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Po przejœciu mostu na £abie okaza³o siê, ¿e droga do wolnoœci nie jest taka
prosta. Wzd³u¿ drogi, prowadz¹cej po drugiej stronie rzeki, bieg³a granica
Protektoratu. Ta granica by³a z kolei obsadzona gêsto stra¿nikami granicznymi, którzy zabraniali nam wstêpu, pod pozorem podejrzenia o choroby zakaŸne i braku œwiadectw zdrowia. Musieliœmy zatem wêdrowaæ drog¹ w kierunku Lovosic, a wiêc w kierunku zachodnim, czyli przeciwnym do naszego.
Te zaostrzenia zastosowano dopiero oko³o po³udnia. Znaczna czêœæ wczeœniej
zwolnionych zdo³a³a odmaszerowaæ w kierunku Pragi i pobliskich stacji kolejowych.
Rozbici na ma³e grupki, szliœmy wiêc w kierunku zachodnim. Ale nied³ugo potem spotkaliœmy id¹cych naszych wiêŸniów z powrotem. Mówili nam,
¿e spotkali na drodze esesmanów znowu wy³apuj¹cych zwolnionych wiêŸniów i prowadz¹cych ich w kierunku Lovosic, a tam podobno ³aduj¹ ich na
barki rzeczne. Wiêc znów zawróciliœmy. Pomóg³ nam przypadek. Nadlecia³y
samoloty, których przynale¿noœci nie mogliœmy nawet rozpoznaæ, bo by³y bardzo wysoko. Zawy³y okoliczne syreny. Stra¿nicy graniczni pobiegli, nie zwa¿aj¹c na nas, kryæ siê pod wysokim wa³em rzecznym, bo tam by³ bunkier,
a my spokojnie pomaszerowaliœmy poprzez ³an wysokiego ¿yta w kierunku
widocznej wœród pól najbli¿szej wsi. By³ to dopiero 8 maja, ale tam w³aœnie
ju¿ zbo¿e by³o wysokie i siê k³osi³o.
Tak wiêc przez piêkny ³an zbo¿a wchodziliœmy w granice s¹siedniego pañstwa. By³o nas dziewiêciu: profesor dr Mieczys³aw Micha³owicz z Warszawy,
docent pu³kownik Stanis³aw Konopka z Warszawy, dr Stanis³aw Ró¿ycki
z Piotrkowa Trybunalskiego, dr pu³kownik Walenty Popek z Krakowa, dr Jan
Nowak z Krakowa, dr Ludwik Fiszer z Zakopanego, dr Romuald Sztaba z Czeladzi, ja, tzn. absolwent medycyny Kazimierz Ha³gas z Gorlic i aptekarz W³adys³aw Kotula z Dzia³dowa czy Lubawy. Postanowiliœmy po drodze zajœæ do
jakiegoœ czeskiego lekarza i poprosiæ o wystawienie zaœwiadczeñ lekarskich,
aby nie mieæ po drodze dalszych, nieprzewidzianych przeszkód.
Tymczasem nie mogliœmy jednak ³aziæ po zbo¿u, aby nie popaœæ w now¹
kolizjê z prawem. £an by³ bardzo du¿y, ale w koñcu trafiliœmy, zmieniaj¹c
kilkakrotnie kierunek, na jak¹œ poln¹ drogê. I tak wzd³u¿ tej œcie¿ki weszliœmy na drogê w œrodku wsi granicznej, tu¿ ko³o posterunku Grenzschutzu.
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Przypad³o nam w udziale byæ œwiadkami niezwyk³ej chwili, jak pada³y granice. W pierwszej chwili byliœmy zaskoczeni. Na maszcie ³opota³a jeszcze flaga
ze swastyk¹. Grenzschutze pospiesznie ³adowa³y swój dobytek na auta ciê¿arowe i wcale na nas nie zwracali uwagi. Naprzeciwko, na brzegu szosy i nad
fos¹ siedzia³o kilkudziesiêciu cywilnych Czechów, z których kilku posiada³o
karabiny. Siedliœmy ko³o nich. Po tej stronie, po³udniowej, gdzie oni siedzieli,
wszystkie domy tonê³y w dekoracji czerwono-bia³ych flag. Zdziwi³o nas to,
sk¹d tu polskie barwy narodowe. Pu³kownik Konopka, który urodzi³ siê i wychowa³ w Czechach, w PilŸnie, wyprowadzi³ nas z b³êdu, informuj¹c, ¿e w tym
odwrotnym do polskiego u³o¿eniu, s¹ to barwy czeskie. Znany nam dodatek
trójk¹ta niebieskiego jest flag¹ narodow¹ czechos³owack¹. Tu jest jednak kolebka Czech. Po drugiej stronie stra¿nicy granicznej, od strony pó³nocnej, w ca³ej wsi wywieszone by³y bia³e przeœcierad³a, na znak zakoñczenia wojny.
Kiedy Niemcy ukoñczyli ³adowanie ca³ego swego maj¹tku i wyposa¿enia
biurowego, stolików, maszyn do pisania itd., nast¹pi³a zbiórka wszystkich
w dwuszeregu. Coœ tam przemawia³ do nich ich dowódca, odkrzyknêli mu
ochoczo: Heil, i nast¹pi³o œci¹gniêcie swastyki z masztu. A Czesi na fosie pogwizdywali i œmieli siê, my te¿. Potem Niemcy zaczêli wsiadaæ do aut. Wtedy
do nich podeszli Czesi. Z ty³u ubezpiecza³o ich kilku z karabinami. Zawo³ali
ich führera. Stan¹³ przed nimi na bacznoœæ. Jeden z Czechów przemawia³ do
nich: Hitler kaput! Wojna skoñczona. Oddaæ broñ! Zsiadaæ z aut, zabraæ swoje
prywatne rzeczy i ustawiaæ siê na szosie do drogi!
Bez ¿adnego oporu, pos³usznie z³o¿yli broñ, któr¹ natychmiast podejmowali Czesi. Biegli z walizami i tobo³kami i ustawiali siê w szyku trójkowym
na brzegu szosy. I wtedy zabrzmia³a komenda: Achtung! Die Fahrlässige werden erschiessen! Und jetzt Richtung Heimat im Laufschritt marsch, marsch!
I zacz¹³ siê wyœcig do ojczyzny. Ale jak tu biec z tobo³ami. Po bokach biegli
m³odzi Czesi z dopiero co zdobyt¹ broni¹. Niemcy rzucali walizy i tobo³y po
drodze. Zrzucali w biegu marynarki, podwijali rêkawy i tak biegiem wracali
do ojczyzny. Tak potulnie wygl¹dali wczorajsi bohaterowie Europy. Tymczasem, nie wiadomo kiedy, zniknê³y w tej po³owie wsi bia³e flagi i wywieszono,
widocznie ju¿ wczeœniej przygotowane, czerwono-bia³e czeskie flagi narodowe. Ze wszystkich domów ludzie t³umnie, ca³ymi rodzinami wylegli na ulice,
œpiewaj¹c i raduj¹c siê.
Poszliœmy dalej, w kierunku wskazanym nam, do najbli¿szej stacji kolejowej w kierunku Pragi. Maszerowaliœmy dalej i dalej wzd³u¿ tej drogi, wiod¹cej mniej wiêcej na po³udnie czy po³udniowy-wschód. Nikt nie mia³ ¿adnej
mapki, okolica by³a doœæ bezludna. Zbli¿a³ siê wieczór, a my znaleŸliœmy siê
w dziwnym potoku ludzkim.
T³umy rozmaitych wêdrowców, wiêŸniów i cywilów oraz nawet niemieckie uzbrojone jeszcze oddzia³y wojskowe wêdrowa³y w kierunku mniej wiêcej po³udniowo-wschodnim, podobnie jak i my, inny znów potok ludzki, z³o195
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¿ony przewa¿nie jednak z Niemców, jeszcze sformowanych i uzbrojonych, jak
równie¿ rozbrojonych, we wszelakich mundurach, maszerowa³ w kierunku
przeciwnym.
Trafia³y siê te¿ drobniejsze oddzia³y cywilne uzbrojonych Czechów. Mówili, ¿e s¹ partyzantami i id¹ na obronê Pragi, bo tam siê tocz¹ ciê¿kie walki.
W Pradze wybuch³o powstanie, Zlata Praha gore! Jedni podawali kolosalne
straty, a¿ do 200 tysiêcy zabitych, inni 50 tysiêcy samych tylko pra¿an. Wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e Praga zniszczona. Nikt nie umia³ podaæ ¿adnych
szczegó³ów.
Droga wiod³a przez jakiœ las, nadchodzi³a noc. Przed nami maszerowa³
niemiecki oddzia³, z broni¹ gotow¹ do strza³u. Zwolniliœmy nieco. Gdzieœ
w przedzie zaczê³a siê gêsta strzelanina. Zeszliœmy w lesie nieco w bok od
drogi. Napotkaliœmy jakiœ w¹wóz czy wykrot i trudno by³o po ciemku szukaæ
wyjœcia. Ka¿dy zawin¹³ siê w posiadany koc i tak powoli zasypialiœmy na siedz¹co, w lesie, na g³odno, w tê pierwsz¹ woln¹ noc. Strzelanina powoli ucich³a i zapanowa³a spokojna, nawet niezbyt zimna, majowa noc.
Ranny ch³ód obudzi³ nas doœæ wczeœnie. By³ to ju¿ 9 maja. W nocy, o 24.00,
jak nam mówili wczoraj Czesi, mia³o nast¹piæ przerwanie ognia na wszystkich frontach. A wiêc pierwszy dzieñ wolnoœci! Byliœmy g³odni. Trzeba zatem iœæ w drogê.
Wyszliœmy na wczorajsz¹ drogê. By³a ca³kowicie pusta. Pe³no broni po
fosach. Karabiny, pistolety rêczne i maszynowe, nawet w polu sta³o jakieœ dzia³ko ppanc., odpiête widaæ od pojazdu i porzucone. Pod szczytem niedalekiego
pagórka jakieœ porzucone auto ciê¿arowe. Ca³a skrzynia wy³adowana du¿ymi
pakietami. Co te¿ tam mo¿e byæ? Mo¿e coœ do jedzenia? Ca³e auto wy³adowane kartonami papierosów – Ceska Lipa, Drava i tytoñ fajkowy Feinschnitt.
Wiêcej nic, ale i to dobre. Byliœmy przewa¿nie palaczami i od doœæ dawna
by³o z paleniem ca³kiem krucho. Ja ju¿ drugi tydzieñ zaparza³em zdobyt¹ prymkê z paczk¹ zió³ z Gór Harzu i pali³em to œwiñstwo w fajce. Teraz ob³adowaliœmy siê papierosami jak wielb³¹dy. Po wypaleniu kilku sztuk, jeden po drugim, bo wydawa³y siê jakieœ bardzo lekkie, zakrêci³o mi siê a¿ w g³owie.
Poszliœmy dalej wzd³u¿ drogi. Koñczy³a siê ona po kilkuset metrach nad doœæ
du¿¹ rzek¹. Nazywa³a siê Ohra. Przy brzegu by³ prom na linie i budka przewoŸnika. A przy budce siedzia³ przewoŸnik w baraniej czapie na g³owie, jakby nigdy wojny nie by³o, i ssa³ fajkê. Nie widaæ by³o dymu. Fajka siê nie pali³a.
Zagada³ do niego pu³kownik Konopka po czesku. Zna³ ten jêzyk od dziecka.
Poprosi³ o przeprawienie nas na drug¹ stronê rzeki, zaznaczaj¹c, ¿e nie mamy
czym zap³aciæ. No, to ja przecie¿ widzê, powiada przewoŸnik, ¿eœcie koncentraki. Ale palicie, to dajcie coœ zafajczyæ, bo ja nie mam tytoniu. Na³o¿yliœmy mu
pe³n¹ czapkê papierosów i tytoniu. Czech podziêkowa³, przyrz¹dzi³ fajkê i zapali³. I zaczê³a siê rozmowa, sk¹d, dok¹d itd. Powiedzieliœmy mu, ¿e za t¹ góreczk¹, mo¿e 400 do 500 metrów st¹d, jest uszkodzony samochód pe³en papie196
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rosów i tytoniu. Mo¿e wzi¹æ ile chce. A Czech odpowiedzia³ nam spokojnie:
Ja tam nie pójdê, to nie moje. Zrobi³o siê nam jakoœ g³upio. Nasza pierwsza
konfrontacja z etyk¹ i moralnoœci¹ po paru latach obozu. My sami „wysokoszkolaki”, a tu prosty ch³op czeski powiada: to nie moje, nie pójdê.
Dziadek przewióz³ nas przez rzekê i poleci³ iœæ a¿ do szko³y i zg³osiæ siê
tam do nauczyciela. Wszystkie szko³y s¹ przygotowane do przyjmowania i karmienia uchodŸców. Tam rzeczywiœcie przyjêto nas z otwartymi rêkami, po prostu bardzo serdecznie. Nieocenionym by³ dla nas Konopka ze sw¹ znajomoœci¹ jêzyka czeskiego.
Wszystko by³o jak w bajce, jakby nigdy nie by³o wojny. Ciep³a woda do
mycia, chrupi¹ce bu³eczki i mleko na œniadanie. A potem... i znów zdziwienie... Co kraj to obyczaj. Zwyczajne, jak w hotelu, karty meldunkowe do wype³nienia i dopiero potem spaæ do czystych ³ó¿ek. Odsypialiœmy nasz¹ noc
w lesie a¿ do póŸnego popo³udnia. Zreszt¹ nie mieliœmy teraz dok¹d siê spieszyæ, poza tym, ze wzglêdu na leciwego ju¿ profesora, nie wypada³o nam siê
spieszyæ za bardzo. Kiedy wstaliœmy, by³o ju¿ chyba ko³o czwartej po po³udniu, podano nam obiad. Postanowiliœmy dopiero jutro iœæ dalej.
Po obiedzie przyszed³ kierownik szko³y i powiedzia³, ¿e telefonowa³ lekarz
powiatowy z proœb¹, czy ktoœ z nas nie pojecha³by do s¹siedniej wsi zbadaæ
jednego chorego jeñca radzieckiego, czy nie ma tam choroby zakaŸnej. Kiedy
wyraziliœmy zdziwienie, powiedzia³, ¿e na podstawie naszych kart meldunkowych, telefonicznie zameldowa³ nas w powiecie, a tam powiadomili lekarza
powiatowego, ¿e ma w tej wsi a¿ siedmiu polskich lekarzy do dyspozycji.
Pojechaliœmy we czterech autem: dr Konopka, Nowak, Ró¿ycki i ja. Chory rzeczywiœcie wykazywa³ objawy tyfusu. Szofer pojecha³ do telefonu dzwoniæ, a my tymczasem rozmawialiœmy z gospodarzami. Jeszcze zanim odjechaliœmy nadjecha³y dwie karetki, jedna po chorego, a druga dla doraŸnej dezynfekcji. Byliœmy tym zdumieni. To by³ przecie¿ pierwszy dzieñ po wojnie.
Po drodze czêsto wracaliœmy do tego faktu, rozmawiaj¹c na temat sprawnoœci
organizacyjnej naszych po³udniowych s¹siadów. Przez te lata powojenne wielokrotnie sam wraca³em do tego faktu, wobec tak czêsto spotykanej indolencji
organizacyjnej.
Noc spêdziliœmy jeszcze na miejscu, a œwitem nastêpnego dnia, przygodnym samochodem ciê¿arowym pojechaliœmy dalej a¿ do du¿ej wsi Slaventin,
gdzie weszliœmy do lecznicy, i u dr. Ladislava Venzla otrzymaliœmy wreszcie
zaœwiadczenia lekarskie, ¿e jesteœmy zdrowi, wypisane na odwrocie naszej
karty zwolnienia z obozu. Przyj¹³ nas bardzo serdecznie i wskaza³ najkrótsz¹
drogê do najbli¿szej stacji kolejowej, do Rakownika.
Pod wieczór byliœmy w powiatowym miasteczku Rakownik. Tego dnia ju¿
nie by³o poci¹gu do Pragi, poza tym gdzieœ tam naprawiano jakiœ mostek.
Jutro rano. Tymczasem dostaliœmy z Czerwonego Krzy¿a skierowanie do szko³y
na nocleg. Ledwo jednak siê tam dostaliœmy, przyjecha³ jakiœ ¿o³nierz autobu197
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sikiem i zabra³ nas do urzêdu miejskiego. Tam przewodnicz¹cy „Narodniego
Viboru”, tak¿e jakiœ porucznik w mundurze, przeprosi³ nas i zaprosi³ w goœcinê do siebie do domu. Powiadomiono go z Czerwonego Krzy¿a. Goœcinnoœæ
czeska by³a tak wielka, ¿e zaczyna³a ju¿ nam, prostym ludziom, ci¹¿yæ. Oczywiœcie by³o to spowodowane kartami meldunkowymi i telefonicznymi ich przekazywaniami. Nie uchodzi³y wtedy uwagi tytu³y profesorski, doktorskie czy
stopnie pu³kowników, których a¿ dwóch by³o w naszej grupie. To nam towarzyszy³o wszêdzie, nawet w Pradze.
Ca³y d³ugi wieczór w Rakowniku wype³niony by³ koncertem dwóch córek
przewodnicz¹cego rady narodowej; jedna by³a pianistk¹, druga skrzypaczk¹.
Poza tym by³o w bród jedzenia i picia. Tu dopiero dowiedzieliœmy siê, ¿e wiadomoœci o Pradze s¹ przesadzone. Rzeczywiœcie by³o tam powstanie i by³o
bardzo groŸnie, ale ju¿ jest po walkach i wszystko jest dobrze. Rano odwieziono nas ma³ym autobusikiem do wêz³owej stacji kolejowej w Beraun. Wydano nam bezp³atne bilety kolejowe i szybko dojechaliœmy do przedmieœcia
Pragi – Divice. Trzeba by³o jeszcze poczekaæ na poci¹g do œródmieœcia. Tymczasem obserwowaliœmy formowanie dwóch repatrianckich poci¹gów do Francji i do W³och. Wszêdzie pasiaki obozowe pomieszane by³y z wojskowymi
mundurami jeñców wojennych. Z ciekawoœci¹ obserwowaliœmy te¿ pierwszych
napotkanych ¿o³nierzy i oficerów radzieckich.
Nied³ugo potem byliœmy ju¿ na stacji kolejowej Praga Œródmieœcie. Po spotkaniu kolegów obozowych, powstañców czeskich, o czym ju¿ pisa³em, podeszliœmy do stolika Czerwonego Krzy¿a. Pani, która tam urzêdowa³a, przyjê³a
nas bardzo ciep³o. Zapyta³a tylko, czy znamy Pragê, a poniewa¿ nikt z nas nie
zna³ dobrze, przydzieli³a nam 10-letni¹ dziewczynkê w harcerskim mundurku
za przewodnika i da³a adres, gdzie mo¿emy siê zatrzymaæ. To nie by³o daleko.
Szliœmy zupe³nie nie zniszczonymi ulicami du¿ego miasta. Ulice, zw³aszcza te w okolicy dworca, zape³nione by³y ró¿nojêzycznym t³umem by³ych
wiêŸniów obozowych, jeñców wojennych i przymusowych robotników, zwiezionych do Niemiec z ca³ej Europy i czêœci Azji. Teraz wszyscy wracaj¹ do
swych krajów i domów. Jedni na wschód, inni na zachód. Jezdnie zat³oczone
samochodami, przewa¿nie wojskowymi, ale i osobowymi, porzuconymi na
ulicach. Jakieœ komisje sprawdza³y te samochody i nalepia³y na przedniej szybie
malutkie karteczki z pieczêci¹ i napisem: Maj¹tek narodowy – prosimy nie
ruszaæ. Zdyscyplinowany naród ci Czesi. To wystarcza³o. Nikt tam nic nie
szuka³, nie myszkowa³.
Nasz¹ kwater¹ sta³ siê du¿y i piêkny hotel turystyczny przy ulicy Jindriskiej 5, w³asnoœæ Klubu Czeskich Turystów, odpowiednika naszego PTTK.
W³aœnie zdejmowali z niego emblematy niemieckie i niemiecki napis: Hotel
SS, ostro¿nie, ¿eby nie uszkodziæ muru. Przydzielono nam pokoje 1- i 2-osobowe z ³azienkami. Natychmiast zg³osili siê do nas przedstawiciele tego klubu i wystawili nam odpowiednie zaœwiadczenia, upowa¿niaj¹ce do bezp³atne198
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go przejazdu œrodkami komunikacji i bezp³atnego korzystania z jedzenia w restauracjach. Proponowali przy tym zmianê bielizny i ubrañ. Ze zmiany bielizny skorzystaliœmy wszyscy, tym bardziej, ¿e powiedziano nam, ¿e nasza po
wypraniu bêdzie wydana innym. Ze zmiany ubrania skorzysta³ tylko jeden.
Po umyciu i odpoczynku zebraliœmy siê razem u profesora Micha³owicza
i posiadawszy na dywanie pokpiwaliœmy sobie z uhonorowania, jakiego dost¹piliœmy, zapewne za przyczyn¹ jego nazwiska i tytu³u. Z recepcji hotelowej zapowiedziano telefonicznie wizytê jakichœ panów. Przyby³o dwóch przedstawicieli praskiej Izby Lekarskiej. Powiadomieni przez Klub Czeskich Turystów, przybyli powitaæ nas w imieniu swych kolegów i zaproponowaæ nam
ewentualne skorzystanie z ich kwater prywatnych w domach lekarskich, ewentualnie bezzwrotn¹ pomoc pieniê¿n¹. Wymawialiœmy siê zak³opotani, t³umacz¹c, ¿e w tej chwili jesteœmy d³u¿nikami pañstwa i nie chcielibyœmy byæ prywatnie zobowi¹zani, bo po prostu nie wiemy, co zastaniemy w naszych domach i w jaki sposób, i kiedy moglibyœmy my siê zrewan¿owaæ. Wobec powy¿szego zaprosili nas na drugi dzieñ wieczorem na wspóln¹ kolacjê w restauracji hotelowej i odeszli.
Wobec tej goœcinnoœci, która nas krêpowa³a, tym bardziej, ¿e na pewno
skierowana tylko pod adresem naszych wielkich kolegów, postanowiliœmy
zostaæ jeszcze tylko jeden dzieñ, aby zobaczyæ jutro, tj. 12 maja, zapowiedzian¹ wielk¹ defiladê zwyciêstwa na Vaclavskim (wówczas Masarykovym)
Namesti. D³ugo w nocy rozmawialiœmy o Warszawie i zniszczonych polskich
miastach i wsiach, porównuj¹c to z tym, co widzieliœmy tu, w Czechach.
Nastêpnego dnia, oko³o godziny 9, dostaliœmy siê poprzez t³umy zgromadzone w œródmieœciu, na plac przed teatrem, gdzie mia³a siê odbyæ pierwsza
defilada zwyciêstwa. Niezniszczone miasto, cudowne dekoracje, czerwieñ
i biel, z ma³¹ domieszk¹ niebieskiego koloru, jako ¿e wtedy Czesi nie mogli
jeszcze S³owakom zapomnieæ ich zdrady narodowej, wywar³y na mnie niezapomniane wra¿enie.
Defiladê przyjmowa³ prezydent Masaryk i wiele wa¿nych osobistoœci cywilnych i wojskowych. Pochód rozpoczyna³y oddzia³y wojskowe oswobodzicieli, Armii Czerwonej. Potem sz³y oddzia³y czeskie przyby³e razem z ni¹ ze
wschodu, a nastêpnie czeska jednostka pancerna z zachodu, przyby³a tego¿
dnia rankiem z Pilzna, z szeregów stacjonuj¹cej tam armii gen. Pattona, w pe³nym umundurowaniu zachodnim i z pe³nym wyposa¿eniem bojowym. Byli
witani z olbrzymim entuzjazmem. Z ciekawoœci¹ ogl¹da³em szczegó³y zachodniego uzbrojenia. Wydawa³o mi siê, ¿e czo³gi zachodnie nie dorównywa³y
jednak rosyjskim. Wiele okrzyków z t³umu pada³o w jêzyku polskim. Znaczy³o to, ¿e w tych t³umach na ulicy jest wielu Polaków. O ich liczbie przekonaliœmy siê, kiedy na koñcu pochodu, znów za jednostkami radzieckimi, nadjecha³a reprezentacyjna jednostka Wojska Polskiego, przyby³a z Mielnika na tê
uroczystoœæ.
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Nagle podniós³ siê straszny krzyk: Niech ¿yj¹! Pêk³y kordony i t³um Polaków run¹³ na jezdniê. Wyci¹gano z aut ¿o³nierzy i oficerów, œciskano i ca³owano. Wielu ca³owa³o polskie flagi, którymi udekorowane by³y auta. Tak
¿ywio³owym mo¿e byæ tylko Polak. Œciska³o coœ za serce, mowê coœ zatyka³o,
a z oczu ciurkiem p³ynê³y ³zy. Pierwsze po przesz³o piêciu latach spotkanie
z polskim ¿o³nierzem. Ko³o po³udnia skoñczy³a siê ta wielka miêdzynarodowa defilada ludów Europy, a nawet Azji i innych kontynentów. Zjedliœmy obiad
na mieœcie. I znów ciekawostka. My, na podstawie naszych kart, dostaliœmy
jedzenie natychmiast. Wywo³a³o to protest wojskowych siedz¹cych w pobli¿u
nas, ¿e oni czekaj¹ znacznie d³u¿ej. I wtedy kelner odpowiedzia³ im: Oni s¹
z koncentraków, czekali znacznie d³u¿ej i dziœ nale¿y siê im najpierw. Byliœmy zdumieni.
Ledwo przyszliœmy do hotelu, zg³osi³a siê jakaœ przystojna niem³oda pani,
przedstawiaj¹c siê jako pani Lewandowska, ¿ona przedwojennego polskiego
konsula. Zosta³a powiadomiona przez Klub Czeskich Turystów. Zaproponowa³a nam z miejsca wycieczkê po Pradze, ofiarowuj¹c siê jako przewodniczka.
Z radoœci¹ poszliœmy wszyscy. W hotelu zosta³ jedynie profesor Micha³owicz,
który po rannej wycieczce trochê niedomaga³. Zwiedziliœmy ca³e stare miasto
i most Karola. Hradczany, niestety, nie by³y tego dnia dostêpne dla zwiedzaj¹cych. Odpowiedni napis informowa³, ¿e ju¿ od jutra, tj. 13 maja, Zamek bêdzie
z powrotem dostêpny dla zwiedzaj¹cych. Wycieczka zakoñczy³a siê herbatk¹
i potem podziêkowaliœmy pani konsulowej i wróciliœmy do hotelu.
Wieczorem, wed³ug wczeœniejszych zapowiedzi, przyby³o kilkunastu lekarzy czeskich, w tym i kilku profesorów uniwersytetu. Zapamiêta³em jedynie profesora Teisingera z instytutu medycyny pracy. Nie potrzebowaliœmy
t³umaczy. Nasze jêzyki posiadaj¹ tak wiele wspólnych Ÿród³os³owów, ¿e przy
niewielkiej tylko pomocy palców mo¿na siê doskonale porozumieæ. Dla nas
m³odszych ca³e to przyjêcie by³o bardzo krêpuj¹ce. Rozumieliœmy, ¿e za tyle
serca i przyjaŸni, okazanej w takiej chwili, nie bêdziemy mogli nigdy siê odwzajemniæ. Ta chwila bratania siê narodów s³owiañskich by³a tak wzruszaj¹ca, ¿e wry³a siê g³êboko w moj¹ pamiêæ i czêsto j¹ w ¿yciu wspominam. Wtedy wieczorem profesor nasz da³ siê przekonaæ i postanowi³ skorzystaæ z zaproszenia jednego, znanego mu jeszcze sprzed wojny, kolegi praskiego i pozostaæ w Pradze kilka dni dla wypoczynku, do czasu uregulowania kursowania poci¹gów miêdzy Prag¹ i Warszaw¹.
Nastêpnego dnia wyruszyliœmy dalej. Czeski Czerwony Krzy¿ zaopatrzy³
nas w bilety kolejowe i paczki. By³o w nich trochê drobiazgów podró¿nych, jak
myd³o, ¿yletki, szczoteczka i pasta do zêbów, chusteczki, papierosy i trochê jedzenia. Ze ³zami w oczach po¿egnaliœmy naszego kochanego profesora Micha³owicza. Pozosta³ z nim, dla opieki, jeden z kolegów obozowych, Jan Nowak.
Pojechaliœmy poci¹giem w kierunku granicy polskiej i dojechaliœmy bez
przeszkód do O³omuñca. Tam oznajmiono nam, ¿e do Ostrawy trzeba iœæ pie200
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chot¹, bo jeszcze nie naprawiono wszystkich mostków kolejowych po drodze.
Kobiety i dzieci podwozi³y dwa stare autobusy. Dla nich wydawano te¿ bu³ki
i mleko, dla mê¿czyzn natomiast kawê i herbatê oraz kanapki. Niestety, ze
strony tych ostatnich s³ysza³o siê ju¿ wtedy wiele pretensji – o mleko, o niepodwo¿enie mê¿czyzn itd. Bywa³o i tak.
Obrotny i mówi¹cy po czesku Konopka porozmawia³ z czeskimi kolejarzami i powiedzia³ nam, ¿e oni radz¹ nam jechaæ przez Brno i Bratys³awê.
Tam po drodze jest tylko jedna przerwa, z powodu zniszczenia jakiegoœ tunelu, ale to tylko kilka kilometrów. W ten sposób mo¿emy powróciæ do kraju
szybciej i wygodniej. Wszyscy zgodziliœmy siê z radoœci¹, bo po prostu nie
chcia³o siê nam iœæ na piechotê 30 kilometrów do Ostrawy. Wpadliœmy jednak
paskudnie. Musieliœmy zrobiæ okrê¿n¹ piesz¹ wêdrówkê do granic polskich
przez ca³¹ prawie S³owacjê, przez 10 dni. Pojechaliœmy poci¹giem w kierunku Brna. Jechaliœmy oko³o pó³ godziny, a potem stanêliœmy przed jak¹œ gór¹
i kolejarze objaœnili nas, ¿e trzeba tylko przejœæ oko³o 7 kilometrów, i po drugiej stronie góry bêdzie na nas czeka³ nastêpny poci¹g. Tam ju¿ dawno po
walce, tam ju¿ wszystkie vlaki chodz¹. Niestety, szliœmy pieszo wiele kilometrów szos¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ torów i obserwowaliœmy na trasie roboty, przede
wszystkim mostowe. Cofaj¹cy siê Niemcy poniszczyli wszystkie mosty i mostki
kolejowe. Doszliœmy do Brna i znów dalej poszliœmy na piechotê.
Nocowaliœmy po szko³ach, które wszystkie s³u¿y³y za hotele dla tysiêcy
wracaj¹cych do kraju rodaków. Te punkty noclegowe by³y jednak czynne tylko od 8 wieczorem do rana. Na podstawie zaœwiadczeñ z Czerwonego Krzy¿a
mogliœmy trzy razy dziennie jadaæ bezp³atnie w wyznaczonych restauracjach
i sto³ówkach. Nastroje gospodarzy nie by³y jednak ju¿ tak radosne jak w Czechach. Oczywiœcie, wszêdzie obs³ugiwano nas grzecznie, ale nie raz wypominano nam 1938 rok i udzia³ w rozbiorze Czechos³owacji. Tu niedaleko przecie¿, na Spiszu i Orawie by³y te¿ nikomu niepotrzebne drobne „poprawki graniczne”, a nieco dalej Zaolzie. Du¿o wody w tej Olzie przep³ynie zanim to
ulegnie zapomnieniu. Czasem s³yszy siê poza plecami, ¿e Polak co w dzieñ
widzi, to w nocy ukradnie. Nieweso³e takie wêdrowanie...
Na ma³ej stacyjce, w³aœciwie przystanku kolejowym w polu, gdzieœ miêdzy Brnem i Brec³aviem, sta³ na torach poci¹g osobowo-towarowy z przypiêt¹ i dymi¹c¹ lokomotyw¹. Woko³o mnóstwo ludzi. Polacy, Wêgrzy i Rosjanie. Wsiadamy i zajmujemy ostatnie miejsca. Nikt nic nie wie, ale jak dymi,
to chyba pojedzie. Ruszyliœmy w drogê dopiero w nocy. Jechaliœmy powoli
z gwizdaniem i zwalnianiem przed ka¿dym mostkiem i na ka¿dym zakrêcie.
O wschodzie s³oñca dojechaliœmy do rzeki Morawy. Przed nami g³ówna
przyczyna dotychczasowej przerwy kolejowej. Wysoki prowizoryczny most
kolejowy, zbudowany na prowizorycznych wysokich filarach drewnianych
z uk³adanych na krzy¿ warstwami podk³adów kolejowych. Przed wjazdem na
most poci¹g staje i konduktorzy uprzedzaj¹, ¿e je¿eli ktoœ siê boi, mo¿e wy201
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si¹œæ i przejœæ most na piechotê. Jest spora grupka takich, i nie ma siê co dziwiæ. Most wygl¹da bardzo, zbyt bardzo koronkowo.
Trochê ba³em siê, ale nie wysiad³em, bo mia³em doskona³e miejsce przy
oknie, po prawej stronie wagonu. Pogoda jest wspania³a, powietrze bardzo
czyste i widocznoœæ niezwykle daleka. Podobno taka zdarza siê niezwykle
rzadko. Przed nami w kierunku po³udniowo-zachodnim doskonale widoczny
Wiedeñ. Przepiêkny widok w promieniach wschodz¹cego s³oñca. Liczne kolorowe dachy, z³oto-czerwone wie¿e licznych koœcio³ów i pa³aców. Ktoœ g³oœno objaœnia i nazywa poszczególne budowle, ale temu, który ogl¹da to po raz
pierwszy, nic to nie mówi. Podobno odleg³oœæ w linii prostej nie przekracza
30 kilometrów. Przez most jedziemy bardzo powoli i czujemy jak ta ca³a budowla ko³ysze siê razem z poci¹giem. Za mostem zabieramy pieszych i powoli nabieramy szybkoœci. Jedziemy ca³y czas wzd³u¿ rzeki Morawy, a nieco
dalej widoczna wstêga, rzeczywiœcie modrego o tej porze dnia, Dunaju.
Dopiero oko³o po³udnia doje¿d¿amy do Bratys³awy. Na stacji dowiadujemy siê, ¿e niestety w kierunku granicy polskiej nie ma jeszcze ¿adnej komunikacji, ani kolejowej, ani autobusowej. Pozostaje nadal tylko marsz pieszy.
W Czerwonym Krzy¿u dostajemy przydzia³ na kwaterê i wy¿ywienie w Domu
Medyków. Przydzielaj¹ nam tak¿e przewodniczkê w osobie m³odej studentki
medycyny. Korzystamy z jej us³ug zaraz po obiedzie i zwiedzamy miasto. Niestety, by³em wtedy tak zmêczony, ¿e prawie nic z tego nie zapamiêta³em.
Rano, skoro œwit wyruszyliœmy na trasê w kierunku polskiej granicy. Droga przewa¿nie wiod³a wzd³u¿ torów kolejowych. Wszêdzie na trasie obserwowaliœmy roboty na torach. Bardzo du¿o zniszczeñ. Tory kolejowe poprzerywane, mosty poniszczone, wszêdzie od dawna stoj¹ce puste poci¹gi, w ca³ych
sk³adach.
Drogi zat³oczone Polakami, wracaj¹cymi przewa¿nie z robót przymusowych z Austrii. Jest tak¿e trochê wiêŸniów, jak i my. Niektórzy jad¹ furmankami jednokonnymi, ob³adowanymi towarami w belach i pakach. Nie pytani
t³umacz¹ siê, ¿e otrzymali to jako zap³atê od swych bauerów za niewolnicz¹
pracê. Jakoœ nie mo¿emy, czy nie chcemy, wierzyæ. Tworz¹ siê dwie grupy
Polaków, wracaj¹cych piechot¹ i na wozach. I pierwsze rodzinne nieporozumienia s³owne. My nocujemy w ³ó¿kach po szko³ach, oni na wozach, pilnuj¹c
koni i dobytku.
Co kilka kilometrów mijamy jakiœ prowizoryczny mostek, co kilkanaœcie
jakaœ osada czy miasteczko. Wszêdzie powitalne, oflagowane bramy triumfalne oraz czêsto kontrola dokumentów. Dotychczas by³o wszystko dobrze. Ale nie
mieliœmy szczêœcia do kobiet w mundurze. Pierwsz¹ tak¹, zreszt¹ bardzo ³adn¹,
spotkaliœmy w bramie powitalnej w Trencinie nad Wagiem. My siê do niej
uœmiechamy, bo ³adna i zgrabna, i pierwsza taka „wojownica” przez nas napotkana, a ona wziê³a to chyba za kpiny, bo nas ostro zaczê³a kontrolowaæ.
My dajemy nasze karty zwolnienia i karty podró¿ne, a ona, ¿e to niewa¿ne, bo
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bez fotografii. Takie mo¿e mieæ ka¿dy Germaniec. Pytamy, po co on by tu
jeszcze szed³. Nie s³ucha nas i krzyczy w kierunku otwartego okna: Leutnant!
Leutnant! Z okna wygl¹da jakaœ czarna, gol¹ca siê g³owa, i pyta: Czto takoj?
A ona melduje: S³uszaj tut takije ludi jest. U nich niet nikakich dokumientow,
tolko takije sprawki jest, czto die³aæ? I s³yszymy tylko spokojn¹ odpowiedŸ:
Niczewo, niczewo, dawaj z nimi na p³oszadŸ!
I tak w towarzystwie ¿o³nierza pomaszerowaliœmy na plac, coœ w rodzaju
rynku, otoczonego ¿ywop³otem. Po³owa placu dodatkowo odrutowana drutem kolczastym i wewn¹trz pe³no ludzi. Woko³o stra¿e. Informuj¹ nas, ¿e czekaj¹ na kontrolê dokumentów. Podobno wyszukuj¹ Rosjan wracaj¹cych do
kraju i przes³uchuj¹ na gor¹co, czy nie by³ w oddzia³ach ukraiñskich u w³asowców itd. To idzie doœæ powoli. I rzeczywiœcie zostaliœmy w grupie, której
przysz³o nocowaæ pod krzaczkiem. Chwa³a Bogu, ¿e jest ju¿ 17 maja i maj
jest ciep³y. Ale na twardej ziemi doœæ trudno spaæ. Jesteœmy zreszt¹ ostatnio
doœæ wyspani, wiêc spacerujemy ca³¹ noc.
Rano nie ma siê gdzie umyæ, jedzenia te¿ nie daj¹. Zaczynamy siê buntowaæ. Ale idzie w³aœnie wzd³u¿ drutów jakiœ kapitan. Nasz pu³kownik Konopka zagada³ do niego czystym literackim rosyjskim jêzykiem. Studiowa³
kiedyœ w Dorpacie. Wy³uszczy³ mu nasz¹ sprawê. Tamten zapyta³ ilu nas
jest i przeprosi³, ¿e zasz³o jakieœ nieporozumienie, i kaza³ stra¿nikowi natychmiast ca³¹ nasz¹ grupê przyprowadziæ do siebie. Tam, w biurze, na odwrotnej stronie naszych kart zwolnieniowych wypisa³ ka¿demu czerwonym
atramentem adnotacjê w jêzyku rosyjskim, i ¿yczy³ pomyœlnej drogi.
Poszliœmy zaraz do gospody na spóŸnione œniadanie. Tam zaznaczy³a siê
ró¿nica zdañ. Konopka jeszcze w Bratys³awie zdoby³ od kogoœ wojskow¹ mapê
S³owacji, a¿ do polskiej granicy. Na podstawie tej mapki stwierdzi³, ¿e istnieje
boczna droga do granicy, biegn¹ca przez lasy i proponuje tamtêdy iœæ, tam
ma³o wsi i nie bêdzie kontroli. Odpowiedzia³em mu, ¿e wierzê w mój czerwony dopiero co otrzymany zapis i nie pójdê w lasy. Takie zaœwiadczenia jak my
mamy, mo¿e rzeczywiœcie mieæ ka¿dy esesman, a w lesie trudno siê t³umaczyæ. Ja wolê iœæ prost¹ drog¹. Ale popar³ mnie tylko kolega Kotula. Inni stanêli po stronie Konopki.
Tak wiêc po¿egnaliœmy siê. Trochê nam teraz by³o pusto iœæ dalej tylko
we dwóch, ale droga bieg³a nam doœæ ¿wawo. Po drodze w Powa¿skiej Bystricy spotkaliœmy kilku tamtejszych Polaków, którzy zaprosili nas na nocleg. Spêdziliœmy wœród nich bardzo przyjemny wieczór. By³o to ju¿ 20 maja.
Na drugi dzieñ poszliœmy przez Zilinê i Czadcê do Polski. Niestety, przyszliœmy ju¿ za póŸno. Na granicy „urzêdowano” tylko do 17 godziny. SpóŸniliœmy siê kilka minut. Obozowaliœmy w szczerym polu, wœród wielu wracaj¹cych rodaków pieszych i furmanów. Ci ostatni obliczali i mierzyli przez
ca³¹ noc swoje skarby, bo je¿eli ktoœ nie wie, ile czego ma, to podobno zabieraj¹ wszystko. Takie materia³y po wojnie, to rzecz chodliwa, mog¹ siê
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przydaæ. Ktoœ nawet proponuje nam udzia³ za pomoc w przekraczaniu granicy. Udaliœmy, ¿e nie s³yszymy.
Granicê „otworzono” dopiero po godzinie 8 rano. Podziêkowaliœmy czeskim stra¿nikom za wszystko dobre, co spotka³o nas na ich ziemi, i weszliœmy z radoœci¹ do Polski. Na granicy tylko 2 polskich stra¿ników. Zasadnicz¹ rolê spe³niaj¹ stra¿nicy radzieccy. Padaj¹ te same stwierdzenia, co
w Trencinie. Takie dokumenty mo¿e mieæ ka¿dy Niemiec. Tak, ale ja wracam
do swoich, to mnie rozpoznaj¹. Szukaj¹ tatua¿u na rêkach, jako dowód, ¿e
byliœmy w obozach koncentracyjnych. Zostali Ÿle poinformowani. Tatuowali
tylko w Oœwiêcimiu i to dopiero od 1943 r. Wêdrujemy do ogródka, gdzie
s³u¿bê wartownicz¹ pe³ni¹ w³aœnie dwaj Polacy w rogatywkach. Pytamy, co
to bêdzie. Mówi¹, ¿e wieczorem zatrzymanych odstawia siê do sprawdzenia
w wiêzieniu w ¯ywcu. Czegoœ podobnego nie przypuszczaliœmy. Po prostu
zdumia³o nas to i przerazi³o.
Krêciliœmy siê z W³adkiem ko³o p³otu; zreszt¹ nie za bardzo nas pilnowano, a¿ po kolei przeskoczyliœmy przez p³ot i biegiem po skarpie zbiegliœmy do drogi do Zwardonia, pogryzaj¹c ostatni kawa³ek czeskiego chleba.
Po drodze w jakiejœ wiosce popiliœmy zimnej wody ze studni i szliœmy w kierunku ¯ywca. Po drodze spotkaliœmy drobn¹ dziewczynkê, p³acz¹c¹ przy
drodze. Stajemy i pytamy, co siê sta³o. Ma 16 lat. Po warszawskim powstaniu wywieziono j¹ do jakiegoœ obozu w Austrii. W drodze przez Czechy
spa³a po szko³ach i jad³a za darmo. Dosta³a nawet od jakiegoœ Czecha zegarek, rzekomo poniemiecki. Wczoraj tym zegarkiem zap³aci³a za jedzenie
i nocleg w stodole. Jest zmêczona i g³odna, a nie umie prosiæ. Pogrzebaliœmy po kieszeniach i ostatnie kruszynki chleba daliœmy jej i poszliœmy razem a¿ do ¯ywca. W ¯ywcu zaszliœmy do Czerwonego Krzy¿a. Jakaœ pani
z miejsca zabra³a nasz¹ Halinkê do siebie i obieca³a zaopiekowaæ siê ni¹.
Nam tak¿e proponowano pomoc, ale podziêkowaliœmy. Zjedliœmy po kawa³ku chleba i popili kaw¹, i poszliœmy dalej a¿ do Bielska, bo poci¹g jeszcze na tym odcinku nie kursowa³.
Do Bielska doszliœmy dopiero póŸnym wieczorem. Poszliœmy zaraz na stacjê kolejow¹; poci¹g do Katowic mia³ byæ w nocy. W kasie biletowej wystawiono nam, na podstawie naszych dokumentów, bezp³atne bilety kolejowe do
domu. Skorzystaliœmy z dworcowego punktu ¿ywieniowego Czerwonego Krzy¿a i w nocy, oko³o godziny 2 wyjechaliœmy w dalsz¹ drogê.
Rano w Katowicach drogi nasze, niestety, rozchodzi³y siê. Sp³akaliœmy siê
jak bobry przy po¿egnaniu, obiecuj¹c potem siê odwiedzaæ. Niestety, nie by³o
to takie ³atwe. Osiedliliœmy siê daleko od siebie. Pisywaliœmy do siebie listy
co parê miesiêcy. Spotkaliœmy siê tylko raz. Odwiedzi³em go w Lubawie w 1971
roku. By³ ju¿ po siedemdziesi¹tce. Zmar³ w 1974 roku. Niestety, telegram pogrzebowy wys³any na mylny adres przez s¹siadkê nie osi¹gn¹³ mnie. Dopiero
w odpowiedzi na ¿yczenia imieninowe otrzyma³em powiadomienie od jego
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s¹siadki. PóŸniej mia³em wiele takich spóŸnionych korespondencji. W 1965
z doktorem ¯egleniem, w 1971 z Doliñskim z Rawicza, w 1977 z koleg¹ Majewskim z Wroc³awia.
Z Katowic pojecha³em a¿ do Rzeszowa, gdy¿ na skutek wojennych zniszczeñ nie by³o po³¹czenia kolejowego z Tarnowa przez Stró¿e. Z Rzeszowa
do Zagórzan jecha³em na stopniach wagonu towarowego, wioz¹cego ³adunek min. Takie wtedy by³y w Polsce warunki podró¿owania.
W domu nie wierzono, ¿e to ja jestem za drzwiami, kiedy przyby³em w nocy. Od prawie roku nie mieli ode mnie ¿adnego listu, ¿adnej wiadomoœci.
Matczyne serce przeczuwa³o jednak, ¿e ¿yjê. Brat wyje¿d¿a³ na ró¿ne drogi
i stacje kolejowe, wypytuj¹c wracaj¹cych obozowiczów o mnie. Nie mia³ jednak szczêœcia. Wiele radoœci by³o z tego spotkania po 5 latach.
Po kilku tygodniach wypoczynku pojecha³em do Krakowa, zdaæ ostatnie
egzaminy i odebraæ dyplom. Na ulicy spotka³em docenta Konopkê. Jego grupa tak¿e mia³a pecha na granicy i dopiero po sprawdzeniu dokumentów w wiêzieniu w ¯ywcu pojechali do domu. Chodzi³ jeszcze w pasiakach. Sypia³ u kolegi obozowego, a jada³ raz dziennie w darmowej kuchni prowadzonej przez
siostry El¿bietanki. Cieszy³ siê jednak bardzo, bo przed paroma dniami w Wieliczce odnalaz³ ¿onê. By³a w³aœnie po operacji woreczka ¿ó³ciowego. Spotka³em te¿ doktora Popka, doktora Feikla, doktora Tadeusza Wójcika, a nawet
doktora Fr¹czka z Kolbuszowej. On zosta³ w lutym 1943 r. zwolniony z GrossRosen do domu.
W³aœciwie przez wiele tych lat, gdzie cz³owiek siê obróci³ spotyka³ kolegów obozowych. G³ogowskiego, Sztabê, Bernadzikowskiego, Fiszera, Olszynê, Dzieduszyckiego, Dziadusia, Majewskiego, Drabka, Dzierwê, Kisielewiczów, Sikorê i wielu wielu innych. Dziœ wielu z nich ju¿ nie ma. Zrozumia³em
z czasem, jak bardzo z¿yliœmy siê przez tamte wspólne z³e lata. Zdarza³o siê,
¿e kolega do kolegi jecha³ przez pó³ Polski, aby tylko kilkanaœcie minut porozmawiaæ. Wielu mnie odwiedza³o, bezinteresownie. Potrzebowaliœmy tej
bezinteresownej przyjaŸni bardzo, tym bardziej, ¿e ¿ycie wówczas nie g³aska³o i nie by³o ³atwe. Ale to nas nie przera¿a³o, powiedzia³bym mobilizowa³o
oraz zachêca³o do pracy, której wówczas tak bardzo by³o potrzeba. Jedno tylko przez te lata mieliœmy pragnienie – bo œwiat zbyt obojêtnie przeszed³ wobec hitlerowskiego ludobójstwa – aby ¿ycie milionów pomordowanych nie
posz³o na marne, aby zjawisko zbrodni prawie bezkarnie dokonanej nie powtórzy³o siê ju¿ nigdy!
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