbieraliśmy zapasy na
nowe życie po wojnie. Oczywiście byłem zadowolony z takiego obrotu spraw, nie
tylko ze względu na Wiktora, ale również ze względu na pomoc, której nam
udzielał. Dzięki temu mogliśmy pomagać innym, szczególnie dzięki mojej matce.
Czasami, gdy przyjmowała poród u biedniejszej rodziny, zamiast brać od nich
pieniądze, pomagała im finansowo i dawała im też trochę jedzenia. Nie mogłem
przestać myśleć o tych biednych ludziach, o klasie pracującej, o Żydach, którzy
musieli chodzić ulicami. Jednak wszędzie było tak samo, w całym kraju, podczas

134

wojny i pokoju, że ci sami ludzie zawsze w jakiś sposób cierpieli. Cały czas można
było usłyszeć: „Niech będą błogosławieni biedni i prześladowani, bowiem to oni
otrzymają Królestwo Niebieskie”. Byłem jednak przekonany, że większość z nich
dałaby wszystko, aby żyć w spokoju ze swoimi rodzinami na tej ziemi, a resztki
tego szczęścia zabrać ze sobą do Królestwa Niebieskiego.
Zanim wyjechaliśmy z Dąbrowy Górniczej, zgodziliśmy się, że Irena i jej brat
ponownie do nas przyjadą w niedalekiej przyszłości. Nie mogłem się doczekać, aby
znowu ją zobaczyć.
Namówiono nas abyśmy poszli do kina, które znajdowało się mniej więcej
sto metrów od domu. Poszliśmy więc na film przyrodniczy, takie lubiłem
najbardziej, o Afryce. Bardzo śpieszyliśmy się do tego kina tylko po to, aby znowu
móc spędzić ze sobą parę godzin. Na wstępie filmu pokazano afrykańskie półnagie
kobiety tańczące do rytmu muzyki, przez co ich piersi swobodnie podskakiwały.
Biedna Irena była tak zakłopotana, że chciała wyjść. Poszedłem za nią i
spędziliśmy dwie pozostałe godziny błąkając się i patrząc na witryny sklepowe.
Wiem, że nie czuła się dobrze z tym, że ja patrzyłem na tę samą scenę z żywym
zainteresowaniem.
Gdy wróciliśmy, Wiktor dał mi piękny pierścionek, który miałem podarować
Irenie na stacji w dniu naszego wyjazdu. Udało mu się zdobyć ten pierścionek od
znajomego Żyda, który również się ukrywał. Ze względu na to, że Irena wiedziała,
że ten znajomy sprzedaje biżuterię, Wiktor chciał go odwiedzić w tajemnicy, więc
właśnie dlatego przekonał nas, abyśmy poszli do kina. Był to wyraz uznania za to,
że tak wiele razy była kurierem pomiędzy moim bratem i jego wieloma
ukrywającymi się znajomymi. Wiedział, jak wielką przyjemność będę z tego miał.
Mimo wszystkich trudności chciał bezinteresownie dać obydwojgu z nas trochę
radości i udało mu się to. Byłem tak podekscytowany, że nie mogłem się doczekać
następnego poranka. Obiecałem Wiktorowi, że dopóki będę w domu, nie będzie
musiał się martwić o dostawy jedzenia.
Rozstanie na stacji następnego ranka było dosyć smutne dla nas
wszystkich. Wziąłem rękę Ireny i włożyłem jej w dłoń malutkie pudełko z
pierścionkiem w środku. Patrzyliśmy na nią z Zofią. Była tak szczęśliwa, że
przytuliła mnie i Zofię. Cali rozpłakani próbowaliśmy się pocieszyć, że niedługo
znowu się zobaczymy. Pożegnaliśmy się, po czym pociąg zabrał mnie i Zofię w
siną dal.
Przyjechaliśmy na naszą stację późno w nocy. Było tam wyjątkowo dużo
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żołnierzy, prawie nikogo poza nimi. Pewnie zastanawiali się dlaczego cywile witają
ich tak nieprzyjaznymi spojrzeniami. Okazało się, że byli to ochotnicy z Hiszpanii.
Biedacy, pomyślałem sobie, gdybyście tylko wiedzieli co was czeka... Ale jeśli wasz
fanatyzm wobec Hitlera jest tak silny, to zasłużyliście sobie na to. Rosjanie nie
okazywali żadnej łaski wobec więźniów, zwłaszcza ochotników. Na rosyjskim
froncie okrucieństwo było większe niż w jakimkolwiek kraju podbitym przez
Niemcy. Dla Niemców Rosjanie byli podludźmi i więźniowie z obu tych narodów
byli właśnie w ten sposób traktowani.
Znowu byliśmy w domu. Mijały dni a my często rozmawialiśmy o Wiktorze i
o tym, jak wiele miał szczęścia, że trafił na tamtą rodzinę. Byliśmy im wdzięczni
nie tylko dlatego, że przez niego przeprowadzili się do innego domu, ale dlatego, że
ryzykowali też swoim życiem. Ja w tym czasie wróciłem do pracy w lesie. W wolne
dni odwiedzałem ojca lub zostawałem w domu. Stałem się takim samotnikiem, że
Edek i Klemens byli zaniepokojeni tą zmianą. Jedyne wycieczki, jakie sobie
urządzałem, to wyprawy po jedzenie od rolników lub towarzyszenie Edkowi w
weekendy, gdy odwiedzał grupy przywódców organizacji podziemnej.
Znajomy, który należał do naszej organizacji i mieszkał głęboko w lesie,
miał małą destylarnię, gdzie często robiliśmy whisky. Przekazywaliśmy ją
ukrywającym się ludziom z podziemia, aby nie było im tak monotonnie. Jeśli
chodzi o mnie, to często mówiłem Edkowi, że byłbym bardziej zadowolony,
gdybym mógł zniknąć w podziemiu, lecz w tym samym czasie być pewnym, że
Niemcy nic nie zrobią moim rodzicom.
Czasami kogoś aresztowano i oskarżano o szpiegowanie dla Rosjan. Dla nas
to był cud, że udało się nam przetrwać tak długo bez bycia wykrytym. Edek ciągle
mnie zapewniał, że nie mam się o co martwić. Niedługo potem jeden z naszych,
którego też zmuszono do dołączenia do niemieckiego wojska i który również
dołączył do partyzantów w ten sam dzień co ja, został zabrany ze stacji przez
gestapo kiedy wrócił z wakacji. W takich chwilach przechodziliśmy przez piekło
zastanawiając się przez kolejne dwa, trzy miesiące, czyja kolej będzie następna.
Tego chłopaka zabrali do Gdańska na egzekucję.
Pod koniec 1942 roku otrzymaliśmy informację, że mamy stawić się na
zebraniu. Mieliśmy dostarczyć wszelkie rzeczy z wełny do umówionego punktu.
Oczywiście musieliśmy coś dać, aby nie zostać wpisanym na czarną listę. Ta
wełna miała być użyta do odziania niemieckich żołnierzy na wschodnim froncie.
Mniejszość etniczna w tamtym czasie bardzo starała się ponownie z nami
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zaprzyjaźnić. Pewnego dnia, gdy jechaliśmy z Edkiem na rowerach, spotkaliśmy
Alfonsa. Tego, który spotkał się ze mną po moim powrocie z więzienia w
Norymberdze i ogłosił swoje oddanie Hitlerowi. Gdy zbliżaliśmy się do niego,
razem krzyknęliśmy;
- Heil Hitler, Alfonsie.
- Gówno, a nie Heil Hitler – odpowiedział, próbując się uśmiechać.
- Alfonsie, mógłbym na ciebie donieść do policji za ten komentarz, zwłaszcza że
masz na sobie mundur SS. Wiesz, że mogliby cię za to zastrzelić. Trudno by ci
było się wytłumaczyć, zwłaszcza po polsku, a przecież sam przy moim ojcu
zakazałeś mi mówić po polsku.
Nie był przygotowany na taką reakcję z mojej strony, po prostu tam stał i się
patrzył.
- Bestia! Po tym wszystkim, co zrobił naszym ludziom. Nie byłbym zdziwiony,
gdyby był gotów dołączyć do naszego podziemia, jeśli ktoś by go poprosił. Będzie
mu przykro opuszczać swoje wielkie gospodarstwo gdy będzie musiał uciekać z
tego kraju – zareagowałem.
Oni mieli o wiele więcej informacji z rosyjskiego frontu od nas, ponieważ
mieli radia. My mogliśmy liczyć jedynie na ułamkowe wieści z podziemia. Letnia
ofensywa niemiecka na Kaukaz nie powiodła się, a Stalingrad stał się
największym zmartwieniem Hitlera. Zaczął nawet zwalniać niektórych swoich
generałów.
Pod koniec listopada dotarły do nas wieści, że około ćwierć miliona
niemieckich żołnierzy zostało otoczonych. We wsi można było odczuć atmosferę
świętowania, gdy dowiedzieliśmy się o tym.
Irena wraz ze swoim bratem Janem przyjechali nas odwiedzić na dwa
tygodnie. Pierwsze co powiedział Edek, to to, żebym nie brał zbyt wielu dni
wolnego, ponieważ mu to wcześniej obiecałem. Gdybym miał to zrobić, to jedynie
w legalny sposób. Miałem zamiar nie stracić zbyt wielu dni, ale musiałem znaleźć
jakąś wymówkę na czas wizyty Ireny. Zwierzyłem się piętnastoletniemu bratu
Ireny, a on zgodził się mi pomóc. Poszedłem do szopy z drewnem, aby pociąć
trochę drewna na opał, wziąłem ze sobą nóż do mięsa. Tak jak zaplanowaliśmy,
rozłożyłem

prawą

dłoń,

ustawiłem

końcówkę

noża

tuż

ponad

palcem

wskazującym i mocno ją wcisnąłem, po czym odwróciłem głowę. Wtedy
poprosiłem Jana, aby uderzył kijem w nóż. Miałem ranę długą na cztery
centymetry. Do dziś mam tam bliznę.
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Pobiegłem z krwawiącą raną do domu, gdzie mama założyła mi bandaż, po
czym pojechałem na rowerze do lekarza. Moja ręka została na świeżo
zabandażowana,

dostałem

maść

i

tydzień

wolnego

w

pracy.

Tak

jak

zaplanowaliśmy. Aby mieć pewność, że rana szybko się nie zagoi, jak tylko
przyszedłem do domu zdjąłem bandaż w tajemnicy przed moją mamą. Wylałem na
ranę parafinę, brudziłem ją, posypywałem solą, cokolwiek, aby spowolnić proces
gojenia.
W drugi wieczór wraz z Ireną i Zofią poszliśmy do Klemensa na piwo. Jak
tylko wyszliśmy z domu, Irena dała mi dużego całusa za to, jak załatwiłem sobie
wolne. Zofia nie wiedziała o czym my w ogóle mówimy, musieliśmy jej więc o
wszystkim powiedzieć. Była zaskoczona, ale obiecała, że nic nie powie mamie.
Gdy przyszedł Edek i zobaczył moją rękę, wybuchł śmiechem, bo wiedział,
że znowu coś wykombinowałem. Powtórzyłem mu słowa lekarza:
- Tydzień wolnego od pracy. Za tydzień przyjdź na kontrolę.
Edek trafnie zgadł, że Irena zatrzyma się u nas na dwa tygodnie.
Nieźle się tego wieczora pośmialiśmy z tego wszystkiego. Cudownie było znowu
być z Ireną, często chodziliśmy na długie spacery lub odwiedzaliśmy mojego ojca.
Biedna Gertruda ciągle leżała w łóżku i starała się nie wyzdrowieć, aby nie móc
pracować. Zapytała mnie o buty, które kiedyś obiecałem moim siostrom.
- Wszystko jest do załatwienia, Gertrudo. Będą gotowe w przyszłym tygodniu. Ale
kiedy masz zamiar je nosić? - zapytałem.
Zofia i Maria były miło zaskoczone, a mi było przyjemnie im o tym powiedzieć.
- Tak, to miał być prezent na święta. Mama wie o tym, tylko mieliśmy dokonać
ostatniej wpłaty w mięsie. Taka była umowa. Mario, chciałbym, abyś ze mną
poszła w ten dzień. Jak zwykle, ja będę niósł akordeon, a ty futerał na skrzypce.
Zawsze było tak samo. Gdy tylko ktoś chciał zdobyć materiał dobrej jakości
lub buty dla młodych kobiet, które były wtedy modne, trzeba było zapłacić
podwójną cenę. Część była płacona w jajach, maśle i mięsie, druga część w
pieniądzach.
Moje siostry nie mogły uwierzyć w to, jakie szczęście je spotkało gdy w
końcu otrzymały swoje buty. W ten długo wyczekiwany dzień spakowaliśmy osiem
kilogramów mięsa do futerału na akordeon, a pięć kilogramów do futerału na
skrzypce, który niosła Maria. Gdy wyszliśmy z pociągu, prawie nabawiliśmy się
zawału serca. Obok kontrolera biletów stało dwóch kolejowych policjantów z
owczarkiem niemieckim. Nie było wyjścia. Nie mogliśmy pójść w inną stronę.
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Pomyślałem sobie, że być może uroda Marii i Ireny odwróci uwagę policjantów.
Szepnąłem do Marii, aby poszła pierwsza, a za nią Irena. Ja miałem iść na
końcu. Maria podała swój bilet, potem Irena. Zanim ja wyciągnąłem swój bilet,
jeden z mundurowych powiedział do Marii:
- A może byś zagrała nam jakąś melodię, aby nas rozweselić?
Pośpiesznie obiecałem im, że zagramy im coś w drodze powrotnej, gdyż teraz
bardzo się śpieszymy. Ich owczarek w ogóle nie zareagował. Prawdopodobnie pies
ten nie wiedział co to mięso, przecież było go tak mało.
Gdy wyszliśmy ze stacji, zanim wsiedliśmy do taksówki, spojrzeliśmy na
siebie z szerokimi uśmiechami na twarzach. To był pierwszy raz, gdy spotkaliśmy
policjantów z owczarkiem niemieckim. Zazwyczaj stali tam miejscy policjanci, z
którymi się znaliśmy. Powrót z trzema parami butów był równie ciężkim
przestępstwem. Zdecydowaliśmy, że przejdziemy te sześć kilometrów do domu na
piechotę.
W domu wszyscy byli bardzo podekscytowani, zwłaszcza ojciec, który
bardzo cieszył się patrząc na moje siostry. Nawet Gertruda zmusiła się, aby wstać
z łóżka, by przymierzyć swoją parę. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy w ogóle
kiedykolwiek je włoży. Opowiedziałem ojcu o tym co miało miejsce na stacji.
Doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy już jeździć z akordeonem i
skrzypcami pociągiem.
Poszliśmy na stację na wsi, aby zdążyć na pociąg do domu mamy. Stał tam
pociąg towarowy, pełen żołnierzy. Drzwi były otwarte. Na podłodze leżała słoma.
Patrząc na ich twarze można było dojść do wniosku, że ich morale nie jest zbyt
wysokie. Prawie im współczułem. Mimo całej goebbelsowskiej propagandy musieli
być świadomi tego, jaka jest sytuacja na froncie wschodnim. Pomyślałem sobie:
„Gdybyście tylko wiedzieli, że jak dotrzecie na front wschodni, to wasza następna
wycieczka skończy się w syberyjskiej kopalni węgla”. Nawet Kozacy, którzy przejęli
gospodarstwa po naszych ludziach, przyznawali się czasami mojemu ojcu, że nie
chcieli tu wcale przyjeżdżać, ale zostali zmuszeni. A u siebie mieli o wiele lepszą
ziemię.
Kozacy byli w bardzo niekorzystnej sytuacji przez to jak bardzo liczyli na
pomoc Niemców. Każdy sprawny mężczyzna walczył za nich na froncie. Hitler
obiecał im po wojnie Ukrainę wolną od rosyjskiej i polskiej dominacji. Nawet gdy
Niemcy mówili o Kozakach, nie poświęcali im zbyt wiele czasu. Nie lubili ich
prawie tak bardzo jak Polacy. Kozak na rosyjskim froncie nie doświadczał żadnej
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litości. Było im naprawdę ciężko. Czasami nie wiedzieli gdzie się mają zwrócić.
Biedni Kozacy mieli świadomość, że pewnego dnia nie będą mieli dokąd pójść.
Gdy tego dnia wróciliśmy do domu, przygotowałem się na wizytę lekarza.
Zdjąłem bandaż, wymyłem cały brud w mydlanej wodzie, posmarowałem ranę
maścią i zawinąłem ją ponownie w bandaż. Oczekiwałem na kolejny dzień.
Następnego dnia wsiadłem z Ireną do pociągu, miałem nadzieję, że dostanę
kolejny tydzień wolnego. Znowu byliśmy razem i byliśmy niezwykle szczęśliwi, że
mogliśmy się po prostu trzymać za ręce. Nie potrzebowaliśmy wtedy intymności.
Nie mogłem uwierzyć, że czysta miłość może być taką radością, że może być tak
wspaniała. Zachowywaliśmy się jak dwa dzieciaki z wielkim lizakiem, którego nie
mogliśmy puścić, a wydawało nam się, że starczy go na zawsze.
Tak, dostałem kolejny tydzień wolnego. Poszliśmy na kilka minut do
kościoła; musiałem tam pójść aby podziękować za kolejny tydzień zwolnienia.
Następnego dnia odwiedziliśmy zakon, w którym przebywała Łucja, aby przekazać
jej paczkę z mięsem. Tak bardzo na nas polegali. Byłem bardzo zadowolony, gdy
okazało się, że zakonnicom bardzo spodobała się moja dziewczyna.
W drodze powrotnej Irena zapytała mnie, czy wierzę w to, co powiedziała mi
wróżka. Byłem świadomy tego, że do czerwca 1943 roku miało mi się nic nie stać.
Nigdy o tym nie zapomniałem.
Gdy Irena wróciła do domu, nie opuściłem prawie żadnego dnia w pracy.
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia i miały być dla nas wyjątkowo szczęśliwe,
ze względu na wieści, które docierały do nas z rosyjskiego frontu. A były to wieści
dla nas korzystne. Wcześnie rano w Boże Narodzenie, gdy ciągle leżeliśmy w
łóżku, usłyszeliśmy jak ktoś w ogrodzie śpiewa „Cichą noc”. Spojrzałem przez
okno i ku mojemu zdziwieniu ujrzałem mojego kolegę Lesnera, którego późnymi
wieczorami odwiedzałem z kanapkami i kawą. Stał po kolana w śniegu, śpiewał i
patrzył w moje okno, aby się upewnić, że go słyszę. Cóż za wspaniały prezent!
Mama, Zofia i ja wstaliśmy, zawołaliśmy Lesnera do kuchni i wspólnie zjedliśmy
śniadanie. Mama dała mu dwie pary skarpet. Później cała nasza trójka wsiadła w
pociąg, aby spotkać się z ojcem.
Niezbyt przejmowaliśmy się prezentami. Dla nas najlepszym prezentem były
wieści z rosyjskiego frontu i to, że ciągle żyjemy, mimo że Jan wciąż był w obozie
pracy w Magdeburgu koło Berlina. Na szczęście docierały do niego nasze paczki.
Znowu nadeszła wiosna, był rok 1943 rok. Wróciliśmy do sadzenia drzew.
Przestałem pracować z moją poprzednią partnerką. Nawet Edek mi dokuczał za to
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jak zachowywałem się w towarzystwie dziewcząt.
- Dominiku, stajesz się takim samotnikiem i chyba naprawdę zaczynasz
nienawidzić kobiet. Co się z tobą dzieje? - zapytał.
- Nie do końca, Edku – odparłem. - Ciągle będę dotrzymywał ci towarzystwa w
zależności od tego, gdzie będziemy chodzić. Mam nadzieję, że nie naskarżysz na
mnie do Zofii.
- Nie bądź głupi, to twoje życie.
Wiem, że nie byłem zbyt skupiony i nie okazywałem żadnego zainteresowania
dziewczynami, ale ciągle myślałem o Irenie.
Często chodziłem na różne wycieczki z Edkiem, zawsze odwiedzaliśmy
kogoś z naszego ruchu oporu, kto, tak jak ja, na chwilę obecną nie był zagrożony i
nie musiał się ukrywać. Spędzaliśmy wiele przyjemnych wieczorów rozmawiając,
czasami o tym, co będziemy robić, gdy Rosjanie zaczną walczyć na naszej ziemi.
W kwietniu 1943 roku ponownie odwiedziłem Wiktora i Irenę. Mój biedny
brat wyglądał jeszcze gorzej niż poprzednio, był jeszcze bardziej opuchnięty.
Bardzo mu współczułem, lecz on był w dobrym nastroju, bo wiedział, że okupacja
już niedługo się skończy. Pewnego dnia Irena przyszła do naszego pokoju i
zarumieniona podarowała mi pierścień z naszymi inicjałami wygrawerowanymi na
nim. Był to trzydziestogramowy złoty sygnet. Stałem zaskoczony, aż w końcu
Wiktor zachęcił mnie, abym ją uścisnął. Bardziej ceniłem ten uścisk niż pierścień.
Wiedziałem, że to Wiktor z myślą o mnie kupił go dla niej.
Po dwóch radosnych tygodniach znowu wróciłem do domu. Dopiero wtedy
zdałem sobie sprawę, że nie widziałem tam żadnych Żydów idących środkiem
drogi. To oczywiste, co się z nimi stało!
Pewnego dnia, gdy wróciłem z pracy do domu, czekał na mnie list.
Dostałem zawiadomienie, abym poszedł do wojska 23 czerwca 1943. Poczułem
jak ziemia osuwa mi się pod stopami, nagle poczułem się całkowicie zagubiony.
Zofia tylko patrzyła na mnie ze łzami w oczach. Spojrzałem na mamę i widząc jej
minę upewniłem ją:
- Tak, mamo, nie mam zamiaru chować się w podziemiu. Pójdę, tak jak
obiecałem.
- Synu, obiecuję, że nic się tobie nie stanie. Zaufaj Bogu. Będę się za ciebie
modlić.
- Wiem, mamo. Tylko nie martw się. Obiecuję, że pójdę – powtórzyłem.
Popedałowałem do swojego ojca, który zareagował inaczej. Nie pokładał
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nadziei w modlitwach, raczej w działaniach. Ojciec wiedział, że zostałem
zaprzysiężony jako partyzant i powiedział:
- Synu, masz skończone 21 lat. Nie będę cię prosił, abyś szedł tam. Cokolwiek
będzie z nami, decyzja należy do ciebie.
- Pójdę, tato. Przeżyję, bez względu na to, co się stanie - to wszystko, co mogłem
mu powiedzieć.
Za dwa tygodnie miał być 23 czerwca. Kilka dni później mama powiedziała,
że jest w stanie załatwić jeszcze jedną świnię, którą miałbym ubić, ponieważ nikt
inny już tego nie zrobi jak wyjadę. Nie chodziłem już do pracy. Codziennie
przychodził ktoś, aby mnie pocieszyć. W pewnym sensie miałem szczęście,
przynajmniej data mojego wezwania dostała przełożona dzięki listom wuja
Franka. Wielu chłopców, którzy byli na badaniach w ten sam dzień co ja, zginęło
na rosyjskim froncie.
Nadszedł sądny dzień. Zofia i Maria poszły ze mną na stację. Cóż za
atmosfera! Kręciło się tam kilku esesmanów, którzy pewnie zastanawiali się co z
nas za ochotnicy, wszyscy mówiący po polsku i śpiewający polskie piosenki.
Musiałem powiedzieć siostrom:
- Proszę, idźcie gdy tylko nadjedzie pociąg.
Wystarczająco dużo osób płakało, mieli do tego powody. Te wszystkie opresje,
śmierć, a teraz kazali nam walczyć za coś, czego tak bardzo nienawidziliśmy.
Gdy w końcu nadjechał pociąg, szybko pożegnaliśmy się.
- Powiedzcie mamie, aby się nie martwiła – przypomniałem im.
Być może było łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

ROZDZIAŁ 14
Wylądowałem w barakach Scharnhorst w Lünebugu, na południe od
Hamburga. Dostaliśmy się do naszych kwater o drugiej po południu, w każdym
pokoju miało przebywać dwunastu mężczyzn. Mój pokój znajdował się na
pierwszym piętrze.
To miejsce było prawie jak wioska. Były tam ogromne bloki. Po długiej
podróży wszyscy otworzyli swoje paczki z jedzeniem z domu, w których mieli
wędzone kiełbasy, wędzoną szynkę itd. I zaczęło się jedzenie. Nagle w drzwiach
każdego pokoju stanął niemiecki kapral. Zaczęli na nas krzyczeć:
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- Na zewnątrz. Wszyscy na zewnątrz.
Zaczął się chaos, mężczyźni i jedzenie latało wszędzie. Gdy byliśmy już na dworze,
sierżanci obejrzeli nas. Po czterech, pięciu minutach, znowu na nas pokrzyczeli i
kazali wracać do baraków.
Następnego dnia dostaliśmy mundury. Mimo, że zapytali nas o rozmiar
buta, rzucali nam mundury z dwóch różnych stosów, rozmiary dobierając według
uznania. Niektórzy z nas wyglądali jak baletnice, mundury były tak obcisłe, a inni
wyglądali jak klauny, mundur na nich luźno zwisał. Kilka dni później zostaliśmy
zaprzysiężeni. Zamiast powtarzać za oficerem, odmawiałem swoją modlitwę. Co z
nas była za armia, żadnego Niemca, oprócz szkoleniowców i oficerów.
Mijały kolejne tygodnie, kilku chłopców zostało odesłanych do domu ze
względu na ich kiepski stan zdrowia. Prawie podobało mi się szkolenie,
próbowałem robić wszystko jak należy. Ciągle mówiłem sobie, że pewnego dnia,
gdy uda mi się przejść na stronę naszych sojuszników, będę dobrym żołnierzem.
Jedna rzecz, której nienawidziłem, to przezwiska jakich używali wobec nas, było
to bardzo poniżające.
Pewnego wieczoru poszedłem na spacer na terenie baraków. Spotkałem
Bronka, z którym pracowałem na gospodarstwie państwa Vibe obok Stutthof. To
było jak spotkanie z zaginionym bratem.
- Więc i ciebie dorwali, Bronku - powiedziałem.
- Tak, lokalna policja przyszła do nas na gospodarstwo z papierami do
podpisania. Niektórzy nie znali niemieckiego i nie wiedzieli co podpisują.
Zasugerowałem, abyśmy uczcili nasze spotkanie.
- Tylko jeśli ty masz pieniądze, ja jestem spłukany - odpowiedział.
Postawiłem mu drinka, piliśmy szampana. Tylko to można było kupić. Mieliśmy
przydział na dwa kieliszki wódki i sznapsa co dziesięć dni. I tylko szampana,
który był dosyć drogi, można było kupić bez ograniczeń. Bronek zapytał mnie, co
można zrobić w naszej sytuacji. Powiedziałem mu, że na chwilę obecną możemy
tylko wykonywać rozkazy.
- Obserwuj mnie, uda mi się stąd wydostać zanim skończy się nasze szkolenie –
przysiągł.
Jego słowa miały się spełnić. Rozeszliśmy się w radosnych nastrojach i
umówiliśmy się na ponowne spotkanie w kolejną sobotę.
Kilka dni później mocno się zdziwiłem, kiedy Bronkowi udało się przenieść
do mojej grupy. Stało się to chyba dzięki jego przywódcy, który zapewne był
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zadowolony, że udało mu się go pozbyć. Zmieniło to życie naszej grupy trzydziestu
sześciu mężczyzn. Gdy rozdano nam broń, przywódca grupy pokazał nam jak ją
rozebrać i ponownie złożyć. Ciągle przypominał nam, aby nigdy nie celować lufą w
czyimś kierunku. Ale był tam Bronek, który wiecznie w niego celował. Cokolwiek
zakazali nam robić, on to robił.
Następnego dnia nasza grupa maszerowała, a Bronkowi rozkazano założyć
maskę przeciwgazową i biegać w kółko za karę. Było to strasznie męczące, ale nie
miało wpływu na zachowanie Bronka. Czasami, gdy maszerowaliśmy przez
wioskę, gdzie drzewa pochylały się nad drogą pod ciężarem owoców, słyszeliśmy z
ust przywódcy:
- Jeśli ktokolwiek śmie sięgnąć po jabłko, nigdy więcej nie spojrzy na żaden owoc.
Po czym zawsze widzieliśmy jak Bronek wisi na gałęzi.
Gdy przywódca grupy nie mógł kogoś zdyscyplinować, karani byli wszyscy.
Wówczas winowajcę w środku nocy odwiedzało kilku chłopców, którzy zakładali
mu koc na głowę i dobrze go obijali. W przypadku Bronka było inaczej,
trzymaliśmy się razem. Nikt nie śmiał na niego polować.
Jedzenie mogło być lepsze. Zawsze była to gęsta, mączna zupa z chlebem,
bardzo rzadko trafiały się ziemniaki czy mięso. Do chleba dostawaliśmy malutką
kosteczkę masła, akurat na posmarowanie jednej kromki. Było to wystarczająco
odżywcze.

Byliśmy

niczym

pracujące
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Dostawaliśmy jednak paczki z domu, co bardzo pomagało.
Prawie co drugi tydzień dostawałem małą paczkę a w niej sto marek od
Ireny i Wiktora. Niemcy dobrze wiedzieli, co dostawaliśmy w paczkach. Czasami
mieliśmy niezapowiedziane przeszukania szafek. Oficjalnie sprawdzali porządek,
ale bardziej interesowało ich, jakie jedzenie tam trzymamy. Czasami tylko na
siebie spojrzeli. Mówili nam nawet, abyśmy nie zapominali podzielić się naszym
jedzeniem ze współtowarzyszami.
Gdy przeszukali moją szafkę po raz pierwszy, podziwiali zdjęcie Ireny, które
przypiąłem do wewnętrznej strony drzwiczek. Później miała miejsce rozmowa z
sierżantem:
- Grenadierze Stoltman, nie mogę uwierzyć, że w Prusach Zachodnich są takie
piękności. Gdyby miała cię odwiedzić, albo ktoś z twojej rodziny, mogą zatrzymać
się u mojej żony.
Gdy wychodził powiedział:
– Nie żartuję, grenadierze.
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- Dziękuję, zapamiętam - odpowiedziałem.
Był to początek miłej i przyjaznej relacji między nami.
Nazywał się sierżant Flack. Był ranny w Rosji – miał sztuczną lewą rękę i
zawsze nosił skórzaną rękawiczkę. Był dość przystojny: wysoki, szczupły blondyn,
prawdziwy żołnierz, inny niż reszta. Większość z młodych instruktorów, którzy
nas szkolili, wyglądało jak świnie. Na każdy pokój z dwunastoma mężczyznami
przypadał jeden kapral. Oni mieszkali razem, po trzech w pokoju.
W pewną sobotę jeden z kaprali był sam ze swoją dziewczyną. Zawołano
mnie jak zwykle i myślałem, że będę musiał przekazać jakieś wiadomości. Gdy
tylko wszedłem do pokoju, wykrzyczał do mnie różne rozkazy, na przykład: „Pod
stół, za stół, pod, za...”. Jego dziewczyna śmiała się i bardzo jej się to podobało.
Gdy wróciłem do pokoju po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy popłakałem się.
Czułem się tak poniżony i wściekły. Tak bardzo nienawidziłem tego człowieka!
Marzyłem o tym, abyśmy razem znaleźli się na froncie, a moją pierwszą kulkę
wystrzeliłbym w jego kierunku. Wydaje mi się, że Bronek nie wykonałby jego
rozkazów.
Gdy Bronek po długiej musztrze został zawołany przez kaprala i ten
rozkazał mu powtarzać: „Jestem głupim dupkiem”, on powtarzał i mówił: „Jesteś
głupim dupkiem, kapralu”. Wszyscy pękaliśmy ze śmiechu podczas gdy kapral
czerwieniał z wściekłości.
- Nie ja.
- Tak, kapralu, nie ja – powtarzał Bronek.
Wtedy kapral mówił:
- Jestem głupim dupkiem, powtarzaj.
- Cieszę się, że się pan przyznaje do tego, kapralu.
I tak dalej, i tak dalej.
Znowu zacząłem pić ocet po to, aby móc wydostać się z wojska i wiem, że
Bronek też mocno starał się stamtąd wyrwać. Czasami długo maszerowaliśmy w
nocy, wracaliśmy o trzeciej czy czwartej nad ranem. Zazwyczaj dostawaliśmy
dodatkowe porcje, dwie grube kromki chleba i kostkę margaryny, ale to się po
jakimś czasie skończyło ze względu na niedobory jedzenia. Gdy wszyscy leżeli już
w łóżkach, Bronek wstawał, wychodził na korytarz i krzyczał „Biegnijcie po swoje
dodatkowe porcje!”, a potem wracał do łóżka. Z każdego pokoju biegł jeden
chłopiec, ale zawsze wracali z pustymi rękoma po godzinie czekania.
Najśmieszniejsza historia miała miejsce, gdy Bronek miał dyżur, jak zwykle
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co dwanaście tygodni. Sierżant i kapral przyszli w kaskach sprawdzić, czy
wszyscy są na miejscu, kontrolowali również czystość. Gdy podeszli do drzwi,
Bronek stanął na baczność i wygłosił raport:
- Pokój numer dziesięć, jedenastu mężczyzn w łóżkach, kurz rozdany po równo,
pajęczyny odwieszone!
- Do zobaczenia, grenadierze - został poinformowany.
- Tak jest.
- O nie, Bronek - westchnęli wszyscy, a niektórzy przeklinali lub śmiali się z
niego.
Gdy skończyli sprawdzać pozostałe pokoje, kapral wrócił i cicho rozkazał nam
wyjść na korytarz, ciągle w piżamach. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli wykonać
ciężkie ćwiczenia. Musieliśmy podążać za palcem kaprala – góra, dół, góra, dół.
Jedyne co mogliśmy usłyszeć to szum i prawie głuchą ciszę.
Po godzinie wróciliśmy do łóżek cali spoceni. Nie mogłem uwierzyć w to, jak
zmienił się Bronek, podziwiałem jego odwagę. Gdy pracował na gospodarstwie nie
byliśmy ze sobą zbyt blisko, jednak mieszkaliśmy w jednym pokoju. Wtedy ciągle
dochodziło między nami do małych nieporozumień. Teraz bardzo go szanowałem.
Cóż za wytrzymałość!
Gdy szedłem na drinka na terenie baraków, robiłem to zawsze z Bronkiem.
Za każdym razem opróżnialiśmy trzy, cztery butelki szampana. Nawet nasi
instruktorzy zaczęli o mnie rozmawiać, zastanawiali się jakim cudem stać mnie
na wypijanie takich ilości szampana. Było tak oczywiście dzięki mojej ukochanej
Irenie i Wiktorowi, to oni wysyłali mi pieniądze.
Pewnego dnia nasz sierżant Flack przyszedł do mnie i powiedział:
- Dziękuję ci Dominiku za tę niezłą paczkę.
Od razu wiedziałem o co chodziło. Napisałem w liście do domu o nim i o jego
propozycji nocowania moich gości u jego żony. Paczka była niewielkim
podziękowaniem od mojej matki.
Mieliśmy wolne w niedziele, mogliśmy robić co chcemy. Gdy poszedłem na
mszę przeżyłem szok, gdyż od samego początku mszy zespół Hitlerjungend
maszerował wokół kościoła i grał tak głośno jak się tylko dało. W inne dni,
zwłaszcza podczas ostatniego miesiąca naszego szkolenia we wrześniu, mieliśmy
wolne od godziny osiemnastej i mieliśmy pozwolenie na wyjście. Jednak niektórzy
kaprale wysyłali nas do kuchni, do obierania ziemniaków. Niewiele mogliśmy w
tym względzie zrobić.
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Pewnego wieczora razem z Bronkiem musieliśmy iść do kuchni. Było tam
wiele dziewczyn obierających ziemniaki, niektóre z nich zaczęły rzucać w nas
obierkami, aby nas zaczepić. Gdy wracaliśmy do baraków, powiedziałem
Bronkowi:
- Następnym razem jak mnie poproszą abym poszedł, obetnę włosy na krótko.
Pokażę im, co o nich myślę. Chcesz też to zrobić, Bronku?
Uważał, że oszalałem i założył się ze mną, że tego nie zrobię.
Nie minęło dużo czasu zanim ponownie zostałem wytypowany do obierania
ziemniaków. W naszej grupie był fryzjer. Tego samego wieczora obciąłem włosy
tak krótko, jak tylko się dało. Rano, jak zwykle przed śniadaniem, staliśmy w
kolejce do inspekcji naszych paznokci itd. Zauważyłem jak twarz sierżanta
zaczęła się czerwienić, a wszyscy chłopcy się uśmiechali. Wyzwał mnie od
najgorszych. W kółko musiałem powtarzać „Tak jest, tak jest”.
- Jesteś hańbą dla niemieckiego wojska.
- Tak jest.
- Wyglądasz jak rosyjski więzień.
- Tak jest.
Jak tylko wyszliśmy z baraków, dostaliśmy ostrą musztrę. Było tak przez cały
tydzień, a chłopcy zaczęli się skarżyć: „Dlaczego musiałeś to zrobić, Dominiku?”.
Jednak bez zmian byli po mojej stronie.
Najlepszym z wszystkich dni był ten, kiedy poszliśmy strzelać do celu ostrą
amunicją. Bardzo się cieszyliśmy i było nam niezmiernie smutno, gdy musieliśmy
kończyć. Było nas pięciu, którzy mieli bardzo dobrego cela. Chodziły pogłoski, że
mogą nas wziąć pierwszych, jako snajperów. Od tej chwili nie mogłem ani razu
trafić dokładnie, mimo wielokrotnego powtarzania ćwiczeń. Zawsze pudłowałem.
Z jakiegoś powodu wzięli mnie na szkolenie z broni ciężkiej, co nie przeszkadzało
mi, ponieważ uważałem, że będzie to przydatne jak tylko przejdę na stronę
Brytyjczyków lub Amerykanów.
W ciągu ostatnich tygodni byliśmy szkoleni na wypadek działań gazowych.
To było ciekawe doświadczenie. Trzymali nas w barakach. Najpierw ciężka
musztra z maskami na twarzy. Bolały nas klatki piersiowe przy oddychaniu.
Wtedy słyszeliśmy alarm gazowy i biegliśmy do pomieszczenia ze szklanymi
ścianami. Niektórzy chłopcy źle założyli maski i nie oddychali przez filtr. Po kilku
sekundach chwytali za drzwi, bo gaz wypełniał ich płuca. Gdy ich wypuszczali,
dostawali ciężką musztrę za złe założenie maski.
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Bronek udawał, że ma drgawki. Podczas marszu upadał na ziemię
chwytając się za klatkę piersiową. Za każdym razem ktoś musiał z nim zostać,
aby się nim zaopiekować. W końcu zabrali go od nas. Jego gra aktorska się
opłaciła. Nikt nie podejrzewał go o udawanie.
Przez ostatnie kilka tygodni cały czas był z nami na szkoleniu. Wysyłaliśmy
go aby szedł i błagał o kanapki, ponieważ było coraz mniej jedzenia. Ach, co za
kanapki przynosił. Kiełbasa, ser, wędzona szynka itd. Zbierał je z sąsiadujących
domów. Żadna z nich do nas nie dotarła, szybko zjadali je nasi przywódcy.
Najlepiej potrafiliśmy się zorganizować w nocy. Znowu Bronek zgłoszał się na
ochotnika i przynosił pełno owoców: jabłek, gruszek i śliwek. Zawsze przyniósł też
dwie lub trzy kury, a czasami króliki. Dawał je naszym przywódcom, którzy
mieszkali w barakach w kwaterach dla małżeństw. Przy takich okazjach
podlizywaliśmy się i nie dostawaliśmy żadnej musztry. W te noce atmosfera była
bardzo przyjacielska.
W pewne sobotnie popołudnie, gdy spoglądałem przez okno, zauważyłem
Zofię i Marię. Pobiegłem do drzwi obok, do oficera i sierżanta, którzy byli na
służbie, i poprosiłem o pozwolenie na wyjście. Zapytali, gdzie jest moja bluza
mundurowa.

Przeprosiłem,
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podekscytowany. Zgodzili się, abym wyszedł, wiedzieli, że przyjechały odwiedzić
mnie moje siostry. Wybiegłem z radością je przywitać. Byłem z nich dumny,
ubrały się bardzo elegancko. Miały na sobie wysokie buty, które im kupiłem.
Zabrałem im ciężką paczkę i odłożyłem ją do szafki. Nie pozwolono im wejść do
budynku.
Poszliśmy potem do sierżanta Flacka, który wcześniej zaoferował pokój dla
moich sióstr. Wraz z żoną byli niezwykle mili. Prawie zapomniałem, że jestem w
niemieckim wojsku, biorąc pod uwagę tę przychylność. Zostawiliśmy im małą
paczkę zanim wyszliśmy na miasto. Opowiedziały mi najnowsze wieści.
W domu wszystko było w porządku. Niektórzy członkowie naszej lokalnej
mniejszości narodowej przychodzili regularnie do naszego sklepu próbując
odnowić przyjaźń. Najlepsze wieści jednak były takie, że rosyjski front był już
tylko 250 kilometrów od granic Polski. Na pewno niedługo będziemy wolni.
Najbardziej niewiarygodne wieści dotyczyły mojego brata Jana, który był w
polskim wojsku, a potem w obozie pracy w Magdeburgu. Wszystkim mężczyznom
rozkazano dołączyć do niemieckiej armii, lecz wszyscy jednogłośnie odmówili. Na
szczęście, nic im się nie stało. Widać było, że Niemcy są zdesperowani w
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poszukiwani siły roboczej.
Poszliśmy tego wieczora do restauracji, gdzie zaskoczył nas rozmiar porcji,
które nam podano – ziemniaki, warzywa i grube plastry kaszanki. Po jednym
większym kęsie moje siostry spojrzały na siebie i zaproponowały mi swoje porcje,
które z chęcią przyjąłem, gdyż byłem bardzo głodny. Gdy sam wziąłem gryza,
musiałem resztę zostawić, bo gdybym zjadł jeszcze trochę, to bym zwymiotował.
Była to końska krew i mięso, rodzaj kaszanki. Zabrałem Zofię i Marię do ich
pokoju.
Następnego dnia, przed porannym apelem, moje siostry siedziały na
trawniku i czekały na mnie. Młody porucznik, który był wtedy na służbie, zawołał,
że mam usprawiedliwienie i szepnął, że mam serdecznie pozdrowić moją siostrę,
blondynkę. Przytaknąłem.
Poszliśmy na długi spacer po mieście, rozmawialiśmy o moim szkoleniu.
Wtedy akurat było to szkolenie z jazdy na nartach. Oznaczało to wyjazd na front
rosyjski. Zapewniłem moje siostry:
- Nie martwcie się, zanim skończę szkolenie, Rosjanie będą już walczyć na naszej
ziemi. Nie przepadnę.
Obiecano nam, że najpierw dostaniemy urlop zanim gdziekolwiek nas przeniosą.
- Cokolwiek by się nie działo, nie mówcie nic w domu o jeździe na nartach i tego,
co to oznacza – powiedziałem.
Hamburg był wtedy mocno bombardowany. To musiało być przerażające.
Niektórych Niemców z naszego obozu wysłano tam, aby pomóc w sprzątaniu ciał z
ulic. Musiało to być dla nich wstrząsające doświadczenie, bardzo to na nich
wpłynęło. Dla mnie nie było skali porównania do tego co robili nam, Polakom –
tysiące Żydów zagazowanych i palonych co dnia. Czułem, że nadszedł czas, aby
sami to poczuli.
- Tak w ogóle, Mario, porucznik podczas porannego apelu pytał się o ciebie powiedziałem.
- Powiedz mu, żeby już traktował cię jak szwagra, a gdy Hitler wygra wojnę,
powiedz, żeby o mnie pamiętał – odpowiedziała.
Zrozumiałem jej przesłanie i wszyscy zaczęliśmy się śmiać. Późnym popołudniem
poszliśmy na stację, gdzie obiecaliśmy sobie, że nie będziemy się emocjonalnie
żegnać. Po tym jak kupiliśmy im bilety, reszta pieniędzy, które miały w torebkach,
powędrowała do mnie. Miałem wystarczająco dużo pieniędzy na osiem tygodni do
przodu.
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- Pamiętajcie to, co zawsze mówiłem w domu. Nic mnie nie zabije, tylko ciężka
siekiera na linii frontu. Ale oni przecież nie używają siekier. Nie mogę się
doczekać urlopu, kiedy zobaczę się z wami i z Ireną. To już niedługo. Powiedzcie
mamie, żeby załatwiła świnię lub dwie, ubiję je dla was podczas urlopu.
- Możesz być pewien, że mama coś załatwi. Podziękuj od nas żonie sierżanta za
pyszne kanapki.
- Podziękuję. Do widzenia.
Och, jak było mi smutno gdy szedłem z powrotem do baraków. Walczyłem
ze sobą, aby powstrzymywać łzy. Nie mogłem szybko wejść do środka. Ciągle nie
otworzyłem paczki od Zofii i Marii. Poszedłem do umywalni, opłukałem się wodą i
poszedłem do kantyny na szybkiego drinka. Niezbyt to pomogło. Zacząłem
wspominać, przez co jeszcze bardziej tęskniłem za domem.
Paczkę otworzyłem następnego wieczora, wszyscy wzięliśmy sobie jakiegoś
smakołyka. Taki był tam zwyczaj, dzieliliśmy się wszystkim, co dostaliśmy z
domu. Wyjątek stanowiło kilka osób, które same jadły to, co miały pochowane w
szafkach. Żartowaliśmy sobie, że najlepiej jakby założyli sobie koc na głowę, aby
nikt nie widział co tam dostali do jedzenia z domu.
Przez głośniki usłyszałem wezwanie, aby stawić się u porucznika. Gdy
wszedłem do jego pokoju, nieśmiało się uśmiechał i zapytał:
- Grenadierze, myślicie, że wasi rodzice będą mieli coś przeciwko jeśli pojadę ich
odwiedzić?
- Raczej nie, poruczniku - tylko tyle mogłem odpowiedzieć.
- Naprawdę spodobała mi się wasza siostra. Czy wam to przeszkadza?
- Nie, w ogóle, poruczniku.
Gdy poprosił mnie, abym wspomniał coś siostrze w kolejnym liście, powiedziałem,
że tak uczynię. Kiedy wychodziłem, pomyślałem sobie, że moi rodzice woleliby go
nie mieć na głowie. Od razu napisałem do nich co ich czeka. Poprosiłem ich, aby
dobrze traktowali gościa, inaczej mógłby mi utrudnić życie. Byłem pewien, że
dobrze sobie poradzą w tej sytuacji, zwłaszcza po tym co powiedziała Maria
podczas wizyty u mnie.
Życie stało się łatwiejsze, mieliśmy bardzo niewiele szkoleń, głównie
jeździliśmy na nartach. Raz podczas szkoleń jeden z chłopców chciał sobie
odstrzelić palec, chciał zrobić cokolwiek, aby wylecieć z wojska. Miał dużo
szczęścia, że nie stanął przed sądem wojskowym. Ocalili go dzięki sierżantowi
Flackowi, który był już na rosyjskim froncie i skonstruował sprawozdanie w taki
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sposób, że zadziałało na korzyść tego chłopaka.
W końcu nadeszły długo oczekiwane wieści. Za cztery dni mieliśmy iść na
długo wyczekiwany urlop. Dwa dni przed wyjazdem, odbyliśmy długi marsz po
nieznanych terenach. Zatrzymaliśmy się w lesie, w miejscu, gdzie wydobywano
piasek dla fabryki szkła. Czekaliśmy nad kopalnią piasku i zastanawialiśmy się co
nas czeka. Usłyszeliśmy rozkaz, że mamy ustawić się w pojedynczej kolejce,
dwadzieścia metrów od krawędzi. Wtedy usłyszeliśmy kolejny rozkaz: „Gotowi,
biegiem do krawędzi, skakać w dół i krzyczeć: Jadę na wakacje!”. Zbocze miało
chyba z dwadzieścia metrów wysokości i był tam bardzo twardy piasek. Było to
bardzo zabawne. Po skoku odwróciliśmy się i patrzyliśmy na tchórzy, którzy
dobiegali do krawędzi, zatrzymywali się i trzęsącym głosem krzyczeli „Jadę na
wakacje!”, ale nie skakali. W końcu, niektórych trzeba było przekonać lekkim
popchnięciem.
Podczas całego szkolenia nie uśmialiśmy się tyle, co w ten dzień. Niektórzy
żartowali: „Po czterdziestu dniach na pustyni, gdy diabeł kusił Jezusa, aby
skoczył ze skał, miał on jakiś wybór, ale my nie mieliśmy żadnego wyjścia”. W
końcu dostaliśmy urlop.
Powrót na swoją ziemię był bardzo radosny. Odbyło się kilka bardzo
szczęśliwych ponownych spotkań, najpierw z rodziną, potem podczas odwiedzin.
Dwóch braci mojej matki zostało wezwanych do niemieckiego wojska: Jan,
najstarszy, który miał 47 lat i Bernard, czterdziestolatek. Było to niedorzeczne, że
oni zostali wezwani, podczas gdy ich brat Leonard, po tym jak zniszczył niemiecki
pojazd kolejowy i spędził kilka miesięcy w obozie koncentracyjnym, musiał się
teraz ukrywać.
Pojechałem w odwiedziny do Wiktora i Ireny. Teraz, ubrany w niemiecki
mundur, mogłem wziąć więcej jedzenia niż kiedykolwiek wcześniej, nie musiałem
się obawiać o przeszukanie. Zaczepiano mnie tylko ze względu na moją fryzurę,
ale moje włosy miały już ze cztery centymetry długości.
Irena musiała zacząć pracować w biurze. Z Wiktorem ustaliliśmy, że pójdę
do jej biura i załatwię jej kilka dni wolnego podczas mojego pobytu. Oczywiście,
teraz, mając na sobie niemiecki mundur, mogłem sobie pozwolić na różne
przywileje. W jej biurze pracowało chyba ze dwadzieścia osób. Gdy przyszedłem,
poprosiłem o spotkanie z kierownikiem biura, Irena wyglądała na zmieszaną.
Podszedł do mnie mężczyzna w mundurze Oddziałów Szturmowych NSDAP,
przywitaliśmy się słowami „Heil Hitler”. Rozpocząłem swój wcześniej przygotowany
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wywód.
- Jestem tu na dwutygodniowym urlopie przed wyjazdem na rosyjski front. Czy
byłoby możliwe abyście dali mojej dziewczynie, pannie Jesionek, kilka dni
wolnego?
Od razu się zgodził i dał Irenie dwa tygodnie urlopu. Życzył mi powodzenia.
Znowu powiedzieliśmy do siebie „Heil Hitler” przy wyjściu. Gdy wyszliśmy na
korytarz stwierdziliśmy, że mieliśmy wiele szczęścia, ponieważ bardzo trudno było
wtedy dostać kilka dni wolnego. Doszliśmy do wniosku, że udało się tego dokonać
dzięki sile naszego uczucia. Radośnie ruszyliśmy w stronę domu. Wiktor i rodzice
Ireny nie mogli wyjść z podziwu, jak łatwo udało mi się załatwić jej urlop w
biurze. Wiktor bardziej martwił się o to, że mogę pojechać na rosyjski front. Nie
było szans, aby przeżyć jeśli chciało się uciec na rosyjską stronę. Dla Stalina
stanowiliśmy takie samo zagrożenie jak Niemcy, a tym bardziej w niemieckim
mundurze.
Irena pojechała ze mną do domu abyśmy mogli spędzić resztę urlopu
razem. Kilka dni przed moim wyjazdem mama załatwiła dla mnie jeszcze
niewielką robotę – ubicie dużej świni. Udało się, wziąłem nawet kilka kiełbas z
powrotem do obozu.
Nadszedł straszny dzień powrotu. Wszystko było spakowane. Zofia, Maria i
Irena poszły ze mną na stację. Mieliśmy trzy godziny do pociągu. Zaskoczyła nas
liczba esesmanów, którzy nas obserwowali. Byłem tym razem bardzo świadomy,
jako członek ruchu podziemnego, że prawdopodobnie szukali kogoś, kogo mogliby
aresztować. Aby przerwać niezręczną ciszę, Maria opowiedziała o wizycie
porucznika, który przyjechał w odwiedziny na kilka dni.
Nagle nastrój zmienił się, gdy z głośników popłynęła muzyka, smutna
melodia o ojczyźnie. Podróżujący, którzy wzięli z domu ze sobą coś do picia, teraz
chwycili za butelki. Panowała dziwna atmosfera. Niektórzy płakali, inni otwarcie
mówili co myślą. Nie byliśmy sami, staliśmy tam razem wspierając się wzajemnie,
wszyscy byliśmy przecież zmuszeni do czegoś, co robiliśmy wbrew swojej woli.
Esesmani chodzili między nami, aby uciszać ludzi, ale bez skutku. Nadjechał
pociąg, wszyscy stanęliśmy na peronie. Usłyszeliśmy w końcu gwizdek i
zaczęliśmy wchodzić do środka. Ktoś krzyknął: „Wrócimy do wolnej Polski!”. To
rozwścieczyło esesmanów, którzy ruszyli na nas i próbowali znaleźć tego, który to
powiedział. W ciągu kilku sekund wszyscy znaleźliśmy się w pociągu i
odjechaliśmy. Ależ się przestraszyliśmy.
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Znowu znaleźliśmy się w barakach. Byliśmy już w pełni wyszkoleni, więc
życie było łatwiejsze. Nawet nasi instruktorzy okazywali nam więcej szacunku gdy
oczekiwaliśmy na przydział. Nadszedł październik 1943 roku, sprawdzono czy
mamy cały swój sprzęt i dostaliśmy kilka nowych rzeczy, między innymi małą
puszkę z jedzeniem. Taką, w jakiej można kupić fasolkę w sosie pomidorowym.
Widniała na niej instrukcja, że można ją spożyć jedynie po rozkazie dowódców.
Pomaszerowaliśmy na stację i wsiedliśmy do pociągu.
Przyjechaliśmy do innych baraków na obrzeżach Hamburga. Nie było wśród
nas ani jednego niemieckiego żołnierza. Wysłałem do domu telegram o treści
„Wyjeżdżam na rosyjski front”. Śpiewaliśmy ciągle polskie piosenki, czasami
przerywał nam któryś z przełożonych, którzy kazali nam śpiewać niemieckie
pieśni, jeśli w ogóle chcemy śpiewać. Niewiele to zmieniało.
Byliśmy od czterech dni w nowych barakach, gdy zostałem poproszony o
podejście do wejścia na teren obozu. Boże, nie mogłem uwierzyć własnym oczom –
była tam moja matka. Gdybym tylko nie wysłał tego telegramu.
- Och, mamo, dlaczego tu przyjechałaś?
- Cicho, synu. Chciałam się z tobą zobaczyć.
Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że nawet moja cudowna matka
wiedziała, że nie ma zbyt wielkiej szansy na przeżycie, gdy pojedzie się na rosyjski
front. Spędziliśmy razem trzy godziny. Jej następny pociąg odjeżdżał rano.
Próbowałem załatwić dla mamy jakieś łóżko. Hamburg był bombardowany i
nie mogłem przestać myśleć o tym, że już niedługo będziemy wolni. Zapukałem do
jednych drzwi, otworzyła mi jakaś kobieta. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć,
zawołała: „Heil Hitler”. Odpowiedziałem: „Heil Hitler”, a moja biedna matka
przywitała ją słowami „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, tak jak zawsze
mówiła w domu. Drzwi szybko zamknęły się przed naszymi nosami. Poprosiłem
matkę, aby mówiła „Heil Hitler”, inaczej nie było szans, aby udało się jej załatwić
jakiś nocleg.
Przy

następnych

drzwiach,

stanąłem

przed

moją

matką

i

szybko

powiedziałem: „Heil Hitler, czy mielibyście wolne łóżko dla mojej matki? Jadę na
rosyjski front.” Udało się, zanim moja matka miała szansę się przywitać.
Pożegnaliśmy się i moja mama znowu mi przypomniała:
- Zaufaj mi, synu, przeżyjesz.
- Wierzę ci, mamo.
- Idź z Bogiem.

153

- Ty też, mamo.
Poszedłem do baraków dwa kilometry dalej. Rano zostaliśmy wywołani i znowu
wszystko

sprawdzano.

Tym

razem

miałem

kłopoty.

Zużyłem

moją

rację

żywnościową w puszce i zastąpiłem ją dwa razy większą konserwą mięsną z
domu. Spisano moje nazwisko zanim poszliśmy na pociąg.
Dość szybko zorientowaliśmy się, że jedziemy w przeciwnym kierunku.
Zobaczyliśmy Bremen, Oldenburg, Amsterdam – hurra, byliśmy w Holandii!
W drodze przez Holandię polscy rekruci byli wyrzucani na różnych stacjach
po dwóch, trzech na raz, wspólnie z dwunastoma Niemcami. Było dla nas
oczywiste, że nam nie ufają. Wylądowałem w jednostce i zostałem tam przez
kolejny rok do września 1944 roku.

ROZDZIAŁ 15
Mój adres znajdował się w Bergen, około trzydzieści kilometrów na północ
od granicy z Belgią, koło wybrzeża

Morza

Północnego.

Mieszkaliśmy

w

podziemnych bunkrach. Byłem jedynym Polakiem w mojej grupie dwunastu
Niemców, ale spotkałem też kilku Kozaków. Byli w oddzielnej grupie ze swoim
własnym dowódcą, ale zdołałem się z nimi zaprzyjaźnić, głównie przez to, że
otaczali mnie sami Niemcy.
Od samego przyjazdu uważałem na dowodzącego porucznika. Nazywał się
Schulze, był ślepy na jedno oko, na którym nosił opaskę. Zdecydowanie miał coś
przeciwko mnie, ale nie wiedziałem co.
Tydzień po przyjeździe zabrało mnie dwóch żołnierzy. Nic nie powiedzieli.
Byłem przerażony, myślałem, że dowiedzieli się, że w domu współpracowałem z
partyzantami. Nogi się pode mną ugięły. Po pół godzinie jazdy w ciężarówce
zatrzymaliśmy się i zostałem zaprowadzony do biura. Odczytano mi wyrok, dwa
tygodnie więzienia z bardzo niewieloma racjami żywieniowymi. Była to kara za to,
że zjadłem moje racje w puszce przed wyjazdem. Poczułem ulgę.
Zostałem zamknięty na strychu domu, w którym znajdowały się biura. Do
jedzenia dostawałem tylko wodę i chleb. Rano zabrano mnie do toalety na pół
godziny. To było coś, czego nie mogłem wykonać według rozkazu. Pukałem do
drzwi dwie czy trzy godziny później, bo wtedy zachciało mi się iść do łazienki.
Dostałem za to ciężką musztrę. Ledwo co wszedłem po schodach do mojej celi.
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Już nigdy więcej nie pukałem, tylko używałem małej umywalki, która znajdowała
się u mnie na strychu. Podstawiałem pod zlewem krzesło i puszczałem zimną
wodę. Modliłem się, aby nie poczuli nieprzyjemnego zapachu.
Po dwóch tygodniach wróciłem do bunkrów. Czułem się naprawdę
zagubiony, samotny i bardzo tęskniłem za domem. Czasami przychodzili tam
Holendrzy, aby coś naprawić. Zaprzyjaźniłem się z jednym z nich. Pewnego dnia
zapytał mnie czy mógłbym im załatwić jakąś amunicję, ale ze względu na to, że
zawsze byli przeszukiwani przy wchodzeniu i wychodzeniu, to ja musiałem ją
wynieść. W wolne dni chodziłem do miasta i miałem przekazywać dostawy
kierowcy, który jako sygnał miał wkładać sobie do ust niezapalony papieros.
Zrobiłem to kilka razy. Lecz pewnego dnia, dwóch młodych Niemców z naszego
bunkra

miało

jechać

do

Amsterdamu

na

egzekucję

jakichś

Holendrów.

Stwierdziłem, że nie będę już więcej dostarczał amunicji. Nie chciałem zginąć za
kilka bezsensownych pocisków.
Zamiast tego, wróciłem do głodówki i picia octu, miałem nadzieję, że uda mi
się wylecieć z armii. Na główny posiłek dnia przychodziliśmy wszyscy z różnych
bunkrów do dużej stołówki, gdzie mieściło się około sto osób. Jadłem tyle co inni,
ale jak tylko wracaliśmy do bunkra, szedłem do łazienki, wkładałem sobie patyk
do gardła i zwymiotowałem wszystko a potem piłem ocet. W ciągu tygodnia moja
twarz i stopy zaczęły puchnąć i wysłano mnie na salę chorych. Nie mogłem tam
załatwić sobie octu, więc po tygodniu stwierdzono, że jestem już zdrowy więc
wróciłem do bunkrów i do mojej diety. W końcu lekarz powiedział mi:
- Grenadierze Stoltman, chciałbym być tak zdrowy jak wy.
Musiałem zakończyć swoją dietę. W tamtym czasie trzeba było być chodzącym
trupem, aby dostać papiery zwalniające ze służby.
Jeśli chodzi o jakiekolwiek wieści, byłem zagubiony. Nie było nic, absolutnie
nic, o czym mogłem się dowiedzieć. Niemcy po nocach siedzieli przyklejeni do
radia, a ja, udając że śpię, próbowałem cokolwiek zrozumieć, ale bez skutku. Oni
też nie chcieli mi nic mówić. Podczas wizyt u Kozaków dwa kilometry dalej
zauważyłem, że oni też nie odchodzą od radia. Nie przejmowali się tym, że mogą
ich zobaczyć niemieccy żołnierze, mimo że słuchanie radia było surowo zakazane.
Nocami chodziliśmy w parach na patrole. Pewnego razu byliśmy bardzo
zdenerwowani, musieliśmy wtedy skontrolować Kozaków. Około sto metrów od
ich baraków zaczęliśmy bardzo głośno rozmawiać, tak, aby nas usłyszeli. Często,
zanim powiedzieliśmy hasło, musieliśmy padać na ziemię, ponieważ bardzo
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szybko

zaczynali

strzelać.

Nawet

zanim

poprosili

o

hasło.

Poza

takimi

incydentami, byli bardzo przyjaźnie nastawieni.
Zawsze wzbierało we mnie uczucie tęsknoty, gdy słuchałem jak grają na
bałałajkach. W tej muzyce było słychać smutek i tęsknotę – tak, tęsknotę za
wolnością. Czasami pomagały mi listy z domu oraz od Wiktora i Ireny. Wszyscy
byli bardzo zadowoleni, że nie trafiłem na rosyjski front.
W pewną burzową noc, gdy byłem na służbie nad morzem, przyszedł do
mnie ten fanatyczny porucznik. Zanim zdążyłem się zameldować, zaczął na mnie
krzyczeć i oskarżać, że śpię na służbie. Następnego dnia wezwano mnie do oficera
dowodzącego, który odczytał mi zarzuty:
- Spanie na służbie, narażanie życia swoich towarzyszy i bezpieczeństwa Rzeszy
Niemieckiej. Macie coś do powiedzenia?
- Nie spałem, oficerze. Był sztorm i mróz, jakbym spał to bym mógł zamarznąć.
Porucznik podszedł do mnie, gdy ja broniłem swojej osoby, zaczął na mnie
krzyczeć, że spałem.
- Chcecie powiedzieć, że porucznik kłamie?
- Nie, oficerze. Mówię, że nie spałem. Byłoby trudno stać i spać w tak burzową
pogodę, oficerze.
- Wiecie, że możecie stanąć przed sądem wojskowym?
- Tak, oficerze, ale ja nie spałem, oficerze.
Widziałem, że dowódca mi współczuje. Wszyscy widzieliśmy, że nie ma zbyt wiele
czasu dla porucznika.
- Czy macie coś na swoją obronę? Wasza sytuacja jest poważna, grenadierze.
- Nie wiem, może to, że cały czas jestem pod opieką lekarską.
- Masz na myśli teraz?
- Tak, oficerze.
- Grenadierze, to może ocalić wasze życie.
- Dziękuję, oficerze.
- Postaram się jak mogę. Możecie iść.
- Dziękuję, oficerze.
Gdy wracałem, idąc przez wydmy obserwowałem amerykańskie bombowce, takie
malutkie srebrne punkciki na niebie. Mój nastrój się poprawiał. Wiedziałem, że
koniec jest już blisko. Niemieckie myśliwce nawet nie wyruszały się z nimi
zmierzyć. Jeden z bombowców został trafiony przez niemiecki pocisk. Pilot
katapultował się, ale nikt się nawet nie ruszył aby mu pomóc.
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Wszyscy w bunkrze czekali na rezultat mojej rozmowy z dowódcą. Pewnego
dnia miałem zgłosić się do porucznika. Miałem zdjąć swoją bluzę i pas.
- Macie szczęście. Zostaliście skazani na trzy miesiące więzienia w Hadze.
Udało mi się napisać krótkie listy do rodziców, Ireny i Wiktora, w których
poinformowałem ich, że przez kolejne trzy miesiące będę na manewrach i mimo że
mogę otrzymywać listy, to nie będę mógł nic wysłać.
Zostałem zabrany w małej ciężarówce, w towarzystwie dwóch strażników,
na stację kolejową. Chciałem z nimi porozmawiać, lecz oni tylko na mnie spojrzeli.
Po raz pierwszy byłem w wojskowym więzieniu i byłem ciekaw, jak będzie
wyglądało życie w środku. Więzienie było zbudowane z długich korytarzy z celami
po obu stronach. Na środku drzwi znajdowały się okrągłe blaszki zakrywające
wizjery.
Wraz z sześcioma innymi osobami zostaliśmy przeszukani po przyjeździe.
Dwóch niemieckim oficerów stanęło przede mną, jeden był majorem, był świeżo
po sześćdziesiątce, miał rumianą cerę. Z niewiadomego powodu współczułem mu.
Przeszukanie było przeprowadzone przez młodego członka SS. Zabrali mnie do
mojej celi, było tam łóżko z drewnianą ramą, wysokie na trzydzieści centymetrów,
z lekkim podwyższeniem na jednym końcu, które miało służyć jako poduszka. Był
tam też mały stolik, o rozmiarach około metr na metr, jak również krzesło i
wiadro. Na drzwiach widniał regulamin. Nie spieszyłem się, aby go przeczytać, nie
mogło być chyba gorzej niż w więzieniu w Norymberdze na początku wojny.
Jedyna zasada, która mi się nie spodobała to: „Nie wolno leżeć w ciągu dnia
do momentu gdy usłyszy się wieczorne wezwanie. Nakazuje się stać na baczność
za każdym razem, gdy są otwierane drzwi od celi”. Stwierdziłem, że muszę się
dobrze zachowywać.
Nasz pierwszy więzienny posiłek składał się z grubej kromki czarnego
chleba i kubka brązowej wody – chyba miała to być kawa, ale wcale tak nie
smakowała. Głośny okrzyk „Do łóżek!” oznaczał, że można się położyć. Ku
mojemu przerażeniu, nie dostaliśmy koców. Chciałem zapukać w drzwi, ale
pomyślałem sobie: „Nie rób tego, nie jesteś w hotelu, to ma być więzienie o ostrym
rygorze”. Bolały mnie kości, próbowałem wygodnie się ułożyć, przewracając się z
jednej strony na drugą przez całą noc.
W końcu nadszedł poranek i otwarto wszystkie drzwi. Kazano nam wyjść i
wziąć ze sobą wiadro. Myliśmy się w długiej metalowej rynnie w zimnej wodzie.
Śniadanie było takie samo jak dzień wcześniej, a w południe znowu dostaliśmy do
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jedzenia chleb. Następnego dnia znowu to samo jedzenie.
- Dobry Boże – pomyślałem. - To gorsze niż więzienie w Norymberdze.
Po śniadaniu zabrano nas na więzienne podwórze, mieliśmy trzymać ręce z tyłu.
Przez godzinę chodziliśmy monotonnie, obserwowani przez strażników. Około
trzydzieści metrów dalej, setki więźniów chodziło w kółko. Z jakiegoś powodu nie
byli tak uważnie pilnowani jak my. Byli tam ludzie chyba z całego świata,
Mongołowie, Hindusi, czarni.
W trzeci dzień dostałem kromkę chleba i kosteczkę margaryny, była to
jakaś poprawa. Później, zamiast maszerowania, dostaliśmy wiadra i mieliśmy
umyć korytarz. Po kilku minutach pracy wydawało mi się, że wszystko wokół
mnie się rusza. Czułem się słabo i kręciło mi się w głowie. Mogłem chociaż
rozmawiać ze współwięźniem, który robił to co ja. W południe dostaliśmy kapustę
z kminkiem i kawałkami mięsa, to było bardzo dobre. Na kolację znowu gruba
kromka chleba, kosteczka margaryny i kropla dżemu. W tę noc dostałem dwa
koce, poduszkę i materac. Spałem jak kłoda, tak mi było wygodnie. Rano zabrano
mi wszystkie rzeczy z łóżka i znowu zaczęły się dwa gorsze dni. Ten poprzedni
dzień był tzw. dobrym dniem (jednym na trzy), teraz nadszedł czas na dwa gorsze
dni.
Szczerze mówiąc, byłem dość zadowolony z mojej sytuacji, było to lepsze niż
przebywanie w wojsku. Gdybym miał pewność, że dostanę kolejne sześć miesięcy
takiego więzienia za walnięcie w nos jednego z esesmanów, zrobiłbym to bez
wahania. Powstrzymywał mnie widok rewolwerów, które zawsze przy sobie nosili.
Większość strażników była naprawdę w porządku. Oprócz jednego. Zawsze,
gdy otwierał drzwi z rana, kopał wiadro a potem wyzywał nas od najgorszych,
obwiniał za ubrudzenie mu stóp. To oznaczało ciągłe sprzątanie dopóty, dopóki w
celi nie można było wyczuć żadnego zapachu.
Po sześciu tygodniach nastąpiła niewielka poprawa. Zaczęliśmy pracować
na zewnątrz więzienia, głównie około jednego bloku, gdzie mieszkało wielu
młodych esesmanów z Niemiec. Wszyscy odbywali kary więzienia. Czasami rzucili
nam kawałek chleba, byli dość przyjaźnie nastawieni.
Gdy przyjechaliśmy do więzienia, powiedziano nam, abyśmy nie zaglądali
do

otwartych

celi

na

końcu

korytarza

po

prawej.

Dlaczego?

Gdy

tam

podchodziliśmy nawet nie musieliśmy specjalnie tam patrzeć. Drewniane drzwi
były otwarte a za nimi kolejne metalowe drzwi. Niektórzy mężczyźni mieli
niezwykle zdesperowane miny, inni tylko patrzyli w przestrzeń. Jeden z nich miał
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spojrzenie niczym dzikie zwierzę. Trzymał się krat niczym obłąkany, jakby był
gotów lada chwila skoczyć.
Podczas pracy dowiedzieliśmy się, że ci niemieccy żołnierze czekali na
rozprawy w sądzie wojskowym, które często kończyły się wyrokiem śmierci. Z tego
powodu drewniane drzwi były otwarte, aby strażnicy mogli zauważyć jakiekolwiek
próby samobójcze. Ci, którzy byli już skazani, przebywali w innych celach, dalej
wgłąb korytarza, który musieliśmy myć w soboty lub niedziele. Stamtąd byli
zabierani na egzekucje. Nie mogłem zapomnieć o ich minach. Nagle moje
podejście do Niemców uległo zmianie. Przestałem ich nienawidzić. Ile niewinnych
istnień zginęło przez jednego fanatyka i jego poddanych?
Więzienie stopniowo się zapełniało. Trafiłem do celi z Rosjaninem w
niemieckim mundurze. Był to rdzenny Mongoł, miał płaski noc i skośne oczy, był
bardzo miły. Codziennie po pracy zjadał małe kawałeczki chleba. Każdy kawałek
kładł na małym stoliku i dzielił się ze mną. Strażnicy przychodzili w nocy tylko po
to, by go drażnić. Gestykulowali jakby byli szaleni i udawali małpę. Gdy
wychodzili, on płakał z wściekłości.
W ciągu kilku ostatnich tygodni zamiast mycia korytarza w weekendy
mogliśmy przez dwie godziny chodzić po spacerniaku. Było tam dwudziestu
indyjskich żołnierzy. Miło było na nich patrzeć. Gdy przemawiał do nich ich
przywódca, stawali na baczność. Na twarzach mieli wypisaną odwagę i spokój.
Byli nienagannie ubrani i nigdy nie rozmawiali z ludźmi spoza swojego kręgu.
Nadszedł ostatni tydzień mojego wyroku i już nie bolały mnie kości.
Zaaklimatyzowałem się jak stary recydywista. Chciałem mieć jeszcze sześć
miesięcy odsiadki. Tęskniłem jedynie za listami z domu. Wiedziałem, że moja
matka cierpi jeszcze bardziej przez to, że nie ma żadnych wieści ode mnie.
W ostatni dzień wysłuchałem kazania od naczelnika, który podkreślał, jak
ciężkie było moje przewinienie - spanie podczas służby. Kusiło mnie, aby ich
poprosić o kolejne sześć miesięcy, jeśli sądzą, że zasługuję na więcej. Jednak
wracałem do mojej jednostki, aby służyć Führerowi i wspaniałej Trzeciej Rzeszy.
W pociągu zauważyłem jak dziwnie patrzyli na mnie holenderscy cywile,
ponieważ podróżowałem bez pasa i broni. W Holandii w tamtym czasie niemiecki
żołnierz musiał obowiązkowo mieć przy sobie karabin i amunicję. Jeden z
chłopców, który był na dyżurze, bardzo serdecznie mnie przywitał. Jednak
bardziej ucieszyły mnie wieści, które mi przekazał – jednooki porucznik Schulze
został przeniesiony. Życie musiało być już tylko lepsze.
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Gdy wszedłem do bunkra, ogarnąłem się i poszedłem zameldować się u
nowego dowódcy:
- Grenadier Stoltman, powróciłem po trzech miesiącach odbytych w więzieniu w
Hadze.
- Spokojnie, grenadierze. Wasze trzy miesiące się skończyły. Czytałem
sprawozdanie i to, co się stało było nie do zaakceptowania. Tak czy siak, jak
skończy się blokada urlopowa, jako pierwsi pojedziecie na urlop jako
zadośćuczynienie. Mam nadzieję, że to zrekompensuje te trzy miesiące.
Byłem bardzo zadowolony z tego, co usłyszałem.
Czekało na mnie sporo listów, w każdym z nich były pieniądze, które miały
mnie wspierać podczas tych rzekomych manewrów. Życie bardzo się zmieniło.
Wydawało się, że pod nowym dowództwem jesteśmy na długich wakacjach.
Kozacy grali z nami w piłkę lub w zapasy. Byli dosyć drobni, ale za to bardzo silni.
Nikt nie mógł ich znokautować, a większość z nich była od nas o połowę mniejsza.
Ciągle nie wiedzieliśmy co się dzieje na linii frontu, jednak Niemcy co noc
słuchali radia. Spoglądając na ich twarze, wydawało mi się, że na obu frontach
musi im iść dobrze. Czasami w południe włączano radio z wiadomościami z
Berlina. Wówczas ktoś krzyczał: „Sam ci mogę przekazać wiadomości”. Zanim
mógł cokolwiek dopowiedzieć, ktoś inny krzyczał: „Zgodnie z planem”. Oficjalne
wiadomości mówiły wtedy: „Linia frontu przesuwa się zgodnie z planem”.
Ciągle znajdował się ktoś, kto wierzył w tajną broń Hitlera, dzięki której
miał on wygrać wojnę. Wśród Kozaków było wyraźnie widać, że bardzo martwią
się o dalszy przebieg wojny. Bardzo wierzyli i mieli nadzieję na zwycięstwo Hitlera,
gdyż liczyli na niepodległe państwo, wolne od Rosji i Polski.
Dostaliśmy nową pracę. Za pomocą motorówek o dużej mocy ściągaliśmy
ciężkie kłody drewna na ziemię przy linii brzegowej. Za nami druga ekipa
przyczepiała do kłód miny w kształcie talerza. Gdy przychodził przypływ, kłody
były całkowicie niewidoczne.
Pewnego dnia zawołał mnie dowódca i zapytał:
- Grenadierze, chcecie być moim ordynansem?
Byłem zachwycony i zgodziłem się. Miałem szczęście. Musiałem sprzątać jego
bunkier, przynosić śniadanie i kolację. Większość czasu spędzałem z jego
owczarkiem niemieckim, Maksem. Próbował on jeść wszystkie świństwa, które
spotkał na swojej drodze, a potem się w tym tarzać. To oznaczało, że musiałem
kąpać tę bestię trzy czy cztery razy dziennie. Często zarzekałem się, że jeśli to
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zrobi jeszcze raz to go utopię... A wtedy mały Maks znowu to robił.
Byliśmy zaprzyjaźnieni z kilkoma kozackimi żołnierzami, którzy najczęściej
mieli dyżur przy wejściu do naszego obozowiska. Dziesięć metrów od bramy stał
blaszany barak, w którym było pełno paczek z ciastkami podobnymi do psich
ciasteczek. Gdy tylko jeden z moich kolegów Kozaków miał dyżur, kontaktowałem
się z nim. Jak zwykle brałem Maksa na spacer. Strażnik na służbie był jeszcze
bardziej uważny niż zwykle! Szedłem na koniec tego baraku, gdzie odstawał
kawałek blachy. Napełniałem kieszenie, a w nocy dzieliłem się ciastkami.
Dzięki temu, że musiałem zajmować się psem i miałem pieniądze, które
dostawałem z domu, chodziłem do restauracji. Siadałem w rogu i słuchałem
muzyki, przez co jeszcze bardziej tęskniłem za domem. Nawet holenderskie drinki
nie mogły mnie z tego wyleczyć. Bardzo mnie cieszyło, gdy widziałem, że bardzo
niewielu Holendrów rozmawiało z nami żołnierzami. W domu nie było nawet
szans zachowywać się w tak swobodny sposób, nie mogliśmy przecież nawet
wchodzić do restauracji zanim wojsko niemieckie zaczęło stacjonować w naszej
okolicy.
Czasami, siedząc sobie w rogu, myślałem o tym, aby zaprzyjaźnić się z
jakimiś Holendrami. Gdyby pojawiła się szansa na ucieczkę, ukryłbym się u
jakiejś holenderskiej rodziny. Jednak mógłbym być odebrany za podejrzanego, a
nawet niebezpiecznego, próbując robić takie rzeczy z tyloma żołnierzami i
oficerami wokół mnie, zwłaszcza, że dopiero co wyszedłem z więzienia. Niemcy
musieli wiedzieć o holenderskiej niechęci. Była ona oczywista, Niemcy czuli się
tam bardzo niekomfortowo.
Nadszedł dzień, gdy mój dowódca powiedział mi, abym zaczął się pakować,
gdyż za dwa, trzy dni dostanę bilet na dwutygodniowy urlop. Uśmiechnąłem się
szeroko, gdy usłyszałem tę wiadomość. Sam dowódca też wydawał się być
zadowolony. Nie wiem dlaczego tak było, ale dla nas wszystkich praca dla niego
była przywilejem.
Jako że mi pierwszemu pozwolił wyjechać na urlop, zastanawiałem się, czy
nie ma on przypadkiem jakichś powiązań z Polską. Wśród nas byli mężczyźni,
którzy byli starsi, mieli żony, a jednak to ja miałem jako pierwszy wyjechać na
wakacje. Często wyobrażałem sobie jak stoję na linii front i mam szansę przebiec
na amerykańską stronę, ale po drodze leży mój ranny dowódca. Wiedziałem, że
bez wahania porzuciłbym swój plan ucieczki i zostałbym z nim bez względu na
konsekwencje.
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Kilku starszych mężczyzn skarżyło się na to, że jadę na urlop jako pierwszy.
Dobrze ich rozumiałem. Niektórzy z nich byli po czterdziestce, mieli rodziny. Być
może mój dowódca wiedział, że wcale nie mam ochoty walczyć za ich ojczyznę tak
jak oni.
W dzień mojego wyjazdu dowódca zapytał mnie:
- Czy masz zamiar powiedzieć swoim rodzicom prawdę na temat twojej odsiadki w
więzieniu?
- Tak, oficerze, tylko ja traktowałem to bardziej jako wakacje niż więzienie po tym
jak służyłem porucznikowi Schulze.
Życzył mi powodzenia i udanych wakacji, za co mu podziękowałem.
Nigdy wcześniej tak bardzo nie mogłem się doczekać powrotu do domu,
zwłaszcza, że mogłem w końcu dowiedzieć się o wszystkich aktualnych
wiadomościach. Jak długo Niemcy są w stanie walczyć? Na pewno jest to kwestia
miesięcy, a nie lat?

ROZDZIAŁ 16
Nikt w domu nie wiedział, że przyjeżdżam. Dowiedziałem się o urlopie zbyt
krótko przed wyjazdem, aby cokolwiek napisać. Spotkałem moją siostrę Marię we
wsi, powiedziała mi, że matka jest u nich z dwudniową wizytą. Stwierdziliśmy, że
Maria pójdzie pierwsza do domu i powie, że ktoś widział mnie na stacji. Dla mamy
byłby to zbyt duży szok, gdybym nagle zjawił się w drzwiach. Przyszedłem
kwadrans po Marii i zostałem wspaniale przywitany. Czułem się fantastycznie, że
mogę znowu być w domu, moja mama nie mogła przestać się uśmiechać,
podziwiała mnie ze łzami w oczach.
Opowiedziałem im o czasie spędzonym w więzieniu. Mama skarciła mnie za
to, że nie powiedziałem im prawdy wcześniej, ale nie widziałem sensu, skoro by
się mieli tym tylko martwić. Okazało się, że mama codziennie płakała, gdy przed
trzema tygodniami dowiedziała się o tym. Poszedłem do niej wytłumaczyć jej jak
się czułem.
- Nie było tak źle. Tak naprawdę, nie przeszkadzałoby mi, jakbym miał spędzić
resztę wojny za kratkami. Zostałem uwięziony za spanie na służbie, co nie było
prawdą. Od czasu, gdy przyjechaliśmy tam z Hamburga, wiedziałem, że porucznik
się do mnie o coś przyczepi. Pobyt w więzieniu był dla mnie dobrym
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doświadczeniem. Byli tam ludzie wszelkich ras i narodowości, większość z nich
stanowili jednak żołnierze niemieccy, młodzi esesmani i niemieccy oficerowie. Co
było najbardziej niepokojące to patrzenie na nich, jak oczekiwali na wyrok
śmierci. Naprawdę pozbyłem się wszelkiej nienawiści, przepraszam mamę,
antypatii wobec Niemców. Mamo, nawet zacząłem się za nich modlić, tak jak ty.
- Teraz, teraz to ty módl się za siebie samego, potrzebujesz tej modlitwy, ale tylko
szczerej, to dobry Pan pokazał ci, aby nie chować urazy wobec bliźniego odpowiedziała mi matka.
Uśmiechnąłem się tylko i pomyślałem, jaki świat byłby cudowny, gdyby żyli na
nim tylko tacy ludzie jak ona. Jednak w te dni to, czego najbardziej
potrzebowaliśmy, to nie ludzi uzbrojonych w biblię. Działania były równie
konieczne jak modlitwy.
Popołudniu pojechaliśmy pociągiem do mamy. Wspaniale było znowu
zobaczyć się z Zofią, moją ulubioną siostrą. Dobrze było wiedzieć, że znowu
wszyscy jesteśmy razem, przynajmniej na chwilę. Później przyszedł Klemens,
przywitaliśmy się ciepło. Zapytał się czy wrócę, na co odpowiedziałem:
- Uważaj na to, co mówisz. Moja matka nie będzie już miała o tobie dobrego
zdania, jeśli będziesz chciał zrobić ze mnie dezertera. Przypominam, że mam ze
sobą strzelbę i ostrą amunicję, mógłbym wspomóc partyzantów. Od kiedy
opuściłem swoją jednostkę bezustannie myślałem o tym. I gdybym wiedział, że
moi rodzice będą mieli spokój, podjąłbym decyzję w kilka sekund!
- Och, Dominiku, nie powinienem był tego mówić, lepiej wracaj – powiedział
Klemens.
- Klemens, jesteś dla mnie zagadką. Jak tobie udało się uniknąć wojska?
- Kiedyś ci opowiem.
Do dziś się nie dowiedziałem.
Chwilę później, mój dobry przyjaciel Edek przyszedł i przywitał mnie w
domu. Wszyscy już byli na miejscu. Powiedziałem mu, że przyjechałem do domu
na dwa tygodnie.
- Jeśli sprawy będą toczyć się w tym kierunku co teraz, to być może nie będziesz
musiał nawet wracać.
- Nie wydaje mi się, że sytuacja zmieni się tak szybko – opowiedziałem.
- Mógłbyś nam sporo pomóc, z twoją strzelba i wyszkoleniem – powiedział Edek.
Przerwała nam moja matka:
- Lepiej przestańcie gadać bzdury i nie pakujcie się w kłopoty.
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Zapewniłem ją, że Edek sobie żartuje i że na pewno będę wracał. Klemens zmienił
temat:
- Może przyjdziesz do nas na piwo? Elli bardzo chce się z tobą zobaczyć, reszta
rodziny też.
Powiedziałem, że przyjdę na drugi dzień, ale moja matka nalegała abym wyszedł
do przyjaciół i zabrał ze sobą Zofię. Miałem jeszcze przecież dużo czasu w ciągu
tych dwóch tygodni, który będę mógł spędzić z nią. Gdy wychodziliśmy,
zatrzymałem się na kilka sekund, objąłem mamę i podkreśliłem:
- Mamo, nie martw się, wrócę do wojska.
U Klemensa dołączyli do nas jego rodzice razem z Elli i jej młodszą siostrą.
Było to bardzo radosne powitanie. Ich syn był we Francji z niemieckim wojskiem.
Uciąłem sobie pogawędkę z Elli.
- Jak wylądowałeś w więzieniu, Dominiku?
- Wiesz, Elli, miałem w życiu tak wiele doświadczeń. Chciałem sprawdzić jak to
jest w więzieniu.
- Znając ciebie, to całkiem możliwe. Bardzo wyszczuplałeś.
- To przez specjalną dietę, dzięki której mamy być w dobrej formie.
- Nie zagubisz się w tym wszystkim, Dominiku?
- Dołożę wszelkich starań, aby tak nie było, Elli. Jeśli tak się stanie, na pewno
będę po słusznej stronie.
Było mi przykro z powodu chłopców, którzy wyjechali na rosyjski front od
razu po badaniach. Nie było szans, aby stanęli przed rosyjskim wojskiem i
powiedzieli: „Jestem Polakiem”. Zaraz dostaliby kulkę w łeb, pewnie szybciej niż
ktoś z niemieckim obywatelstwem.
Edek opowiedział nam dowcip o okrucieństwie Stalina:
- Słyszeliście o kolacji Stalina z Rooseveltem i Churchillem? Jedli pieczoną
kaczkę. Stalin wziął kaczkę do rąk i zaczął przeżuwać. Jego towarzysz powiedział
„Użyj noża, panie Stalin, użyj noża”. Stalin chwycił za nóż, wstał i szepnął:
„Który?”
Dowcip był trafiony. Jeśli chodzi o mnie, to wiedziałem już, że mi się uda. Zawsze
przerażała mnie myśl, że zostanę wysłany na rosyjski front.
Umówiliśmy się, że urządzimy imprezę zanim wyjadę. Kilka dni później
mama zasugerowała, że powinienem pojechać odwiedzić Wiktora i Irenę. Niczego
bardziej nie pragnąłem. Dzień przed wyjazdem pojechałem zobaczyć się z tatą.
Zawsze musieliśmy nosić ze sobą strzelbę i amunicję, w razie napotkania
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partyzantów. Gdyby tylko wiedzieli, że byłem jednym z nich. Zaproponowałem
tacie, abyśmy poćwiczyli strzelanie do celu, żeby zobaczyć, jak dobrze sobie radzi.
Po kilku strzałach przyszedł do nas młody synek naszego niemieckiego sąsiada i
powiedział:
- Pan Labot żąda, aby natychmiast zaprzestać strzelanie.
- Powiedz panu Labotowi aby sam tu przyszedł jak czegoś chce – odpowiedziałem.
Nie podszedł. W końcu co on mógł zrobić niemieckiemu żołnierzowi? Byłem teraz
jednym z nich.
Następnego dnia spakowałem się i ruszyłem w drogę do Wiktora i Ireny.
Gdy mój brat zobaczył mnie w drzwiach, zaniemówił.
- Dominiku, to cud, że tu jesteś. Wczoraj dostaliśmy ostrzeżenie, że mam jak
najszybciej się stąd wynosić. Gestapo dowiedziało się o mojej kryjówce. Nie ma
czasu do stracenia.
Wiktor ubrał się i wraz z Ireną ruszyliśmy w drogę. Miałem na sobie mundur i
strzelbę. Po wyjściu z domu Ireny musieliśmy przejść przez las w stronę
Gołonogu, nowej kryjówki Wiktora. W połowie drogi zauważyliśmy gestapowca z
dziewczyną.
- Nie denerwuj się, Ireno, zachowuj się normalnie.
Byłem przygotowany na to, że każe nam się zatrzymać. Gdy podeszliśmy bliżej,
jednocześnie krzyknęliśmy:
- Heil Hitler.
- Heil Hitler.
Udało się. Irena była blada jak ściana i zaczęła płakać.
- Rozchmurz się, udało nam się – próbował ją pocieszyć Wiktor.
I tak to się skończyło. Myślałem, że spędzę przyjemny tydzień ze swoim bratem,
jednak widziałem się z nim tylko przez trzy godziny. Zabrałem go do domu
księdza w Gołonogu, położonego na obrzeżach małej wioski niedaleko kościoła,
wokół którego rozciągał się las. Płakaliśmy z ulgi zanim rozeszliśmy się, a on
zszedł długimi schodami w dół do domu. Gdy wróciliśmy do domu Ireny, zdaliśmy
sobie sprawę z tego, ile mieliśmy szczęścia.
- Co byśmy zrobili, Dominiku, gdyby nas zatrzymał?
- Hmm, poklepałbym go lekko kolbą od strzelby po głowie. Jestem po dobrym
szkoleniu, a gdyby dziewczyna była niegrzeczna, to by spotkało ją to samo.
- Nie zrobiłbyś tego.
- Och, tak, dla twojego bezpieczeństwa nie miałbym innego wyjścia.
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Przez kolejne dwa dni dużo chodziliśmy z Ireną, musieliśmy odwiedzić
wszystkie osoby, z którymi Wiktor był w kontakcie, aby przekazać im jego nowy
adres. Niesamowite, jak to nam się udało. Nie mogłem wtedy przestać myśleć o
mojej matce i o mocy jej modlitw. Tak często mówiła: „Wiem, że dobry Bóg
wysłucha moich modlitw. Przeżyjemy”. A gdy zapisałem się do wojska jako
ochotnik powtarzała: „Zapisz się, synu, obiecuję ci, nic ci się nie stanie. Zaufaj
mi. Będę się za ciebie modlić”. Nie mogłem uwierzyć, że to mógł być zbieg
okoliczności. Nawet mój wyrok więzienia, wszystko poszło tak gładko. A potem
dwa tygodnie urlopu od mojego nowego dowódcy w nagrodę. A teraz, po trzech
dniach, gdy moja matka wysłała mnie do Wiktora, okazało się, że właśnie teraz
potrzebował mnie najbardziej.
Byłem tam jeszcze przez dwa dni. Spędziliśmy radosne chwile, jednak było
nam też smutno z powodu przeprowadzki Wiktora. Nie mogłem spędzić z nim
więcej czasu, gdyż ktoś mógłby zacząć zadawać zbyt wiele podejrzliwych pytań.
Ryzyko było zbyt duże.
W ostatni dzień wizyty udało mi się wymknąć i kupić piękny bukiet
goździków.
- Proszę, kochana, coś, co cię rozweseli. Dziękuję ci za wszystko, co robisz dla
Wiktora, również za to, że jesteś taka piękna, za te wszystkie listy, które do mnie
piszesz i te pieniądze, które mi wysyłałaś, gdy byłem w więzieniu.
Irena była podekscytowana, po raz pierwszy dałem jej bukiet kwiatów, tak dawno
marzyła, że je ode mnie dostanie.
Padła propozycja abyśmy otworzyli wino ojca Szymona (było to imię, które
przyjął Wiktor w zakonie) i trochę razem poświętowali. Uznaliśmy to za znakomity
pomysł,

który

spodobałby

się

mojemu

bratu.

Po

chwili

przemyśleń,

stwierdziliśmy, że Wiktor był teraz w lepszym miejscu. Jego lekarz mówił
wcześniej, że ze względów zdrowotnych będzie lepiej jak przeniesie się w inne
miejsce, gdzie będzie mógł trochę się poruszać. Ważył już chyba 110 kilogramów.
Miałem nadzieję, że uda mu się zostać w tym miejscu do końca wojny.
- Czy naprawdę musisz jechać jutro, Dominiku?
- Tak, powinienem, kochana, mama na mnie czeka. Powinna mieć dla mnie dużą
świnię zanim wyjadę.
- Chciałabym cię zobaczyć jak to robisz.
- Dlaczego nie przyjedziesz?
- Wiktor być może będzie potrzebował przekazywać wiadomości podczas
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pierwszych dni pobytu w nowym miejscu.
Następnego dnia spakowałem się i byłem gotowy do wyjazdu. Jak zwykle,
miałem mnóstwo pieniędzy, sztabki złota i biżuterię, które zabierałem do domu.
Było to bardzo smutne rozstanie. Byliśmy pewni, że ponownie zobaczymy się
dopiero po wojnie. Co martwiło nas najbardziej to to, jaki wpływ będzie miało na
nas wojsko Stalina w dniu wyzwolenia.
Obiecałem, że jeśli przeżyję, przejdę na stronę Amerykanów i napiszę jak
tylko skończy się wojna.
- Tylko upewnij się, że jak Rosjanie będą coraz bliżej, będziecie trzymali się razem.
Im was więcej, tym bezpieczniej – powiedziałem.
Ciężko było uwierzyć, że z jednej strony tak bardzo czekaliśmy na dzień
wyzwolenia, a z drugiej panicznie baliśmy się Rosjan. Co to za wyzwolenie!
- Dbaj o siebie, kochana. Obiecuję, że się do ciebie odezwę.
- Mówisz jak twoja matka.
- Gdzie byśmy teraz byli bez wiary, nadziei i marzeń? To jedyne rzeczy, których
nie mogą nam zabrać.
W drodze do domu nie mogłem przestać myśleć o tym, aby nie wracać do
jednostki, lecz dołączyć do partyzantów. Wiedziałem, że jak wrócę do domu i
powiem im o tym, że Wiktor musiał zmienić kryjówkę akurat w momencie, gdy ja
przyjechałem, moja matka na pewno powie, abyśmy cicho pomodlili się słowami:
„Dziękujemy ci, Panie, za opiekę nad naszą rodziną”. Miałem tylko nadzieję, że nie
zapomni o mnie jak przyjdzie czas, abym przeszedł na stronę aliantów.
Ojciec powiedział mi, że kierownik z hurtowni chciał się ze mną zobaczyć
przed moim wyjazdem. Często brał kiedyś ode mnie mięso i inne produkty rolne.
Gdy przyszedłem do jego biura, podarował mi skrzynkę z dwunastoma butelkami
wina. Ojciec później zasugerował, aby wziął je ze sobą, gdyż mógłbym dać jedną
lub dwie butelki mojemu dowódcy. Wiedziałem, że on doceni ten prezent.
Teraz, gdy o tym wszystkim myślę, wiem, że to była głupota, nic więcej, te
wszystkie rzeczy, które próbowaliśmy robić.
Spędziłem cały wieczór u Edka, abyśmy mogli swobodnie porozmawiać o
czym chcemy. Nagle, zupełnie bez kontekstu, Edek powiedział, że powinienem nie
wracać do jednostki. Nie musiał mnie długo przekonywać. Nasz znajomy o
nazwisku Jaruszuski, leśnik, miał nam pomóc w realizacji tego planu. Miałem iść
do pewnego miejsca w lesie, a on miał strzelić rewolwerem w moje ramię. Ja
miałem wtedy zadrapać swoją twarz kawałkiem kory, aby wyglądało to bardziej
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realistycznie, a Jaruszuski miał zabrać moją strzelbę. Miało to wyglądać na atak
partyzantów. Zanim wyleczyłbym ranę, mieliśmy nadzieję, że okupować nas będą
już Rosjanie.
Kolejnej nocy przez dwie godziny czekałem w lesie, ale Jaruszuski nie
pojawił się tam. Poszedłem do jego domu. Próbował mi wyjaśnić, że gdyby nawet
nasz

plan

się

udał,

gestapo

aresztowałoby

wiele

niewinnych

osób

i

przesłuchiwałoby ich. Nie mogliśmy tak ryzykować i porzuciliśmy ten plan. Edek
miał kolejny pomysł. Mogłem złamać rękę wracając do domu pijany. W ten
sposób, nie musielibyśmy angażować innych ludzi.
Umówiliśmy się na drugi dzień u Klemensa. Było około dziesiątej
wieczorem, gdy byłem już mocno pod wpływem i gdy ruszyliśmy w stronę domu.
W odosobnionym miejscu podniosłem rękę a Edek uderzył mnie kijem. Za trzecim
razem, gdy próbowałem otworzyć i zamknąć dłoń, usłyszeliśmy ciche pęknięcie.
Wydawało się, że się nam udało. Poszedłem sam do domu, byłem już trzeźwy
przez ból. Moja dłoń była opuchnięta i krwawiła. Zofia dała mi jakieś środki
przeciwbólowe.
- Myślisz, że się udało?
- Nie wiem, ale strasznie napuchła.
Rano próbowałem ponownie otworzyć i zamknąć dłoń. W końcu okazało się,
że nie była złamana. Stwierdziłem, że już wystarczy, koniec z głupimi sztuczkami.
Wracam. Dwa dni przed moim wyjazdem matka kupiła ogromną świnię, ważyła
ponad dwieście kilogramów. Miałem ją ubić. Domu pilnował nasz zaprzyjaźniony
policjant, aby mieć pewność, że nikt nie podejdzie do naszych tylnych drzwi po
zakupy. Często zdarzało się, że robili tak rolnicy, którzy pracowali do późna.
Mieliśmy nadzieję, że mięsa z tej świni wystarczy nam do końca niemieckiej
okupacji. Pożegnałem się ze wszystkimi przyjaciółmi. Moja siostra Gertruda
wyglądała już prawie jak szkielet, cały czas była na swojej głodówce, aby unikać
pracy. Wydawało nam się, że może nie przeżyć do końca wojny. Biedne siostry
zakonne, z którymi przebywała Łucja, też miały kłopoty przez to, że Włochy
wypowiedziały wojnę z Niemcami. Włosi, którzy zatrudniali je w suszarni grzybów,
zniknęli wraz z całą rodziną i nikt nigdy nie dowiedział się co się z nimi stało.
Gestapo dobrze radziło sobie z ludźmi, którzy im nie pasowali. Ten Włoch zrobił
dużo dobrych rzeczy dla naszych ludzi i za to został ukarany.
Przez to, jak sprawy układały się w domu stwierdziłem, że dobrze zrobię jak
wrócę do mojej jednostki. Byłem pewien, że gdy nadejdzie odpowiedni moment,
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uda mi się przejść na stronę Amerykanów. Partyzanci, do których dołączyłem,
zrobili najazd na komisariat policji, aby uwolnić kilku członków naszej
organizacji, którzy byli wcześniej aresztowani. Odnieśli ogromny sukces, obyło się
bez ofiar. Najbardziej martwiło mnie to, że pewnego dnia gestapo mnie znajdzie.
Edek ciągle mnie zapewniał, że gdyby cokolwiek miało się stać, wszystkie papiery,
dokumenty, listy, itd. miały być najpierw zniszczone.
Do mojego wyjazdu został jeden dzień, więc poszedłem zobaczyć się z moim
przyjacielem Lesnerem, którego ciągle odwiedzałem w nocy z chlebem i kawą.
Biedak, był zaniepokojony i powiedział mi, że będzie dalej się za mnie modlił. Jak
mógłbym nie przeżyć, gdy tak wiele osób się za mnie modliło? Miałem tylko
nadzieję, że nikt nie modli się, abym poszedł do nieba. Byłem na to za młody.
Nadszedł czas wyjazdu, bałem się tej chwili. Uklęknąłem i poprosiłem ojca o
błogosławieństwo. Biedny ojciec wylał tak dużo wody święconej na moją głowę, że
czułem jak mi spływa po plecach. Pomyślałem sobie, że nad głową miałem
oberwanie chmury. Próbowałem pocieszyć mamę, że z taką ilością wody święconej
na pewno mi się uda.
- Uda ci się, synu, ufaj Bogu i na pewno tak będzie – zgodziła się ze mną.
Zofia, Maria i Edek poszli ze mną na stację. Ciągle zastanawialiśmy się w
jaki sposób mają pisać do mnie o tym co się dzieje w domu, abym mógł to trafnie
zrozumieć,

uwzględniając

cenzurę

listów.

W

końcu

nadjechał

pociąg.

Pożegnaliśmy się, powiedziałem im, aby się nie martwili i że wszystko będzie
dobrze.
Dopiero po godzinie podróży ochotnicy zaczęli ze sobą rozmawiać. Nawet
wtedy nie byliśmy pewni z kim możemy rozmawiać. Wielu członków mniejszości
etnicznej, którzy podróżowali z nami, nie mówiło po polsku. Nie potrzebowali dużo
czasu, aby zauważyć, że nie chcemy, by siedzieli obok nas i zaczęli się przesuwać
dalej. W takich nastrojach różne rzeczy mogły się wydarzyć.
Gdy wróciliśmy do swoich jednostek, było na odwrót. To my musieliśmy
uważać, aby nie mieć problemów. W Holandii byliśmy rozsiani po całym kraju,
jeden lub dwóch Polaków na dziesięciu czy piętnastu Niemców. Jeśli chodzi o
Kozaków, żyli oni w dużych grupach. Wydawało się, że Niemcy bardziej im ufają,
zwłaszcza kozackim oficerom. Jeśli nie salutowaliśmy tym oficerom, donosili na
nas swoim przełożonym, którzy za bardzo się tym nie przejmowali.
Gdy poszedłem zgłosić swój powrót do dowódcy, podarowałem mu dwie
butelki wina i zaproponowałem, że zrobię kolację z przysmaków, które

169

przywiozłem. Był zadowolony z tego pomysłu. Często, gdy robiłem dla niego
kolację z jego zapasów, mówił mi, abym dla siebie też coś zrobił.
- Mam poprosić sierżanta, aby do nas dołączył? - zapytałem, a dowódca uznał to
za dobry pomysł.
Sierżant był dentystą z Kolonii, był on świeżo po czterdziestce. W ogóle nie
przypominał żołnierza, był bardzo szarmancki. W tym czasie nasz mały oddział
działał bez zarzutów. Musieliśmy maszerować przez około kilometr do kantyny na
kolację. Zanim reszta grupy ruszyła, podszedłem do sierżanta i powiedziałem mu,
że przygotowuję kolację z przysmaków, które przywiozłem z domu oraz że
dowódca chciałby, aby sierżant do nas dołączył. Był zachwycony.
Gdy zobaczył jak rozpakowuję drugą paczkę zapytał:
- Czy w waszej okolicy jest wojna?
- Tak, ale mamy swoje sposoby na przetrwanie – odpowiedziałem, a on się
uśmiechnął.
Urządziliśmy porządną ucztę. W stylu wojskowym, ale bardzo smaczną.
Mieliśmy duże kawałki pieczonej szynki, grillowane kiełbasy i kawałki sera. Nagle,
nie wiadomo skąd, sierżant przyniósł kiść pięknych winogron. Zanim dołączył do
nas dowódca, posiłek był już przygotowany w jego biurze – brakowało dwóch
butelek wina, które wypiliśmy przygotowując jedzenie. Ciągle było jeszcze osiem
butelek. Gdy przyszedł dowódca, spojrzał tylko i powiedział:
- Dominiku, przez te twoje grillowane potrawy zaczynam tęsknić za domem. Jest
prawie jak przed wojną.
Mieliśmy wszystko poza chlebem. Sierżant poszedł do swojego pokoju i wrócił z
trzema kromkami. Nie mieliśmy więcej chleba. Po uczcie zostało nam jeszcze kilka
butelek wina. Byliśmy zrelaksowani. Wtedy mój dowódca zapytał mnie:
- Grenadierze, od kiedy jesteście w wojsku niemieckim?
- Od około roku.
- Co robią twoi rodzice?
Byliśmy już trochę pod wpływem od dużej ilości wina i odpowiedziałem szczerze:
- Panie poruczniku, mam jednego brata, który był w polskim wojsku. Nadal jest w
więzieniu w Magdeburgu. Inny brat jest franciszkaninem i ukrywa się przed
gestapo. Dlatego tu jestem.
Zanim

zdołaliśmy

kontynuować

rozmowę,

ktoś

zapukał

do

drzwi.

Oczywiście był to nikt inny jak ten fanatyczny, jednooki porucznik, który wysłał
mnie przed sąd wojskowy mając nadzieję, że się mnie pozbędzie na zawsze.
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Urządzał wizyty kontrolne mniej więcej co dwa tygodnie aby sprawdzić, czy na
jednostce panuje dyscyplina. Gdy zobaczył mnie w towarzystwie dowódcy i
sierżanta pierwsze co powiedział to:
- Jak wam się podobało więzienie w Hadze?
- Było lepiej niż służenie panu porucznikowi - odparłem.
Widziałem, że mojemu dowódcy spodobała się moja odpowiedź. Porucznik musiał
się cały ślinić widząc, ile mamy jedzenia. Nie został zbyt długo. Wiedziałem, że nie
był zadowolony z tego, że mój dowódca nie dał mi reprymendy za moją odpowiedź.
Jednak gdy fanatyk wyszedł z pokoju, dowódca powiedział:
- Grenadierze, myślę, że za daleko posunęliście się w rozmowie z porucznikiem.
- Dowódco, to była sama szczera prawda.
Po naszej małej imprezie życie toczyło się bez zmian, dalej opiekowałem się
Maksem, którego wielokrotnie chciałem utopić. Dwa tygodnie później mój
porucznik został przeniesiony, a ja razem z nim. Przeprowadziłem się kawałek
dalej, mój adres pocztowy został taki sam.
Moja nowa kwatera była w porządku. Mieszkaliśmy w przestrzennych
jednorodzinnych domach, opróżnionych przez rodziny Holendrów, które nie wiem
dokąd wyjechały. Dostałem od sierżanta pracę po tym, jak zapytał się kto lubi
polować, a ja od razu się zgłosiłem. Codziennie ruszaliśmy w teren niedaleko
morza, gdzie było wiele królików. Dostałem strzelbę kaliber 22 i zawsze wracałem
z sześcioma królikami.
Jednak stało się coś złego. Pewnego razu, gdy czekaliśmy na rozkaz
„baczność” podczas porannego apelu, szepnąłem coś po polsku do mojego
znajomego. Ku mojemu zdziwieniu powiedział mi, abym się zamknął i przestał
szczekać po polsku. To było dla mnie za dużo. Podczas gdy sierżant próbował
zdawać raport porucznikowi, szybko zareagowałem i podskoczyłem do tego
żołnierza i na oczach dowódcy uderzyłem go. Nie muszę chyba tego dodawać, ale
musiałem iść do biura dowódcy i tłumaczyć się ze swojego zachowania.
- Dowódco, on nie umie porządnie mówić ani po polsku, ani po niemiecku, a ja
piszę za niego listy po polsku do jego żony. Niektóre z nich są bardzo intymne.
Jak on śmie mówić do mnie: „Zamknij się z tym polskim szczekaniem”? Nie
mogłem się opanować – wytłumaczyłem się.
Od tego dnia skończyły się moje wyjazdy na polowania na króliki. Zawsze
miałem coś innego do roboty. Gdy reszta chłopców szła na miasto poza służbą, ja
zostawałem i musiałem na przykład myć łazienkę, szorować podłogę, obierać
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ziemniaki i tak dalej. Nie miałem nawet czasu, aby wydawać pieniądze, które mi
przysyłano.
Na

początku

szkolenia

pokazano

nam

jak

obsługiwać

się

ciężkim

karabinem maszynowym. Teraz znowu się tym zajmowałem, ale tym razem
miałem do dyspozycji ciężkie ustrojstwo z pierwszej wojny światowej z wodnym
systemem

chłodzenia.

Sam

stojak

ważył

ponad

trzydzieści

kilogramów.

Przeskakiwanie z jednego okopu do drugiego podczas ćwiczeń z tym stojakiem
było mordercze. Najbardziej martwiło mnie co się stanie gdy będziemy na froncie.
Karabin maszynowy był zawsze pierwszą rzeczą na celowniku, a dwaj moi
partnerzy byli Niemcami. To utrudniłoby mi szukanie Amerykanów. Musieliśmy
trzymać się razem jako drużyna. Byłem zdecydowany, że już niedługo będą
musieli mnie odsunąć od tego zadania i wrócę do zwykłej służby jako żołnierz.
Musiało być jakieś wyjście.

ROZDZIAŁ 17
Był czerwiec 1944 roku i oczekiwałem na pocztę z domu ze względu na moje
nadchodzące urodziny. Dostałem dwa listy, a wraz z nimi przyszły złe wieści z
domu. Mojego ojca zabrali Niemcy i wraz z innymi więźniami kazali mu kopać
rowy. Wiedziałem, że robili to ze względu na postępy Rosjan zbliżających się do
Polski. Wielu naszych protektorów, m.in. szef policji pan Radatz czy kierownik
urzędu pracy pan Reinke, już się wyprowadziło w strachu przed Rosjanami.
Nie mieliśmy już zbyt wielu sojuszników, którzy mogliby nam pomóc. Ach,
cóż za wyzwolenie nas czekało, wyzwolenie przez Rosjan! Gdyby tylko wiedzieli jak
bardzo ich nienawidziliśmy i jak bardzo baliśmy się Stalina. Jeśli chodzi o Polskę,
różnica między jedną, a drugą okupacją była niewielka. Wiele osób nie wiedziało
co robić: czy uciekać dalej, tylko tym razem od Rosjan, czy zostać.
Nie mogłem przeżyć myśli o moim ojcu kopiącym okopy wraz z innymi
więźniami, z niemieckimi strażnikami i gestapowcami, którzy ich pilnują. Ja w
niemieckim wojsku, a mój sześćdziesięcioczteroletni ojciec kopie rowy jako
więzień.
Pozostałe wieści były dla mnie jeszcze bardziej przerażające. Gestapo
odkryło podziemny bunkier z partyzantami. Była to grupa, do której należałem.
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Zginęło ośmiu naszych13, a wraz z nimi, w wyniku walki, trzynastu Niemców.
Dwie osoby przeżyły. Byłem teraz gotów, aby walczyć gdziekolwiek, byleby tylko
mieć szansę przebiec na stronę aliantów.
Bardzo się wtedy bałem. Nie mogłem się skoncentrować, ciągle myślałem o
tym, co by się stało, jakby znaleźli dokumenty z moim nazwiskiem. Kara
nadeszłaby błyskawicznie. Z listów Ireny można było wywnioskować, że koniec
wojny jest coraz bliżej. Gdy ostatni raz się widzieliśmy, umówiliśmy się, że jeśli
Rosjanie zbliżą się do ich miasta, ona napisze mi, że przeprowadzają się i będę
musiał czekać na ich nowy adres. Wiedziałem, że tak się stanie. Był to
prawdopodobnie ostatni list, zarówno od Ireny, jak i Wiktora. Z każdym listem
wysyłali coraz więcej pieniędzy. Przewidując koniec Rzeszy Niemieckiej, nikt nie
był zainteresowany ich walutą.
Próbowałem

te

wszystkie

pieniądze

wydawać

na

siebie.

Zazwyczaj

chodziłem do wytwornych restauracji. Pewnej nocy, gdy byłem na służbie,
zaprosiłem najmłodszego chłopca z naszej grupy, który miał dopiero osiemnaście
lat. Był członkiem plutonu egzekucyjnego, który zajmował się pechowcami z
Amsterdamu. Mocno się zmienił po tamtych wydarzeniach. Bardzo go ucieszyło
moje zaproszenie i zostaliśmy znakomitymi przyjaciółmi.
Pewnego wieczoru, gdy piliśmy drinki, nagle miny na twarzach Niemców
uległy zmianie, niektórzy z nich wyglądali na przestraszonych. Dwóch musiało
ukrywać uśmiech. Wszyscy o tym mówili – próba zamachu na życie Hitlera! Mój
młody kolega spojrzał na mnie badając czy w jakikolwiek sposób zareaguję, ale
nie znałem go jeszcze tak dobrze. Niektórzy żołnierze mieli łzy w oczach, więc aby
się nie zdradzić, też musiałem udawać smutek. Byłem znakomitym aktorem, więc
mi uwierzyli. Och, gdyby im się udało zabić tego potwora, chyba bym płakał
bardziej niż większość niemieckich fanatyków, tylko moje łzy byłyby łzami
szczęścia.
Holendrzy nie byli tą wiadomością zaniepokojeni, raczej na odwrót. To było
fascynujące obserwować różne twarze. Było jasne, kto był zadowolony, a kto nie.
Niektórzy od razu wyszli z lokalu, jak tylko usłyszeli wiadomości, ale kelnerzy
mieli chyba najbardziej pracowitą noc. Każdy miał jakąś wymówkę, jedni topili
smutki, inni się radowali.
W nocy, jak zwykle, mężczyźni w moim bunkrze byli przyklejeni do radia, a
13)

Autor się myli, w rzeczywistości zginęło wówczas siedmiu partyzantów. Potyczka miała
miejsce w marcu 1944 roku. Bunkier znajdował się w okolicy wsi Męcikał.
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ja udawałem, że śpię. Nic mi nie powiedzieli. Czasami czułem się trochę jakbym
ich szantażował w zamian za jakiekolwiek wiadomości, ale czasami wystarczyło
tylko spojrzeć na ich przerażone twarze, aby wiedzieć jak się toczą sprawy.
Kolejnego poranka usłyszeliśmy przemówienie naszego dowódcy na temat
próby zabójstwa Hitlera. Byłem zaskoczony, że w naszej grupie dwudziestu osób
większość słuchała bez większego przejęcia. Oprócz jednego fanatyka, który miał
około czterdzieści lat i który prawie wpadł w histerię ze smutku. Ze względu na
zamach na Hitlera mieliśmy więcej patroli, chodziliśmy w miejsca, gdzie wcześniej
nikomu nie chciało się nawet zaglądać.
Przekonałem mojego nowego niemieckiego kolegę Meiera, aby zapytał
naszego sierżanta czy nie moglibyśmy chodzić razem na patrole. Sierżant wyraził
zgodę. Miałem poczucie, że Meier jest inny niż reszta. Zauważyłem to po raz
pierwszy w tę noc, gdy usłyszeliśmy o zamachu na Hitlera. Teraz, gdy spędzaliśmy
razem czas podczas patroli, powoli zdobywałem jego zaufanie. Najbezpieczniejsze
miejsce do rozmów znajdowało się blisko morza, obok nowej broni maszynowej.
Wydaje mi się, że wprowadzono ją do wojska w 1943 roku i nazywała się 0.43.
W miejscu, w którym staliśmy, byłoby widać czy ktokolwiek podchodzi,
gdyby miała się pojawić nocna kontrola. Pewnej nocy poprosiłem go, aby
opowiedział mi coś o swojej rodzinie, miałem nadzieję, że mnie poprosi o to samo.
Chciałem zobaczyć jak zareaguje, gdy opowiem mu o swoim domu i rodzinie. Było
to dla mnie dość ważne, ponieważ on był jedną z trzech osób, które obsługiwały ze
mną broń maszynową. Miałem nadzieję, że zdobędę jego zaufanie. Ucieczka
byłaby łatwiejsza gdyby było dwóch na jednego w sytuacji na froncie. Gdyby ta
trzecia osoba nie chciała zdezerterować łatwo byśmy sobie z nią poradzili.
Ładnie sobie to zaplanowałem i wszystko szło zgodnie z planem.
- To co ty tu robisz? - zapytał Meier po tym jak opowiedziałem mu o wszystkich w
domu.
- To, co ty. Zgłosiłem się na ochotnika - odpowiedziałem.
- Nie musiałeś.
- Tu nie możemy się zgodzić. Musiałem.
- Nie mogłeś odmówić?
- Na pewno wiesz, jakie są konsekwencje odmowy walki w imię Führera.
- Nigdy o tym nie myślałem – odpowiedział Meier.
- Wiesz co, jedna rzecz, która mnie denerwuje to to, że nie mamy żadnych
wiadomości z frontu rosyjskiego czy amerykańskiego.
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- Tak, Dominiku, to prawda.
- To dlaczego nie odstępujecie na krok od radia w nocy? Jakie wiadomości tam
słyszycie? - zapytałem.
- A więc wiesz, że słuchamy radia w nocy.
- Oczywiście, że wiem, w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie opuściliście ani jednej
nocy. Nie musisz się o mnie martwić, Meier. Nie doniosę na ciebie. Przecież wiesz,
że jeśli chcesz komukolwiek zaufać, to tylko mi.
Meier przez chwilę się zawahał i powiedział:
- Wiesz, że Francja, którą okupujemy, została najechana?
- Nie, od kiedy?
- Przez Amerykanów i Brytyjczyków, 20 czerwca.
Byłem zachwycony. Czułem się jakbym miał się unieść w powietrzu, ale musiałem
ukrywać swoje uczucia przed Meierem.
- Udało im się?
- Minął już prawie miesiąc od inwazji. Jak na razie nie mówią nic dobrego we
wiadomościach. Jeśli Amerykanie będę postępować w tym tempie, to za chwilę tu
będą.
- To niedobrze, Meier. Najprawdopodobniej przeniosą nas na front.
Byłem zadowolony, że Meier przekazał mi tyle wiadomości.
Często chodziłem z Meierem do mojej ulubionej restauracji, gdzie niektórzy
niemieccy żołnierze mocno się upijali. Pewnego dnia nasz dowódca był nieźle
wstawiony, a strażnik pilnujący bramy nie pozwolił mu wpuścić do środka
kobiety, która mu towarzyszyła. Dowódca zaczął go straszyć bronią. Chodziły
pogłoski, że stanie za to przed sądem wojskowym, ale nic takiego się nie stało.
Byłem świadomy wszystkich dodatkowych obowiązkach, które musiałem
wykonywać, podczas gdy inni mieli wolne. To wszystko przez to, że uderzyłem
żołnierza gdy ten nie chciał, abym mówił po polsku. Często musiałem sprzątać w
domu dowódcy, podczas gdy on siedział w ogrodzie z jedną lub dwoma
Holenderkami i pił. Gdy nie sprzątałem, musiałem obierać ziemniaki. Mimo, że
były tam Holenderki lub dziewczyny mówiące po francusku, do których należało
to zadanie. Nie przepadaliśmy za sobą. Dzięki optymistycznym wieściom, które
usłyszałem od Meiera, byłem pewien, że to wszystko się niedługo skończy.
Chciałem, aby nas wysłali na front. Byłem pewien, że uda mi się przejść na
stronę Amerykanów. Mniej więcej w połowie sierpnia odbyły się duże ćwiczenia
wojskowe, maszerowaliśmy od rana do wieczora. Nosiłem ten stary stojak od
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broni maszynowej, co było mordercze.
Meier, który był trzecim artylerzystą przy tej broni maszynowej, nie mógł
sobie poradzić z niesieniem stojaka ze względu na jego wagę. Gdy ten drugi
kończył nosić stojak, ja zdecydowałem się nieść go za Meiera. Gdy zbliżyliśmy się
do naszych bunkrów, zaczęła się prawdziwa musztra. Ćwiczenie polegało na tym,
że mamy odbić nasze bunkry, zakładając, że znajduje się tam nasz wróg. Szkoda,
że były to tylko ćwiczenia. Naprawdę chciałem, aby wróg zajmował naszą
jednostkę.
Mój przyjaciel Meier był tak wykończony, że musiałem skakać ze stojakiem
z jednego dołu do drugiego. Gdy byliśmy około stu metrów od naszych bunkrów,
dowódca grupy krzyknął:
- Grenadierze Stoltman, do tyłu, pomagać chłopakom, którzy zostali tam z ciężką
maszynerią i przenieść ją na miejsce.
- Kapralu, nie idę. Wiecie, że to ja niosłem stojak przez większość nocy a tutaj
biegam z jednego doła do drugiego. Robię to sam, bo Meier już nie może.
- Grenadierze Stoltman, co zrobicie jak staniemy naprzeciw wroga? Odmówicie
gdy będzie trzeba walczyć za naszą ojczyznę?
Od razu poczułem jak podnosi mi się ciśnienie i krew gotuje ze złości gdy
usłyszałem „walczyć za naszą ojczyznę”. Ciągle byliśmy w ukryciu a wokół nas
było słychać same strzały. Przez jego komentarz podniosłem się. Byłem tak
wściekły. Zacząłem szybko mówić:
- Kapralu, powiedziałem wam, jaki jest powód mojej odmowy chwytania za
kolejny stojak, a jeśli chodzi o walkę za ojczyznę, to ja nie mam ojczyzny, za którą
mógłbym walczyć. Gdy nadejdzie czas walczyć z wrogiem, będę myśleć o moich
rodzicach, braciach i siostrach. Gdybym się tu nie zaciągnął, oni wszyscy trafiliby
do obozu koncentracyjnego. To jest „moja ojczyzna” i właśnie dlatego tu jestem.
Zanim miałem szansę powiedzieć coś więcej, wszystkie ćwiczenia zostały
odwołane. Pułkownik i inni oficerowie obserwowali mnie przez lornetki gdy nie
ukrywałem się, lecz stałem i udzielałem wykładu. Gdy wróciliśmy do bunkrów
następnego ranka, atmosfera była bardzo napięta. Myślałem, że porucznik
dowodzący zawoła mnie na dywanik, ale nic takiego się nie stało. Meier bardzo mi
współczuł.
- Dlaczego musiałeś to mówić, Dominiku? Wiesz, że mogą cię za to zastrzelić.
Jesteś niemożliwy, Dominiku. Wiecznie masz jakieś problemy.
W południe poszliśmy zjeść, prawie nikt się do mnie nie odzywał. Około
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południa pułkownik przyszedł z trzema oficerami.
„To już koniec” powiedziałem sobie, ale w ogóle się tym nie przejmowałem.
Jestem uparty jak osioł, jednak naprawdę dotknęło mnie to, co powiedział kapral.
„Twoja

ojczyzna”!

Wszyscy

stanęliśmy

na

baczność,

gdy

kapral

udzielał

sprawozdania na temat tego pokoju i ośmiu osób w nim zamieszkujących.
Pułkownik poprosił o grenadiera Stoltmana.
- Tutaj, panie pułkowniku.
Gdy na niego spojrzałem, od razu wiedziałem, że nie stanie mi się nic złego. Był to
mężczyzna po sześćdziesiątce i było w nim coś bardzo miłego.
- Grenadierze, co mieliście na myśli mówiąc, że „nie macie ojczyzny, za którą
trzeba walczyć”? - zaczął mówić.
- Panie pułkowniku, mam brata, który jest franciszkańskim zakonnikiem, ukrywa
się przed gestapo. Jedyne przestępstwo, jakie popełnił to bycie katolickim
misjonarzem. Inny brat był w polskim wojsku i po wyjściu z więzienia został
zabrany do obozu pracy w Magdeburgu. Zbrodnia, jaką popełnił to bycie polskim
żołnierzem. Mój ojciec ma 64 lata i ostatnio zabrano go do kopania okopów na
rosyjskim froncie, wraz z innymi więźniami. Mnie wezwano na ochotnika. Gdybym
tego nie zrobił, cała moja rodzina wylądowałaby w obozie koncentracyjnym.
Zrobiłem tak tylko dlatego, że moja matka błagała mnie „Synu, będę się za ciebie
modlić, nic ci się nie stanie. Jeśli nie zapiszesz się do wojska, wszyscy pójdziemy
do obozu koncentracyjnego”. Właśnie to miałem na myśli mówiąc, że nie mam
ojczyzny, za którą mógłbym walczyć. Dzięki temu, że tu jestem, moja rodzina jest
bezpieczna.
Pułkownik patrzył na mnie. Naprawdę się wtedy bałem, czekałem na jego decyzję
i prawie się popłakałem. On odwrócił się wtedy do swoich oficerów i powiedział:
- No cóż, mamy przyjmować ochotników z Prus Zachodnich. Niech nam Bóg
dopomoże jeśli mamy wygrać wojnę z takimi ochotnikami.
Gdy wyszedł wraz ze swoimi oficerami, chłopcy, którzy zostali ze mną, nic nie
skomentowali. Zaś Meier stał się bardzo przyjazny wobec mnie.
Pewnego razu, gdy byliśmy na służbie, Meier powiedział:
- Dominiku, mam złe wieści. Amerykanie są w drodze do Paryża. Obawiam się, że
to koniec. Będę się trzymał z tobą, Dominiku, jak tylko wyślą nas na front.
- Musisz, Meier, jesteś przecież ze mną przy broni maszynowej, musimy się w
trójkę trzymać razem – odpowiedziałem.
- Wiesz, co mam na myśli.
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- Nie, nie wiem – odrzekłem, ale widziałem, co próbował mi przekazać.
Po chwili powiedział:
- Wiem, że będzie wielu, którzy będą chcieli się uratować przebiegając na stronę
Amerykanów.
- Och, tak, wierzę w to, Meier. Na pewno będzie wielu, którzy będą próbowali to
zrobić, ale ty lepiej uważaj co mówisz. Wiesz, że mogą cię spotkać poważne
konsekwencje. Obiecuję ci, że spróbujemy trzymać się razem. Cokolwiek by się
nie działo, przeżyję. Słyszałeś, co powiedziałem pułkownikowi. Moja matka
bezustannie się modli i obiecuje mi, że nic mi się nie stanie.
- Wierzysz w modlitwy? - zapytał Meier.
- Tak, bardzo pomagają. Już najwyższy czas, abyś zaczął się modlić, Meier.
- Nie wiem jak, Dominiku. Nigdy w życiu się nie modliłem.
- To bardzo źle, Meier. Gdy będziemy walczyć na froncie przeciwko Amerykanom,
trzeba będzie coś wymyślić, nie martw się. Uda nam się.
Biedny chłopak, tak bardzo się bał. Jeśli chodzi o mnie, nie mogłem się
doczekać, aż pojedziemy na linię frontu. Teraz, gdy Meier przekazywał mi
wiadomości, miałem ogromne nadzieje, że koniec Niemiec jest coraz bliżej.
Nadszedł dzień, gdy zabrano nas do bunkra. Był tak zakamuflowany, że nie
wiedziałem w ogóle, że istniał. Zaczęliśmy sprzątać łuski po ciężkiej amunicji.
Było ich tam tysiące. Pomyślałem sobie wtedy, że już niedługo będziemy na
froncie. Gdy przyjechałem do Holandii i przekazywałem amunicję Holendrom,
zawsze pytali mnie, gdzie znajdują się składy amunicji i miejsca, gdzie trzymana
jest ciężka broń. Byłem w stanie powiedzieć im praktycznie każde współrzędne,
ponieważ często musieliśmy pilnować tej broni w nocy, ale do teraz nie
wiedziałem, gdzie znajdowały się składy amunicji. Odmówiłem krótką modlitwę
gdy sprzątaliśmy łuski, aby Amerykanie znaleźli to miejsce zanim zdążymy z niego
skorzystać.
Po moich ostatnich kłopotach, gdy mówiłem o „mojej ojczyźnie” miałem
nadzieję, że moi przełożeni zostawią mnie w spokoju, jednak tak się nie stało.
Pewnego wieczoru, po służbie rozkazano mi iść do dowódcy. Sierżant kazał mi
natychmiast iść do kuchni i poprosić o zadania. Dostałem listę zadań do
wykonania. Zastanawiałem się czy była to kara w zamian za to, że nie zostałem
wysłany przed sąd wojskowy przez pułkownika za komentarz, na który sobie
pozwoliłem. Musieli być na mnie wściekli. Byłem jednak z siebie dosyć
zadowolony.
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Sierżant chyba zauważył, że jestem w dobrym nastroju i krzyknął:
- Ty zachodniopruski psie! Czemu się tak uśmiechasz?
- Nie uśmiechałem się, panie sierżancie – odpowiedziałem i od razu wiedziałem, że
jest na mnie zły za to jak na niego patrzę.
Przezwisko „przeklęty psie” nie było niczym niezwykłym dla każdego żołnierza,
często nas tak nazywali. To była łagodna forma nazywania żołnierzy. Co mnie
bardziej rozwścieczyło to słowo „zachodniopruski”. Jakby powiedział do mnie „Ty
niemiecki psie” to bym odpowiedział „Doniosę o tym, panie sierżancie”.
I wtedy zaczęła się musztra. Niedaleko kuchni stało kilka dziewcząt i kilku
naszych żołnierzy obierających ziemniaki. Patrzyli na moje przedstawienie.
Sierżant kazał mi robić pompki. Po sześciu jedna ręka zaczęła mi odmawiać
posłuszeństwa.
- Panie sierżancie, mam reumatyzm w prawej ręce. Nie mogę zrobić więcej.
Skąd mógł wiedzieć, czy mam reumatyzm czy nie? Udało się – kazał mi iść do
dowódcy.
- Panie dowódco, miałem się do was zgłosić. Nie mogłem zrobić tyle pompek ile mi
rozkazano, ponieważ mam reumatyzm w jednej ręce.
- Nie wykonałeś rozkazu, grenadierze.
- Ze względu na mój reumatyzm, panie dowódco.
Znowu na mnie krzyknął:
- Nie wykonałeś rozkazu, tak jak podczas ostatnich ćwiczeń.
- Wtedy podałem powód pułkownikowi, panie dowódco.
Miałem poczekać na zewnątrz. Po dziesięciu minutach znowu mnie zawołał i
poprosił abym opróżnił kieszenie przy pasku z amunicji, którą zawsze przy sobie
nosiliśmy. Zacząłem się denerwować. Miałem iść do miejsca znajdującego się
jakieś pięćset metrów od biura dowódcy, gdzie często odbywaliśmy szkolenia.
Przeskakiwanie przez drewniane ściany, czołganie się pod drutem kolczastym itd.
Miałem czekać. Pomyślałem sobie, że gdybym tylko znał jakąś zaufaną
holenderską rodzinę, to spróbowałbym uciec.
Przyszło dwóch kaprali i zaczęło się piekło. Obydwaj wykrzykiwali w moją
stronę różne rozkazy. Nie wiedziałem, którego mam słuchać więc stwierdziłem, że
będę wykonywać wszystkie rozkazy jeśli tylko dam radę. Dobrze, że zapomniałem
o swoim reumatyzmie, bo inaczej nie byłoby śmiesznie. Za którymś razem gdy
byłem około trzydzieści metrów od nich, kusiło mnie, aby załadować pięć naboi
(które zostawiłem w swojej kieszeni) i to wszystko skończyć. Nigdy wcześniej nie
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doświadczyłem czegoś takiego. Wydawało mi się, że moja matka stoi obok mnie i
mówi: „Synu, nie rób tego”. Myślałem, że zaraz zemdleję. Chwyciłem się za stopy i
czekałem aż się przewrócę. W końcu jeden z kaprali powiedział, abym zgłosił się
do dowódcy, po czym odeszli.
Jak tylko odeszli podszedł do mnie oficer lotnictwa wraz z kapralem.
Obserwowali mnie zza drzew, które były blisko drogi. Zapytał jaki był powód mojej
musztry. Powiedziałem mu, że nie mogłem zrobić wystarczającej liczby pompek i
uznano to za niewykonanie rozkazu. Wziął ode mnie mój adres i kazał mi nie
zdejmować bluzy i poprosić mojego dowódcę o pozwolenie na spotkanie z
kapralem. Oficer lotnictwa dał mi swój adres i powiedział:
- Powiedzcie swojemu dowódcy, że wszystko widzieliśmy i dajcie mój adres
kapralowi jak go będziecie widzieli.
Poczułem jak wracają do mnie siły witalne. To był okrutny widok. Moja
bluza była podarta, byłem podrapany na całej twarzy, ręce miałem pocięte od
drutu kolczastego. Gdy przechodziłem obok kuchni, dziewczyny i chłopcy
spojrzeli na mnie z przerażeniem. Gdy zbliżyłem się do biura dowódcy,
zobaczyłem, że stoi dwadzieścia metrów dalej i rozmawia z porucznikiem. Zanim
zdążyłem podejść do porucznika, zawołał mnie sierżant z kompanii:
- Grenadierze Stoltman, idźcie się lepiej przebrać.
- Panie sierżancie, chciałem poprosić o pozwolenie na rozmowę z moim dowódcą.
- Co się stało, grenadierze?
- Chciałbym złożyć skargę do pułkownika na musztrę, którą otrzymałem.
Porucznik Hoffman i kapral z lotnictwa obserwowali mnie, gdy wykonywałem
polecenia. Dał mi swój adres i poprosił mnie, abym podał go jako świadka.
Poradził mi również, abym nie zmieniał munduru – specjalnie mówiłem głośno,
aby usłyszał mnie mój dowódca.
Sierżant kazał mi poczekać i poszedł do dowódcy porozmawiać o tym, co się stało.
Gdy wrócił powiedział:
- Grenadierze Stoltman, gdy ja byłem żołnierzem też dostawałem musztry, to
część szkolenia. Idźcie lepiej zmienić bluzę i proszę o tym zapomnieć.
- Panie sierżancie, moje codzienne szkolenie, w tym musztry, bardzo mi się
podobały. Musztra, którą przeprowadzili dziś dwaj kaprale nie przypominała
szkolenia, które wcześniej odbyłem. To były fizyczne i psychiczne tortury – moje
ciśnienie zaczynało się podnosić, jak również mój głos.
Wiedziałem, że dowódca mnie słyszy.
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- Wszyscy wiemy, co się stało po imprezie jak dowódca chciał sobie do domu
sprowadzić dziewczynę. Gdy strażnik nie chciał go wpuścić, dowódca groził mu
bronią. Nikt z tym nic nie zrobił. Czy było tak ponieważ dotyczyło to oficera? Panie
sierżancie, ponownie chciałbym prosić dowódcę o spotkanie z pułkownikiem.
Sierżant ponownie poszedł porozmawiać z dowódcą. Chłopcy, którzy
obierali ziemniaki pokazali mi kciuki uniesione w górę. Wiedziałem, że dowódca
zaczyna się denerwować, gdy wspomniałem o tej dziewczynie, bo wiedział, że może
się to dla niego poważnie skończyć, gdyż pułkownik go nie cierpiał. Sierżant
wrócił i powiedział, że mam wrócić do bunkra. Dostałem resztę dnia wolnego, a
dowódca miał się zobaczyć ze mną nazajutrz.
Gdy wróciłem do pokoju, chłopcy byli zszokowani tym jak wyglądałem.
Położyłem się na pryczy, nie mogłem przestać myśleć o tym, jak skończy się moja
rozmowa z dowódcą. Byłem zdeterminowany aby zobaczyć się z pułkownikiem,
zwłaszcza z porucznikiem lotnictwa po mojej stronie. Niestety, po tej nocy
wszystko się zmieniło. Gdy leżałem na łóżku słyszałem jak żołnierze przenoszą
się, wykrzykują rozkazy, słychać było odpalanie silników. Myślałem, że to
wszystko mi się wydaje, taki byłem zmęczony, ale ktoś zaczął mnie ciągnąć za
ramię. To był Meier.
- Chodź, Dominiku, wyprowadzamy się - mówił. - Nie wiem dokąd ale jestem
pewien, że jedziemy na linię frontu. Przez całą noc ładowaliśmy amunicję. Zdaje
się, że będziesz jakoś specjalnie potraktowany. Czeka na ciebie nowa bluza na
stole. Spakowałem ci już jedzenie. Weź z szafki co uznasz za potrzebne.
Podziękowałem mojemu młodemu przyjacielowi.
Byłem zaskoczony jak dużo energii wróciło do mojego ciała po tym jak
usłyszałem dobre wieści. Czułem się, jakbym mógł odbyć jeszcze jedną musztrę z
tymi dwoma kapralami, byłem tak zadowolony z wyjazdu na front. Byłem gotowy
w mig i dołączyłem do reszty. Dostałem wiadomość od kaprala, że mam
załadować mój rower na ciężarówkę, żebym nie musiał jechać na rowerze na
stację, przeprosił mnie również za tę musztrę.
- Musieliście to zrobić, panie kapralu? Hmm, zapomnijmy o tym, to wszystko za
naszą ojczyznę, panie kapralu.
Nie mogłem uwierzyć jak wyjątkowo mnie traktowali. Bali się, że spróbuję ich
zabić jak będziemy na froncie? Dla dowódcy najłatwiej byłoby wtedy się mnie
pozbyć.
Wszyscy mężczyźni z różnych baz przyjechali na swoich rowerach, my
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zajęliśmy

się

ładowaniem

pociągu.

Większość

naszego

sprzętu

była

już

załadowana zanim mężczyźni czekający na peronie zaczęli wchodzić do pociągu.
Serce mi stanęło gdy kazali mi usiąść koło broni maszynowej i zabrali mi moją
strzelbę. Meier był zachwycony gdy mnie zobaczył i kilka razy zasugerował, że gdy
nadarzy się okazja, uciekniemy na drugą stronę. Ja z kolei nie mogłem przestać
myśleć o tym, co zrobić, aby nie obsługiwać tej broni.
Zatrzymaliśmy się w Belgii, niedaleko Brukseli, w oddali od jakiejkolwiek
stacji kolejowej. Przy torach był las i ogromna broń maszynowa stojąca obok
torów. Była to broń, którą Niemcy nazywali „Gruba Berta”. Prawdopodobnie już
nie działała, zmęczona wypluwaniem nienawiści w kierunku niewinnych. Gdy
wróciliśmy do pociągu, sierżant zatrzymał mnie za porzucenie ciężkiej broni
maszynowej.
- Panie sierżancie, szedłem za panem, przywódcą grupy, przecież tak nas
nauczyliście.
- Dlaczego wyszliście z pociągu? To ma się już nigdy nie powtórzyć.
- Nie, panie sierżancie. Będę za panem podążał. Będę starał się być jak najbliżej
pana.
Widziałem po jego spojrzeniu, że nie spodobał mu się mój komentarz. Och, jak ja
go nienawidziłem. Zawsze próbował mnie na czymś przyłapać, ale musieliśmy
sobie okazywać choć odrobinę szacunku. Miałem nadzieję, że amerykańskie
bombowce odwiedzą nas po tym jak ich samoloty zwiadowcze przeleciały nad
nami. Byliśmy tak łatwym celem, jednak nic się nie stało.
Gdy zapadła ciemność dostaliśmy porcje chleba i ciepłą gęstą zupę. Było w
niej tak dużo mięsa, że ledwo mogłem znaleźć choć trochę ziemniaków czy
warzyw. Kilku belgijskich rolników pewnie straciło kilka świń. To był niezły
smakołyk po tym co dostawaliśmy do jedzenia w bunkrach. Ta zupa to na pewno
jedyna rzecz, za którą będę tęsknił jak wystąpię z tego wojska.
Dotarliśmy na miejsce po godzinie. Już po chwili byliśmy na rowerach, a ja
na rowerze trójkołowym, na którym stała broń. Czy uda mi się jej pozbyć,
zastanawiałem się. Byłoby nam o wiele trudniej zniknąć w momencie, gdy
musimy trzymać się razem we trójkę jako drużyna, która pilnuje tej broni. Meier
czekał na okazję, aby uciec razem ze mną, ale musieliśmy uważać na tego
trzeciego, który był niezłym fanatykiem. Ciągle gadał o Führerze i jego tajemnej
broni, dzięki której miał wygrać wojnę. Musieliśmy się go pozbyć, ale to byłoby
zbyt ryzykowne. Lepiej zostawić go Amerykanom, aby się z nim rozprawili.
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W tamtej chwili musieliśmy uważać, aby nie rozjechały nas niemieckie
czołgi, ponieważ zajmowały one większość szerokości wąskiej drogi. Jechały na
front.
Czołgi przetaczały się obok nas gdy w końcu zatrzymaliśmy się na noc w
małym gospodarstwie. Poszedłem sprawdzić otaczający nas teren. Był tam duży
sad oraz stosy kukurydzy na polu. Około trzysta metrów od nas znajdowały się
lasy z gęstym poszyciem.
Dostaliśmy rozkaz aby rozstawić się na pozycjach. Podszedł do mnie jakiś
żołnierz i powiedział, że mam się zgłosić do sierżanta. Razem z Meierem
zastanawialiśmy się dlaczego. Za chwilę dowiedziałem się, że nie będę już miał
dyżuru na broni maszynowej, a moją rolę przejmuje Meier. Dostałem karabin i
rozkazano mi okopać się gdzieś w ogrodzie. Nie było to coś, czego się
spodziewałem po szkoleniu, które razem odbyliśmy i gdy obiecałem sobie, że nie
będę mu dłużny jak tylko znajdziemy się na linii frontu. Teraz życzyłem mu dużo
szczęścia – odpłacił mi za wszystko biorąc moją zmianę przy broni maszynowej.
Podejrzewałem, że ten biedak nie mógłby sobie pozwolić na to, aby mi zaufać w
walce o jego ojczyznę.
W

ciągu

zaledwie

chwili

rozpętało

się

piekło.

Najprawdopodobniej

zauważono niemiecką kolumnę czołgów. Można było praktycznie wyczuć jak drży
ziemia, było widać jak ciemne słupy dymu i trzaskające płomienie strzelają w
niebo. Byłem całkowicie oszołomiony – czułem się jakbym oglądał pokaz
fajerwerków. Na miejsce przybył samotny czołg niemiecki i zajął pozycję w sadzie.
Zanim udało mu się wjechać na miejsce, wyrwał każde drzewo z korzeniami.
Minęła godzina, kiedy przyjechała ciężarówka z przyczepą wysoką na pół
metra.

Podłogę

pokrywały

ciała

rannych

i

wrzeszczących

mężczyzn.

Po

kilkuminutowej dyskusji z naszym porucznikiem kierowca odjechał. Było widać,
że ich rany nie były porządnie opatrzone, byli to ludzie z kolumny czołgów. Gdy
zaczęła się walka, zacząłem się modlić, aby ciągle trwała strzelanina po to, aby
morale wśród żołnierzy zaczęło spadać. Jednak oni nadal wierzyli w zwycięstwo
Führera, ze względu na jego tajemną broń. Ciągle czekali na obietnice Goebbelsa i
ich ukochanego Hitlera.
Nie mogłem się powstrzymać przed współczuciem tym rannym, którzy leżeli
wszędzie naokoło, ale ciągle próbowałem sobie wytłumaczyć to, co teraz działo się
z Niemcami. Zacząłem myśleć o przemówieniu Hitlera: „Czego chcecie – masła czy
dział?”, a odpowiedź brzmiała „Dział, dział”. Jak dla mnie ich poświęcenie było
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zbyt małe w porównaniu do tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy
zginęli w Polsce. Większość z nich w obozach koncentracyjnych. Czułem, że im
mocniej Amerykanie naciskają na Niemców, tym szybciej skończy się wojna i ci,
którzy czekają w obozach koncentracyjnych, ocaleją.
Sierżant przyczepił się do mnie, że dół był zbyt płytki, ale powiedział to, ku
mojemu zaskoczeniu, troskliwym tonem. Wraz z pierwszymi promieniami słońca
nadleciało kilka samolotów, które ostrzelały naszą pozycję. Jeden z Polaków
wyskoczył z ukrycia i zaczął uciekać z sadu wołając po polsku: „Boże, masz tyle
celów, w które możesz trafić. Tu jestem, uważaj co robisz”. Nie mogłem przestać
się śmiać, miałem nadzieję, że nikt go nie rozumie. W armii byli zapewne jacyś
członkowie naszej mniejszości etnicznej, którzy mówili po polsku. Na szczęście
nikogo z nich nie było wówczas wśród nas.
Znowu nadeszła noc. Zauważyłem duże obiekty poruszające się na niebie.
Podsłuchałem jak Niemcy rozmawiają podekscytowani i wtedy mnie oświeciło: to
były latające bomby, tajna broń o nazwie V-1. Nastroje znowu się poprawiły.
Teraz wygrywali... albo tak im się wydawało. Zobaczyłem jak kilku żołnierzy
szwęda się po domu, więc stwierdziłem, że pójdę za nimi. Było już prawie
południe. Wtedy nadleciało więcej samolotów. Trafiły naszą ciężarówkę, amunicja
zaczęła eksplodować. Cóż za fajerwerki! Obserwowałem je przez okno w domu i
marzyłem, aby nadleciało jeszcze więcej samolotów. Kapral krzyknął na mnie,
abym się ukrył i położył się na ziemi, ale ja byłem pewien, że żaden pocisk mnie
nie trafi. Tak bardzo wierzyłem w modlitwy mojej matki o moje bezpieczeństwo.
Jak dotąd, jej modlitwy były wysłuchane. Ja musiałem tylko biec w dobrym
kierunku, a byłem przecież w tym dobry.
Gdy zjedliśmy przepyszną zupę doszły nas pogłoski, że wycofujemy się.
Zająłem się planowaniem. Czy udałoby mi się, gdybym został z tyłu i schował się?
Zdecydowałem, że tak nie zrobię, gdyż nie było widać na horyzoncie żadnych
domów, tylko same pola.
Około

czwartej

po

południu

dostaliśmy

rozkaz,

aby

się

wycofać.

Pomyślałem, że to dobry znak. Mieliśmy iść w dobrym kierunku i zrobić miejsce
dla Amerykanów. Zauważyłem znak „Bruksela 6 km” i o szóstej już tam byliśmy.
Ukrywaliśmy się w parku, było tam pełno rododendronów. Widzieliśmy jak obok
przechodzą inne mniejsze oddziały. Znalazłem Meiera, który poczuł się zagubiony
po tym jak mnie przeniesiono.
- Myślisz, że nam się uda, Dominiku?
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- Meier, miej oczy naokoło głowy. Pewnego dnia nam się uda.
W nocy, będąc cały czas w parku, skontaktowałem się z kilkoma Polakami,
którzy chcieli iść ze mną. Wiedziałem, że bali się przygotowywać nasz plan
ucieczki, ponieważ gdyby nas złapano, oznaczałoby to kulkę w łeb za dezercję. Ale
ja wiedziałem, że mi się uda. Zdecydowałem jednak, że w tę noc porzucę jeszcze
plan ucieczki.
Wyszedłem z parku i usiałem na brzegu rzeki patrząc jak Niemcy się
wycofują. Niemiecki major usiadł obok mnie – nie wyglądał na szczęśliwego. Wziął
z torby butelkę wina, odłamał szyjkę na oparciu ławki, na której siedzieliśmy, i
dał mi się napić.
- No dalej, napij się ze mną żołnierzu - powiedział.
Byłem zaskoczony jego zachowaniem i domyśliłem się, że musiał już mieć
wszystkiego serdecznie dość. Cieszyliśmy się ciszą nocy, gdy nagle cisza ta została
przerwana rozkazami wykrzykiwanymi ze wszystkich stron. „Zróbcie miejsce dla
oddziałów SS!”. Ulica trzęsła się od pędzących czołgów. Major popatrzył na mnie i
pod nosem powiedział: „Tak, zróbcie miejsce dla SS”. Wtedy wstał, odwrócił się do
mnie i pożegnał się: „Powodzenia żołnierzu. Uważaj na siebie”.
Podziękowałem mu. Bardzo mnie kusiło, aby zniknąć za jednym z domów w
okolicy, ale nie zrobiłem tego.
Był 2 września. Gdy tylko pojawiły się pierwsze promienie słoneczne
ruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy na rowerach wzdłuż kanału Marche-les-dames.
Jeden z naszych chłopaków krzyknął: „Mam dziurę w dętce”. Z tyłu było słychać
dowódcę, który zawołał: „Spróbuj to naprawić i nas dogonić”. Cóż za wspaniały
sposób, aby się zgubić, pomyślałem sobie. Gdy później zatrzymaliśmy się na
chwilę, lekko odkręciłem wentyl przy moim kole. Na szczęście nikt tego nie
widział. Po dwóch, trzech kilometrach krzyknąłem, że mam przebitą dętkę. Tak
jak myślałem, usłyszałem, że mam ją naprawić i ich dogonić. Płonne nadzieje.
Będziecie musieli poczekać zanim was dogonię.
Oparłem rower o płot. Niedaleko stał dom. Chyba najdłużej w życiu
klęczałem udając, że naprawiam rower. Od ósmej rano do czwartej popołudniu.
Grzebałem coś przy wentylu i rozglądałem się. Nie było widać ani jednego
żołnierza na horyzoncie.
Zdecydowałem, że ruszę w drogę, ale z przebitą oponą. Jeśli ktoś mnie
zatrzyma, powiem, że nie mam zestawu do naprawy dętki. Gdy tak szedłem,
dołączył do mnie Rosjanin, prawdziwy Mongoł ze skośnymi oczami i płaskim
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nosem. Był ubrany w niemiecki mundur. Zaproponował abyśmy zaczęli uciekać i
gdzieś się schowali. Wspaniale, mam towarzystwo, pomyślałem.
Dotarliśmy do miejsca, gdzie było trochę więcej domów, taka większa ślepa
uliczka. Po jednej stronie ulicy był kościół, a po drugiej dość wysokie skały. Z
dziury w skałach wyskoczył pies i od razu domyśliłem się, że ukrywają się tam
ludzie. Nad tą dziurą było kilka zbitych kamieni. Wiedziałem, że to będzie
doskonałe miejsce dla nas. Powiedziałem Mongołowi:
- Chodź, pójdziemy tam.
Byłem w szoku, gdy się nie zgodził. Odbezpieczyłem karabin, przystawiłem mu go
do brzuchu, zabrałem jego broń i powiedziałem:
- Dawaj, tawarisz.
Gdy wchodziłem do dziury, najpierw wsadziłem tam lufę. Powiedziałem cicho po
niemiecku:
- Proszę wziąć karabin i proszę pilnować tego faceta, który wchodzi.
Ktoś ze środka odpowiedział cicho:
- Trzymam karabin, szybko, szybko, wchodźcie.
Gdy wszedłem, podniosłem ręce i powiedziałem:
- Dziękuję ci, matko, za twoje modlitwy. Dziękuję ci, Panie. Udało mi się.
Wszyscy spojrzeli na mnie zdziwieni, nie wiedzieli kim jestem ani o co mi chodzi.
Powiedziałem im najpierw o Mongole i o tym jak najpierw chciał ze mną iść, a
potem zmienił zdanie. Wyrzucili nasze rowery z drogi do rzeki. Mieli wspaniałą
kryjówkę przed bombardowaniem i ostrzałem. Jaskinia miała mniej więcej sześć
lub siedem metrów długości i około dwa metry wysokości. Ukrywały się tam trzy
rodziny i młody ksiądz, który bardzo dobrze mówił po niemiecku.
Martwiłem się o Mongoła. Gdyby przechodził jakiś niemiecki żołnierz,
wystarczyło, że raz głośniej krzyknie i by nas znaleźli. To byłby koniec.
Opowiedziałem księdzu o tym, co musiałem zrobić, aby zaciągnąć go do środka i o
tym jak zmienił zdanie. Gdy próbowałem to wytłumaczyć księdzu, do jaskini
wszedł jakiś Belg. Ksiądz uśmiechnął się i powiedział:
- Przyszli po twojego kolegę, widzieli jak sobie musiałeś z nim poradzić.
W końcu poczułem się bezpiecznie.
Miałem przy sobie zdjęcia wszystkich członków mojej rodziny i po tym jak je
pokazałem księdzu i reszcie towarzystwa, zwłaszcza jak zobaczyli zdjęcia mojego
brata w stroju franciszkańskim i mojej siostry Łucji w habicie, otworzyli się
przede mną. Musieli mi wierzyć, zaczęli mnie częstować papierosami, czekoladą i
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brandy, które mieli przy sobie. Wytłumaczyli mi skąd mieli te przysmaki. Pewni
uciekający esesmani przekraczali kanał i zostawili swoją łódź w pobliżu, a oni
poczęstowali się tym, co tam znaleźli.
Jedna z dziewcząt wyszła i wróciła po pół godzinie z kanapkami - była
przepięknie ubrana. Ksiądz skomentował jej strój. Reszta zaczęła ją drażnić z tego
powodu, więc zaczęła się rumienić.
Wieczorem zaczęli wychodzić z jaskini do domów. Dwóch belgijskich
partyzantów pomogło mi przejść do kryjówki. Jeden obserwował ulicę, a drugi
pokazywał mi jak mam się wdrapać po skałach do kryjówki. Ciągle mnie
zapewniał, że jak będę na górze, to nie będę się musiał o nic martwić, tylko
obserwować drogę. Chciałem im dać swoją strzelbę, ale powiedzieli mi, abym ją
zatrzymał. Zapytali czy mam wystarczająco dużo amunicji i zapewnili mnie, że nie
będą daleko ode mnie.
A więc o to chodziło, potrzebowali mojej pomocy. Nie podobało mi się to w
ogóle, myślałem, że wojna już się dla mnie skończyła. Moja kryjówka była bardzo
dziwna, miała około dwa metry średnicy. W środku wystawał kamień i nie
mogłem się prosto położyć ani usiąść wygodnie. Ułożyłem się jak wąż, otulony
wokół skały. Wydawało mi się, że za chwilę zacznę syczeć jak wąż, tak mi było
niewygodnie.
Gdy nadszedł poranek, obserwowałem drogę i zastanawiałem się jak długo
będę musiał tam zostać i jak długo będą potrzebować mojej pomocy. Desperacko
chciałem dostać się do Amerykanów. Nagle, około 70 metrów dalej zauważyłem
niemiecki samochód, a w nim czterech oficerów, którzy rozglądali się na boki.
Myślałem, że belgijscy partyzanci ich zabiją, jednak pozwolili im przejechać. Byli
to ostatni Niemcy, którzy tamtędy przejechali.
Chłopcy zawołali mnie abym zszedł i znowu znalazłem się w jaskini. Ksiądz
służył nam jako tłumacz, a oni próbowali mnie przekonać, abym został z nimi do
końca wojny. Matka z córką mocno przekonywały mnie, że będę mógł stamtąd
wrócić do Polski jak tylko skończy się wojna, ale ja byłem już zdecydowany.
Zapytałem ich, czy partyzanci mogliby mnie zabrać do Amerykanów, ponieważ
chciałem dołączyć do polskiego wojska wraz z moimi rodakami.
Czwarty dzień spędziłem na gospodarstwie z tą kobietą i jej córką. Nagle
przyjechało na rowerach trzech chłopców z karabinami.
- Jesteś pewien, że chcesz wrócić, Dominiku?
- Tak, proszę, chciałbym.
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Ktoś wszedł z niemieckim Mongołem, który tylko na mnie popatrzył. Pożegnaliśmy
się, ta biedna kobieta i jej śliczna córka miały łzy w oczach.
Byliśmy w drodze. Jeden z Belgów w geście przyjaźni dał mi swój rower, a
sam szedł obok mnie. W ciągu godziny dotarliśmy do Amerykanów. Dzień, który
wyobrażałem sobie przez cały pobyt w wojsku, a nawet jeszcze wcześniej, będąc w
domu, właśnie nadszedł. Miał się zacząć nowy rozdział w moim życiu.

ROZDZIAŁ 18
Moje sny i nadzieje stały się rzeczywistością. Nie tylko ja miałem takie
marzenia. Wszyscy chłopcy z Polski, którzy zostali zmuszeni, aby wstąpić do
niemieckiego wojska, gdy spotykaliśmy się w rodzinnej miejscowości nie mówili o
niczym innym. Wszyscy marzyli o tym, aby trafić do amerykańskiej lub brytyjskiej
niewoli. Dla nas oznaczało to wolność i ja właśnie się tu znalazłem. Moja wojna
się skończyła.
Partyzanci zabrali nas do obozu amerykańskiego, gdzie znajdowała się
kuchnia polowa. Gdy się rozejrzałem, stwierdziłem, że byłoby wspaniale gdybym
mógł do nich dołączyć i spędzić resztę wojny pomagając w gotowaniu. Ponieważ
jedną z moich ulubionych pasji było gotowanie. Jednak szybko porzuciłem
pomysł pozostania tam i gotowania. Gdy tylko belgijscy partyzanci sobie poszli,
Amerykanie przyszli nas zobaczyć. Było to dość osobliwe, że co chwilę przychodził
ktoś na nas popatrzeć. Stwierdziłem, że było tak przez mojego znajomego
Mongoła, to on na pewno przyciągał ich uwagę.
Po chwili podeszło dwóch amerykańskich chłopców. Jeden z nich miał na
sobie fartuch, więc podejrzewałem, że byli to kucharze. Wziął mnie za rękę i
spojrzał na złoty pierścień, który kupiłem w Bergen, aby pozbyć się reszty moich
holenderskich pieniędzy. Jeden z nich, który mówił trochę po polsku, poprosił
abym oddał ten pierścień jako pamiątkę.
- Nie mogę dać ci tego pierścionka. Jest dla mojej dziewczyny – skłamałem.
Nie robiło to żadnej różnicy. Jeden trzymał mnie za rękę a drugi zwyczajnie
ściągnął mi go z palca. Zabrali też dwa moje pióra, które były prawie nic nie
warte.
Potem podeszli do Mongoła i zaczęli mu grzebać po kieszeniach, ale nic nie
znaleźli. Nagle jeden z nich wyciągnął długi na trzydzieści centymetrów nóż do
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krojenia mięsa. Zastanawiałem się, co się zaraz stanie. Wtedy jeden z
Amerykanów złapał Mongoła za brodę i podciągnął ją do góry. Jego kolega zaczął
tępą stroną noża piłować jego gardło. Gdyby tylko wiedzieli jakie myśli
przechodziły mi wówczas przez głowę to by mnie zastrzelili. Czułem wtedy
nienawiść wobec Amerykanów i gdyby zaistniała taka szansa to bym ich zabił.
Ale gdy spojrzałem na twarz Mongoła i sposób, w jaki jego powiększone
skośne oczy podążały za ruchami noża, nie mogłem się powstrzymać i zacząłem
się śmiać wraz z Amerykanami.
Przypomniało mi się wtedy, że dokładnie cztery lata temu zostałem zabrany
do więzienia. Cóż za zbieg okoliczności, 2 września 1939 roku wylądowałem z
moim bratem Brunonem na niemieckiej linii frontu. I znowu, cztery lata później,
byłem więźniem. Jedyna różnica polegała na tym, że Niemcy chcieli nas
rozstrzelać na miejscu, czego udało nam się cudem uniknąć, ale nie chciało im
się szukać u nas biżuterii. Nie oczekiwałem, że Amerykanie przywitają mnie
orkiestrą powitalną po tym jak przekazali nas partyzanci, ale nie spodziewałem
się również tego, że zostanę okradziony z biżuterii, zwłaszcza przez naszych
sojuszników.
Było to dla mnie ogromne rozczarowanie. Gdy Amerykanie skończyli się z
nas naśmiewać, zabrano nas do szopy i znowu leżałem na słomie. Pilnowali nas
belgijscy żołnierze. W ciągu dnia pozbieraliśmy zużyte łuski po dużych pociskach i
inne odpady. Czasami można było znaleźć niewybuchy min. Byłem zaskoczony, że
zawsze znaleźli się ochotnicy, którzy chcieli je rozbrajać i im się to udawało,
podczas gdy reszta z nas pozostawała w ukryciu.
W pierwszą niedzielę po zbieraniu odpadów, wszyscy nie mogli się doczekać
wolnego. Było nas około trzydziestu, Polacy razem z Niemcami, więc musieliśmy
uważać na to, co mówimy. Byłem zaskoczony dyscypliną, jaką nadal starali się
utrzymać niemieccy więźniowie. Tak jak w wojsku. I ciągle wierzyli, że jakaś tajna
broń ich ocali.
W tę pierwszą niedzielę około godziny dziesiątej przyszło po nas kilku
belgijskich żołnierzy. Kazali nam maszerować kilka kilometrów przez wieś, a
potem do parku, który wyglądał bardziej jak czyjś prywatny ogród. Ujrzałem tam
duży dom. Musieliśmy godzinami chodzić w kółko. Po jakimś czasie zrozumiałem
dlaczego to robili. Przychodzili tam cywile na nas popatrzeć. Byli to ludzie w
różnym wieku. Niektórzy tylko na nas patrzyli, podczas gdy inni nas przeklinali i
pluli w naszym kierunku. Najgorsze jednak były dzieci, które rzucały w nas
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kamieniami i próbowały nas bić kijami.
Gdy tak chodziłem, próbowałem w myślach usprawiedliwić zachowanie
Belgów. Zastanawiałem się czego oni doświadczyli pod niemiecką okupacją.
Czułem się jednak poniżony. Byliśmy w końcu więźniami i wojsko belgijskie nie
powinno nas wystawiać przed wściekłym tłumem cywilów. Gdy cywile się wyżyli,
my wróciliśmy do szopy. Była piętnasta, tego dnia nie dostaliśmy żadnego obiadu.
Ekscytacja, którą czułem marząc o ucieczce na stronę Amerykanów i o
dołączeniu do polskiego wojska, podsycana przez wiadomości, które słyszeliśmy w
polskim radiu z Londynu, zaczęła zanikać wraz z mijającymi tygodniami.
Pewnego ranka pojawiło się dwóch żołnierzy belgijskich w amerykańskich
jeepach. Potrzebowali czterech mężczyzn: wybrali między innymi mnie i zabrali
nas na dość dużą posiadłość. Myślałem, że wrócimy stamtąd na noc, ale
dostaliśmy miejsce do spania wraz z dwoma mężczyznami, którzy już tam
pracowali. Spaliśmy w okrągłym budynku podobnym do wieży, który miał około
osiem metrów średnicy i malutkie okienko jakieś siedem metrów nad ziemią.
Dostaliśmy koce i dobre jedzenie.
Na terenie tej posiadłości pracowało sporo więźniów. Ja często pomagałem
w kuchni dla belgijskich partyzantów, teraz ubranych w wojskowe mundury. Po
drugiej stronie podwórza znajdowała się posiadłość, gdzie około czternastu
belgijskich oficerów jadało posiłki w jednym z dużych pomieszczeń. Niektórzy
Belgowie mówili trochę po polsku. Właśnie tam poznałem Polaka, który pracował
w tej posiadłości. Miał na imię Józek i był przed pięćdziesiątką. Pewnego wieczora
zaprosił mnie do kuchni. Dołączyła do nas właścicielka posiadłości i jej
pokojówka, Monique. Był to bardzo przyjemny wieczór, rozmawialiśmy godzinami
i piliśmy wino. Gdy wyszedłem, dostałem kurczaka zapakowanego w papier i
trochę ciasta. Miałem nadzieję, że zacznie zmieniać się na lepsze.
Zostałem wezwany przez belgijskiego dowódcę. Nie miałem pojęcia dlaczego.
Gdy wszedłem na hol, już tam stał. Dość wysoki, szczupły, raczej przystojny. Jego
niemiecki był perfekcyjny. Powiedział:
- Dominiku, zdecydowaliśmy się dać ci posadę kelnera w naszej oficerskiej
jadalni, czasami będziesz musiał pracować w nocy, jak będziemy mieli imprezę.
- Dziękuję bardzo. Bardzo chętnie przyjmę tę pracę.
- Masz słuchać wyłącznie moich rozkazów. Jeśli wyjadę na dzień lub dwa, dam ci
znać, od którego oficera masz przyjmować rozkazy. Zrozumiano? Zaczynasz od
jutra.
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- Dziękuję.
Byłem tej nocy tak podekscytowany, że nie mogłem zasnąć. Mimo że nie
miałem żadnego doświadczenia jako kelner, wydawało mi się, że nie ma nic
trudnego w rozkładaniu talerzy, żeby tylko lądowały we właściwym miejscu.
Poprzednim kelnerem był Kozak, który walczył dla Niemców. Podejrzewałem, że
dostałem tę pracę dzięki tej kobiecie, po naszej rozmowie poprzedniego wieczora.
Serwowanie śniadania nie stanowiło problemu, ale obiad był ciężki przez
pierwsze kilka dni. Jedzenie było wysyłane przez kucharza, który również gotował
dla żołnierzy. Kuchnia znajdowała się mniej więcej trzydzieści metrów od mesy
oficerów. Sami rozlewali sobie zupę. Moje zadanie polegało na rozłożeniu dwóch
czy trzech misek na stole, w zależności od tego, ilu oficerów obsługiwałem.
Problem tkwił w serwowaniu mięsa i ziemniaków. Musiałem jednocześnie trzymać
duży półmisek z mięsem w jednej ręce, w drugiej ziemniaki i przesuwając się
wokół stołu musiałem czekać aż każdy z nich się poczęstuje. Ale oni tyle gadali, że
zanim doszedłem do ostatniego oficera miałem ochotę zrzucić mu to wszystko na
kolana, tak mnie bolały ręce.
Po kilku dniach praktyki, naprawdę zaczęło mi się to podobać. Musiałem
również zmywać naczynia po każdym posiłku. Kobiety w kuchni zawsze miały dla
mnie coś do jedzenia, kanapki z mięsem albo z kiełbasą. W południe zazwyczaj
było kilka kromek chleba z masłem i kawałek wołowiny albo udko kurczaka.
Czułem wtedy, że już prawie jestem w domu. Przestałem chodzić po
jedzenie do kuchni wojskowej, ale inni niemieccy i kozaccy więźniowie prosili
mnie, abym dalej to robił. Zatem chodziłem tam na każdy posiłek, ale oddawałem
swoją porcję im. Bardzo cieszyłem się, że mogę im pomóc, myślałem o swoich
więziennych chwilach w Norymberdze. Czasami miałem poczucie winy ze względu
na to, jak dobrze jadłem.
Pewnego dnia gdy wstałem rano zauważyłem, że brakuje w pokoju jednego
Niemca. Zapukałem do drzwi, aby zaalarmować strażnika, co nie spodobało się
reszcie Niemców. W ciągu kilku chwil około stu mężczyzn wyruszyło na
poszukiwania. Musiały mu pomóc co najmniej dwie osoby, gdyż jedyna droga
ucieczki prowadziła przez okienko na wysokości siedmiu metrów. Jedna osoba
musiała stać na ramionach drugiej. Z uciekiniera był prawdziwy fanatyk, bardzo
wierzył w zwycięstwo Hitlera i tajną broń, która miała ich ocalić.
Sprawy szybko zaczęły się obracać przeciwko nim. Współczułem trochę
temu chłopakowi, gdyż postawiłem się na jego miejscu. Co mu zrobią, pytałem
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siebie samego, jeśli uda mu się dobiec do swojego wojska? Najprawdopodobniej
dostanie medal, potem wróci na linię frontu, a wtedy otrzyma amerykańską kulkę
za odwagę.
Od tamtego dnia, belgijscy strażnicy uważniej nas pilnowali. Drzwi były
otwarte, a jeden z nich przychodził co godzinę i nas liczył. Ja zacząłem się uczyć
francuskiego. Często musiałem prosić o więcej sztućców. Miałem zapas sztućców
w komodzie, która stała na korytarzu, jednak mesa sierżantów znajdowała się
obok mesy oficerów i często używali moich zapasów. Nie chciało mi się o tym
donosić dowódcy bo nie chciałem sobie robić wrogów, nie chciałem też stracić
mojej dobrej posady.
W niedzielę madam zabierała mnie do kościoła wraz ze swoją pokojówką,
Monique, która zawsze wyciągała dwadzieścia papierosów spod bluzki i mi je
dawała. Czasami w ciągu tygodnia Monique wymyślała różne wymówki, aby
przejść na drugą stronę korytarza, cicho mnie wołała i dawała mi paczkę
papierosów. Niekiedy się rumieniła, ale to tylko dodawało jej uroku. Te papierosy
smakowały mi jeszcze bardziej przez sposób, w jaki je otrzymywałem, z jej
pięknym, nieśmiałym uśmiechem i ciepłem jej ciała, które można było poczuć na
paczce. To był pierwszy raz, gdy po wyjeździe z domu pomyślałem o romansie.
Odżywałem.
Madam pochwaliła mnie za starania związane z nauką francuskiego. Jeśli
potrzebowałem czegokolwiek z kuchni, to mogłem sam się obsłużyć, tak mi się
przynajmniej wydawało. Wszystko, co umiałem po francusku to pełne zdania,
których nauczyłem się od dwóch żołnierzy belgijskich. Pewnego dnia mój
francuski okazał się miną. Jak zwykle zapukałem do drzwi kuchennych i
wydałem prośbę po francusku. Monique zrobiła się cała czerwona, a madam
spojrzała się na mnie i uśmiechnęła się. Wiedziałem, że coś musiało pójść nie tak
w mojej nauce języka. Wieczorem madam zawołała mnie do kuchni, był tam
Józek, który pracował na roli.
- Dominiku, coś ci nie wyszło z tym francuskim. O co prosiłeś?
- Prosiłem o krzesła.
- Nie - zaprzeczył i zaczął się śmiać.
Wytłumaczył madam i Monique czego chciałem. Kobiety zaczęły się śmiać razem z
nim. Popatrzył na mnie i powiedział, że nie poprosiłem o krzesła, ale o młodą
dziewczynę. To wszystko dzięki lekcjom francuskiego z belgijskimi partyzantami.
Pani skomentowała:
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- Idziesz w dobrym kierunku, Dominiku, ale musisz trochę inaczej układać
zdania.
Spojrzała na mnie i na Monique i powiedziała:
- Pewnego dnia zobaczę jak idziecie razem do kościoła i trzymacie się za ręce.
Ale to będzie dzień, pomyślałem sobie. Nie miałem zamiaru wiązać się z Monique
tylko przez kilka paczek papierosów.
W nocy zastępca dowódcy, mężczyzna z pulchnymi policzkami i rumianą
cerą, zawołał mnie gdy nikogo nie było w holu. W kieszeni wyciągnął karafkę z
brandy i dał mi ją do picia. Życie z dnia na dzień się poprawiało, ale miałem jeden
problem. Nie mogłem się dogadać z sierżantami, którzy często kazali mi sobie
służyć, zwłaszcza gdy musiałem służyć dwóm czy trzem z nich. Trzymałem się
instrukcji, jakich udzielił mi dowódca, więc im odmówiłem. To obróciło się
przeciwko mnie i dobre dni się skończyły.
Pewnego wieczoru dowódca poprosił mnie i powiedział:
- Dominiku, ktoś oskarżył cię o zabranie mięsa z talerza, z którego nam
serwujesz.
- To nieprawda.
- Czy tym samym oskarżasz oficera o kłamstwo?
- Nie, mówię tylko, że ktokolwiek to powiedział, jest kłamcą. Przez ostatnie dwa
tygodnie nawet nie dotknąłem jedzenia z kuchni wojskowej, ponieważ dostaję
jedzenie od madam. Sierżanci nie przepadają za mną, bo często proszą mnie
abym im służył, a ja zawsze odmawiam, ponieważ miałem przyjmować rozkazy
wyłącznie od pana.
- Kto cię prosił, abyś mu służył?
- Ten sierżant, który zawsze nosi okulary przeciwsłoneczne.
- Porozmawiam z nim.
- Jeśli zostanę odsunięty od swoich obowiązków, to czy będę mógł być przekazany
z powrotem Amerykanom?
- Zobaczę, co da się zrobić.
Gdy wróciłem do swojej sypialni czułem się zraniony, oskarżenie o kradzież
przelało miarę! Prawie płakałem z wściekłości. Byłem upartym Polakiem i być
może zbyt wiele oczekiwałem. Być może powinienem zapomnieć o tym całym
incydencie i dalej cieszyć się ciepłą posadką kelnera. Ale nie mogłem. Gdyby jacyś
Belgowie mi dokuczali to bym ich ignorował. Ale nie tym razem. Czułem, że moje
ego i moja uczciwość zostały urażone, zwłaszcza po tym jak zostałem
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potraktowany z szacunkiem i zaufaniem, które okazali mi niektórzy oficerowie.
Jak również przez grzeczność, którą okazała mi madam. Teraz zostałem
pomówiony. Ale przez kogo?
Kolejnego poranka nie służyłem oficerom. Dowódca wysłał po mnie
sierżanta, jednak nie chciałem iść. Przed posiłkiem południowym sierżant
ponownie do mnie przyszedł, tym razem wziął ze sobą trochę słodyczy i ponownie
poprosił mnie abym serwował jedzenie oficerom. Jak dla mnie wyglądało to tak,
jakby dali małemu chłopcu loda i powiedzieli, że ma być grzeczny.
- Będę znowu pracował jeśli osoba, która mnie pomówiła przyzna się do tego.
- Dominiku, jeśli nie pójdziesz, to mogą cię rozstrzelać.
- Bez względu na decyzję, nie będę służył dopóki nie zostanę oczyszczony.
Zostałem wtedy wysłany do pracy w gospodarstwie, często musiałem myć
toalety i szorować podłogi. W niedzielę miałem iść, jak co tydzień, na mszę z
madam i Monique. Godzinę wcześniej zapytano mnie, czy chcę iść do spowiedzi.
Oczywiście zgodziłem się. Czułem się bardzo źle i wydawało mi się, że dobrze mi
to zrobi – wybaczyć, zapomnieć i zacząć od nowa. Powiedziano mi, że ksiądz
przyjdzie do domu gospodarczego i jeden z pokoi na piętrze będzie otwarty.
Miałem wejść gdy poczuję, że jestem gotowy.
Zauważyłem, że nie był to ten sam ksiądz, który prowadził mszę w niedziele.
Po spowiedzi ksiądz, używając doskonałego niemieckiego, zapytał mnie czy
wziąłem mięso z talerza dla oficerów. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę.
- Nie, nie zrobiłem tego – odparłem i zacząłem się powoli podnosić.
Ksiądz zapytał:
- Czy wybaczysz osobie, która cię oskarżyła?
Spojrzałem na księdza i zacząłem się zastanawiać czy rzeczywiście jest to ksiądz,
czy ktoś, kto chce się dowiedzieć, czy jestem winny. Popatrzyłem na niego i
zdecydowanym głosem powiedziałem:
- Nie, nie wybaczę tej osobie.
- Więc nie mogę dać ci rozgrzeszenia.
Nie odpowiedziałem na ten komentarz i nie miałem zamiaru zagłębiać się w
rozmowę z nim. Wyszedłem i zamknąłem za sobą drzwi.
Był to dla mnie koniec pracy dla belgijskiego wojska. W ciągu kilku dni
wróciłem do Amerykanów. Tym razem w grupie ze mną było około dwudziestu
Polaków.
Musiałem głównie sprzątać baraki. To, jak byliśmy traktowani, zależało
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głównie od osoby, która była za nas odpowiedzialna. Jako że ciągle zwiększała się
liczba więźniów, co dwa, trzy tygodnie byliśmy przenoszeni i dołączało do nas
coraz więcej Polaków. W jednym miejscu, niedaleko Le Havre, Amerykanie
stwierdzili, że możemy sami sobie gotować, więc dostaliśmy własną kuchnię.
Racje żywnościowe były dwukrotnie większe niż potrzebowaliśmy.
Pewnego razu nasz szef kuchni powiedział jednemu miłemu Amerykanowi,
że nie potrzebujemy aż tyle mięsa. Ten odpowiedział, abyśmy korzystali z tego
jedzenia teraz, bo być może później będziemy mieli mniejsze racje. Patrzył na
kuchenkę, a jego wzrok mówił nam, że tam jest miejsce tego mięsa. Cóż za
szaleństwo! Tyle mięsa na zmarnowanie! W kolejnym obozowisku znowu
przymieraliśmy głodem.
Między chłopakami wybuchały kłótnie o to kto ma mniejszą kromkę chleba.
Ze względu na większą swobodę, zachowanie niektórych osób było nie do
zniesienia. Ciągle się kłócili.
Doszliśmy do porozumienia, że podzielimy się na dwunastoosobowe grupy z
przypisanym liderem, który będzie się starał pokroić chleb na dwanaście równych
części. Ponumerowałem mężczyzn w mojej grupie od jednego do dwunastu.
Numer jeden jako pierwszy wybierał i najczęściej zajmowało mu to minutę lub
dwie zanim się zdecydował. Kolejnego dnia, on był na końcu listy a numer dwa
miał wybór jako pierwszy. W końcu nastał spokój. Zawsze brałem swoją porcję
jako ostatni, co okazało się wychodzić na moją korzyść, ponieważ w większość dni
mężczyźni z mojej grupy dawali mi mały kawałeczek chleba, co oznaczało, że na
koniec miałem o jedną czwartą więcej niż nasza dzienna porcja. Robili to, aby mi
wynagrodzić to, że zawsze biorę ostatnią kromkę.
Trudno jest ubrać w słowa co każdy z nas myślał o tym jak byliśmy
traktowani przez naszych sojuszników. Nie było to coś, na co oczekiwałem od tak
długiego czasu.
Po kilku tygodniach na głodówce przeniesiono nas niedaleko Le Havre. Było
nas tam chyba z tysiąc. Wszystko było doskonale zorganizowane mimo tak dużej
ilości osób. Czasami dostawaliśmy wielkie kawały mięsa, głównie kotlety
wieprzowe, które pokrywały cały talerz. Głodowanie się skończyło. Ale na jak
długo?
Po raz pierwszy dostaliśmy kartkę papieru, specjalnie wydrukowaną dla
więźniów, abyśmy mogli napisać do domu. Była to dla nas wielka ulga, mogliśmy
w końcu napisać, że żyjemy. Mogłem sobie tylko wyobrazić jak moja matka po
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przeczytaniu listu mówi: „Dziękuję ci, Boże, za wysłuchanie moich modlitw”
-odnosząc się do dnia, kiedy poprosiła mnie, abym zapisał się na ochotnika do
wojska, aby chronić rodzinę. Tak wiele razy próbowała mnie pocieszyć i upewnić,
powtarzając: „Synu, musisz wierzyć. Obiecuję ci, że przeżyjesz”.
Byłem cały i zdrowy. Codziennie wśród więźniów szukaliśmy kogoś, kogo
znamy. Napotykaliśmy ludzi, którzy należeli do naszej mniejszości etnicznej. Ci
sami ludzi spowodowali stratę wielu istnień, a teraz próbowali na nowo być
Polakami. Cieszyłem się widząc jak są traktowani. Niektórzy Polacy byli gotowi
wymierzyć

karę

tym

zdrajcom,

ale

większość

zawsze

interweniowała

i

powstrzymywała ich. Doniesiono na nich Amerykanom, którzy byli za nas
odpowiedzialni. Zostali przeniesieni i dołączyli do niemieckich jeńców wojennych.
Najbardziej dramatyczne sceny dotyczyły Kozaków, którzy zostali ulokowani
z Polakami (byli to ludzie, którzy po tym jak Niemcy rozpoczęli okupację ich kraju,
dołączyli

do

niemieckiego

wojska

wierząc

w

obietnicę

swojego

własnego

niepodległego państwa po wojnie). Byliśmy z nimi mocno zaprzyjaźnieni. Pewnego
dnia ich przedstawiciel ogłosił po rosyjsku, że wojna się dla nich skończyła. Od
razu było widać, że wizja przyszłości ich przeraża. Niektórzy z nich płakali. Jeden
chłopak, leżący na pryczy obok mnie, odebrał sobie przy nas życie. Nie mogliśmy
zrozumieć, dlaczego nie chcą wracać do swoich domów, ale oni wiedzieli lepiej niż
my, co szykuje dla nich Stalin. Wielu z tych, których przeniesiono do więzień w
Austrii, w końcu wylądowało w Rosji, gdzie zostali rozstrzelani za sojusz z
Niemcami. Ci, którym się poszczęściło, trafili do gułagów na Syberii. Ich los został
opisany w wielu książkach.
Polacy również mieli powody do strachu. Wiedzieliśmy już o masakrze w
Katyniu na terenie Ukrainy, gdzie co najmniej dwa tysiące oficerów zostało
rozstrzelanych

przez

rosyjskich

wojskowych,

po

tak

zwanym

wyzwoleniu

dowiedzieliśmy się, że wiele tysięcy cywilów zostało zamordowanych lub zaginęło
w stalinowskiej Rosji. Gdyby Rosją rządził ktoś inny niż Stalin (chociażby
Gorbaczow), ile istnień by ocalało. Gdy wszyscy więźniowie zostali podzieleni
według narodowości, w tym nasza mniejszość etniczna, która próbowała podawać
narodowość polską, Kozacy zostali zabrani aby stanąć twarzą w twarz ze swoim
przerażającym losem. Znowu nas przeniesiono, co zajęło nam prawie cały dzień.
Wojskowe ciężarówki zabrały nas do Le Havre. To jak nas traktowano
przypominało bardziej atmosferę pikniku. Większość prowiantu była w puszkach,
oprócz chleba. Późnym wieczorem dojechaliśmy na stację kolejową Cherbourg,
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gdzie kazano nam ustawić się po czterech. Dwudziestu z nas miało nieść jedzenie
na podróż. Dzięki mojemu doświadczeniu z obozów więziennych wiedziałem, że
czasami opłaca się stać w ostatnim szeregu. Zacząłem się przesuwać do tyłu w
kolejce, gdyż zauważyłem, że wiele skrzyń zawierało otwarte już konserwy z
mięsem. Opłaciło się, ponieważ dostałem jedną z nich. Gdy dołączyliśmy do
kolumny, ruszyliśmy.
Był już późny wieczór i było dość ciemno. Poprosiłem kolegę, aby z niesionej
przeze mnie skrzyni wyjął uszkodzoną konserwę i wrzucił ją do torby, którą
niosłem na plecach. Zanim zdążyliśmy dotrzeć do nowego obozowiska, wszystkie
konserwy były w torbie. Pozbyłem się pustej skrzyni. Jak dobrze, że to zrobiłem,
znowu żyliśmy w piekle na ziemi.
Zabrali nas do wielkich namiotów, podobnych do tych w Norymberdze.
Różnica była taka, że w niemieckim obozie mieliśmy koce i mnóstwo słomy, na
której mogliśmy leżeć. Były tam krany, z których mogliśmy brać dowolną ilość
wody. Tutaj, od naszych sojuszników, dostaliśmy po trzy koce i żadnej słomy. A
podłoga w namiocie była niczym bagno. Była tam woda i błoto, ale żadnej wody
pitnej. Pierwszą noc spędziliśmy na wykopywaniu małych kanałów, aby drenować
wodę. Nie było szans, aby się położyć. Tak samo było we wszystkich namiotach.
Usiedliśmy, opierając się wzajemnie o swoje plecy. Niektórzy starsi mężczyźni
próbowali nas pocieszyć mówiąc, że będzie tak tylko przez jedną noc ze względu
na nasz późny przyjazd. To właśnie z tym żyliśmy przez całą wojnę – z nadzieją i
wiarą w lepsze jutro. Po tych wszystkich obietnicach wobec osób, które zostały
zmuszone do przyłączenia się do niemieckiej armii, mieliśmy nadzieję i
wierzyliśmy w Amerykę. Jak na razie było to wielkie rozczarowanie.
Niektórzy okazywali czystą nienawiść wobec Amerykanów, podczas gdy inni
ciągle obwiniali Niemców. Można było usprawiedliwić te reakcje patrząc na drugą
stronę płotu, gdzie znajdowali się niemieccy więźniowie. Dostawali oni co tylko
chcieli

-

jedzenie,

wodę.

Żyli

w

warunkach,

które

mógłby

obejrzeć

Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
Puszki z jedzeniem, które schowałem do torby w drodze do obozu, były
codziennie wymieniane na wodę. Za jedną puszkę dostawałem od niemieckich
więźniów jedno- lub dwulitrowy pojemnik wody. Ale zawsze byli tacy, którzy
szukali zaczepki. Wybuchały kłótnie gdy tylko ktoś wziął łyk lub dwa za dużo.
Gdy podchodziłem do płotu, chłopcy wiedzieli, że zaraz pojawi się woda i szli za
mną. W końcu moje puszki z mięsem skończyły się. Z niemieckiego obozu płynął
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do nas odpływ, a w nim woda o mlecznym kolorze. Można było położyć się na
brzuchu i wziąć łyk tej wody, ale tylko po to, aby za chwilę ją wypluć.
W ciągu tygodnia wraz z kilkoma innymi chłopakami podłapałem jakąś
chorobę skóry. Wyskoczyły mi na skórze małe pęcherzyki, które strasznie mnie
swędziały. Chodziliśmy jak goryle - musieliśmy unosić ręce, aby nie ocierać pach i
tym samym uśmierzyć ból.
W końcu ostatni dowódca amerykański, który odpowiadał za nas, doszedł
do wniosku, że wycierpieliśmy już swoje. Do obozu przyjechała ogromna cysterna
z wodą pitną. Amerykanie postawili przy niej strażników, dla zabawy, aby
zobaczyć, czy nie będziemy się bali podejść. Jednak w nas w ogóle nie było
strachu. Wszyscy mieliśmy ze sobą jakieś pojemniki. Ci, którzy stali najbliżej
cysterny zostali przepchnięci przez resztę. Gdy chłopak stojący najbliżej zbiornika
otworzył go, Amerykanie stali z boku zadziwieni. Od tego dnia mieliśmy mnóstwo
wody. Codziennie lub co drugi dzień przyjeżdżał pełen zbiornik wody.
Poszliśmy do lekarza, było to bardzo ciekawe doświadczenie. Doktor był
niemieckim jeńcem wojennym. Bez względu na to, co nam dolegało, dostawaliśmy
kilka tabletek. Natomiast Niemcy byli traktowani wyjątkowo. Często wysyłano ich
do szpitala. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do wody nasze problemy skórne
szybko zniknęły. Jednak kilku spośród nas musiało być hospitalizowanych.
Pewnego dnia przyszedł pewien Amerykanin i zapytał czy są jacyś ochotnicy
do pracy poza obozem. Praca polegała na czyszczeniu różnych obszarów z łusek i
ogólnym sprzątaniu. Mieliśmy też sprzątać budynki, które zostały porzucone
przez Francuzów, aby mogli ich w przyszłości używać Amerykanie. Nie muszę
chyba o tym mówić, ale każdy chciał dostać tę robotę, zawsze było tam trochę
więcej jedzenia i szansa aby coś zwędzić. Kiedy w południe dostaliśmy racje
żywnościowe, Amerykanie znowu drażnili się z nami. Kończyli jeść i specjalnie
zostawiali otwarte drzwi od ciężarówki, abyśmy mogli zobaczyć, że jest tam z sześć
bochenków chleba. Nie pozwalali nam podchodzić, lecz w końcu jeden z nich
mówił: „No idźcie, weźcie to sobie”. Wyścig po chleb był niesamowity. Jeśli udało
ci się złapać jedną lub dwie kromki to kawałki, które wystawały ci z dłoni
natychmiast ktoś ci wyrwał.
Niektórzy próbowali pojąć dlaczego Amerykanie nas tak źle traktują, nigdy
się czegoś takiego nie spodziewaliśmy. Czy nie było tak, że mieliśmy dołączyć do
polskiego wojska i walczyć przeciwko Niemcom? Ktoś wymyślił tezę, a my tak
bardzo szukaliśmy jakiejś odpowiedzi, że mu uwierzyliśmy, iż nasz amerykański
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dowódca na pewno jest proniemiecki. Tak jak niektórzy ludzie u nas w kraju i w
innych okupowanych krajach!
To zadziałało pozytywnie i poprawiło nasze nastroje. Tak łatwo było nam
uwierzyć w coś, co dawało chociaż odrobinę nadziei na lepsze czasy. W ciągu
kolejnych tygodni nasze racje żywnościowe były coraz lepsze, tak samo jak
południowe posiłki. Wszyscy zastanawiali się dlaczego.
Krążyły pogłoski, że kilku Niemców uciekło. Podobno mieli przy sobie
rewolwery i granaty ręczne. Mówiono też, że zmieni się dowódca obozu. Cokolwiek
miało się stać, warunki rzeczywiście się poprawiły i skończyło się głodowanie.
Chłopcy, którzy pracowali poza obozem, przynosili czasami jedzenie i zawsze
dzielili się z resztą. Po niedługim czasie nie było potrzeby aby podjadać pożegnaliśmy się z głodem. Wielu chłopaków z Górnego Śląska zaczęło budować z
gliny miniaturowe kopalnie węgla oraz domy. Wyglądało to jak malusieńkie
wioski. Gliniasta mikstura była zbierana z podłogi, na której leżeliśmy, a która
dzięki ciepłocie naszych ciał zmieniła się z błota w podeschnięty glinopodobny
materiał. Niektórzy Amerykanie przychodzili robić zdjęcia temu, co chłopcy
zbudowali i zachęcali ich, aby robili więcej, dając im na zachętę po kilka paczek
papierosów.
Za kilka dni miały być święta Bożego Narodzenia. Dostałem pracę jako
pomocnik w kuchni i wydawało mi się, że będę miał szansę zorganizować trochę
specjalnego jedzenia dla nas, jednak nie udało się. Czasami, gdy wychodził
kierownik, udawało mi się chwycić coś co miałem akurat pod ręką. Czasami
wychodziłem z ćwierć kilograma cukru w kieszeni, który zabierałem z pudełka
stojącego na ladzie. Gdy większość chłopaków spała, dzieliłem się z dziewięcioma
czy dziesięcioma innymi - ach, cóż to był za rarytas!
W końcu nadszedł dzień, na który długo czekaliśmy. Nasz południowy
posiłek był prawie dwa razy większy niż zwykle, to samo tyczyło się naszych porcji
chleba. Pomaszerowaliśmy do zatoki Cherbourg. Mieliśmy wejść na pokład
wielkiego transportowca, najprawdopodobniej używanego do przewożenia czołgów
i pojazdów wojskowych do Francji. Z jego boków zwisały ogromne łańcuchy, były
też łańcuchy przytwierdzone do podłogi. Zanim weszliśmy, wydano nam hojne
porcje chleba i innych smakołyków. Pomimo tego jedzenia i lepszego traktowania,
nastroje na pokładzie były mieszane. Po różnym podejściu ze strony Amerykanów
i po tak wielu przystankach w różnych obozach w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
nie wiedzieliśmy czego się spodziewać.
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Po kilku godzinach podróży nasz ogromny statek zaczął się chwiać w górę,
w dół i na boki. Hałas łańcuchów walących w ściany był ogłuszający. Nieźle
wyglądaliśmy w tym całym bałaganie. Mieliśmy twarze blade jak prześcieradła,
wszyscy byli w pozycji na czworaka, jak psy. Zwymiotowaliśmy chyba wszystkie
organy. Amerykanie przyszli i spoglądali na nas, mieli ze sobą karabiny
maszynowe. Pewnie myśleli, że spanikujemy - ale wszyscy woleli umrzeć niż dalej
przeżywać tę chorobę morską. Później, po długiej nocy, zachwiania, zgiełk i
ogłuszające dźwięki zaczęły się uspokajać. Niedługo potem byliśmy w Dover.
Wszyscy doszli już do siebie, zwłaszcza po tym jak dowiedzieliśmy się, że
jesteśmy w Anglii, bogatym kraju, o którym tyle słyszeliśmy – kraju dobrobytu,
kraju mlekiem i miodem płynącym. W to właśnie mieliśmy wierzyć.

ROZDZIAŁ 19
Był początek stycznia 1945 roku i miałem nadzieję, że był to ostatni rok
okupacji mojego kraju przez Niemcy. Rosjanie rozpoczęli dużą ofensywę na Prusy
Wschodnie. Wszyscy słyszeliśmy o wydarzeniach w Polsce. Wraz z biegiem czasu
docierało do nas coraz więcej informacji.
Prawie współczuliśmy naszej mniejszości etnicznej, tak bardzo chcieli się z
nami na nowo zaprzyjaźnić. Wielu z nich miało naprawdę ciężkie wyrzuty
sumienia. Ci odpowiedzialni za zastrzelenie niewinnych ludzi i ci, którzy wysyłali
tysiące osób do obozów koncentracyjnych, znikali pod osłoną ciemności.
Gospodarstwa odebrane niegdyś polskim rodzinom zostały pozostawione bez
opieki. Wszelkie ostrzeżenia niemieckiego rządu, lokalnych władz i SS aby nie
wyjeżdżać były ignorowane.
Niektórzy z zaprzyjaźnionych policjantów, którzy byli uprzejmi nie tylko dla
nas, ale dla wszystkich ludzi w naszej społeczności, pytali, czy nie moglibyśmy
stanąć w ich obronie i ich chronić. Gdy pan Büllert, najbardziej sympatyczny
policjant, przyszedł do mojej rodziny i zapytał ją czy mogą stanąć po jego stronie,
przypominając mojej matce jak dobrze nas wszystkich traktował, nie było nic, co
mogła dla niego zrobić. Polacy tak bardzo bali się Stalina. Pan Büllert musiał być
bardzo zawiedziony, ale nie mogliśmy stawać w obronie każdego. Ciężko było
pogodzić się z myślą, że po ponad czterech latach terroru i prześladowań ze
strony Niemców, dalej będziemy tak samo traktowani przez naszych tak zwanych

200

wyzwolicieli. Patrzenie na to jak ci dobrzy ludzie błagają o ochronę było bardzo
smutne.

Byli

też

tacy,

którzy

na

samym

początku

przyjęli

niemieckie

obywatelstwo, ale nigdy nie korzystali z tego i żyli tak jak wcześniej, nikogo nie
niepokojąc.
Dowiadywaliśmy się coraz więcej na temat tego co dzieje się w Polsce.
Również o rzeczach, które miały miejsce wcześniej w różnych regionach kraju.
Usłyszeliśmy te historie od naszych oficerów, którzy często rozmawiali o nich przy
nas. Wiedzieliśmy już o zamordowanych oficerach w Katyniu, powstaniu Żydów z
getta oraz o Powstaniu Warszawskim na początku sierpnia 1944 - gdy Stalin ze
swoim wojskiem miał przyjechać uratować warszawiaków, lecz w końcu poczekał
na to, aż Niemcy zabiją tylu naszych, ile się da.
W końcu po dwóch miesiącach nierównej walki Warszawa musiała
skapitulować, a z większej części miasta zostały ruiny. Gdy wycofali się Niemcy,
na ich miejsce wkroczyli Rosjanie. Zaczęła się nowa fala terroru, wiele osób,
zwłaszcza bojowników o wolność, było aresztowanych przez Rosjan. Przez takie
doświadczenia można było zrozumieć dlaczego Polacy bali się Stalina jako
naszego wyzwoliciela. Rosjanie byli na Pomorzu, bardzo blisko mojego miasta
rodzinnego, jednak Niemcy nadal wysyłali mężczyzn, kobiety, dzieci i Żydów do
obozu Stutthof. Nie powstrzymywało ich nawet to, że było już słychać wyraźnie
ciężkie działa. Żydzi z obozów w Łotwie, Litwie i Estonii ciągle byli wysyłani do
Polski, do obozu koncentracyjnego w Stuthoff.
Od początku października 1944 roku do praktycznie końca stycznia 1945
roku niemieccy żołnierze ciągle aresztowali tysiące osób z mojego regionu. W
Prusach, gdzie wielu Niemców było przeciwko Hitlerowi, wciąż zabierano ludzi do
obozów. W Stutthof większość więźniów byli to Polacy, potem Rosjanie, w dużej
części kobiety. I co zaskakujące, na trzecim miejscu byli Niemcy. Jak już
wspominałem, aby być aresztowanym wystarczyło, aby dwóch fanatyków
oskarżyło kogoś o poglądy antyhitlerowskie. Minimalny wyrok wynosił sześć
miesięcy w obozie, nawet za ucieczkę z miejsca pracy.
Od początku wojny obóz ten miał być przeznaczony dla Polaków i Niemców
z Prus Wschodnich i Zachodnich. Wraz z rozwojem wojny zaczęły tam trafiać
osoby z wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy. Obsługa obozów składała
się z wojska niemieckiego, jak również osób z naszej niemieckiej mniejszości
etnicznej, Łotyszy, Litwinów, Estończyków, Rumunów i Ukraińców. Wszyscy byli
proniemieccy ze względu na swoją nienawiść wobec rosyjskiej dominacji.
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Pierwsza ewakuacja obozu koncentracyjnego zaczęła się już pod koniec
stycznia 1945 roku. Wyniknęła z powodu nieporozumienia pomiędzy Albertem
Fosterem, człowiekiem rządzącym naszym regionem (Prusami Zachodnimi i
obozem Stutthof) a Erikiem Kochem, odpowiadającym za Prusy Wschodnie, który
upierał się, że nie ma potrzeby opróżnienia obozu, gdyż wciąż wierzył w
zwycięstwo.
Niebawem rozpętało się piekło. Rosjanie zaczęli szybko zajmować Prusy
Wschodnie. Rozpoczęła się ewakuacja obozu. Ci ewakuowani na lądzie, ciągle
ochraniani przez żołnierzy, mieli największe szanse na dostanie się do
bezpiecznego miejsca. Zwłaszcza idąc w nocy w długich kolumnach ludzi. Wielu
więźniom udało się wówczas uciec i ukryć u polskich rodzin. Ci, którzy byli
ewakuowani pociągami, mieli niewielkie szanse aby uciec przed dojechaniem do
Niemiec. Wiele osób zginęło też podczas morskiej podróży do Niemiec (nawet
podczas wsiadania na pokład statku - ludzie byli tak wyczerpani, że wchodząc po
wąskich deskach, spadali do wody). Nikt nie próbował ich ratować.
Proniemieccy cywile z Prus Wschodnich i Zachodnich musieli sami dać
sobie radę. Jedynie ci uprzywilejowani zostali zabrani na statkach. Mieli zapewne
nadzieję, że bezpiecznie dostaną się do Niemiec, jednak stracili życie, gdy okręty,
które ich przewoziły, zostały storpedowane przez rosyjskie łodzie podwodne.
Wieści szybko się rozprzestrzeniały, głównie przez partyzantów i niektórych
zaprzyjaźnionych policjantów, którzy ciągle byli na miejscu. Nasza wieś
znajdowała się wtedy około dwieście kilometrów od terenów ogarniętych paniką.
Człowiek odpowiedzialny za urząd pracy w naszej okolicy, esesman Reinke,
wyjechał miesiąc wcześniej. Było to pod koniec 1944 roku. Przez kobietę, która
zajmowała się kobiecą częścią urzędu pracy, a której córkom moja matka
wcześniej odmówiła aborcji, moje siostry zostały ponownie wysłane do pracy na
roli. Pod koniec marca wróciły, gdyż ich pracodawcy, wraz z wieloma innymi,
zniknęli z dnia na dzień i zabrali ze sobą pełne poczucia winy sumienia.
Na początku wojny, w 1939 roku, niemieckie karabiny zaczęły wystrzeliwać
tak nagle, że wiele osób pobiegło w stronę lasów licząc na szczęście. Teraz ludzie
budowali małe schrony mniej więcej piętnaście kilometrów w głąb lasu, ponieważ
wszystkim wydawało się, że zwycięstwo wcale nie będzie niczym łatwym. Przecież
chodziło o Niemców. Wszyscy myśleli, że Niemcy stawią większy opór wobec
Rosjan.
Schrony musiały być budowane w tajemnicy. Dowiedzieliśmy się później, że
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ludzie je budujący, na których doniesiono niemieckim władzom, byli bici i często
zabierani do obozów więziennych z zarzutami o wspieranie Rosjan. Przez nasze
okolice przechodziło wówczas wielu Niemców przygotowujących się na ostatnią
bitwę na ziemi okupowanej.
Wszyscy dostali rozkaz ewakuacji. Nawet Polacy współczuli teraz biednym
Kozakom, który mieszkali na okolicznych gospodarstwach. Tak triumfalnie
wkroczyli do naszego kraju po tym jak nasze rodziny zostały wysłane do obozów
koncentracyjnych. Ci biedacy, którzy nieśli zdjęcia Hitlera i innych swoich idoli,
teraz nie mieli gdzie się podziać. Nie wiedzieliśmy co Rosjanie im robili kiedy ich
schwytali, ale teraz, w strachu, większość Kozaków wsiadała na powozy, ładowała
tyle rzeczy, ile tylko się dało i ruszała na zachód, byle dalej od nadchodzących
Rosjan.
Podczas gdy my czekaliśmy w Brytanii, docierały do nas różne wiadomości,
ale żadne z nich nie dawały nam dużych nadziei. Dopiero podczas swojej
pierwszej wizyty w Polsce, w 1959 roku, dowiedziałem się co się działo z moją
rodziną w okresie tej zaciętej walki. Podczas jednej z niekończących się rozmów
usłyszałem jak moi rodzice, dwóch młodszych braci i cztery siostry zdołali się
pewnej nocy dostać do swojej kryjówki. Inne rodziny również ukrywały się
niedaleko

moich

rodziców.

Jednak

nie

spodziewali

się

tego,

że

Niemcy

przeczesywali lasy w poszukiwaniu dezerterów i partyzantów. Jeden z żołnierzy,
gdy znalazł dwie kobiety, próbował zgwałcić jedną z nich. Jej przyjaciółka
przybiegła przerażona do mojej matki. No i jak to moja matka... W ciągu kilku
chwil była na miejscu i dawała żołnierzowi wykład. Ten przerażony zostawił je, ale
ostrzegł, że doniesie na nie swojemu przełożonemu, że wraz z moją rodziną
ukrywają się w lesie i czekają na Rosjan. Ach, jakże wojsko niemieckie było
produktywne, nawet wtedy gdy wszystko wokół nich się waliło.
Następnego dnia przyszło tam pięciu żołnierzy i dwóch oficerów. Otoczyli
wszystkie rodziny i zaczęli wypytywać dlaczego nie wysłuchali rozkazów o
ewakuacji do Niemiec. Jeden z oficerów rozpoznał moją matkę i powiedział „Dzień
dobry, pani Stoltman, co pani tu robi?”. Po krótkiej rozmowie ich nastroje się
zmieniły. Obiecali mojej matce, że nikt ich już nie będzie niepokoił. „Życzę pani
powodzenia, pani Stoltman, i reszcie pani sąsiadów” - usłyszeli. Uprzejmość i
hojność mojej matki ponownie się odpłaciła.
Oficer ten, podczas stacjonowania w naszej wiosce, często przychodził do
naszego sklepu po papierosy. Moja matka od czasu do czasu zaproponowała mu

203

filiżankę prawdziwej kawy, czasami nawet jajko sadzone i kilka plasterków
boczku, co dla nich było wtedy luksusem. Gdyby nie moja matka, ta cała sytuacja
mogła się skończyć więzieniem.
Po pięciu dniach mieszkania w drewnianej chacie wrócili do domu aby
stanąć twarzą w twarz z wyzwolicielami. Nasza wioska nie została mocno
zniszczona. Ludzie stopniowo wracali do swoich domów. Kilka starszych osób i
niektóre małe dzieci nie przeżyły, zmarli w jednym z obozów.
Jeśli chodzi o moją rodzinę, to mój brat Wiktor, który się ukrywał i brat
Jan, który przebywał w magdeburskim więzieniu, wrócili do domu ostatni.
Rosyjscy żołnierze byli dość przyjaźnie nastawieni, na pewno bardziej niż wszyscy
się spodziewali. Ostatnim człowiekiem, który wrócił do naszej wioski był Leon,
brat chłopaka, który uciekł od wywózki i mieszkał z nami, podczas gdy jego
rodzice, jak również wielu innych rolników, na początku wojny zostali zabrani do
obozu koncentracyjnego w Potulicach.
Opowiedział mi o tym jak w jego oczach wyglądało wyzwolenie, gdy pierwszy
raz przyjechałem do Polski. Gdy go słuchałem, nie wiedziałem czy mam płakać
czy się śmiać. Gdy Rosjanie zajmowali coraz większe tereny, zdrowi więźniowie
byli przenoszeni w głąb Niemiec i zmuszani do kopania rowów dla niemieckiego
wojska. W końcu pewnej nocy, gdy Niemcy w bardzo chaotyczny sposób
wycofywali się, udało mu się schować na bardzo gęsto zarośniętej plantacji. Gdy
nadeszli Rosjanie, z każdej dziury zaczęli wyskakiwać różni młodzi ludzie,
więźniowie.
Rosjanie wspaniale ich przywitali. Niektórzy z nich, gdy powiedzieli swoim
wyzwolicielom, że zostali wygnani ze swoich gospodarstw, otrzymali największe
niespodzianki w swoim życiu. Leon i kilka innych osób dostało powozy i konie.
Dostali też ubrania. Z ich wozów aż się przelewało. Nie mogli odmówić Rosjanom
hojności. Niektóre niemieckie rodziny miały mniej szczęścia i zabrano im ich
ostatnią własność. Biedny Leon, którego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym,
wracał do domu z dwoma końmi ciągnącymi załadowany wóz oraz zapasową parą
koni z tyłu. Cóż za wspaniały początek... Tak by się przynajmniej wydawało. Nie
zdawał sobie sprawy z tego, że im bliżej będzie domu, tym więcej napotka
pozbawionych całego dobytku cywili oraz rosyjskich żołnierze szukających
przedmiotów, które mogliby sobie wziąć za nic. Hojni rosyjscy żołnierze uważali,
że jeśli miałeś dużo, to musiałeś się podzielić z biedniejszymi.
Od tej chwili Leon musiał się dzielić swoimi darami z żołnierzami, nie miał
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innego wyboru. Gdy dojechał do domu wyglądał tak jak na samym początku, z
gołymi stopami i jednym kościstym koniem. Jedyne pocieszenie dla tych, co
wrócili to to, że mogli rozpocząć swoje życie od nowa.
W domu rodzice próbowali wiązać koniec z końcem, co było wtedy dość
trudne. Nie pozwolono nam dalej prowadzić sklepu spożywczego. Większość
małych firm zostało przejętych przez państwo. Po tak wielu latach, gdy moja
matka wierzyła w moc swoich modlitw o to, abyśmy wszyscy przeżyli, stało się coś
najbardziej okrutnego i nieoczekiwanego. Jan, który walczył w polskim wojsku i
spędził większość wojny w więzieniu w Magdeburgu, zginął.
Często wieczorami chodził on na długie spacery. Pewnego razu napotkał na
swojej drodze grupę dzieci, które znalazły pocisk przeznaczony do niszczenia
czołgów. Niemcy nazywali je Panzerfaust. Pośpieszył, aby zabrać im ten pocisk i
gdy odchodził odnosząc go na bezpieczną odległość, ten wybuchł. Zanim na
miejsce dotarła moja matka i Maria, nie można było już nic zrobić, aby go
uratować. Po kilku minutach zmarł. Moja matka nie mogła się z tym pogodzić,
jednak pocieszała się, że Jan ocalił życie tych dzieci.
Życie toczyło się dalej i zaczęło się poprawiać. Moja matka zaczęła pracować
w szpitalu okręgowym jako siostra przełożona. Złoto i biżuteria od Wiktora, którą
ukrywaliśmy z myślą o dniu, kiedy się będzie mogła przydać, zniknęła - została
skradziona przez naszych wyzwolicieli.
Życie było pełne niespodzianek, niektóre z nich były do zniesienia, inne
dręczyły i rozrywały serce na strzępy. Niestety, więcej było tych drugich. To było
właśnie to, co niektórzy nazywali „wyzwoleniem”.

ROZDZIAŁ 20
Jeśli chodzi o mnie i moich towarzyszy to skończyły się dla nas obozy
więzienne. Byliśmy teraz z sojusznikami na nieznanej ziemi, o której tylko
wcześniej

słyszeliśmy.

Po

całodniowej

podróży

wylądowaliśmy

w

Forres,

Morayshire na Wyżynie Szkockiej. Była to chwila, o której marzyliśmy od
momentu, gdy pod groźbą więzienia zostaliśmy zmuszeni do zapisania się jako
ochotnicy do niemieckiego wojska. Ciągle zapewniano nas przez polskie radio w
Londynie, że oni wiedzą o tym, że zostaliśmy zmuszeni do wstąpienia do
niemieckiego wojska i mieliśmy korzystać z pierwszej nadarzającej się okazji, aby
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uciec na drugą stronę, dołączyć do naszych towarzyszy i walczyć ze wspólnym
wrogiem. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że los naszej ojczyzny już był przegrany. Tak
bardzo wierzyliśmy, że nasz sen o wolności był tak blisko.
Gdy

przyjechaliśmy,

wysłuchaliśmy

mowy

powitalnej

i

zostaliśmy

przekazani polskim siłom zbrojnym. Ciągle jednak było wśród nas kilku członków
mniejszości etnicznej, którzy próbowali się przedstawiać jako Polacy. Po
niedługim czasie zabrała ich żandarmeria wojskowa. Moje doświadczenie z
więzienia w Hadze nauczyło mnie innego podejścia do tych Niemców. Zbyt dobrze
pamiętałem tych, których widziałem w celach śmierci.
W naszym nowych szkockim obozowisku zostaliśmy podzieleni na grupy i
pomaszerowaliśmy do kuchni. Ach, cóż za ucztę sobie urządziliśmy! Najlepsze
było to, iż wiedzieliśmy, że dni głodowania się dla nas skończyły. Kucharzy na
pewno cieszył nasz widok tak bardzo jak nas cieszyły potrawy, które dla nas
przygotowali. Przy wychodzeniu z posiłków ciągle braliśmy zapasy. Prawie każdy
wynosił pod pachą bochenek chleba, maszerując i śpiewając.
W ciągu kilku dni przypisano nas do różnych jednostek. Zgłosiłem się na
szkolenie jako pomoc medyczna w szpitalu polowym. Po tym jak Amerykanie
potraktowali nas w niektórych obozach mój zapał aby walczyć ze wspólnym
wrogiem, aby pokonać Hitlera, zniknął. Tak samo baliśmy się wtedy Stalina, więc
o co mieliśmy walczyć?
Zanim szkolenie dobiegło końca, polskie wojsko wycofało się z Niemiec.
Skończyły się dla nas dni walki na froncie. Większość chłopców rozczarowały te
wieści, bowiem wierzyliśmy, że uda nam się wrócić do domu po poddanej Rzeszy,
gdybyśmy tylko walczyli na terenie Niemiec.
Przeniesiono nas do Inverarity, było to odosobnione miejsce między Dundee
a Forfar. Stacjonowaliśmy w zamku i czuliśmy się jakbyśmy mieszkali w hotelu.
Nasz dowódca często przemawiał próbując nas przekonać, abyśmy nie
wracali do Polski. Zawsze ubierał to w takie słowa, aby nie urazić Stalina, lecz
niektórzy byli bardziej bezpośredni i mieli inny punkt widzenia. Widziałem, że
podjęli już decyzję i nigdy nie wrócą. Pomimo tych wszystkich przemówień i
ostrzeżeń, niektórzy zdecydowali się wrócić. Nawet nasz dowódca pewnego dnia
wygłosił mowę pożegnalną, po której czuliśmy się przygnębieni i odrzuceni. Nie
wiedzieliśmy co robić. Z Polski przychodziło do nas niewiele listów i nigdy nikt nie
napisał: „Proszę, wracaj do domu, czekamy na ciebie”. Odbieraliśmy to jako znak,
aby zostać tam, gdzie jesteśmy. Najbardziej bolesne sytuacje dotyczyły mężczyzn,
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którzy oszczędzali każdy zarobiony grosz - tutaj było to 30 szylingów co dziesięć
dni - i kupowali prezenty swoim żonom i dzieciom. A później niektórzy z nich
otrzymywali list, z którego dowiadywali się, że ich żona ponownie wyszła za mąż.
Za każdym razem brzmiało to tak: „Kochany, dostałam wiadomość, że zginąłeś na
froncie. Nie mogłam sama utrzymać rodziny. Wybacz mi. Jeśli wrócisz to jestem w
stanie być z tobą, jeśli zechcesz”. Nie mogliśmy patrzeć na to, jak otwierali
skrzynkę z prezentami, czasami dwa razy dziennie, patrzyli na te prezenty dla
swojej rodziny i wypłakiwali się z resztek łez.
Jeden z chłopaków, który postanowił wrócić do Polski, zajmował się
dotychczas sprzętem dla naszych jednostek – od bluz do sznurówek. Pewnego
poranka miałem się zgłosić do biura dowódcy. Gdy wszedłem usłyszałem rozkaz:
„Stoltman, od dziś jesteście odpowiedzialni za magazyny. Tutaj macie klucze.
Niebawem dowiecie się jak macie prowadzić to miejsce. Żadnych wymówek, to
rozkaz!”. Mimo niechęci, pracowałem bardzo ciężko, sprawdzałem i sprawdzałem,
spisywałem akta. Stałem się w tym ekspertem, co później okazało się być dla
mnie małą kopalnią złota.
Podczas jednej z wizyt w sklepie w Dundee, gdzie wybrałem się po nowy
sprzęt, spotkałem starego znajomego z rodzinnych stron. To miał być wspaniały
dzień.
- Dominiku, musimy to uczcić. Możesz zostać na noc? Ja stawiam.
Gdy siedzieliśmy z Henrykiem, z radością popijając drinka, nagle wszyscy wokół
nas zaczęli się radować. Ludzie przytulali się, ściskali dłonie. Wkrótce byliśmy jak
jedna wielka szczęśliwa rodzica. Niemcy się poddały!
Myśleliśmy o tym wszystkim, co wydarzyło się przez ostatnie pięć i pół roku.
Cieszyliśmy się za tych, którzy przeżyli i tych, którzy zostali wyzwoleni z obozów.
Ale w Polsce znowu zgasło światło. Podczas gdy inne kraje świętowały, kochający
pokój (według naszych sojuszników) Stalin był bardzo zajęty wysyłaniem
budzącego strach NKWD (rosyjska tajna policji), które aresztowało niewinnych
ludzi i wysyłało ich na Syberię. W moim kraju terror zaczął się od początku.
Henryk zapytał mnie czy chcę wrócić do Polski, ale ja wtedy nie wiedziałem.
Ciągle czekałem na wieści z domu. Jak dotąd słyszeliśmy tylko, że Stalin
aresztuje wszystkich bojowników o wolność, którzy byli członkami ruchu
podziemnego, a ja byłem jednym z nich.
Gdy

Henryk

rzucił

propozycję

zarobienia

dodatkowych

pieniędzy

pomyślałem: „A co mi tam!”. On nadzorował zamówienia dla różnych jednostek i
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zaoferował mi dowolną ilość dodatkowych butów, bielizny, skarpetek, ręczników
itd. Wiedziałem, że oprócz tego, że skorzystam na tym finansowo, będę mógł
wysyłać też paczki z tym towarem do Polski. Niebawem otworzyłem swój własny
sklep odzieżowy.
Co miesiąc sprawdzano sprzęt wszystkich żołnierzy. Jako że byłem w stanie
załatwić dowolne ilości od Henryka, zawsze czegoś brakowało - chłopcy mieli
wtedy okazję wysyłać ubrania do Polski. Za wymianę brałem bardzo mało
pieniędzy. Nasz dowódca doskonale wiedział, w jaki sposób chłopcy „gubią”
rzeczy. Ale jak tylko udało się je podmieniać wszyscy byli zadowoleni, ja również.
Udawało mi się wtedy wysyłać jeszcze więcej rzeczy do domu, które oczywiście
musiałem kupować. Moja matka, dzięki pracy w służbie zdrowia, pomagała wielu
ludziom dając im penicylinę i inne leki, które jej wysyłałem.
Pewnego dnia, po otrzymaniu listu od matki, zdecydowałem o swojej
przyszłości. Otrzymałem niezwykle przygnębiającą wiadomość o śmierci mojej
narzeczonej. Miało to miejsce po poddanej Niemiec, gdy wydawało się, że wszyscy
są już bezpieczni. Bomba z rosyjskiego samolotu uderzyła w dom, który akurat
odwiedzała. Wszyscy w środku zginęli. Z tego samego listu dowiedziałem się o
śmierci mojego brata Jana. Z listu w żaden sposób nie wynikało, że mam wracać
do domu. Wiedziałem, że wszystkie listy są cenzurowane i sami musieliśmy
wyciągać wnioski, więc stwierdziłem, że najmądrzejszym rozwiązaniem będzie jeśli
zostanę i zbuduję bezpieczną przyszłość w tym kraju.
Jako że nasza jednostka się zmniejszyła, połączyliśmy się z inną. Przez
chwilę byłem jeszcze odpowiedzialny za swój magazyn, ale pewnego dnia
przyszedł do mnie sierżant kompani wraz z kapralem i rozkazali mi oddać klucze,
gdyż nie było potrzeby utrzymywać dwóch magazynów.
- Wybaczcie, sierżancie, ale w ten sposób nie przekażę swoich obowiązków.
Pragnę otrzymać pismo, w którym będzie napisane, że jakiekolwiek braki będą
teraz waszym obowiązkiem, jako że ja już nie będę się tym zajmował.
Zgodził się, dzięki czemu miałem czas się zorganizować. Z jakiegoś powodu za
sobą nie przepadaliśmy. Być może było tak z powodu jego budowy ciała, był mały,
miał skośne oczy i gruby brzuch. Być może przez to, czego mu w pewnych
kwestiach brakowało, próbował nadrabiać poprzez pokazywanie swojej wyższości
nad nami. Nawet gdy rozmawiał z naszym dowódcą, złośliwie się uśmiechał.
Gdy

musiał

wymieniać

rzeczy

w

moim

magazynie,

czasami

mu

odmawiałem. Twierdziłem, że dane rzeczy da się jeszcze nosić, decyzja należała do
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mnie. Przez cały ten czas wiedział o dostawach, które dostawałem z hurtowni.
Wiedział też o tym, że mój kolega Henryk właśnie zdecydował, że wraca do Polski i
w związku z tym dostałem ostatnią dużą dostawę. Z pomocą kilku chłopaków pod
osłoną nocy zanieśliśmy nadprogramowy towar do baraków. Chłopcy bardziej
cieszyli się z tego, że mogą dogryźć temu znienawidzonemu sierżantowi niż z tego,
że będą mogli wysłać ubrania do Polski.
Następnego dnia czekali na mnie kurdupel i jego kapral. Powiedziałem im,
że poinformowałem swojego dowódcę o tym, iż poproszono mnie o zdanie
magazynu i oczekiwał on na kopię zgody. Wszyscy ją podpisaliśmy. Niedługo
potem zostałem wezwany do biura dowódcy, w którym obaj mężczyźni już także
czekali. Wszyscy wysłuchaliśmy wykładu mojego dowódcy:
- Jak to się dzieje, że wy wiecznie się ze sobą kłócicie? Przez tyle przeszliśmy w
ciągu wojny, czy nie powinniśmy być bardziej tolerancyjni wobec siebie?
Już go wcześniej słyszałem jak tak mówi, gdy ktoś przyszedł do niego ze skargą.
Poinformował sierżanta, że będzie musiał zrobić porządek ze wszystkimi
brakami, w końcu podpisaliśmy taką ugodę. Wszystkich chłopaków z mojej
jednostki bardzo ucieszyła ta decyzja. Niedługo po tym sierżant wrócił do Polski.
Zostałem przeniesiony z kilkoma innymi osobami na północ, do baraków
wojskowych niedaleko Alness, malutkiej wioski w Ross-shire. Pracowałem z
lekarzem w przychodni obozowej, gdzie przyjeżdżali Polacy z okolicznych
obozowisk, aby się zbadać lub dostać zaświadczenie przez zwolnieniem do cywila.
Mój nowy dowódca, lekarz, był bardzo miły. Miał stopień porucznika i mimo że
był Żydem, był wysoki i miał blond włosy. Skończył studia medyczne w Wielkiej
Brytanii. Miałem wrażenie, że musiał przejść przez ciężkie doświadczenia podczas
wojny. Niestety, niektórzy wykorzystywali jego uprzejmość i po krótkim czasie
można było zauważyć brak dyscypliny. Jednak on wiedział jak sobie radzić w
takich sytuacjach, czasami zaskakiwał nas swoją stanowczością.
Nie miałem wtedy dodatkowych dochodów i zacząłem to odczuwać,
zechciałem więc zorganizować bal, za pozwoleniem doktora. Zanim nadeszła ta
wyczekiwana noc, nasz dowódca został zmieniony na nowego, kapitana Zycha,
również Żyda. Przyglądał mi się z bliska, sprawdzał, ile sprzedałem biletów. Był
zaskoczony tym, jak mało osób zapłaciło, a jednak hala była zapełniona. Nie
wierzył mi, gdy powiedziałem, że wielu żołnierzy weszło bez biletu, wdrapując się
przez okna. Nie był to dobry początek znajomości i wiedziałem, że później nie
będzie łatwiej.
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Nie tylko mi nie podobała się ta zmiana. On oczekiwał, że wszyscy zawsze
będą na jego zawołanie, a korytarze będą się świecić z czystości. Wiecznie
wyglądał jakby musiał się ogolić, miał ciemną karnację i małe przeszywające
wzrokiem oczy. Nosił okulary w ciężkich oprawkach na swoim długim, mocnym
nosie. Ciągle palił, nad czerwoną wargą miał stałą smugę od nikotyny.
Doktorowi Zychowi nie podobało się, gdy zbieraliśmy się w kuchni. A było
to nasze ulubione miejsce spotkań. Pewnego dnia zaskoczył nas swoim nagłym
przyjściem. Byliśmy zszokowani gdy zaczął z nami rozmawiać i opowiedział
dowcip o głupich polskich wieśniakach. Nasz kucharz podłapał temat i zapytał
kapitana:
- Dlaczego dobry Bóg rozstąpił morze przed Mojżeszem, aby ten dostał się do
Ziemi Obiecanej?
Oczywiście kapitan nie znał odpowiedzi.
- Za bardzo się wstydził, aby szli przez miasto.
Myśleliśmy, że będzie musiał zapłacić za ten incydent, jednak sprawy zaczęły iść
w lepszym kierunku.
Czasami śmialiśmy się do rozpuku podczas wspólnej pracy, a on ściągał
okulary aby przetrzeć oczy. Do naszej przychodni przychodzili ludzie z
różnorakimi problemami. Pewnego razu przyszedł młody żołnierz i powiedział:
- Złapałem przeziębienie, panie kapitanie.
- Otwórz usta i powiedz „aaaaaaaa”.
- Nie tu, panie kapitanie.
Spojrzał przez okulary na niego, potem na mnie, zapytał czy wiem, gdzie może być
to przeziębienie? Żołnierz zarumienił się i wskazał na swojego ptaszka. Kapitan
powiedział do niego stanowczym tonem:
- Wyciągnij ogon.
Od razu było widać, że mamy do czynienia z zaawansowanym stadium syfilisu.
- Jak to się stało, żołnierzu?
- Sikałem pod wiatr.
Nie mogliśmy powstrzymać się ze śmiechu. Przypisaliśmy mu odpowiednie leki.
Dostaliśmy informację, że w naszej jednostce zacznie pracować dentysta.
Nazywał się kapitan Friedman. Był to również Żyd, który uciekł z Polski przed
nazistowską inwazją. Stwierdziłem, że spróbuję przenieść się i pracować dla
niego.
Zanim przyjechał wysprzątałem jego pokój i upewniłem się, że będzie na
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niego czekać kolacja. Moja prośba o pracę asystenta dentysty została przyjęta.
Dostaliśmy przyczepę dentystyczną i pracowaliśmy jedynie od dziewiątej do
jedenastej rano. Było to dla nas jak długie wakacje. Kapitan Zych poprosił mnie,
abym pomógł reszcie w ich pracy, a ja odpowiedziałem:
- Z chęcią, panie kapitanie, jednak jedynie jak dostanę zgodę od mojego
przełożonego, kapitana Friedmana.
Nigdy więcej już nie zapytał.
W nowej pracy dużo podróżowaliśmy po innych obozach, Forres, Elgin,
Banff i Aberdeen, gdzie zawsze zatrzymywaliśmy się na około dwa tygodnie. Dzięki
temu miałem szansę pozbyć się wszystkich rzeczy, które pozostały mi z czasów
gdy zajmowałem się magazynem. Tym samym skończyły się dla mnie dodatkowe
dochody.
Pewnego dnia w Aberdeen kupiłem sobie salami od Pakistańczyka, który
sprzedawał kontynentalne kiełbasy. Mój kapitan Friedman po prostu je uwielbiał.
Gdy powiedziałem mu, że sam mógłbym takie zrobić o wiele taniej, zapytał: „A
czemu tego nie robisz?”. Nie wiedział, że gdyby ktoś mnie nakrył, mógłbym mieć
kłopoty. Ale dla mnie starczyło to na zachętę. Wspólnie ze znajomym, który był
rzeźnikiem, używaliśmy przybudówki przy gospodarstwie. Nie miałem żadnych
trudności aby kupować zwierzęta, jeśli tylko zapłaciłem dobrą cenę.
W tamtym czasie podczas naszych wycieczek do obozów byłem bardzo
zajęty sprzedawaniem kiełbas. Moimi najlepszymi klientami w Aberdeen byli
polscy oficerowie. Każdy cieszył się, że mógł poczuć odrobinę polskiego smaku, a
ja cieszyłem się, ze nadal mogę pomagać mojej rodzinie. Nadal pamiętam jeden z
listów z podziękowaniami od mojego ojca.
Wszystko co dobre, kończy się, więc nadszedł czas i na mnie. Byliśmy kilka
dni w Aberdeen, gdy dostałem list, w którym wzywano mnie do stawienia się
przed sądem wojskowym za nielegalny handel. Od razu poszedłem do kapitana i
doszliśmy do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji będzie to,
że wystąpię ze służby. Napisał list z prośbą o odroczenie rozprawy ze względu na
natłok pracy przez kolejne kilka tygodni. W tym samym czasie wypełnił wszystkie
dokumenty do mojego zwolnienia. Nie był zaskoczony, gdy powiedziałem mu, że
za tym wszystkim stał kapitan Zych. Pocieszał mnie mówiąc, że mam głowę do
interesu, ale potrzebna mi kolejna, która by pilnowała moich zarobionych
pieniędzy.
Nie chciałem za bardzo wracać do mojej bazy w Ross-shire, nie chciałem też
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spotykać kapitana Zycha. Cieszyłem się, że w końcu mu się nie udało i zdołałem
uniknąć sądu wojskowego.
Żałowałem jednak, że muszę się pożegnać z kapitanem Friedmanem.
Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Pamiętałem czasy, gdy oficerowie
przychodzili do naszej przyczepy dentystycznej i opowiadali o sytuacji w Polsce, o
zamordowanych polskich oficerach w Katyniu i wielu żołnierzach i cywilach,
którzy stracili życie w stalinowskiej Rosji. Żaden z naszych oficerów nie wierzył w
to, że śmierć Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Sikorskiego, była
wypadkiem.
Ostatecznym i najstraszniejszym rozczarowaniem było porozumienie w
Jałcie, gdy polski naród został przekazany przez naszych sojuszników Stalinowi.
Przypomniała mi się cała propaganda, której słuchaliśmy podczas niemieckiej
okupacji, abyśmy dołączali do Armii Krajowej. Teraz, gdy inne kraje świętowały
zwycięstwo i wolność, Stalin i jego NKWD aresztowali tysiące intelektualistów i
wszystkich tych, którzy dzielnie walczyli w Powstaniu Warszawskim. Stalin
nazywał ich wszystkich zdrajcami. Gdzie była sprawiedliwość? Dla Polski, w
każdym razie nie sprawdziło się to, że żadne stracone życie, żadna przelana
kropla krwi nie pójdą na marne. Dla Polaków wcale tak nie było.
Gdy przyszły moje papiery, pożegnałem się i wyruszyłem ze wszystkimi
swoimi rzeczami przywiązanymi do roweru szukać pracy i lepszego jutra. Gdy tak
jechałem na rowerze przez piękne wyżyny, zbliżałem się do wioski i ujrzałem
starego włóczęgę przechadzającego się przy drodze. Miał długą białą brodę, a cały
swój dobytek niósł w torbie na plecach. Zatrzymałem się obok niego, włożyłem
rękę do kieszeni i dałem mu wszystkie drobne, jakie miałem przy sobie. Bardzo
się ucieszył. Gdy byłem już pięćdziesiąt metrów dalej, obejrzałem się za siebie i
ujrzałem starca podskakującego ze szczęścia i oglądającego pieniądze, które mu
dałem. Zdałem sobie wtedy sprawę, że dałem mu chyba ze trzy funty, co w
tamtych czasach było równowartością kilkudniowej pensji.
Uśmiechając się pod nosem pomyślałem o mojej matce i o tym, jak by
pochwaliła moje postępowanie. Czy to ona stała za tym, że włożyłem rękę tak
głęboko do kieszeni? Wiedziałem, że nadal będzie się za mnie modlić, jechałem
dalej ku przyszłości, z nadzieją i zaufaniem. Po tym wszystkim, przeżyłem.
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POSŁOWIE
Gdy rozpocząłem życie na Wyżynie Szkockiej najpierw pracowałem jako
pracownik rolny niedaleko obozu, gdzie byłem zatrudniony w przychodni. Moi
rodzice dalej mieszkali w Powałkach. Nie mieli już sklepu spożywczego, ponieważ
prywatne firmy prowadzone dla osobistego zysku nie mogły istnieć pod zarządem
Rosji. Każdy kto czerpał korzyści z pracy drugiej osoby był karany według nowego
prawa. Mój ojciec poszedł na emeryturę, a matka pracowała jako przełożona w
szpitalu.
Jeśli chodzi o moje rodzeństwo to Wiktor wyszedł z kryjówki i został
proboszczem w regionie, który został przywrócony Polsce po 130 latach, podczas
których należał do Niemiec. Gertruda nigdy nie wyzdrowiała i niestety zmarła
krótko po wojnie. Zofia w końcu wzięła ślub z moim przyjacielem Edkiem i tak jak
Maria, która również wzięła ślub, zamieszkała w tej samej okolicy. Łucja
przeniosła się do zakonu w Grudziądzu, około sto kilometrów od Powałek.
Byłem jednym członkiem rodziny, który na stałe opuścił dom rodzinny po
wojnie. Nigdy już nie zobaczyłem mojego brata Jana, mojej siostry Gertrudy, ani
mojego ojca, który zmarł w 1958 roku.
Przyjechałem w końcu do Polski w 1959 roku. Podczas kolejnej wizyty, w
1960 roku, przyjechałem ze swoją żoną i dziećmi. Moja żona urodziła się w
Niemczech, poznaliśmy się w 1950 roku, kiedy przyjechała do Szkocji na roczny
wyjazd, który się jej trochę przedłużył.
Podczas moich odwiedzin w Polsce dowiadywałem się jak toczyło się życie
ludzi, którzy walczyli o przetrwanie pod rządami Stalina. Gdy pakt o nieagresji
został złamany, Polacy poczuli się rozczarowani i zdradzeni, pozostawieni na łaskę
bezwzględnego wroga. Podczas gdy Stalin i jego budzące strach NKWD siało terror
w całym kraju, pomiędzy nami a mniejszością etniczną nie było już tak wiele
niechęci, wszyscy byliśmy uciemiężeni. Rosyjscy dyktatorzy okazywali większą
nienawiść wobec Polaków niż Niemców.
Często słyszałem pytania: „Jak długo to jeszcze będzie trwać? Gdy jesteśmy
znowu wolni, kto następny podpisze pakt o nieagresji z Polską? Dokąd nas to
zaprowadzi?”. Nikt nie znał wtedy odpowiedzi.
Trzeba było długo poczekać zanim w Polsce i w Europie Wschodniej zawiały
wiatry zmian. Ale wolność jest drogocenna i warto na nią czekać.
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