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-Skąd przybyli? No właśnie, czyli może przez to pytanie „skąd przybyli” zastanawiam się, czy 

tu chodzi tylko o to, żeby powiedzieć z Syberii?  Zawsze było, że z Wilna, więc tutaj można 

powiedzieć, że… 

 

A ja bym powiedział tak… Zaproponuję takie rozwiązanie: żeby powiedzieć, że przybyłem z 

Kalwarii tak zwanej Suwalskiej z Litwy konkretnie. Wyjechałem w roku 1949 w marcu, przez,   

żebym nie skłamał, przez okolice Bajkału, albo inaczej, górnego dorzecza Leny, do Polski w 1955 

roku pod koniec grudnia i to wszystko zajęło prawie 7 lat. 

 

-To już jest po śmierci Stalina, a przed referatem Chruszczowa? 

 

Tak, tak, zgadza się. 

 

-Dlaczego została podjęta decyzja, kto ją podjął? 

 

Z racji takiej okrężnej drogi trudno oczekiwać, żeby ktoś nie podjął decyzji wyjechania z górnego 

dorzecza Leny do Europy. 

 

-Co Pan czuł, kiedy dowiedział się, że razem z rodziną wyjedzie Pan do Polski? Czy to było 

tak, że od razu Pan wiedział, że do Polski? 

 

Do Polski. Tak, tak, od razu było wiadomo, że do Polski i ja mogłem tam czuć albo nie czuć. 

Decyzję podjął ojciec i sprawa na tym się skończyła. 

 

-Nie było nic do gadania? 

 

No oczywiście. 

 

-Cieszył się Pan, że opuszcza Syberię? Bo tam Pan opowiadał, że te najlepsze lata dzieciństwa, 

to ta Syberia, to…? 

 

Trudno oceniać trafność decyzji moich, kiedy ja miałem 11 lat niecałe. Natomiast cieszyłem się na 

zasadzie takiej, że będzie coś innego, na zasadzie takiego, no… ciekawości zaspokojenia. Będzie 

coś nowego, więc… takie moje odczucie było. 

 

 

-Jeszcze się zapytam, jak to wyglądało wtedy? Dostał Pan wtedy czas na spakowanie się, na 

przykład był jakiś podstawiony samochód, czy tory były przy tym, dworzec był? 

 

Około 2 miesiące przed wyjazdem, tak gdzieś chyba wrzesień, chyba we wrześniu, dostaliśmy, 

dostaliśmy… komendant zawiadomił, że już się przygotować do wyjazdu. Bo wcześniej 

zgłosiliśmy, ojciec zgłosił chęć powrotu do Polski, bo taka była możliwość. Z resztą w każdej 
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książce ja to piszę . 

To jedno, no i mieliśmy czekać na decyzję. Tam była sprawa, dokąd, bardziej jeszcze wiązała się z 

tym, że ten miał jakiś żywy inwentarz, żeby to wszystko posprzedawać i być przygotowanym, już 

siedzieć na walizkach i czekać. I chyba gdzieś tak w połowie listopada przyjechał samochód, 

ciężarowy. No i w tym samochodzie była druga rodzina, polska. W dwie rodziny wracaliśmy i już 

tym samochodem, ciężarówką w listopadzie, bez plandeki, prawie 350 kilometrów przy już 

dokładnie ujemnej temperaturze, no dojechaliśmy do Irkucka i w Irkucku był podstawiony skład 

pociągu i tym pociągiem wyruszyliśmy do Polski, na zachód. 

 

-A tam w pociągu wsiadło więcej rodzin, czy cała podróż się odbyła w dwie rodziny? 

Czy było tak, że po drodze, jechał pociąg z Władywostoku i zatrzymywał się na stacjach i po 

prostu samochody, czy tam ciężarówki dowoziły, tak, z różnych części Rosji Polaków i 

podwoził ich do granicy? 

 

Trudno mi powiedzieć, ale najbardziej prawdopodobny wariant, to był taki, że podstawiony pociąg 

był w Irkucku. I do tego Irkucka zwożono z okolic - bliższych, dalszych, trudno mi powiedzieć, z 

jakiej…, w jakim promieniu było to jakby zbieranie ludzi i kiedy pociąg się zapełnił, no to wtedy 

ruszyliśmy. Taki, najbardziej logiczny wariant był tego wszystkiego. Natomiast, jak na... jak to w 

szczegółach wyglądało, to mi trudno powiedzieć, no… Raczej się nie interesowałem tym, no. 

Byłem nawet młodszy od was.  

 

-Rozumiem, że tam na miejscu, w tej wsi, Pańska rodzina zostawiła zwierzęta różne? 

 

Nie no sprzedaliśmy je.  

 

  

-Cały inwentarz został sprzedany? 

 

Wszystko zostało sprzedane, poza podstawowymi jakimiś tam, noo, martwymi rzeczami, no 

materiałami typu, typu, ja wiem,  – ubrania, pościele, co… tego typu historie. Czy jakieś garnki, 

nawet takie, takie nie tyle garnki, co… no tutaj taki jeden szczegół, dość śmieszne według mnie, że 

rodzice mieli taki ładny serwis, jakiś tam komplet – filiżanki, jakieś tam do śmietany, do kawy do 

czegoś jeszcze, no i taki, ładny był. I jakoś on tam dojechał na tę Syberię, i jak to, że to się nie 

potłukło, to ja nie mam pojęcia. I potem zapakowała, matka zapakowała to wszystko i przyjechało 

to do Polski, do tej pory mam niektóre takie naczynka, typu cukiernica, jeszcze chyba jedna 

filiżanka, jedna podstawka z tego kompletu została. Do tej pory mam w domu. Jakby była potrzeba, 

mógłbym przynieść (śmiech). 

 

-A to ciekawa ta historia. Jeszcze jedno pytanie, co do tego inwentarza, znaczy tego, co Pan 

zabrał. Ile to było bagażu, znaczy ile walizek, ile toreb? Były jakieś ograniczenia?  

 

To znaczy tak, pojęcie walizki, to tam nie istniało. No do worka. Natomiast wyznacznikiem 

tego, co należy zabrać, to była logika chłopska, powiedziałbym, logika ojca, matki, którzy 

wiedzieli, co będzie niezbędne w czasie podróży, natomiast uprzedzano nas, że jak 
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przyjedziemy do Polski, to tutaj wszystko, no tu wszystko będzie inaczej. No nie trzeba było o 

tym w ogóle mówić, to wiadomo było no, w końcu nie upłynęło zbyt wiele czasu, nie upłynęły 

dziesięciolecia od czasu, kiedy byliśmy w tym cywilizowanym obszarze i, no i tak rzeczywiście 

było. Także zbyt wiele tych bagaży nie było.   
 

-I wtedy tam z tej wioski Pan jechał z rodziną do Irkucka, przez 350 km ciężarówką i później 

jak dalsza podróż wyglądała? 

 

Pociągiem, pociągiem.  

 

-Czyli kolej transsyberyjska, aż do Lwowa? 

  

Do Lwowa. Z Lwowa, no, do granicy i potem od granicy już Polska nas przejęła, władze polskie i 

przyjechaliśmy na ten punkt repatryjacyjny, tak się to chyba nazywało.  Yyyy, do Giżycka, 

zakwaterowano, jak już wspominałem, w koszarach, byłych koszarach, wszystkich tych 

przyjezdnych. I potem z tego roz… To całe towarzystwo na wszelkie możliwe sposoby, wszystkie 

chwyty były dozwolone, kto chciał na własną rękę szukać, mógł szukać, kto, komuś tam coś 

wskazywano, jeżeli mu się to podobało, to tam się przenosił, więc tutaj była taka możliwość 

wyboru, a generalnie chodziło o to, żeby osiedlać się na ziemiach zachodnich i północnych.   

 

-To jeszcze się zapytam, jak wyglądała ta podróż, czy była komfortowa, czy w ścisku?  
 

W porównaniu z tym, co było w tamtą stronę, to była komfortowa. Natomiast, no nie było 

przedziałów, takich, jak we współczesnych pociągach, tylko takie półki były.  

 

-Nie były to wagony bydlęce? 

 

Nie, nie, nie, wagony bydlęce to nie były przy powrocie, ale były takie przedziały, ale otwarte, bez 

drzwi. I trzy półki, jedna nad drugą, żeby można było spać. I z drugiej strony tak samo, tak, tutaj 

był korytarz.  

 

-A cała podróż ile trwa? 

 

Ile trwała? Myśmy tak wyjechali… jakieś trzy tygodnie. To znaczy w stronę Polski 3 tygodnie, bo 

w tamtą stronę to prawie sześć tygodni.  

 

 

-Jakieś wydarzenie szczególne zapadło Panu w pamięci z tej podróży? 

 

W którą stronę? 

 

-Do Polski. 

 

Do Polski. Jedno mi zapadło. O mały włos nie zostałem na Syberii sam. Yyy, no trochę 
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przesadziłem. Mianowicie już tutaj blisko Europy, gdzieś w pobliżu Uralu przypuszczam, bo było 

bardzo dużo śniegu, znacznie więcej, niż tam przy pobycie, czy w czasie pobytu na Syberii. Pociąg 

zatrzymał się w lesie. Nie wiem, z jakichś powodów wziął i się zatrzymał w lesie. I wszyscy 

wyjrzeli. Patrzyło się przez okno, ale popatrzyli przez okno i zobaczyli coś takiego – jest jak nasyp 

kolejowy, potem jest taki rów, potem taka górka była z tego, co ja sobie przypominam i na tej górce 

rosła jarzębina. I to był początek zimy i mnóstwo tych owoców jarzębiny. No czerwono. Dla mnie, 

jako dzieciaka i w ogóle, dla innych też, ale szczególnie dla mnie, jako dzieciaka, który czegoś 

takiego nie widział, to coś, coś… niesamowitego. A pociąg stoi. No i całe towarzystwo wyskoczyło 

z tego, z naszego wagonu, z innych też z resztą, żeby to zerwać, tę jarzębinę, narwać. Ja myślałem, 

że to są jakieś fajne owoce, smakowite i tak dalej. Jak jarzębina smakuje, to tam nic 

nadzwyczajnego, ale w każdym razie było to coś nowego. No i wszyscy pognali i ja też z nimi, ale 

tam był właśnie ten taki rów, między nasypem kolejowym a takim wzniesieniem, na którym tam 

rosła ta jarzębina. No i wszyscy tam dopadliśmy, a tu wszystko było pełno śniegu. Miałem potąd 

śniegu. No, ale pognaliśmy. Narwałem tam trochę tej jarzębiny, pociąg gwizdnął i za chwilę rusza.  

Najlepsze, że tam stoimy, dorośli -bo tam większość, z dzieciaków to chyba byłem tylko ja sam. Ci 

dorośli szybciej pogonili, no i ja na końcu jeszcze w ten rów wpakowałem się, prawie po szyję, na 

czterech się wytaplałem, no a pociąg już jedzie. No, ale jeszcze dopadłem ten pociąg i już do 

sąsiedniego wagonu wdrapałem się. No udało mi się wsiąść.  

A ojciec, jak potem opowiadał, to już szukał gdzie jest hamulec ręczny, żeby zahamować. Ale z tym 

hamulcem ręcznym, to niewiadomo, jakby to było. Czy by zadziałał? Bo to tak wszystko jak w 

Związku Radzieckim działało, na pół gwizdka. Albo zadziała albo nie. W ten sposób o mały włos 

nie zostałem przez jarzębinę gdzieś w środku, no może nie tyle Syberii, co w każdym razie jakiegoś 

takiego pustkowia. 

 

-Wtedy jak już Pan trafił do tych koszar w Grudziądzu… Nie w Grudziądzu, tylko w 

Giżycku, to jak wyglądała dalsza podróż? 

 

Tu w Gdańsku mieszkała mojego ojca siostra z mężem i czwórką dzieci, to znaczy rodzina. Oni 

mieszkali w Łostowicach. No i ponieważ mój ojciec wiedział, że oni tu mieszkają, to napisał list, 

tamci odpisali, czy nawet przyjechał może ten mój wujek. W każdym bądź razie przyjechaliśmy 

tutaj do Gdańska no i na Górkach Zachodnich w Gdańsku był taki właściwie nietypowy pustostan, 

że tam było trochę kłopotów, bo ten, co tam mieszkał zamierzał się wyprowadzić, ale potem miał 

tam jakieś kłopoty z tym wyprowadzeniem. Także mieszkaliśmy przez jakiś czas z inną rodziną w 

jednym domu. Ale potem w końcu on się wyprowadził no i tam mieszkaliśmy i tam ja mieszkałem 

do końca studiów, czyli do roku 1970. 

 

-I to był poniemiecki dom? 

 

Tak, tak, to była… Górki Zachodnie to jest taka wieś rybacka poniemiecka. 

 

-Znalazł Pan jakieś pamiątki po Niemcach zamieszkałych? 

 

Nie, nie, bo to nie było… Bo gdyby to było bezpośrednio po Niemcach, to prawdopodobnie by się 

coś znalazło, ale tam właśnie ta rodzina, co się miała wyprowadzić z oporami… Ci co pierwsi tej 
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fali departiacyjnej, to oni znajdowali, natomiast my już tam nic szczególnego nie znaleźliśmy. 

 

-Czyli to mieszkanie już nie wyglądało jakoś tak mmm, jak przed wojną, tylko już 

unowocześnione, że tak się wyrażę?  

 

Powiedziałbym odwrotnie. Słuchajcie, bo to jest, to jest bardzo trudny problem, bo co to jest 

niemiecki [ordung], to wszyscy wiemy, czy nie?... – niemiecki porządek. 

Niemcy to zawsze mieli wszystko wyczyszczone, wygładzone, zrobione, natomiast wymiana, to 

znaczy odejście tych Niemców, rodzin niemieckich, a wejście ludzi innej kultury, innych systemów 

wartości, oni się nie wpasowywali w to. I bardzo… kończyło się to zazwyczaj tym, że następowała 

w mniejszym lub większym stopniu dewastacja tego, co było. Nie oszukujmy się. Tak rzeczywiście 

było. I ten dom był bardzo zaniedbany, jak tam zamieszkaliśmy. Ojciec musiał go doprowadzać do 

porządku. Tam rozmaite jakieś remonty, nie remonty robił. Dach naprawiał i tak dalej, więc tak to 

wyglądało. 

 

-Jeszcze się zapytam, jak Pan sobie z rodziną radził no w miejscu, bo tam Górki Zachodnie, to 

ja nie wiem, czy tam jakieś szkoły były blisko, czy …? 

 

Szkoła była, tak, siedmioklasowa szkoła.  

 

-Czym się zajął ojciec i jak to było od początku, jak to zostało doprowadzone? 

 

Przy tym domu była działka hektarowa, takie ogrodnictwo niewielkie i ojciec przestał być 

„kawaler”, zrobił się ogrodnikiem, no i tym sposobem, tym sposobem trwaliśmy w tym, yy, na tych 

Górkach Zachodnich, natomiast, taki powiedziałbym, hm, jakby to powiedzieć finansowy aspekt 

dodatkowo korzystny w tym był, bo tam wszyscy hodowali norki.  

 

-Norki? Takie zwierzątka tak? 

 

Tak, takie zwierzątka futerkowe, które to, które na sprzedaż hodowali, ponieważ to szło na eksport i 

… płacono jak na warunki PRLowskie duże pieniądze. Bo taka jedna skórka, już wyprawiona, to 

kosztowała w granicach 600 – 700 zł, przy pensji nauczyciela 1500zł, czy mniejszych nawet. 

Wobec tego, to była historia opłacalna, no oczywiście kosztowało wyhodowanie zwierzaka, itd., ale 

ponieważ to, te norki żywiły się głównie rybami, to była wioska rybacka de facto tam, prawie za pół 

darmo ta karma była, wobec tego, no, nieźle się wychodziło na tym do póki ta koniunktura trwała. 

No i tak się jakoś żyło.  

 

-Była, zwłaszcza na początku, czy ciężko było? Była jakaś pomoc ze strony rodziny? 

 

Na początku nie powiedziałbym, żeby było ciężko, i że potrzebowaliśmy pomocy. Raczej nie. 

Rodzice byli bardzo pracowici, ojciec, rodzice w ogóle obydwoje byli bardzo zaradni i nie trzeba 

było... Coś takiego, taka cecha mojego ojca, poza tym, że był uparty i taki…, hołdował prawdzie, że 

tak powiem, to był przy tym ambitny i no nie lubił, jak mu ktoś pomaga. On miał ambicje być 

samowystarczalny. Wiem, że ciężko pracował, z resztą mnie też gonił do roboty, ale nie 
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potrzebowaliśmy niczyjej łaski, że tak powiem. Ojciec by tego… Ojciec by nie tolerował czegoś 

takiego, że ktoś nam pomaga, a co to ja… zaraz by powiedział, a co to ja jestem, chory, inwalida, 

czy co? Sam na siebie, rodziny nie utrzyma? Taki sposób myślenia miał. Możliwe, że pomoc, ktoś 

pomagał, ale tej pomocy nie potrzebowaliśmy. Nie była potrzebna. 

 

-Jak już Pan przyjechał, to przyzwyczaił się dość szybko do tych warunków? 

 

Dość szybko, dość szybko się przyzwyczaiłem. To znaczy nie wiem, słuchajcie, to jest tak, im 

człowiek młodszy, tym łatwiej się aklimatyzuje w innym środowisku, a im starszy – trudniej. No 11 

lat miałem, szybko kolegów znalazłem, poza tym, ja byłem takim, powiedziałbym dobrze fizycznie 

rozwiniętym i wysportowanym, to pomaga, tak, tak, od razu u kolegów jest szacunek, także no, z 

tym nie miałem kłopotów. Dość szybko zostałem zaakceptowany.  

 

-A pamięta Pan jeszcze jakieś ciekawe historie, wydarzenia z tego okresu dzieciństwa, kiedy 

Pan przyjechał bezpośrednio? 

 

Znaczy z tego okresu adaptacji, że tak powiem? 

 

- No tak.  

Czy ja wiem. To znaczy tak, ja powiem, że… Może nie epizod, ale na pewno jedna taka refleksja, 

mianowicie, jak zacząłem chodzić do szkoły, to ja poszedłem do trzeciej klasy, a tam zaczynałem 

czwartą klasę, ze względu na nieznajomość języka, długa przerwa, rodzice doszli do wniosku, że 

mogłem nie dać rady, więc do trzeciej klasy zamiast do czwartej. I w ten sposób, na przykład, ja 

byłem z matematyki znacznie dalej, co się fatalnie potem odbiło na mnie. Bo ja bardzo szybko 

doszedłem do wniosku, że ja nie muszę się uczyć, że ja to już wszystko wiem, ale to było do czasu. 

Potem przyszła piąta, szósta klasa, a ja ciągle nie chciałem, no nie wiem, matematyki, ja się nigdy 

nie uczyłem, dlaczego ja się teraz mam uczyć jej? Taki dziecięcy sposób myślenia. I potem w 

pewnym momencie skonstatowałem, że ja tej matematyki zupełnie nie…, kompletnie nie wiem, o 

co chodzi. I to jest właśnie ten taki negatywny skutek takiego wcześniejszego, czy pójścia do klasy 

niżej. Do tej pory tego żałuję, bo ja matematykę bardzo lubiłem, a to się okazało, że ja tej 

matematyki nie znam, no i były kłopoty.  

 

-A ma Pan jakieś wspomnienia, jakieś przygody, wycieczki z kolegami, tego typu rzeczy? 

 

To znaczy tak, ja byłem, byłem poniekąd, dla kolegów, w szerokim tego słowa rozumieniu, ja 

byłem taką postacią dość egzotyczną, no i tak, ale jak mówię, nic nadzwyczajnego nie było, 

natomiast to mi się, to pomogło zaadaptować, wejść w środowisko takim [niezrozumiałe]. 

 

-Raczej Pan został przyjaźnie przyjęty, a nie jak jakiś…? 

 

Tak, tak, tak to odbierałem, że zostałem przyjęty dobrze.  

 

-No a pamięta Pan jakichś sąsiadów? 
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Sąsiadów oczywiście, że pamiętam, no, to było tak, to były lata 50. Wszyscy, no tam większość 

była przyjezdnych, ale wszyscy się znali. Całe dzieciństwo, to było takie typowe dzieciństwo, bez 

jakiegoś, ja wiem jak to nazwać?, bez wzlotów, bez upadków, ale takie bardzo sympatyczne.  

 

-Czy jest jakaś rzecz, którą jeszcze Pan chciał dopowiedzieć? Jakąś anegdotę, historię. Może 

pozdrowić kogoś? 

 

Czy ja wiem… Trochę jestem zaskoczony tym pytaniem. To znaczy tak… 

 

Każde wspomnienie jest ważne. 

 

Ja rozumiem, dlatego, ponieważ rozumiem to i czuję sens pytania, dlatego postanowiłem napisać tę 

książkę. To było jakby punktem wyjścia, czy tym zaczynem, który mnie sprowokował do napisania. 

Może to jest ten jeden skutek wiążący się z poczuciem potrzeby.  

 

-No tak, myślę, że ciekawe to jest. 

 

To znaczy tak, na pewno w niej nie jest wszystko to, co bym chciał przekazać. Bo to się nie da. 

Siedem lat życiorysu na osiemdziesięciu stronach, to nie da się zmieścić 

 

-Jeszcze młody wiek. 

 

I jeszcze młody wiek, tak. A, no jednocześnie starałem się to zrobić tak, żeby to była książka 

ciekawa. Ona jest skierowana, w moim przekonaniu głównie do ludzi młodych, bo ludzie z mojego 

pokolenia, to te historie znają lepiej, albo gorzej, ale zawsze coś tam wiedzą, także, zawsze są 

obznajomieni z tym stanem faktycznym, w ogóle z tym pomieszaniem komunistyczno-

socjalistyczno jakimś tam. Natomiast dla ludzi młodych, to już jest historia. No a żeby ludzie 

młodzi to chcieli czytać, to nie może być nudne. Bo jak będzie nudne, to nie będą czytać.  

 

-Jeszcze Pan wspominał, o podróży do, na Syberię znaczy się. Może jakieś wydarzenie z tego 

okresu, może tak? 

 

To jest książka napisana.  

 

 

-Wszystko?  

 

Jedno wydarzenie, jedno wydarzenie, natomiast … Bardzo niewiele pamiętam, bo to… Jak wygląda 

wagon towarowy każdy wie. Czterdzieści dwie osoby w jednym wagonie z tym swoim całym 

dobytkiem, wobec tego… i właściwie to, co może się dziać w takim wagonie? Ja pamiętam tylko 

jedno, że przesiedziałem przy okienku, takim maleńkim, całą praktycznie prawie podróż w tamtą 

stronę, i tam jeszcze z rodziny, która z nami jechała,   po sąsiedzku, że tak powiem spaliśmy na tych 

pryczach takich. Tam był też chłopak, trochę starszy, może z rok czasu starszy ode mnie i zawsze 

robiliśmy,   ścigaliśmy się, że tak powiem. Kto wcześniej wstanie, ten będzie bliżej okienka, a ten 
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drugi, co później wstaje siedzi dalej. To było takie, zatrzymanie się, że tak powiem.  

Natomiast to, co jakby tak rzutowało na efekt tej podróży, to co tam napisałem w tej książce, że jak 

się pociąg zatrzymał, nas wypuścili na chwilę, to ja zapomniałem biegać. Zrobiłem 3 kroki i 

przewracałem się. Z tej ciasnoty po prostu. Chodzić, chodziłem, ale oczywiście pierwsza rzecz, to 

trzy i pół roczne dziecko od razu będzie biec, po trzech krokach … poszedł w ziemię, więc takie, 

takie no ja wiem, wspomnienie niezbyt sympatyczne.  

 

 

-A też przepraszam na chwilę, że się dopytam jeszcze o historię drużyny, przepraszam 

rodziny. Mianowicie Pana Ojciec był Polakiem, i to było tak, że rodzina mieszkała na 

przykład w Wilnie, ojciec ożenił się z Pana Mamą, a ciotka i reszta rodziny w Gdańsku 

mieszkała, czy to, że ojciec przyjechał z Gdańska do Wilna, czy jak to wyglądało? 

 

To znaczy, ci wszyscy, o których tu mowa to mieszkali w tejże Kalwarii, w tymże miasteczku. I 

pewien wujek, czyli mąż siostry mojego ojca z rodziną, to oni w tej pierwszej fali. Oni w 46. roku 

wyjechali z Litwy. Natomiast mój ojciec powiedział, że on tu zostanie, to jest jego ziemia i on się 

nie ruszy. I został. Skończyło się to tym, że jak oni wyjechali tu, to się tu osiedlili w Polsce, w 

Gdańsku konkretnie, a mój Ojciec, ponieważ został z rodziną no to pojechał do Polski przez 

Syberię. Także taki był efekt końcowy, że tak powiem.  

 

-No tak, to myślę, że już chyba wszystko. Czy coś jeszcze chciałby Pan dodać? 

  

Dziękuję i tak wydaje mi się, że strasznie się rozgadałem.  

 

-Jeszcze przejrzę sobie kartkę, …już wszystkie pytania padły, te najważniejsze.  

 

Też mi się tak wydaje.  

 

-Może jeszcze ewentualnie o tych przedmiotach, które Pan przywiózł, oprócz tych filiżanek. 

 

Dobrze, że zapytałeś, bo sobie przypomniałem. Czy Ty tą całą książkę przeczytałeś, czy nie? 

 

-Właśnie nie, mieliśmy tylko fragment. Że tak powiem, dostałem dzisiaj od Pani resztę 

fragmentu, więc myślę, że dokładniej się zagłębię. 

 

Bo ja tam piszę o… w ramach chodzenia do szkoły, w ramach nauki w szkole, dość szczegółowo 

opisuję podręcznik historii. Ja ten podręcznik historii przywiozłem, myślę, że rodzice wzięli, ja tego 

nie miałem w głowie specjalnie, przywiozłem do Polski i stąd taka dość szczegółowa informacja na 

temat tego podręcznika, w związku z tym kilkakrotnie po niego sięgałem już tu w Polsce będąc, 

chyba liceum wręcz tylko, że teraz mi się, teraz, znaczy już dawno mi się zapodział przy 

przeprowadzce, nie wiem, nie byłem w stanie go znaleźć, nie mam tego podręcznika i bardzo 

żałuję. 

 

-Szkoda. 
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Bardzo żałuję, ale to jeszcze za komuny zginął, także specjalnie człowiek się tym, to znaczy nie 

przywiązywał tak wielkiej wagi i teraz żałuje, że go nie ma. Natomiast ta, ta yyy, dość szczegółowa 

wiedza na temat treści tego podręcznika, wynika z tego, że ja z nim miałem styczność, kontakt, 

przeglądałem go, już w wieku no ja wiem, 15, 16 lat, a nie, jako taki 11 letni dzieciak.  

 

-To jeszcze się spytam, bo widziałem, że Pan ma zdjęcia. To ktoś tam na Syberii miał aparat, 

czy jak to wyglądało? 

 

Nie, bo to było w ten sposób, to się odbywało, jeżeli danej jednostce, nie wiem, jak to nazwać, 

osiedleńczej, gospodarczej, wiosce, było jakieś święto lokalne, no na przykład dzień, data założenia 

tam właśnie tego kołchozu, czy sowchozu czy czegoś innego, no to było jakieś lokalne święto, 

wobec tego wiele różnych, takich tam, jakieś przemówienie, to tamto, ale także sprowadzali 

fotografa gdzieś tam z innego miasta i wtedy robiono takie oficjalne zdjęcia, gdzieś tam jakąś 

tablicę wywieszano, coś w tym rodzaju. A przy okazji, jak taki fotograf przyjechał, sobie dorabiał. I 

wtedy się tłumy zrzucały tam…, dlatego te zdjęcia, dzięki temu to było. Dlatego tych parę zdjęć 

udało się jeszcze, jakoś tak przetrzymać, zachować. Bo by ich było więcej, ale… Szkoda, że nie 

przywiązywałem takiej wagi.   

 

-Jeszcze się spytam tak osobiście jak wyglądała komunikacja pomiędzy różnymi wioskami 

tam? Ja wyobrażam sobie to tak, że jest Syberia, są różne rzeki, lasy, są rozrzucone jakieś 

wioski, są drogi jakieś piaskowe. Samochody. Jak wyglądała komunikacja tak ogółem? Jak 

ten fotograf przyjeżdżał? Osobistym samochodem? 

 

Niee, skądże znowu. To go przywożono, to był państwowy… Pierwsza rzecz, żadnych prywatnych. 

Prywatnie, to można było mieć krowy, świnie, i to też tylko w sowchozie, bo w kołchozie 

pierwotnie nie, chociaż potem odstąpiono od tej zasady, że w kołchozie też można było mieć … 

Jakieś krowy czy inną kozę. 

Natomiast w przypadku takiego, takim jak był to fotograf, to w ramach świętowania daty założenia, 

to go przywozili, dostawał służbowy samochód, kierowcę i jego przywozili, tego fotografa, bo on 

ma uwiecznić postępy budowania ustroju socjalistycznego, czyli wszystkiego dopasowywali jakieś 

hasła przewodnie, jakieś mądre, jak to nazwać, artykuły się wypisywało, takie głupoty. Wszystko 

było pod kontrolą zorganizowane bez jakiegoś takiego poza oficjalnego, poza oficjalnej formy 

działania tego. Chodziło o tę formę. Wszystko było pod kontrolą. 

 

-No tak, a na przykład jakieś kulturalne występy, jak ktoś miał jakąś smykałkę? Czy wszyscy 

byli nastawieni, żeby przeżyć, że tak raczej nie… 

 

Raczej przeżyć, natomiast władza od czasu do czasu, o, przyjeżdżało kino, chyba raz, albo może 

dwa razy w roku. I takie jakieś filmy, no, coś tam oglądałem, ale, no… 

 

-Takie wojenne, czy na przykład?... 

 

Wojenne były, tak i takie, sielankowe rozmaite. Typu… Najbardziej to do telenoweli 
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wenezuelskich, czy jakichś innych, czy meksykańskich… 

 

-To były już takie? 

 

Tak, tak, to znaczy takie, taki sens takich romansideł rozmaitych, że… generalnie wszystko 

zmierzało… To znaczy były dwa jakby wyróżnik. Pierwszy wyróżnik, że treścią filmu, treść, film 

ma być tak dobrany, żeby jego treść pokazywała potęgę Rosji. To była jedna grupa. I w to byśmy 

wrzucili prawda i tam budowy rozmaite i zwycięskie wojny itd. i historyczne filmy prawda, o 

Iwanie Groźnym, to taki sztandarowy film. I druga grupa takich filmów, jakie tam pokazywali, to 

były takie, żeby pokazywać taką laurkową stronę życia.  

 

-Jak to w Rosji dobrze się żyje? 

 

Dobrze się żyje, tak jak ludzie fajnie pracują, jak są szczęśliwi, jak się zakochał jakiś tam Czuknilu 

z Ukrainy i ktoś  inny w sobie nawzajem, a jakiś tam czarny charakter starał się im przeszkodzić, 

albo coś, jeżeli w takim kierunku historycznym bardziej natomiast, współczesne, to też były takie 

właśnie, takie cukierkowe częściej. Że one no tak poddawali codzienność, która to codzienność była 

taka odświętna, taka ładna.  

 

-No tak, a na przykład jak w tej wiosce żyją i Ukraińcy i tam Łotysze, to jakoś też wymieniali 

się, np. uczyli się nawzajem języka, pokazywali jakieś tradycje? 

 

Nie.  Raczej nie. Raczej czegoś się tam, no to były takie wartości wyższe powiedziałbym. Raczej 

nie. Raczej istota działań, czy ukierunkowanie działań polegało na tym, żeby wziąć wspólny język, 

język porozumiewania się między sobą, natomiast nie eksponować własnej odrębności. Bo tylko 

takie wspólne dążenie ułatwiało przeżycie.   

 

-Czyli nie było żadnej wrogości? 

 

Nie, nie, nie, żadnej wrogości. Nawet między Rosjanami tymi przyjezdnymi też nie było wrogości. 

Wszyscy byli fajni. Bo to no jak mówię, taka surowość środowiska, surowość przyrody wymusza 

takie wspólne działania. 

 

 

 

-To jeszcze się zapytam. Ja na przykład  

Miał Pan jakieś zabawki, jakąś piłkę, nie wiem. Grał Pan z kolegami? 

 

No tak, tak takie różne, najczęściej to były rozmaite zabawki, jeżeli jakieś wytwory powiedziałbym 

o zacięciu sportowym, na przykład we własnym zakresie robione. Na przykład łyżwy można było 

samemu zrobić, a przynajmniej jedną 

 

-No tak, bo jeszcze jak Pan miał Ojca kowala. 
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No a, nawet teraz ja potrafię taką łyżwę zrobić. Trzeba w taki sposób but drewniany i tutaj dać drut 

od spodu. To znaczy wyciąć rowek i jak ona jest tak zagięta, to tu przymocować ten drut, z tyłu 

przymocować ten drut, a tutaj taki, no ja wiem taki stożek wydłużony, no a na to nogę położyć. I 

teraz tak, na nogę tu przewiercić przez ten drewniany korpus otwór, i teraz dać tu sznur, sznurek 

taki. Potem patykiem, 1, 2, 3, 4 zakręcić i tu z drugiej strony to samo zrobić i są łyżwy. 

 

-Ciekawe rzeczywiście. 

 

Ludzie są pomysłowi. 

 

-No tak, jak trzeba, to chcą.Np. jak była zima, to myślę o Syberii i o zimie i mi się wydaje, ze 

są domy całe pokryte śniegiem i wszyscy siedzą przy piecu, a myślę, że … 

 

Nie tak do końca, no coś tam trzeba było zawsze zrobić. Natomiast domki są malutkie, to się 

zgadza, przykryte całe śniegiem, to też się zgadza. I to jest, to tworzy taką formę izolacji, mało traci 

się ciepła. Też się w tym piecu pali, niskie domki, więc to ciepło zawsze ucieka do góry. Ale im 

niższe domki tym łatwiej ogrzać. Zima z naszej perspektywy, ta syberyjska zima, to jest straszna, 

ale tam już ludzie są przyzwyczajeni. No po prostu, jest zima, bo ma być zima. Koniec kropka. Po 

dyskusji.  

 

-A jeszcze to jest tak, że cała wieś pracowała na swoje utrzymanie? Wiadomo, że musiała 

jakieś normy wyrabiać. Na przykład chodziło się na polowanie jakieś?  

 

Yyy, z tym polowaniem, to było tak różnie.  

 

-Zwierzęta, czytałem gdzieś, że chyba uciekały i raczej były nie… do ludzi. 

 

Tak tak, bo zwierzęta nie są głupie. Tam gdzie są ludzie, to jest potencjalne zagrożenie dla nich, 

więc się nie pojawiały. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś polowanie, nie polowanie, to polowanie na 

niedźwiedzie, jeżeli polowanie. Ale to zakładano jak… w książce nie ma, ale tak to wyglądało, że 

zakładano najpierw potrzask. Zaciśnięcie. Zamknęło się.  

I był, kojarzysz tego bezrękiego? Czytałeś coś o tym Rosjaninie, co był bez ręki? 

On miał pozwolenie na karabin. On nie miał żadnej renty, nic, ale wolno mu było mieć karabin 

wojskowy. Z tego karabinu wojskowego on mógł zabić jakiegoś niedźwiedzia, bo wszystko inne, 

no, to nie działało na niedźwiedzia.  

 

-Jeszcze tylko się spytam, jaką komendant miał broń? 

 

Komendant miał pistolet, na wszelki wypadek karabinu nie miał. Bo a nóż, ktoś by napadł na 

posterunek i zabrał.  

 

-Sześciu ludzi, sześciu żołnierzy, który pilnowali tego, czy po prostu komendant mieszkał? 

 

Komendant mieszkał, tylko komendant, miał pistolet 
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-A też z rodziną, czy? 

 

Z rodziną. Komendanta żona była nauczycielką.  

 

-Bardzo dziękuję Panu. 

 

Ja również dziękuję.   

 


