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Szanowni Czytelnicy, 
z przyjemnością przekazujemy drugi numer czasopisma Niderlandystyka Interdyscyplinarnie. Zawiera on 
kompletny przekład wojennych wspomnień Holendra Keesa Borstlapa, będący rezultatem projektu tłu-
maczeniowego, realizowanego w latach 2013-14 na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Zapiski z notatników Keesa Borstlapa dokumentują doświadczenia robotnika przymusowego, który zo-
stał wysłany do pracy w Niemczech w ostatniej fazie drugiej wojny światowej, a także relacjonują jego 
podróż powrotną do Holandii - wielotygodniową tułaczkę po zniszczonej, tuż powojennej Europie. 

Dzienniki ukazywały się cyklicznie od 1947 roku na łamach lokalnej gazety holenderskiej. Następnie, dzięki 
staraniom syna autora, Henka Borstlapa, zostały wydane w 2010 roku także w formie książkowej, pod tytułem 
Tussen wielen en prikkeldraad, czyli „na kolejowym szlaku i za drutem kolczastym”, nawiązując tym samym 
bezpośrednio do okresu spędzonego przez Keesa Borstlapa w na robotach przymusowych w Niemczech. 

Polskie tłumaczenie wspomnień Borstlapa ukazało się w 2014 roku pod tytułem „Z dziennika holender-
skiego robotnika przymusowego”, ale z różnych powodów objęło jedynie tę część zapisków, która dotyczy 
przeżyć Autora na obecnym terytorium Polski. Dopiero dzięki aktualnemu numerowi NI można się po 
raz pierwszy zapoznać z przekładem całości oryginalnego tekstu: zawiera on także te fragmenty, które nie 
zostały ujęte w wersji papierowej. 

Inicjatorką przekładu i koordynatorką działań tłumaczeniowych studentów niderlandystyki była  
dr hab. Bożena Czarnecka. Dokonała ona również redakcji, uspójnienia i korekty tekstu, będącego dziełem  
kilkunastoosobowego zespołu tłumaczy. Przed publikacją tekst został gruntownie przejrzany; nie tylko 
zostały usunięte dostrzeżone drobne usterki, ale uzupełniono komentarze w formie przypisów, dotyczące 
najczęściej kwestii realioznawczych oraz translatorycznych. Tłumacze starali się utrzymać specyficzny 
charakter pierwowzoru, czyli pospiesznych zapisków, nierzadko powstających w mało sprzyjających oko-
licznościach i z konieczności jedynie w niewielkim stopniu przykładających wagę do stylistycznego cyze-
lowania poszczególnych sformułowań.



Dzienniki Keesa Borstlapa stanowią bez wątpienia ciekawe świadectwo tamtych dni, opisując to 
wszystko, co dla Autora było wtedy najważniejsze. Poszczególne wpisy przekazują nie tylko nastro-
je wśród ludzi zwożonych z całej Europy i zmuszanych do pracy na rzecz niemieckiej gospodarki, ale 
i wśród samych Niemców, coraz bardziej świadomych klęski III Rzeszy. Poza tym warto przekonać 
się, jak z perspektywy Autora wyglądały działania wojenne (ofensywa wojsk radzieckich), a także, ja-
kie (niekiedy zaskakujące) obserwacje z polskich miast i miasteczek znalazły się w jego zapiskach. 

Jesteśmy wdzięczni panu Henkowi Borstlapowi, że zdecydował się podjąć współpracę nad przekładem 
rodzinnego dokumentu z Katedrą Filologii Niderlandzkiej UWr.: dla licznej grupy tłumaczy z grona stu-
dentów przełożenie tego rodzaju tekstu okazało się zupełnie nowym doświadczeniem. Poza tym dzięki 
pomocy i uprzejmości p. Borstlapa w najnowszym wydaniu „Z dziennika…” mogły zostać wykorzystane 
materiały ilustracyjne (fotografie i rysunki) z archiwum rodzinnego. 

Serdecznie zapraszamy do lektury!
Redakcja NI

WPROWADZENIE 
napisane przez Henka Borstlapa, syna Autora 
 

W Holandii, na północny zachód od Amsterdamu, znajduje się obszar z licznymi zakłada-
mi przemysłowymi. Leży tam również wieś Krommenie, gdzie przed wojną i częściowo 
podczas niej (1940-45) duża część pracującej ludności była zatrudniona w fabrykach kon-
serw, tkalniach i fabryce linoleum. Chociaż ten region bezpośrednio nie ucierpiał wskutek 

działań wojennych, to ludność była systematycznie karana przez Niemców za strajki pracownicze czy też 
akty ruchu oporu. Schwytane osoby bywały niekiedy na miejscu rozstrzeliwane lub wysyłane do obozów 
w Niemczech. 

I tak 16 grudnia 1944 roku mieszkańców Krommenie zaskoczy-
ła łapanka, którą przeprowadzili żołnierze armii niemieckiej pod 
dowództwem osławionej żandarmerii polowej (Feldgendarmerie), 
a podczas której wyłapywano mężczyzn pomiędzy siedemnastym 
a czterdziestym rokiem życia. 

Mój ojciec, Kees Borstlap, był jedną z ofiar. Razem z pięćdziesię-
cioma siedmioma osobami został przewieziony przez okupanta do 
Niemiec, gdzie miał pracować jako robotnik przymusowy (w ra-
mach Arbeitseinsatz).

Po kilkudniowym pobycie w pobliżu Hamburga mojego ojca wraz 
z ośmioma towarzyszami wysłano na Dolny Śląsk. Gdy przebywali 
w okolicy Głogowa, zmuszono ich, w związku z szybko postępu-
jącą ofensywą wojsk radzieckich (operacja wiślańsko-odrzańska), 
do kopania okopów na pobliskim obszarze działań frontowych. 
Byli tam narażeni na całodzienne ostrzeliwania przez artylerię 
i samoloty myśliwskie; sytuacja zrobiła się tak niebezpieczna, że 
postanowili zbiec. Ucieczka powiodła się i zbiegowie trafili ostatecznie do Freystadt (obecnie Kożuchów), 
gdzie w piwnicy ratusza doczekali przyjścia Rosjan. Po krótkim okresie pracy w rosyjskich prowizorycz-
nych szpitalach polowych pozwolono im wyruszyć w podróż do domu. 

Przez Polskę i Rumunię udali się pociągiem do Odessy, miasta portowego w ówczesnym Związku Ra-
dzieckim. Po pewnym czasie popłynęli stamtąd statkiem do francuskiej Marsylii i pociągiem wrócili do 
Holandii.



Mój ojciec przeżycia ze swej pełnej przygód podróży zanotował w kilku marnych zeszycikach, a po po-
wrocie do domu opracował te zapiski w formie osobistego dziennika. Zostały do nich dołączone foto-
grafie i kartki pocztowe, a całość mój ojciec opatrzył tytułem „Tussen wielen en prikkeldraad”, co można 
przełożyć jako „Na kolejowym szlaku i za drutem kolczastym”.

W 1947 roku ów dziennik ukazywał się we fragmentach na łamach lokalnych i regionalnych tygodników. 
Wykorzystując możliwości cyfrowe, wiosną 2010 roku zestawiłem z wycinków prasowych książkę. Dwa-
dzieścia wydrukowanych egzemplarzy przeznaczyłem dla moich dzieci i wnuków na rodzinną pamiątkę 
oraz dla kilku miejscowych bibliotek. 

W 2011 roku pewna studentka w ramach swoich studiów dziennikarskich podążyła śladami mojego ojca, 
kierując się zapiskami z dziennika. Przez kilka tygodni przebywała między innymi na Dolnym Śląsku. 
Spotkała tam kilku historyków, którzy okazali spore zainteresowanie tym, co mój ojciec napisał o swoim 
pobycie na tych terenach. 

Faktem jest, że podczas wojny historiografia na tym obszarze nie mogła się rozwijać. Dlatego ba-
dacze wyrazili chęć zapoznania się z polskim tłumaczeniem książki dla potrzeb udokumentowania 
wojennej przeszłości regionu. 

Gdy się o tym dowiedziałem, próbowałem zarówno w Holandii, jak i w Polsce znaleźć instytucje, które 
byłyby gotowe ponieść koszty tłumaczenia, ponieważ dla mnie jako osoby prywatnej byłoby to zbyt uciąż-
liwe. Moje usiłowania nie przyniosły jednak rezultatu i w chwili, kiedy niemalże pogodziłem się z niepo-
wodzeniem, okazało się, że kierownictwo Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
z którym wcześniej nawiązałem kontakt, było skłonne pomóc w rozwiązaniu tej sprawy.

W rezultacie zespół studentów niderlandystyki z różnych lat, pod pieczą dr Bożeny Czarneckiej, zdecydował 
się zmierzyć z przekładem dziennika na język polski. W tej chwili tłumaczenie zostało już wydane. Przy oka-
zji otrzymało ono nowy tytuł, a mianowicie „Z dziennika holenderskiego robotnika przymusowego”. 

Mój ojciec był jedną z wielu osób, które podczas drugiej wojny światowej doświadczyły tułaczego życia, 
ale zarazem jedną z niewielu, które prowadziły wówczas dziennik. Dzięki temu czytelnik jego opowieści 
może przekonać się, jak nieoczekiwanie może się zmieniać życie zwykłego człowieka.

Za godne pochwały uważam, zważywszy zwłaszcza na to, jaka jest dzisiejsza młodzież, że studenci ze-
chcieli się przyczynić do zachowania tej opowieści. 

Dla wszystkich osób bezinteresownie współpracujących przy tłumaczeniu, mam słowa najwyższego po-
dziękowania i uznania; w kolejności alfabetycznej są to:

Aneta Aksamitowska, Kamil Bałuk, Bożena Czarnecka, Marta Długowska, Igor Erdmański, Hanna Godek, 
Katarzyna Gorczyca, Daria Kotowicz, Łukasz Kozak, Adriana Marek, Adam Musiał, Olga Niziołek, Agata 
Pikulska, Małgorzata Piwko, Tomasz Ploch, Katarzyna Szumilas, Emilia Traczyk, Katarzyna Tryczyńska, 
Agnieszka Urniaż, Barbara Zalewska. 

Henk Borstlap, Heerenveen, Holandia. 
E-mail: bravehendrik@upcmail.nl

Listopad 2014
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Nadchodzi dowódca szwabskiej bandy razem z Westrą, burmistrzem należącym do NSB2. Ważniak 
wygłasza przemówienie, a Westra jest tak „uprzejmy”, że nam je tłumaczy. Mówi, że to my odpokutujemy 
teraz za zamachy ruchu oporu na linie kolejowe. W Niemczech mamy mieć lepiej niż w Holandii. Dopiero 
co otrzymał list od inżyniera z Rotterdamu z podziękowaniami za to, że go złapano. Inżynier ma teraz trzy 
pokoje do dyspozycji i każdego tygodnia dostaje sto papierosów. Oczywiście nikt w to nie wierzy! 

Pada komenda „Mach die Strasse frei” i tłum się cofa.
Pod ostrym dozorem docieramy, przechodząc przez plac Oranjeplein i ulicę Hogendorpstraat, do 

tamy Noordervaardijk, gdzie już czeka na nas wielki aak3. Jeszcze przez chwilę rozglądamy się po tak do-
brze nam znanym otoczeniu i zastanawiamy się, kiedy i jak uda nam się to wszystko zobaczyć ponownie. 
Jeden za drugim znikamy w wąskiej dziurze, wejściu do wnętrza niewolniczego statku.

Na aaku

Gdy jesteśmy już w ładowni, przynajmniej jedna rzecz dostarcza nam satysfakcji: liczono na znacz-
nie większy połów. Zajmujemy miejsca wzdłuż ścian; szybko zatrzaśnięto luki, więc siedzimy w komplet-
nych ciemnościach. A chwilę potem odpływamy.

Zapalamy zapalniczki i świeczki, patrzymy na siebie nawzajem. Zewsząd zaczynają dobiegać opo-
wieści, jak tu trafiliśmy. Od czasu do czasu słychać okrzyk: „O, to ty też tutaj jesteś!” Dość szybko pojawia-
ją się żarty, mimo że większość siedzi z dosyć ponurymi minami.

Kilku chłopaków powtarza raz jeszcze słowa niemieckiego oficera i burmistrza Westry. Improwi-
zują, a ich przemowy ociekają sarkazmem i wisielczym humorem. Zarówno Dorus Filmer jako oficer, jak 
i Klaas de Wit jako Westra, muszą potem te wystąpienia jeszcze wielokrotnie powtarzać.

Jedno jest pewne, nie złamali nas, chociaż większość z nas śpiewa ze łzami w oczach i ze ściśniętym 
gardłem. Panuje taki nastrój, że nasi strażnicy schodzą na dół, żeby sprawdzić, czy czasem nie pijemy 
alkoholu. Ale nie, ani kropli. Zaczynamy jednak odczuwać pragnienie i udaje nam się wyprosić od nich 
wiadro wody. Wielu z nas tego dnia po raz pierwszy cokolwiek zjadło.

Po pewnym czasie aak zatrzymuje się. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. W miarę możliwości próbujemy 
zasnąć i chociaż leżymy na twardej podłodze, większość z nas jest tak wyczerpana, że po jakimś czasie 
udaje się nam mimo wszystko zasnąć. 

Gdy w niedzielę rano budzimy się, wciąż jesteśmy zacumowani przy moście Kooger, który 
w wyniku działań ruchu oporu jest nieczynny. Przy tnącym wschodnim wietrze musimy zała-
twiać się za burtę. 

O siódmej most się otwiera i płyniemy do Zaandam, gdzie przy śluzie udaje się nam jeszcze 
przekazać kilka listów.

Za zakolem Kanału Morza Północnego (Noordzeekanaal) schodzimy na ląd. Po godzinie załatwiają 
jakąś sprawę i płyniemy do nabrzeża Handelskade w Amsterdamie, a potem znowu dalej, i tak przez cały 
dzień, tam i z powrotem. Nie wiedzą pewnie, gdzie mają nas zostawić. Kwadrans po czwartej dobijamy do 
nabrzeża Surinamekade, gdzie dostajemy siano do aaku, jest to już sporym udogodnieniem. Znajdujemy 
też kanister z rodzajem oleju opałowego i z puszki i kawałka liny robimy lampę. Mamy teraz oświetlenie 
jak we własnym domu. 

Tej nocy wspaniale nam się śpi na świeżym sianie. A w poniedziałek rano dostajemy zupę z głównej 
kuchni. O drugiej po południu przenoszą nas do wielkiego magazynu bananów należącego do K.N.S.M.4 

2  Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB), Ruch Narodowo-Socjalistyczny w Ho-
landii - partia o ideologii nacjonalistyczno-faszystowskiej, działająca w latach 1931-1945; w czasie wojny 
kolaborowała z Niemcami. Jej liderem był Anton Mussert. 
3  Aak – rodzaj płaskodennego statku, używanego w żegludze śródlądowej. 
4  K.N.S.M - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, czyli Królewskie 
Niderlandzkie Towarzystwo Parowcowe, holenderski armator działający w latach 1856-1981, 
z siedzibą w Amsterdamie. 

Sobota 16 grudnia 1944 
Obława

W Krommenie1 przez cały dzień panowało napięcie. Niemal w każdej rodzinie trzeba było kogoś 
ukryć. Tego dnia niemiecki but odcisnął głęboki ślad na społeczności naszej wioski. 

Około godziny piątej po południu, gdy praktycznie zniesiono blokadę wsi, każdy, kto nie ucierpiał, 
wychodzi na zewnątrz. Wielu podąża do szkoły Noorderschool, dokąd odeskortowano ofiary łapanki. 
W szkolnym budynku, do którego wprowadzono mnie jako jednego z ostatnich, panuje wielkie zamiesza-
nie. Wszyscy próbują uchronić się przed niebezpieczeństwem, załatwiając stosowne papiery, ale udaje się 
to tylko nielicznym.

Na osobę dostajemy cały bochenek żołnierskiego chleba, porządny kawał kiełbasy, pół kostki 
margaryny oraz sześć papierosów marki Consi. Zaproponowano nam także zupę, ale większość nie jest 
w stanie nic przełknąć. Zdesperowane żony i dziewczyny próbują jeszcze porozmawiać z mężczyznami. 
Przynoszą suche ubrania, chleb, koce itd.; gdy zapada zmrok, pada rozkaz „Na dwór”. Przy tej okazji po 
raz pierwszy słyszymy słowa, które w przyszłości będziemy jeszcze przeklinać: „Loos! Loos”, czyli „Jazda, 
naprzód! Szybciej”.
Stoimy w szeregu, sześćdziesięciu mężczyzn w wieku od siedemnastu do czterdziestu lat. Każdy ze swoją 
własną opowieścią. Jeden miał już przyszykowaną walizkę, tak jakby wybierał się na wakacje, drugim 
wstrząsają mocne dreszcze, ponieważ przez dłuższy czas stał w wodzie, a innych z kolei zdradziło niekiedy 
dziecko lub przypadek. 

1  Krommenie – wieś w gminie Zaanstad (prowincja Holandia Północna). [Wszystkie przypisy 
pochodzą od zespołu tłumaczy].
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W składzie bananów

Ogromne magazyny, w których nas ulokowano, ciągną się jeden za drugim.
Jesteśmy pierwsi i od razu zabieramy się za porządki, tak by zaraz móc położyć się spać. Jest sporo 

siana i można nawet zapalić światło elektryczne, ale jest tu przeraźliwie zimno, bo nie ma ogrzewania. 
Wieczorem dostajemy chleb z kaszanką i udaje się nam przekazać liścik na zewnątrz. 

We wtorek rano spotyka mnie wielkie zaskoczenie - oto przed bramą stoi moja szwagierka z waliz-
ką pełną różnych rzeczy. Po południu odwiedza nas tutaj mój syn z kilkoma kobietami; dostajemy dziesięć 
minut na rozmowę. Później nie będzie to już dozwolone.

W środę 20 grudnia dociera transport z Bergen. Najczęściej są to ludzie, których złapano podczas 
wypraw po ziemniaki; niektórzy z nich są boso.

Wieczorem wielkie święto Sinterklaas5. Przyjeżdża samochód z fabryki puszek Ver. Blikfabriek 
z paczkami od dyrekcji dla personelu; swoje paczki podało również sporo żon, tak więc niemal każdy ma 
coś do rozpakowania. Wielu pali, a to już jest trudne do zniesienia. 

W czwartek rano dostajemy kawę, w południe stamppot6, czerwoną kapustę, ziemniaki i próbuje-
my po raz pierwszy, a zarazem ostatni, przyszłą narodową potrawę, czyli buraka cukrowego. Po południu 
przychodzi kolejny transport z regionu Westland, znalazł się w nim nawet młody duchowny. Jest również 
i jeden esesman, musimy więc być ostrożni.

W piątkowy ranek 22 grudnia wszyscy stają w szeregu; liczenie i jeszcze raz liczenie. Uciekło sied-
miu ludzi. Było to kilku czarnorynkowych handlarzy w skórzanych kurtkach, którzy grywali w karty na 
pieniądze; na stole leżało i trzysta guldenów. Udało im się przekupić straże. Ale dla nas nie była to zmiana 
na lepsze. Wszystko ulega zaostrzeniu. Młody oficer, który tutaj dowodzi, nie panuje nad sytuacją, zwłasz-
cza gdy po południu następnego dnia przybywa dwa tysiące osób z Goerre i Overflakkee.

Okupanci narobili tam spustoszenia; zabrali wszystkich w wieku od szesnastu do sześćdziesięciu 
lat. Dziesięciu policjantów, którzy chcieli przeprawić się na drugą stronę, do żołnierzy brytyjskich, złapa-
no i powieszono na oczach ich rodzin.

W środku składu ustawiono ciężki karabin maszynowy i panuje teraz straszny rozgardiasz. Szkopy 
łażą i wrzeszczą. Oddano nawet kilka strzałów w powietrze. W rezultacie jest trzech rannych.

Wieczorem opuszcza nas kilku ludzi z fabryki puszek; udało się im zdobyć zwolnienie. 
Następnego dnia panuje nerwowe podniecenie; dzisiaj już na pewno wyruszamy. Chorzy trafiają 

do lazaretu. Dostajemy coraz więcej chleba; nie wiemy, gdzie mamy go przechowywać.
Zelandczycy śpiewają przez cały dzień psalmy, a popołudniami odprawiane są dwa nabożeństwa, 

jedno dla katolików, a drugie dla protestantów.
Po południu, o godzinie piątej, w przededniu świąt Bożego Narodzenia, opuszczamy Amsterdam. 

Przez IJselmeer do Kampen

W noc bożonarodzeniową przeprawiamy się małymi łodziami, upchani niczym śledzie w beczce, 
przez IJselmeer. Wspaniała pogoda i na szczęście spokojne morze. Tuż przed Kampen słyszymy, jak ka-
wałki kry z IJsel szorują o dno naszej łódki. Po przybyciu do Kampen tłoczymy się, tysiąc pięciuset męż-
czyzn, w pomieszczeniu, gdzie może przebywać co najwyżej pięćset osób.

Kolejny dzień, 25 grudnia, jest jednym z najgorszych dni, które przychodzi nam tu przeżyć. Bez-
senna noc, koszmarnie zimno. Siedzimy i leżymy obok siebie, bez ciepłego posiłku czy picia. Trudno bę-

5  Holenderskie mikołajki, popularne święto, obchodzone 5 grudnia; są z nim powiązane bogate tradycje.
6  Stamppot – tradycyjne danie holenderskie, składające się z tłuczonych ziemniaków i warzyw 
(w różnych wariantach).

dzie zobaczyć coś, co przebije obrazek z zamarzniętego W.C. Gest towarzyszący pozdrowieniu „Hou zee”7, 
określa mniej więcej wysokość tego, co się tam nagromadziło.

Podejmowane są ostatnie próby zdobycia zaświadczeń o niezdolności do pracy, ale udaje się to 
zaledwie kilku osobom.

Jesteśmy szczęśliwi, kiedy o godzinie siódmej opuszczamy koszary. Idziemy przez Kampen. Miesz-
kańcy zmierzają do swoich rodzin, a tu i tam, przez szpary w firankach, widzimy przebłyskujące światła, 
oznakę obchodzonych świąt Bożego Narodzenia. Podążamy na stację, gdzie czekamy, stojąc przez go-
dziny na zimnie, pod ostrym nadzorem. Mamy wspaniały widok na Kampen, z jego bielonymi bramami 
w świetle księżyca.

W końcu nadjeżdża pociąg i wsiadamy do niego w tysiąc pięćset osób. Na szczęście podróżujemy 
w wagonach osobowych, ale wygodnie oczywiście nie siedzimy. 

Opuszczamy Holandię 

Pociąg rusza i jedziemy przez podtopiony rejon IJsellinie. Mijamy Zwolle i Groningen, a następne-
go dnia, wcześnie rano, przekraczamy niemiecką granicę w Nieuwerschans. Jeszcze na terytorium Holan-
dii wyrzuciliśmy dwa nieofrankowane listy, które szybko zostały dostarczone do Krommenie. Chylę czoła 
przed pocztą.

Również za granicą wszystko stoi pod wodą, a wiele wiosek przypomina te z okolic Groningen. 
Dzieci jeżdżą na łyżwach. Dobiegają nas dźwięki kościelnych dzwonów. Tego znajomego brzmienia już od 
dłuższego czasu w Krommenie nie słyszeliśmy. Domy tutaj są jeszcze z cegły; dostrzegamy liczne młyny 
z dodatkowym małym amerykańskim wiatrakiem na szczycie.

Jedziemy później przez lasy i widzimy uciekające jelenie, zające i bażanty.
Zatrzymujemy się w Oldenburgu. Usychamy z pragnienia, ale wszystko jest zamarznięte i od Kam-

pen nie dostaliśmy już ani kropli wody. Na peronie rozdają jeszcze kilka dzbanów kawy i nieco jabłek, ale 
to nic na tysiąc pięciuset mężczyzn.

W naszym wagonie nie ma W.C., ale ktoś dobrowolnie oferuje swój garnek i w ten sposób ta deli-
katna kwestia zostaje rozwiązana.

Po godzinnym opóźnieniu pociąg wyrusza w kierunku Bremy. Wszystko jest zbombardowane, ale 
mosty są nietknięte. Sama Brema zmieniła się w ruinę.

Robi się ciemno. Pociąg przejeżdża przez piękną okolicę; księżyc zaczyna świecić i wszystko jest 
ośnieżone. Mamy wspaniały widok. Wszędzie wzdłuż torów ciągną się leje po bombach zrzuconych przez 
RAF. Przyjeżdżamy do Vendel pod Hamburgiem, gdzie spędzamy noc w zimnym pociągu.

Trzy dni w Hamburgu

Następnego ranka o siódmej wysiadamy i po półgodzinnym marszu docieramy do Hamm. Na try-
bunach dużego toru wyścigowego urządzono tam obóz. Dwustu pięćdziesięciu mężczyzn ma pracować 
w Hamburgu w żegludze śródlądowej. Prawie wszyscy mężczyźni z Krommenie udają się tym transpor-
tem.

Prowadzeni przez dwóch urzędników z biura pracy w Hamburgu wyruszamy pieszo w drogę. Czte-
ry i pół godziny idziemy z wszystkimi bagażami, mijając zbombardowane i spalone dzielnice mieszkanio-
we. To komiczny widok, gdy się widzi taki wspaniały, sześciopiętrowy budynek, z którego zostało tylko 
sześć kuchenek wiszących na ścianie. 

Wciąż brakuje wody, również tutaj wszystko jest zamarznięte lub zepsute. Około czwartej dociera-
my do Hamburga St. Pauli, gdzie w licznych małych kafejkach możemy w końcu ugasić pragnienie. Od 
mieszkanek Hamburga dostajemy jabłka.

Naszą uwagę zwraca fakt, że, wbrew temu, co twierdzą Niemcy, pomiędzy ruinami stoją nienaru-
szone kościoły.

7  Powitanie używane przez członków NSB, odpowiednik niemieckiego „Heil Hitler”. 
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Prowadzą nas do hotelu dla marynarzy (Unterkunftsheim), gdzie od czasu do czasu szyprowie 
zgłaszają się po załogi. Cóż za przepych, łazienka z trzydziestoma umywalkami, z gorącą i zimną wodą. 
Mycie i szorowanie bez ograniczeń! Ogrzewana sypialnia z materacami sprężynowymi!

Nie mamy już wojskowego nadzoru i możemy swobodnie wychodzić do miasta, co jest dla 
nas wielką ulgą

Wcześnie do łóżka, a w nocy o wpół do trzeciej alarm przeciwlotniczy i pędem do schronu. To 
bunkier wielkości pałacu na Dam w Amsterdamie. Mury mają sześć metrów grubości, mieści się tutaj 
ponad piętnaście tysięcy osób. Hamburczycy biegają tam, obładowani bagażami, średnio trzy razy w ciągu 
dnia. Nawet maluchy w wieku trzech lat mają plecaki. Bunkier został już sześć razy trafiony, ale praktycz-
nie tego nie widać. 

Na bunkrze stoi szesnaście dział artylerii przeciwlotniczej. Mieszkańcy Hamburga ledwie odwa-
żają się kąpać swoje dzieci, gdyż w każdym momencie mogą spodziewać się ataku lotniczego. Chociaż są 
porządnie ubrani, wyglądają marnie, mają worki pod oczami. Dwa lata temu podczas wielkiego bombar-
dowania zginęło trzysta pięćdziesiąt tysięcy osób i wciąż są ulice, których jeszcze nie posprzątano.

Następnego dnia zwiedzamy Reeperbahn, popularne, szczególnie wśród marynarzy, centrum roz-
rywki w czasach pokoju; teraz stoi tu tylko kilka zabiedzonych kramików. Często przychodzą tutaj szypro-
wie, by zamustrować chłopaków. Zabierają ze sobą mniejsze i większe grupki.

Wciąż można tu sporo kupić, na przykład w każdej ilości są do nabycia zatrzaski krawieckie. Bom-
bardowane miasta próbuje się udobruchać dodatkowymi przydziałami. Poradzono nam odwiedzić Winc-
kelstrasse; pomyśleliśmy, że jest tam pełno sklepów8. Po długich poszukiwaniach odnajdujemy pośród 
ruin ulicę z niepozornymi furtkami na początku i na końcu. Na samej ulicy znaleźć można jedynie kobie-
ty wysiadujące w witrynach, jest ich około czterystu. Co za blamaż. I pomyśleć, że o drogę do Winckel-
strasse pytaliśmy tak wielu przechodniów! 

Ogromny i wspaniały ratusz w stylu renesansowym wciąż stoi nieuszkodzony w centrum miasta; 
tylko okna ma zamurowane.

W sobotę 30 grudnia grupka trzynastu mężczyzn opuszcza Hamburg. To już właściwie ostatni 
z mieszkańców Krommenie. O dziewiątej wsiadamy do pociągu do Głogowa (Glogau) na Śląsku.

Przez trzy dni przeżyliśmy jedenaście alarmów przeciwlotniczych.

Z Hamburga do Głogowa

Kolejką docieramy na dworzec główny, zaraz potem rusza pociąg do Berlina. Całą noc jedziemy 
na stojąco w lodowatym wagonie, a o siódmej dojeżdżamy do Bahnhoff Am Zoo. Straszliwie zniszczony. 
Wszędzie przeciąg. Z Berlina do Głogowa (Glogau) jest już niedaleko. Koleją podmiejską udajemy się do 
Schleziches Bahnhoff, a stamtąd rozkosznie ogrzewanym pociągiem do Żagania (Sagan).

Wspaniały pagórkowaty krajobraz z wieloma lasami. Przejeżdżamy przez Frankfurt nad Odrą, 
mijamy Sassnitz9 oraz Bieniów (Benau) i docieramy do Żagania. Prawdziwe miasto bogatych chłopów. 
Wokół pola żyta i pszenicy. W poczekalni uważnie się nam przyglądają; jak się coś zamówi, udają, że nie 
słyszą. Po dwóch godzinach czekania wyruszamy okropnym pociągiem osobowym do Głogowa.

Docieramy tam o wpół do szóstej i musimy jeszcze półtorej godziny iść. Zapadamy się po kolana 
w śniegu. Przemarznięci i śmiertelnie zmęczeni dochodzimy do Nosocic (Urstetten)10, gdzie mamy praco-
wać w stoczni. Obozu pracy, ogrodzonego drutem kolczastym, pilnuje tzw. Werkschutz, straż zakładowa, 
są to najczęściej częściowo niepełnosprawni i niezdatni do służby wojskowej żołnierze.

Spodziewano się nas dopiero 3 stycznia. Dostajemy nieogrzewany i niemal pusty barak. Czujemy 
się niezmiernie nieszczęśliwi.

8  „Winckel” w nazwie ulicy przypomina brzmieniem niderlandzkie słowo „winkel”, oznaczające „sklep”. 
9  Najprawdopodobniej chodzi o Jessnitz (Jasienica Gubińska). 
10  Nosocice to obecnie dzielnica mieszkaniowa Głogowa.

Teraz jednak do głosu dochodzi międzynarodowa solidarność. Włosi przynoszą wiadro piwa, 
Francuzi przychodzą z wiadrem zupy, od Serbów dostajemy trochę soli. Zewsząd pomocne dłonie. Roz-
palamy w piecu i układamy siano na pryczach, co szybko pozwala nam poczuć się tu nieco lepiej. Jest 
wieczór sylwestrowy i moje urodziny. Koniecznie chcę wytrzymać do północy, ale o wpół do jedenastej 
dosłownie padam ze zmęczenia i zasypiam.

Nowy Rok w Głogowie

W noworoczny poranek wstajemy o ósmej rano i życzymy sobie szczęśliwego nowego roku, śmie-
jąc się przy tym przez łzy. Rosyjscy robotnicy przynoszą do naszego baraku szafy ubraniowe. Dostajemy 
chleb, sztuczny miód i masło. Francuzi zapraszają nas na popołudniowy koncert, zorganizowany przez 
francuskich jeńców wojennych.

Cudowne popołudnie; sześcioosobowy zespół, wspaniały śpiewak operowy, młody, delikatny te-
nor à la Tino Rossi i para prawdziwych francuskich klaunów. I co za międzynarodowa publiczność! Jeste-
śmy tutaj pierwszymi Holendrami i wszędzie pytają nas o stan walk w Holandii. Tego dnia szkicuję jakieś 
dwadzieścia mapek naszego kraju z przebiegającą pośrodku linią frontu. Wieczorem wcześnie do łóżka, 
ponieważ jutro rozpoczyna się praca.

W stoczni „Urstetten”

Nosocice (Urstetten) to niewielka wioska, która wyrosła pod Głogowem. Stocznia, gdzie mamy 
pracować, jest własnością Schlesische Dampfer Comp. Statki tej spółki, w sumie pięćset siedemdziesiąt 
trzy jednostki, pływają po wodach niemieckich. Przed wojną te statki, z czerwono-biało-czerwonym pa-
skiem okalającym komin, można było zobaczyć w dużych miastach Holandii. W normalnych czasach 
stocznia była stocznią remontową, w której od czasu do czasu budowano jakiś statek. Jest przestarzała, ale 
ponieważ leży na wschodzie, Niemcy dostawili na początku wojny kilka dużych hal montażowych. Teraz 
są tu robione elementy do łodzi podwodnych.

W stoczni pracuje około sześciuset pracowników, z których czterystu to robotnicy przymusowi 
i jeńcy wojenni. Wśród obcokrajowców są Francuzi, Polacy, Włosi, Serbowie, Czesi, Rosjanie, Holendrzy 
i nawet czterdziestu Chińczyków. Kobiet jest tu niewiele, jedynie dwadzieścia Rosjanek i trzydzieści Nie-
mek. Robotnicy niemieccy, na przykład kowale, stolarze i hydraulicy z okolicznych wiosek, są w dużej 
mierze swoimi własnymi szefami. Ich zakłady zostały pozamykane, a oni, pod przymusem, zatrudnieni 
w stoczni.

O dziewiątej rano straż zakładowa zabiera nas z baraku i prowadzi do majstra. Jesteśmy tutaj spi-
sywani i za każdym razem, gdy notowane jest jakieś nazwisko, śmiejemy się w duchu z tego, co Niemcy 
wyprawiają z holenderskimi nazwiskami.

Każdy dostaje swoje zadanie i zabieramy się do działania. Robota nie jest tu zbyt ciężka, a wielu 
więcej śpi, niż pracuje. Ja sam mam nadzwyczajne szczęście. Z pewnym Niemcem, porządnym chłopem, 
wykonuję różnorakie niewielkie naprawy na statkach, które tu stoją unieruchomione przez lód. Jeśli za-
dbam o to, by mieć w ręce młotek, mogę iść, dokąd chcę. Tylko że jest dosyć zimno, a większość musi 
pracować na dworze, gdzie panuje mróz od -10 do -24 stopni. 

Praca trwa od siódmej do dziewiątej rano, później od wpół do dziesiątej do pierwszej i na koniec 
od wpół do drugiej do wpół do piątej. Zatrudnieni  halach montażowych, gdzie można palić światło, sie-
dzą w robocie do wpół do siódmej. 

Już pierwszego dnia sami Niemcy ostrzegają mnie, że w stoczni pracuje trzynastu nazistów i że 
powinienem na nich uważać.

Okropnie dużo się tutaj kradnie i często robi lewe fuchy. Chociaż obiecano nam złote góry w kwe-
stii ubrań roboczych itd., to dostajemy jedynie rękawiczki ze sznurka papierowego. Większość obcokra-
jowców wygląda jak chodzące strachy na wróble.
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Każdy Niemiec pracuje z pięcioma, siedmioma obcokrajowcami i gdy tylko wychodzi, wszyscy 
odkładają robotę na bok. Pewnego razu zdarzyło się, że przy obiedzie zabrakło jednego z naszych. Przy-
szedł dopiero wtedy, gdy wracaliśmy do pracy; spał i nawet nie usłyszał gwizdka. 

Życie w baraku

Proszę sobie wyobrazić drewnianą szopę, szeroką na pięć, sześć metrów i na dziesięć metrów dłu-
gą, z kilkoma oknami z przodu i z tyłu. To jest nasze lokum w obozie. 

Po jednej stronie stoją dwie prycze, ustawione jedna na drugiej, a naprzeciwko parę szaf na ubra-
nia; pomiędzy nimi kilka stołów i ławek, a na środku murowany piec kaflowy, który daje wspaniałe cie-
pło, ale nie nadaje się do gotowania itp. Węgla dostajemy tyle, ile potrzebujemy, więc nigdy nie musimy 
siedzieć tu w chłodzie, a to już wiele znaczy. 

Ściany są gołe i niepomalowane. Nasi zagraniczni towarzysze przebywają tu już od lat i mogli 
ozdobić swój home obrazkami itd., ale teraz w Głogowie nie można już nic dostać.

U nas jest więc pusto. Podobnie sprawa wygląda z przedmiotami codziennego użytku. Cały nasz 
inwentarz to dwa sfatygowane wiadra i duża miska z wgnieceniami. Kiedy rano wstajemy, to kolejno: roz-
palamy w piecu, zamiatamy barak oraz przynosimy kilka wiader wody i dzban kawy. Po kolei myjemy się 
w misce, a potem jemy. O wpół do dziesiątej znowu przynosimy kawę, a po południu obiad. Wieczorem 
po kolacji przychodzi czas na duże zmywanie.

W holenderskim pojęciu racje żywieniowe są tutaj dość wysokie; otrzymujemy dwa i pół kilogra-
ma chleba niezłej jakości, około pół kilograma kiełbasy, pół opakowania sztucznego miodu, wystarcza-
jącą ilość margaryny, prawdziwego masła oraz trochę sera i twarożku. To wszystko na tydzień. Co czter-
naście dni dostajemy około kilograma cukru na osobę i raz na dziesięć dni porządną porcję puddingu 
z chudego mleka.

Siem Steijn jako sklepikarz odpowiada za rozdzielanie porcji. Jest przy tym całkiem sporo pracy, 
ale on wywiązuje się z tego, zadowalając każdego. Chociaż zawsze znajdą się tacy, którzy uważają, że do-
stali za mało i stale są to te same osoby. 

Duży problem stanowi jednak obiad, prawie za każdym razem jest to zupa. Kapuśniak, mar-
chwianka, zupa ziemniaczana, brukwianka, krupnik, a dwa razy w tygodniu ziemniaki w mundurkach 
z odrobiną kiszonej kapusty i sos z mięsem (gulasz). Ponieważ zupa najczęściej jest bardzo wodnista, 
musimy jeść do niej chleb, a wtedy na wieczór nie zostaje już prawie nic. 

 Nie cierpiąc bezpośrednio głodu, nieustannie szukamy czegoś do jedzenia. I tak na przykład 
prawdziwym przysmakiem jest duża marchew, posypana cukrem. 

Ponadto raz na miesiąc przysługuje paczka proszku do prania, „napowietrzone” mydło oraz szes-
naście papierosów, ale coś takiego trafia się nam tylko raz.

Racje żywieniowe dla Rosjan i Polaków są niższe niż dla innych, tak że oni w ogóle ledwo sobie radzą. 
W baraku sami wprowadzamy surową dyscyplinę oraz kontrolę czystości i dlatego, prawie do koń-

ca naszego pobytu, nie mamy wszy itd.
Wieczory skracamy sobie grą w karty i rozmowami o Holandii, pisaniem, naprawą odzieży i gole-

niem. Czasem chodzimy do Głogowa, ale jesteśmy tam przyjmowani tak „przyjaźnie”, że przeważnie je-
steśmy szczęśliwi, siedząc już z powrotem w baraku. Po tygodniu czujemy się tu rzeczywiście jak w domu. 

Głogów i jego mieszkańcy

Głogów jest starym miastem warownym wielkości Alkmaaru. Ma starówkę i przede wszystkim 
wybudowane w ostatnich czasach nowe dzielnice. Miasto położone jest na zachodnim brzegu Odry po-
między Nową Solą (Neusalz) a Wrocławiem (Breslau). Głogowskiej starówce brakuje jednakże przyja-
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 Gdy potem widzimy niekończące się kolumny opuszczające Wrocław, myślimy o ewakuacji z Be-
verwijk oraz o późniejszych wydarzeniach i nie możemy opanować ogarniającego nas uczucia zadowole-
nia. Francuzi tańczą pod oknami, wszędzie widać szczęśliwe twarze.

 Nieprzerwanie toczą się wracające z frontu pociągi załadowane działami, na drogach 
zaś dudnią wozy pancerne.

W południe nadchodzi rozkaz, że nie mamy już prawa opuszczać obozu. Z pewnością boją się, że 
za dużo zobaczymy. Następnego dnia wielu Niemców nie przychodzi do pracy, ewakuują się do Żagania, 
około siedemdziesiąt kilometrów na zachód od Głogowa.

 Nadchodzi radosna dla mnie i Siema Steijna wiadomość – mamy wracać do Hamburga. Cieszymy 
się jak dzieci! Sześćset kilometrów bliżej domu! Jednak następnego dnia słyszymy nowinę, która spada na 
nas jak grom z jasnego nieba: z wyjazdu nici, przez problemy z pociągiem. Wszystko już mieliśmy spako-
wane i liczyliśmy na to, że jednak wyjedziemy.

 W środę 24 stycznia Rosjanie znajdują się osiemdziesiąt kilometrów od Głogowa. Martwe konie 
uciekinierów leżą wzdłuż drogi, a Niemcy, ze współczuciem na twarzach, opowiadają o ośmiorgu dzie-
ciach, które na tej drodze zamarzły na śmierć. Z Wrocławia przypływa wiele łodzi. Port przy stoczni jest 
już zapełniony – tam, gdzie są Rosjanie, między Nową Solą a Głogowem, nie ma już szans na pomieszcze-
nie większej ilości statków. Stale słyszymy huk artylerii. 

 Na terenie stoczni pozostali jedynie ci Niemcy, którzy zostali przydzieleni do Werkschutzu, straży 
przemysłowej. Wszyscy chodzą z bardzo niewesołymi minami.

 W czwartek 25 stycznia, według plotek, Rosjanie stacjonują wciąż jakieś pięćdziesiąt, sześćdziesiąt 
kilometrów od nas. 

 W piątek 26 stycznia nie słychać gwizdka i nie musimy pracować. Wieczorem rozładowujemy 
statki, które nie mogą już płynąć dalej. Są wypełnione zapasami żywności, które zostaną zeskładowane 
w stoczni. W ciężkiej śnieżnej zamieci skrzynie są najpierw przeciągane przez pokłady kilku statków, 
a następnie na odległości niecałego kilometra przewożone po lodzie. Holendrzy muszą te skrzynie nosić 
z ładowni – każda z nich wypełniona jest czterdziestoośmiokilogramowymi puszkami tłustej wieprzowi-
ny. Chociaż zakomunikowano nam, że według wojskowego prawa kradzież będzie surowo karana, to we 
współpracy z niemieckimi strażnikami udaje się nam wtrząchnąć niejedną puszkę. Na koniec wszyscy 
cierpimy z powodu dolegliwości żołądkowych. 

Rosjanin nadchodzi!

Niedzielny poranek, 27 stycznia; wśród Niemców wielka panika. Powszechny odwrót. Przypusz-
czamy, że dziś w nocy szpica pancerna wojska radzieckiego zbliżyła się do Głogowa. Krążą najdziksze 
pogłoski, więc w pewnym momencie komendant straży zakładowej radzi nam, by do baraków przenieść 
olbrzymie zapasy żywności, które rozładowaliśmy dziś w nocy.

 Ileż taszczenia i ganiania! W barakach mnożą się skrzynie pełne konserw mięsnych, pudła z kost-
kami masła roślinnego, puszki z owocami i dżemem, paczki makaronu. I tylko ta myśl, że w domu cierpią 
z głodu. Po godzinie stocznia znajduje się pod ochroną wojska. Musimy wszystko nieść z powrotem, ale 
udaje się nam zachować tyle, że przez pierwsze tygodnie nic nam się nie może stać.

 Wieczorem, około jedenastej, przychodzi wiadomość: musimy się przygotować do wyjazdu. 
Mamy więc teraz kłopot z tym naszym pysznym jedzeniem, ponieważ na zachód będziemy musieli iść. 
Przygotowane jedzenie zwyczajnie już nie smakuje. Ułożone w stos naleśniki smarujemy marmoladą, po 
czym znikają one w naszych żołądkach. 

 Wieczorem przybywa wielki transport Polaków. Ci ludzie wciąż muszą kopać nowe okopy za ist-
niejącymi liniami frontu. Teraz doszli do Głogowa. Do naszego baraku trafia dziesięciu mężczyzn. Prowa-
dzimy ożywione dyskusje z pewnym policjantem z Warszawy, który przeżył tam całe powstanie przeciw-
ko niemieckiemu okupantowi. Na pamiątkę daje mi swój mandat, datowany na 27 stycznia 1945 roku. 

znej i intymnej atmosfery starych holenderskich miast. Nie widać tu również pięknej czerwonej cegły, 
wszystko wybudowane jest z jakiegoś ponurego, szarego kamienia, w ubogich dzielnicach przeważnie 
przesadnie otynkowanego. W Holandii też można się przekonać, jak wiele kościołów i budynków zostało 
zniszczonych w XIX wieku przez nadmierne tynkowanie. Posępne budynki w niesamowicie dziwacznym 
stylu, jakby barokowym, warowne kościoły i straszne uliczki sprawiają, że mimowolnie myśli się o śre-
dniowiecznych gettach i legendach o Golemie.

Tutejsza architektura nie jest świetlanym przykładem kunsztu starych architektów jak u nas w Ho-
landii, lecz raczej przygnębiającym dowodem nieustannie toczonych na tym obszarze walk. Wcześniej 
Głogów stanowił część terytorium Polski, dlatego łatwo można wytłumaczyć, skąd to poczucie pewnej ob-
cości. Jednakże żadne inne wschodnie miasto nie wywarło na mnie aż tak przytłaczającego wrażenia. 

Mieszkańcy są na ogół pozytywnie nastawieni do narodowego socjalizmu. Pełno wśród nich żoł-
nierzy i inwalidów, ponieważ jest tutaj dużo szpitali.

Nie było tu jeszcze bombardowań i ulicami wciąż przechadza się „dumna niemiecka kobieta” ze 
swym żołnierzem. W Hamburgu Niemcy byli już dużo bardziej potulni.

Polakom i Rosjanom wstęp do wszystkich kawiarni jest zabroniony. Muszą ponadto nosić ubrania 
z naszytą literą P i słowem „Ost” (po niemiecku „wschód”). Dwie dostępne dla nich restauracje są zawsze 
przepełnione. Jeśli ktoś przekroczy próg kawiarni lub restauracji i zamiast „Heil Hitler” powie „Dobry 
wieczór”, to zaraz zostaje przez wszystkich obecnych obrzucony zimnym i wrogim spojrzeniem. Jeśli zaj-
dzie potrzeba, każe się mu czekać pół godziny, a jak już coś zamówi, to jest to akurat wyprzedane. W re-
stauracjach sprzedają tzw. Stamtisch11, który jest dostępny bez bonu żywnościowego i przeważnie składa 
się z trzech ziemniaków oraz odrobiny sosu z marchewki i rzepy. 

Czasem zdarza się, że w takiej gospodzie znajdzie się coś do jedzenia i jeśli było się tam już wcze-
śniej kilka razy, to można dostać porcję takiego Stamtisch.

W jednej z tych gospód wisi rysunek, na którym kilku mężczyzn raczy się zapasami piwa 
i wina w jakiejś piwnicy; pod obrazkiem znajduje się lakoniczny podpis: „Besser besoffen, denn 
von Bomben getroffen”12.

Kiedy musimy robić zakupy, to zazwyczaj kupujemy w uliczkach i zaułkach, ponieważ tam 
możemy jeszcze coś zdobyć. Do dużych sklepów nie zaglądamy, ponieważ tam, przy wejściu i wyj-
ściu, obowiązuje „Heil Hitler”.

Na podstawkach do piwa, pudełkach od zapałek, przed wieloma wystawami sklepowymi i na pla-
katach, widnieje wszędzie hasło: „Achtung, Feind hört mit!”13. Krótko mówiąc, przebywanie w tym mie-
ście nie jest dla nas przyjemnością, więc nie chodzimy tam, gdy nie jest to niezbędne. 

Zaczyna trzeszczeć w szwach!

Pracujemy tu już prawie trzy tygodnie i życie toczy się swoim torem. Każdy zawiera znajomo-
ści, rozmawia się z ludźmi różnych narodowości. Podstawowym językiem komunikacji jest tu niemiecki. 
Kiedy słucha się opowiadań Polaków i Rosjan, to aż włosy dęba stają. Przez cały miesiąc jechali upchani 
w otwartych wagonach towarowych i praktycznie bez jedzenia, tak że po przyjeździe spomiędzy żywych 
trzeba było wyciągać martwych, bo nie było nawet miejsca, żeby upaść; w taki sposób ci ludzie byli prze-
wożeni do Trzeciej Rzeszy.

Przez cały tydzień krążą pogłoski o nowej dużej ofensywie nad Odrą. Chłopaki, którzy w niedzielę 
21 stycznia wczesnym rankiem idą do kościoła, wracają z wiadomością, że mieszkańcy Głogowa zaczy-
nają się pakować. Być może nie jest to z naszej strony po chrześcijańsku, jednak przyjmujemy tę ucieczkę 
z niemałą satysfakcją.

11  Właściwie Stammtisch, czyli stolik np. w kawiarni, przy którym regularnie spotykają się znajomi 
w celach towarzyskich; także określenie grona stałych gości. Tutaj: posiłek dla stałych klientów. 
12  Lepiej nawalony niż przez bomby trafiony.
13  Uwaga, wróg też słucha!
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Kucharz w kuchni

Stoczniową kuchnię obsługiwały Niemki; kiedy jednak sytuacja stała się krytyczna, ewaku-
owano je. Od tej pory kuchnią zarządza księgowa, a niżej podpisany awansuje na kucharza. Później 
dołącza jeszcze trzech Włochów, Chińczyk oraz kilka rosyjskich dziewcząt – te ostatnie są głównie 
do obierania ziemniaków. 
 Właśnie w kuchni można usłyszeć najnowsze wieści. Ponieważ dobrze rozumiem Niemców, dociera 
do mnie chyba więcej, niż im się wydaje. Dyrektor stoczni, żołnierze, komendant straży zakładowej – wszy-
scy tutaj przychodzą, a tematem dnia oczywiście jest sytuacja na froncie. Rosjanie znajdują się od czterech 
do dwudziestu kilometrów od miasta, działa ryczą, a granaty świszczą nad stocznią. W ramach Volkssturmu 
wszyscy marynarze, młodzi i starzy, są zobowiązani zostawić swoje jednostki i zgłosić się do służby.
 29 stycznia idę z księgową do miasta. Jest zwolenniczką narodowego socjalizmu i pozostanie nią 
aż do końca wojny. Zachodzi do domu, by ukryć drogocenne przedmioty i zabrać trochę ubrań. Całe mia-
sto jest jednym wojskowym obozowiskiem; Niemcy zbierają tu swoje ostatnie siły - przestarzałe pojazdy 
i starych mężczyzn. 
 Wszędzie wiszą wielkie plakaty z napisem: „Siegt mit die Panzerfaust”.14 Taki pocisk przeciwpan-
cerny przypomina trochę gaśnicę – jest to długa rura zakończona nieco grubszą głowicą. Podejrzewam, 
że niemieckich żołnierzy nakłania się do bezsensownego poświęcania życia w walce przeciwko rosyjskim 
czołgom i pojazdom opancerzonym ze względu na to, że nie ma już dostępnych ani dział przeciwlotni-
czych, ani czołgów. Słyszałem zresztą w kuchni, że gdy jest mokro i ciemno, to pociski przeciwpancerne 
do niczego się nie nadają. 
 Wisi tu również wiele plakatów nawołujących do „narodowej ofiary”, czyli „Volksopfer”. Celem 
akcji jest, by każdy, kto ma za dużo ubrań, oddał je żołnierzom mającym wziąć udział w „nadchodzącej 
ofensywie” przeciw Rosjanom!
 W kuchni jest dużo pracy, jedzenie jednak jest teraz smakowite, gdyż przetwarzane są wszystkie 
nagromadzone tam zapasy. Gotuje się w dwóch turach: „dla naszych Niemców” i „dla obcokrajowców”. 
Dla siebie ziemniaki zostawiamy w mundurkach, dla szkopów musimy je obierać. Tak jest ze wszystkim, 
dla Niemców zawsze musi być więcej i lepiej.
 Do stołówki przychodzi trzydziestu żołnierzy. Są to saperzy, którzy przez sześć tygodni byli w od-
wrocie i przez ten czas nie dostawali ciepłych posiłków. Mają rozkaz wywieźć na Zachód sześć łodzi 
desantowych, które wciąż znajdują się w stoczni. W kuchni pracuje Rosjanka o imieniu Dusia. Była dy-
rektorką szpitala w Mikołajowie, teraz wykonuje brudną robotę. 
 Mój najlepszy przyjaciel w kuchni to Włoch Luigi Fernandi, olbrzym z sercem na dłoni. Gdy idzie-
my razem z kuchni do baraku, często bierze mnie pod ramię lub kładzie swoją rękę na moim ramieniu 
i mówi: – Cornelia15, świetny! Inni kompani dobrzy, ale Cornelia najlepszy!
 W barakach przez cały dzień piecze się, gotuje i… robi sanki. Skąd one się tutaj tak szybko wzięły 
– nie wiadomo, jednak każdy je ma, czy to z drewna, czy to z żelaza. Na dworze leży spora warstwa śniegu 
i gdy będziemy musieli niespodziewanie wyruszyć w drogę, to przynajmniej będziemy mogli zabrać ze 
sobą solidną część zapasów. Upiekliśmy i spakowaliśmy setki placków.
 W sobotę 3 lutego nad stocznią przelatują pierwsze rosyjskie myśliwce. Prowadzą ostrzał z broni 
pokładowej. Poprzedniej nocy Rosjanie byli już tylko dwa kilometry od miasta, Niemcy wciąż jednak 
sobie powtarzają: „Nie dojdzie do tego” i bardzo wiele spodziewają się po nowych rodzajach broni.
 W kuchni jest wiele pracy, ponieważ oprócz czterystu robotników mamy do wykarmienia ochot-
ników Volkssturmu i żołnierzy.
 Kto by kiedyś pomyślał, że będę obierał ziemniaki w towarzystwie trzech ukraińskich16 dziewcząt, 
trzech Włochów i Chińczyka! Ileż myśmy się wspólnie naśpiewali we wszystkich językach!
 W czwartek 8 lutego, pod nadzorem ochotnika Volkssturmu, wybieram się do miasta po chleb. 
14  Zwyciężajcie pancerfaustami.
15  „Cornelia”, czyli Cornelis, to pełna forma imienia autora dziennika; Kees jest zdrobnieniem. 
16  Wcześniej określone przez autora jako „dziewczęta rosyjskie”.

Wszystkie sklepy są zamknięte, a ludzie, którzy jeszcze tam zostali, stołują się w garkuchniach. Miasto 
wydaje się bardziej ponure i wymarłe, niż kiedykolwiek wcześniej. 
 Spoza miasta, z frontu, przybywają ranni żołnierze. Walki toczą się tak blisko nas, że pewnie nie 
potrwa to już zbyt długo, a sami ich doświadczymy.

Pomiędzy liniami frontu

 W piątek 9 lutego już o piątej nad ranem wyganiają nas z łóżek. Musimy zabrać jedzenie i po go-
dzinie marszu docieramy do rozległych równin okalających miasto. Jest już tam kilka tysięcy mężczyzn, 
kobiet i dzieci, pracujących przy kopaniu okopów. Wszyscy obcokrajowcy zostali tu ściągnięci z fabryk 
i innych miejsc pracy. Dostajemy łopaty i kilofy; zanim faktycznie będziemy mogli kopać, musimy naj-
pierw rozrąbać półmetrową warstwę zmrożonego gruntu.
 Radzieckie myśliwce krążą nad naszymi głowami, słychać gwizd granatów przecinających powie-
trze. To, że miasto jest ostrzeliwane, bardzo nam się podoba, ale gdy wieczorem mamy tam wrócić, a kano-
nada nie ustaje, dociera do nas, że sytuacja nie wygląda za dobrze. Akurat przechodzimy obok stojących pod 
ostrzałem koszar, gdy w pobliżu wybucha granat. Wszyscy rzucamy się na ziemię. Jakieś trzy, cztery metry 
ode mnie spada ogromny odłamek. Gdy go podnoszę, jest jeszcze ciepły. Nadal troskliwie go przechowuję.
 Po powrocie do obozu widzimy, że wszędzie porozstawiano małe działka przeciwlotnicze. Co kil-
ka minut wybuchają radzieckie granaty, a Niemcy nie pozostają dłużni, tak więc panuje straszliwy hałas.
 Po ciężkiej nocy, już o szóstej rano, wracamy do pracy przy okopach. Ledwie zaczynamy, a już je-
steśmy w zasięgu ognia. Wszędzie wybuchają granaty, a przed chwilą padł pierwszy zabity, jakiś Francuz. 
Jakby tego było mało, nadlatuje jeszcze z dwadzieścia myśliwców, by nas ostrzeliwać z broni pokładowej. 
Panika! Siedzimy w okopach zasłaniając głowy szpadlami, a samoloty warkocząc przelatują nad równiną.
 Po południu piekło rozpętuje się już na dobre, przynosząc ze sobą deszcz granatów. Padają ranni 
i zabici, wszyscy uciekają. My też mamy już dość i wracamy do Głogowa. Kuchnia wydaje ostatni posiłek. 
Dostajemy rozkaz, by wszystko spakować i o siódmej ruszamy w kierunku placu Circusplatz. Tam, w to-
warzystwie prawie trzech tysięcy obcokrajowców, stoimy przez dwie godziny w deszczu, czekając na dal-
sze rozporządzenia. Wszystkie sanki, zrobione z takim wysiłkiem, okazały się za sprawą odwilży zbędne; 
wszędzie widać różne dziwaczne pojazdy.
 Wygląda na to, że Niemcy chcą nas zaprowadzić do Żagania, a to oznacza ponad siedemdziesiąt 
kilometrów marszu. Gdy tylko niekończąca się kolumna zaczyna się poruszać, powstaje niewyobrażalne 
zamieszanie, a my postanawiamy wrócić do Głogowa. Będzie, co ma być.
 W ten sposób znów tworzymy dziewięcioosobową grupkę. Noc przesypiamy w hali dworca kole-
jowego w Głogowie. Już w niedzielę rano są przy nas żołnierze, którzy nam przekazują, że wszyscy cywile 
muszą opuścić miasto. Tak też robimy, przeżywając przedtem niewielkie bombardowanie. Wszędzie wi-
dać szkody wyrządzone przez wybuchy bomb i granatów. Jednak materiały wybuchowe o dużej mocy nie 
są tutaj jeszcze używane, bo rzeczywistych zniszczeń jest na razie niewiele.
 Opuszczamy miasto i gdy tylko znajdujemy się na drodze, znów zostajemy ostrzelani. Tego po-
ranka o wpół do jedenastej, po tym jak na przemian byliśmy atakowani przez niemieckie i radzieckie 
myśliwce, docieramy do Żukowic (Herrndorf). Rosjanie potrafią bardzo precyzyjnie wyszukiwać mili-
tarne cele, więc jeśli przypadkiem człowiek znajdzie się w pobliżu, to najlepiej paść na ziemię albo stanąć 
w bezruchu, bo wszystko, co się porusza, już przepadło.
 O wpół do dwunastej jesteśmy w Brzegu (Brieg), gdzie w garkuchni udaje się nam zdobyć po ta-
lerzu zupy, po czym ruszamy dalej wznoszącymi się i opadającymi błotnistymi drogami. Na stacji w Gło-
gowie znajdujemy wózek na ogumionych kółkach, ale ponieważ oba są przebite, strasznie ciężko się go 
ciągnie. Ładujemy nań cały nasz dobytek i jakoś wleczemy się dalej.
 Docieramy do Bytomia Odrzańskiego (Beuthem). Tam jakiś Polak w porę nas ostrzega, że po dru-
giej stronie Odry siedzą Rosjanie z ciężkimi karabinami maszynowymi. Każdego, kto próbuje się przepra-
wić, biorą od razu pod obstrzał. Gdyby ten Polak przypadkiem nie stał przy drodze, być może zostałaby 
z nas tylko miazga. 
 Musimy teraz wejść na wzniesienie i wieczorem, po nieludzko ciężkim marszu, docieramy, wy-
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cieńczeni i wygłodniali, do wioski o nazwie Wierzbnica (Dreidorf). W sali widowiskowej jest jeszcze 
wielu innych uchodźców, sami Polacy; spędzamy tu noc.
 W poniedziałek 12 lutego zostajemy wcześnie rano wypędzeni z łóżek przez żołnierzy. Walczyli 
całą noc, teraz się wycofali i potrzebują odpoczynku. Porucznik wrzeszczy: „Fort, nach Westen!” My 
jednak idziemy swoją własną drogą i aż dwukrotnie udaje nam się uniknąć spotkania z częścią naszego 
głogowskiego transportu, prowadzonego przez wojskowy konwój. 
 Mijamy Miłaków (Milkau17), gdzie wzdłuż drogi leży pełno padłych krów i koni; na skraju lasu 
widzimy również martwą kobietę. W okolicy Brienen18, jakieś siedemdziesiąt metrów od nas, wybucha 
granat i wygląda na to, że jesteśmy w pobliżu zmotoryzowanego oddziału, więc znów czeka nas bieg. 
Spadło trochę śniegu, ale na szczęście jest mglisto, bo inaczej na ośnieżonych drogach bylibyśmy łatwym 
celem dla myśliwców.
 Docieramy do Nowego Miasteczka (Neustädtel19); przed nami długa droga z około sześćdziesię-
ciometrowymi wzniesieniami. 
Trwa jedna wielka ucieczka przed Iwanem20. Żołnierze, całe rodziny na furmankach, stada krów liczące 
przynajmniej po trzysta sztuk, wszyscy wchodzą sobie w paradę. Tuż przed Kożuchowem (Freystadt) 
zostajemy ostrzelani przez radzieckie wozy pancerne; najpierw granaty padają przed drogą, potem za 
nią, aż w końcu trafiają w sam środek. Możemy dostrzec stojące w lesie wozy pancerne. Panika jest nie 
do opisania, rodzi się chaos, krowy uciekają do lasu, wozy się przewracają. Zupełnie skonani docieramy 
z naszym wózkiem do Kożuchowa. Niemcy właśnie opuszczają miasto, ponieważ, jak mówią, jedna droga 
jest jeszcze wolna. Decydujemy się przeczekać tu walkę, cokolwiek miałoby się wydarzyć. Przez trzy ty-
godnie mamy dostęp do jedzenia i spokojnie ukrywamy się w piwnicy pod ratuszem. Jest tam parę lamp 
naftowych, a pod ostrzałem udaje nam się również zdobyć kilka wiader z wodą.
 Dudni od wybuchów, a w oddali słyszymy terkot karabinów maszynowych. O szóstej wieczorem 
idziemy spać. Kładziemy się na stołach, ławkach, krzesłach i na ziemi; ponieważ wszyscy jesteśmy wyczer-
pani, to, mimo toczącej się walki o miasto, szybko zasypiamy. Mamy za sobą kilka przerażających dni.

Dzień wyzwolenia

Kożuchów, wtorek 13 lutego.
Prawie nie spaliśmy; granaty eksplodują blisko naszej piwnicy, słychać trajkotanie karabinów i pi-

stoletów maszynowych. Słyszmy też jęczących z bólu rannych i śmiertelnie się boimy, że Niemcy będą 
chcieli się bronić w naszej piwnicy. Na szczęście do tego nie dochodzi. Robi się ciszej i o dziewiątej rano 
słyszymy przejeżdżające ulicami czołgi i rozkazy wydawane w obcym nam języku.

O pierwszej opuszczamy piwnicę i po raz pierwszy witamy się z Rosjanami. Gdy tylko orientują 
się, że jesteśmy z Holandii, wszystko jest w porządku.

Jakiś żołnierz chce zabrać Siemowi Steijnowi zegarek, ale jego towarzysz tłumaczy mu, że coś takiego 
jest niedopuszczalne i już nie ma więcej o tym mowy. Natomiast Siem od tej chwili przestaje nosić swój zegarek. 

W mieście panuje zamęt nie do opisania. Rosjanie, Polacy, a przede wszystkim Francuzi, plądru-
ją wszystkie sklepy. Włażą do nich przez witryny. Setki Rosjan ściskają nam ręce, klepią nas po plecach 
i krzyczą „Do domu”. Kobiety biegają w fartuchach wypchanych kuponami materiałów. Tłumnie odwie-
dzane są sklepy obuwnicze. Gdy Rosjanie zobaczyli moje chodaki (te, w których mnie złapano), zabierają 
mnie do szewca, abym wybrał sobie najlepsze buty robocze.

Rosjanie znoszą nam do piwnicy różne rzeczy: wino, chleb, masło, mięso, puszki z serem. Nie-
mieckie mundury. Wszystko nam wpychają.

17  W oryginale zapis: Millbau.
18  Nie udało się zidentyfikować miejscowości.
19  W oryginale zapis: Neustad.
20  Iwan – określenie żołnierza Armii Czerwonej, tu: Armii Czerwonej w ogóle.

W tym czasie przez miasto przetaczają się pułki armii radzieckiej: potężne wozy pancerne zdolne 
pomieścić od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu osób, wyrzutnie rakiet, lekkie i ciężkie działa.

Uderzające, że ci żołnierze, walczący o każde miasto, nie noszą hełmów. Mówi się, że chociaż je 
mają, to jak najszybciej je ściągają, bo znacznie lepiej czują się w swoich futrzanych czapkach, tworzących 
z watowanymi szarymi mundurami raczej ponurą całość.

Rosjanie chętnie też korzystają z niewielkich, wąskich wozów ciągniętych przez jednego lub dwa 
konie. Są one całkiem praktyczne, ponieważ oprócz bagażu może się tam także zmieścić od pięciu do 
sześciu osób. Dzięki temu wszystko jest sprawnie przewożone na front.

Ucinamy sobie pogawędkę z mniej więcej czternastoletnim „żołnierzem”, który mówi biegle nie 
tylko po niemiecku, ale, jak utrzymuje, także po francusku i włosku. Chodzi z przewieszonym przez ramię 
mapnikiem i pokazuje nam dokładnie, gdzie się obecnie znajdujemy oraz skąd przyszliśmy. Jego rodzina 
(bracia, siostry oraz rodzice) zostali rozstrzelani przez Niemców. On sam uratował się, udając martwego. 
Od tamtej chwili wędruje z armią.

Między żołnierzami jest również wiele kobiet. 
Niesamowitym powodzeniem cieszą się sklepy winiarskie. Wielu maszeruje z butelkami wina. Co 

chwila podchodzi do nas jakiś żołnierz, prosząc o odszyfrowanie napisu na etykiecie. Wprawdzie sporo 
Rosjan mówi po niemiecku, ale ich alfabet tak różni się od naszego, że liczni nie radzą sobie z odczyta-
niem niemieckich napisów. Rosjanie są bardzo ostrożni. Piją wino dopiero wtedy, gdy ktoś je skosztuje 
i potwierdzi, że dobrze smakuje.

Siem Steijn spędza w piwnicy z winami cały poranek, degustując zgromadzone tam zapasy. Pozwa-
lają mu odejść dopiero wtedy, gdy zostaje już tylko sok pomidorowy.

Od pewnego majora dostajemy paczkę papierosów oraz skrzyneczkę z dwustu pięćdziesięcioma 
cygaretkami. Znowu mamy co palić. Ten sam major odwiedza nas nocą z dziesięciolitrowym gąsiorkiem, 
75 procent alkoholu według etykietki. Po spróbowaniu stwierdzamy, że nie nadaje się do picia. Major 
śmieje się i mówi, że nie potrafimy pić. Zdejmuje swój watowany płaszcz. Ma na sobie porządny mundur 
z Orderem Czerwonej Gwiazdy. A gdy w końcu ściąga swoją futrzaną czapkę, przestaje być już taki obcy 
i przerażający. Wreszcie czujemy się dobrze w jego towarzystwie.

Major bierze solidny łyk jałowcówki i niemal zupełnie odlatuje. Nie podejrzewał, że będzie aż tak 
mocna. Po rozcieńczeniu jej wodą i cukrem udaje się nam przyrządzić trunek, który wszyscy mogą pić.

Major pokazuje nam zdjęcia swojej żony, dzieci oraz dalszych członków rodziny: „Alles kaputt!”. 
Śpiewamy holenderskie oraz rosyjskie piosenki, robi się jak na przyjęciu. Nieco później major zapisuje 
parę linijek w moim dzienniku, ale muszę jeszcze znaleźć jakiegoś Rosjanina, który mógłby mi to prze-
tłumaczyć.

Po wszystkim kładziemy go na słomie i sami, jeden po drugim, zasypiamy.
Kilka godzin później widzę, jak major wychodzi. Chwilę potem przychodzi do nas dwóch żołnie-

rzy po baniaczek. Widocznie major uznał, że szkoda go nam zostawić.
Tak kończy się dla nas dzień wyzwolenia.

Droga powrotna

Przez całą noc słychać odgłosy przechodzącej armii. Gdy rano wstajemy, w mieście panuje jeszcze 
większe zamieszanie niż wczoraj. Wszyscy zatrzymują się na godzinkę, by wynieść, co się tylko da. Sam 
znajduję na ulicy piękny kawałek wełnianego materiału. Później moja żona będzie miała z niego sukienkę. 
Płoną różne budynki. Również ratusz zaczyna się dymić.

Naiwni i bez doświadczenia wojennego, decydujemy się na zajęcie willi poza miastem, myśląc, 
że doczekamy tam spokojnie końca wojny. Zdobywamy sporą furmankę o masywnych kołach, na którą 
ładujemy cały nasz dobytek. Wyruszamy w stronę dzielnicy willowej. Po pewnym namyśle wybieramy 
dom, który nam odpowiada. Od przechodzącego obok oficera uzyskujemy dokument z pozwoleniem na 
zamieszkanie w budynku.

Wewnątrz panuje okropny bałagan. Wszędzie leży tak wiele porozrzucanych różnych rzeczy, że 
każdy wybiera coś dla siebie. Na strychu było jeszcze sześć pudełek cukru w kostkach! Są również skrzynie 
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z ubraniami. Ziemniaki są nastawione, mleko na pudding już się gotuje, podczas gdy my jesteśmy zajęci 
przymierzaniem ciuchów. Czujemy się wyjątkowo dobrze.

Nagle do domu wpada siedmiu młodych Rosjan z odbezpieczonymi rewolwerami. Ci młodzieńcy 
są w trakcie „oczyszczania” miasta i biorą nas za niemieckich żołnierzy, którzy właśnie ściągają swoje 
mundury. Nie wygląda to dla nas zbyt dobrze. Decyzja o zamieszkaniu poza miastem była głupia. Musimy 
udać się z nimi na posterunek. Jednego z naszych, niespiesznie zakładającego spodnie, ponaglają strzałem 
z pistoletu tuż nad głową. „Jestem martwy, jestem martwy!”, wykrzykuje żałośnie.

Na zewnątrz przeszukują nas najpierw pod kątem posiadania broni. W kieszeniach Ro-
sjan znika niejeden należący do nas przedmiot. Następnie prowadzą nas do sporej willi, gdzie na 
dworze musimy poczekać na sprawdzenie naszych dowodów osobistych i innych dokumentów 
poświadczających, że jesteśmy Holendrami.

Wtedy też możemy doświadczyć owego słynnego rosyjskiego dobrego serca. Stoimy na mrozie, 
niektórzy z nas tylko w koszulach. I wówczas Rosjanie przynoszą nam ciepłe czapki, kapelusze i płaszcze. 
U Niemców musielibyśmy prosić o podobne traktowanie. Wychodzi do nas oficer i potwierdza, że z pa-
pierami wszystko jest w porządku, jednakże daje nam do zrozumienia, że miasto wciąż leży na linii frontu 
i musimy się przenieść do Wschowy (Fraustadt), ponieważ jest tam bezpieczniej. Musimy ruszać od razu. 
Jest już godzina czwarta, a do pokonania mamy trzynaście kilometrów.

Wracamy do naszej willi. Rzeczy z walizek, dokładnie pod naszą nieobecność przejrzanych, leżą 
teraz wszędzie porozrzucane. Wiele nie zginęło, ale wyszukanie swoich klamotów to nie lada zadanie. 
Przygnębieni opuszczamy Kożuchów dokładnie tą samą trasą, którą tam przybyliśmy 12 lutego.

Na drodze leżą setki padłych krów i koni. Samochody przejeżdżają po ciałach martwych żołnierzy. 
W ciągu siedmiu godzin docieramy do wioski Hessendorf21. Meldujemy się tutaj u rosyjskiego komen-
danta. Zostajemy odprowadzeni do pomieszczenia, w którym pełno jest ludzi różnych narodowości. Le-
żymy na słomie, stykając się plecami. Hans Buntsma siedzi całą noc na parapecie i pali papierosy.

W czwartek 15 lutego wraz z grupą Francuzów przenosimy się do innej sali. Na ścianie wisi stare 
holenderskie przysłowie „Geen huis zonder kruis”22. Nie do wiary!

Wszyscy Francuzi zostali wzięci do niewoli już w 1940 roku pod Maastricht. Pracują na Domi-
nions, czyli rozległych gospodarstwach, gdzie niekiedy zatrudnionych bywa nawet kilkuset pracowników. 
Później znajdą się one w rosyjskiej strefie wpływu i zostaną podzielone między chłopów małorolnych.

Jest tu pompa i wreszcie możemy się trochę odświeżyć. Wspaniale! Jaką ja miałem brodę, jaki ja 
byłem brudny… Człowiek od razu odżywa, gdy się umyje i ogoli.

Na poddaszu przyjmuje mnie pani oficer. Jedynym meblem w tym pomieszczeniu jest krzesło 
i kobieta proponuje mi, żebym na nim spoczął, bo pewnie jestem zmęczony.

Przez kwadrans rozmawiamy ze sobą po niemiecku. Wypytuje mnie o sytuację w Holandii i mówi, 
że Rosjanie są czterdzieści kilometrów od Berlina. To od niej po raz pierwszy słyszę o komorach gazowych 
w Auschwitz; według niej miało tam zginąć również wielu Holendrów.

O czwartej po południu wyruszamy pieszo, bagaż jest na furmance, do której doczepiliśmy nasz 
wózek. Największą część pochodu stanowią Francuzi, ale idą też Polacy, Rosjanie, Czesi i nawet kilku 
Szwajcarów. Jest też dziesięciu Niemców, którzy już od samego początku nie znosili Hitlera.

O siódmej docieramy do Nowej Soli, gdzie zostajemy zakwaterowani w koszarach. Nie ma ogrze-
wania, światła czy wody, znajdujemy za to całą beczkę wina i tak oto możemy ugasić nasze pragnienie. 
O dziewiątej kładziemy się spać, po dwie osoby na jednoosobowych łóżkach. 

W piątek 16 lutego wstajemy wcześnie rano i ponownie ruszamy na zachód. 
Nie ma zbyt wielu zniszczeń, wszystko jest za to splądrowane. Gdy nasza kolumna zatrzymuje się 

w pobliżu jakiegoś domu, przeszukujemy go dokładnie i zabieramy wszystko, co jeszcze może się przydać. 
To samo robią wszystkie inne przemierzające te tereny kolumny. Gdy właściciele powrócą, z pewnością 
nie zastaną zbyt wiele. Przechodzimy przez bardzo urozmaiconą okolicę, idziemy raz pod górę, a innym 
razem w dół.

21  Najprawdopodobniej chodzi o Lessendorf, czyli Lasocin.
22  Nie ma domu bez krzyża.

Wielu Polaków, przystrojonych malutkimi biało-czerwonymi flagami, wraca do swoich do-
mów. Jakiś żołnierz próbuje zabrać zegarek polskiej dziewczynie. Ta jednak wzywa oficera, który 
solidnie go beszta.

Po południu, po dwudziestoczterokilometrowym marszu, docieramy do Zielonej Góry. Nasi kon-
wojenci wymieniają po drodze rowery; setki porzuconych pojazdów leżą na poboczach. Ostatni odcinek 
pokonujemy więc na zmianę pedałując, dzięki czemu nie jesteśmy już tak bardzo zmęczeni.

Zielona Góra.
Nasz obóz na placu Hindenburgplatz23

Wchodzimy do miasta i stwierdzamy, że jest administrowane. Wszędzie wiszą ogłoszenia po nie-
miecku i rosyjsku, zawiadamiające, że mieszkańcy od siódmej wieczorem muszą przebywać w domach 
i że należy zdać wszystkie radia oraz maszyny do pisania. Humor naprawdę się poprawia, gdy coś takiego 
można przeczytać w niemieckim mieście.

Miasto jest niemalże całkiem opuszczone przez mieszkańców. Wszyscy ruszamy na szaber, by zdo-
być łóżka, koce i żywność. W kuchniach gotuje się i piecze, że aż ślinka cieknie. Kuchenki są rozpalane 
najcenniejszymi i najwspanialszymi książkami, kilka udaje mi się uratować przed śmiercią w płomie-
niach, ale w ogóle nie ma co się za to brać. Znaleźliśmy trochę prawdziwej kawy. Po porcji naleśników 
z marmoladą wypijamy filiżankę i idziemy spać. 

Wciąż przybywają nowi ludzie. Budynek od góry do dołu jest zapełniony Francuzami, Holendra-
mi, Rumunami, Bułgarami i Włochami. Dołącza do nas pięciu Holendrów z Eindhoven, dobrze się z nimi 
dogadujemy. 

Wieczorem kilku mężczyzn musi pracować; zbierają szwabskie radioodbiorniki, niezła fucha! 
W niedzielę 18 lutego liczą nas i możemy odtąd swobodnie wychodzić. Ależ teraz rabują, wszystko jest 
powywracane do góry nogami; jednak to, co najlepsze, i tak już zostało skradzione, ponieważ miasto jest 
już od jakichś ośmiu dni okupowane. Pracuje tutaj wielu Francuzów i ci, razem z Rosjanami, wynagrodzili 
sobie w międzyczasie szkody.  
Sami musimy zadbać o posiłki, dostajemy jednak produkty. Jadamy ziemniaki, puree ziemniaczane 
z szynką i fasolką szparagową. Ściągnęliśmy dla wszystkich talerze, łyżki, noże, widelce i krzesło. Mamy 
nawet krajalnicę do chleba. 

Wieczorem jest duże przyjęcie w pokoju; siedem znalezionych butelek wina, śpiew i recytacje, że aż miło. 
W poniedziałki, od czasu do czasu, biorą kilku chłopaków do roboty. Urządzane są tutaj lazarety 

i w tym celu wykorzystywane jest wszystko: prycze ze starych baraków, prześcieradła i poszewki z domów. 
Krótko mówiąc, jesteśmy wszędzie tam, gdzie można coś zdobyć. 

Wieczorem po raz pierwszy jem w kantynie razem z Rosjanami: kapuśniak z chlebem i ziemnia-
kami, mięsem i sosem. Do domu wracam o jedenastej, pod konwojem. Chłopcy już się niepokoili, bo 
o siódmej wszystko było już przyszykowane. 

Atmosfera w obozie jest nieznośna, nie działa wodociąg, a toaletę, ze względu na przepełnienie, 
zabijamy gwoździami. Teraz w wiadomym celu korzysta się z okolicznych ogrodów i aż strach zrobić tam 
choćby krok. Francuzi zarzynają wszystko, co im wpadnie w ręce i rośnie sterta odpadów. 

Jesteśmy więc szczęśliwi, gdy szukają ochotników do pracy w radzieckim lazarecie. Zgłaszamy się 
wszyscy. Mamy dostać własną kwaterę.

23  Obecnie Plac Bohaterów.
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Zielona Góra – winne miasto Wschodu

 Zielona Góra (Grünberg) nazywana jest przez Niemców „Obst und Weinstadt des Ostens”24. To duże 
i zamożne miasto, otoczone winnicami i lasami, z dużymi fabrykami włókienniczymi. Podczas wojny prze-
niesiono tutaj z Berlina część zakładów sprzętu radiotechnicznego Opta. Wśród pracowników jest sporo 
obcokrajowców i to w pewnym stopniu okazuje się być dla miasta przekleństwem. Przez wiele tygodni 
dochodzi do grabieży. 

Miasto jest opuszczone przez prawie wszystkich mieszkańców, przez dłuższy czas źle traktowa-
nych przez Niemców. Rosjanie wydają pożywienie jedynie tym, którzy dla nich pracują, tak więc prawie 
wszyscy żyją z rabunku.
 Jedzenia jest zresztą dosyć. W każdym domu znajduje się ogromna ilość weków ze wszystkimi 
możliwymi owocami. Na domach zamieszkanych przez Niemców powiewają białe flagi. To ich jednak nie 
chroni przed wizytami szabrowników. Zwłaszcza Francuzi są pod tym względem niezwykle zuchwali.
 W mieście wiszą plakaty informujące, że wszyscy mężczyźni od osiemnastego do czterdziestego 
piątego roku życia są zobowiązani do służby na tyłach frontu. Budynek, w którym muszą się meldować, 
leży po drugiej stronie placu Hindenburgplatz. Gdy spacerują po ogrodzie, kobiety podają im przez ogro-
dzenie paczki i rozmawiają z nimi.
 Gdzie już to wcześniej widzieliśmy?
 Pośrodku skweru Niemcy, mężczyźni i kobiety, zajmują się kopaniem głębokich dołów. Zostaną 
w nich pochowani Rosjanie, którzy polegli również za naszą wolność.
 Żadna z dużych fabryk nie pracuje, a rolnicy nie uprawiają ziemi. Gdy wkrótce przyjdzie wiosna, 
winnicom zabraknie opieki. Człowiek czasem się zastanawia, jak to wszystko się skończy i jest szczęśliwy, 
że nie jest mieszkańcem Zielonej Góry.

W lazarecie

 W czwartek 22 lutego zaczynamy pracę w największym lazarecie Zielonej Góry. Musimy wnosić 
na trzecie piętro ciężko rannych, których właśnie przywieziono; wyczerpująca robota.
 Później z miotłą w ręku sprzątam rozmaite sale. Na środku korytarza śpią dwie osoby. Chcę je 
obudzić, bo przypuszczam, że mogły wypić kieliszek za dużo. Pielęgniarka tłumaczy mi jednak, że to dwaj 
lekarze, którzy przez czterdzieści osiem godzin nie robili nic innego poza zakładaniem gipsu. Zasnęli 
w miejscu pracy. Zgrabnie zamiatam dookoła nich.
 Nasze prace są bardzo zróżnicowane; trzeba wszystko umieć i wszystko robić. Siem Steijn i ja bę-
dziemy pracować na zmianę w kuchni. Ja zaczynam dniówki, a w przyszłym tygodniu będę mieć nocki. 
Naszym głównym zajęciem jest obieranie ziemniaków; Rosjanie nazywają je „kartoszkami”.
 Kiedy pracuję w kuchni, muszę zakładać na głowę chustkę; to zarządzenie naszego kapitana 
w spódnicy, niezbyt ugodowej kobiety dobrze po pięćdziesiątce. Każdego dnia sprawdza, jak smakuje 
jedzenie. Jeżeli nie jest dobre, to kucharz i kucharka dostają burę. Biada sanitariuszowi, który przychodzi 
po jedzenie z wiadrem bez pokrywki. Nie dostanie niczego, zanim nie przyniesie kilku czystych serwetek 
do przykrycia wiadra.
 Pożywienie jest tutaj świetne, ale najpierw trzeba do niego przywyknąć. Rano dostaje się najpierw 
talerz kapuśniaku z kawałkami tłustego boczku i kilkoma dużymi kromkami pszennego chleba. Do tego 
herbata z dużą ilością cukru.
 Po południu znowu kapuśniak i zwykle ryż ze smażonym boczkiem i cebulą oraz chleb. 
Pod wieczór, około szóstej, to samo, a gdy koło ósmej, dziewiątej, opuszcza się kuchnię, to i tak 
znów trzeba coś zjeść.

 Rosjanie jedzą kapuśniak, kiedy tylko mogą, przy każdym posiłku. Nie może też zabraknąć „ka-
szy”, najczęściej składającej się z ryżu czy czegoś w tym rodzaju, z nieodłącznym mięsem lub boczkiem. 

24  Miasto owoców i winorośli.

Nie ma wody, gazu ani elektryczności, tak więc wszystko trzeba robić w najbardziej prymitywny 
sposób. Przez cały dzień tam i z powrotem wozi się wózkami kany na mleko wypełnione wodą z pompy, 
a najważniejsze operacje przeprowadza się przy świecach, niekiedy przy kaganku łojowym. 

Kiedy razem z rosyjskimi dziewczynami, wyzwolonymi w Zielonej Górze, obieramy ziemniaki 
i śpiewamy, przychodzą do nas czasem na pogawędkę lżej ranni. Jeśli mają papierosy, to z pewnością jed-
nym poczęstują. Kiedy jednak my proponujemy im skręta, to z pewną pogardą odrzucają naszą bibułkę, 
wyciągają jakąś gazetę z kieszeni, odrywają kawałek i skręcają papierosa grubego jak cygaro!

Poza tym jest tu całkiem miło: żydowski kapitan przygląda nam się, paląc papierosa, a żołnierz 
prosi go o niedopałek. Oficer wyciąga z jednej kieszeni trochę tytoniu, a z drugiej kawałek zmiętej bibułki 
i żołnierz też już pali.

Jan van Oenen ma wspaniałą fuchę jako roznosiciel nocników na dużej sali. Kiedy ranny potrze-
buje jego usług, to woła: „Towarzyszu Oetko!” Dużo z tym roboty przez cały dzień.

Piątek 23 lutego to Dzień Armii Czerwonej i żołnierze otrzymują premię, na którą od czasu do 
czasu jak najbardziej zasługują. 

Każdego dnia o piątej wieczorem przychodzi starszy oficer, żeby przeczytać wiadomości z frontu, 
ale, jak się wydaje, nie wzbudza to wielkiego zainteresowania. 

23 lutego Rosjanie opowiadają nam, że Holandia została wyzwolona...
Siem Steijn i ja jesteśmy najlepszymi kumplami z kucharzem Sigonem Antoniusem, niezaprze-

czalnie sympatycznym gościem z wielkim wąsem. Także szefowi kuchni jest żal, kiedy z góry przychodzi 
rozkaz: „Cudzoziemcy muszą odejść z kuchni”. Zdobywają się na przeprosiny i całują nas na pożegnanie, 
kiedy 28 lutego opuszczamy kuchnię.

Raj przy ulicy Lindenstrasse 825

Mieszkamy w solidnym, mieszczańskim domu. Mamy spory pokój-kuchnię z dużą kuchenką i na 
dodatek z pokaźnym piekarnikiem. Oprócz tego urządzono tu cztery sypialnie, gdzie cała nasza szesnast-
ka ma porządne łóżka. 

Nasze bieliźniarki pękają od prześcieradeł, poszewek, ręczników itp. W pralni znaleźliśmy jakieś 
pięćset chusteczek, tak więc nie musimy chodzić z zakatarzonymi nosami.

Wprowadziliśmy zwyczaj, by wszystko, co brudne, znosić do piwnicy, a z szafy brać nowe, czyste 
rzeczy. Kiedy szafa jest pusta, wysyła się kilka osób w celu uzupełnienia zasobów.

Mamy tak wspaniały zapas zawekowanych owoców, że po posiłku każdy wedle chęci wykła-
da sobie zawartość słoika na talerz; żeby było jeszcze smaczniej, sięgamy po cukier z pojemnika, 
który stoi pośrodku stołu.

Wspominając głodową zimę26: we wtorek 27 lutego 1945 roku, w naszym obiadowym 
menu mieliśmy ziemniaki, groszek i grzyby, wieprzowinę w winie, mus jabłkowy i do tego fili-
żankę prawdziwej kawy.

I tak każdego dnia. Pewnego razu znajdujemy skrzynię, a w niej dwanaście słoików zawekowanego 
masła i drugie tyle z różnymi rodzajami mięsa.

 Ponieważ obecnie już nie pracujemy tak regularnie w szpitalu polowym, mamy więcej czasu, by tu 
i ówdzie powęszyć. Niekiedy znajdujemy jeszcze jakąś rzecz, którą można wykorzystać.

 Każdego wieczoru na zmianę zmywamy naczynia po posiłku. Pewnego razu, kiedy jeszcze długo 
siedzieliśmy pogrążeni w rozmowie, piekarz z Eindhoven, na którego wypadła kolej zmywania, stwierdził: 
„Wyrzucę to do piwnicy, a na rano załatwię nowe”. Następnego ranka przyszedł punktualnie, dźwigając ze 
sobą dwa komplety naczyń.

25  Obecnie ulica Lipowa.
26  Tzw. głodowa zima (hongerwinter): katastrofalny brak zaopatrzenia w żywność w zachodniej 
Holandii na przełomie 1944/45, spowodowany m.in. wyjątkowo ciężkimi warunkami atmosferycznymi 
oraz działaniami wojennymi. 
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Mamy też gramofon walizkowy i godną pozazdroszczenia kolekcję płyt. Któregoś południa, gdy 
przyjemnie grała muzyka, kilku Rosjan przyszło zabrać nam gramofon. Jednakże dwie godziny później 
grzecznie go odnieśli.

 Żyjemy jak książęta, a jedyne, o co musimy się martwić, to chleb, mleko i… światło. Znajdujemy tro-
chę mąki. Wśród ludzi z Eindhoven jest piekarz, który potrafi wyczarować z pieca pyszne bochenki.

 Od czasu do czasu trafia się nam trochę mleka w proszku, a podczas jednej z naszych wypraw 
odkrywamy w magazynie sporą paczkę parafiny. Roztapiamy ją, wlewamy do starych opakowań po środ-
ku do czyszczenia Vim, a następnie wtykamy w nią z pięć kawałków sznurka, tak że mamy świece z taką 
ilością knotów, jaką tylko chcemy. Opakowanie jest systematycznie przycinane i w ten sposób stale panuje 
wystarczające oświetlenie.

 Gotuję teraz w naszej własnej kuchni, ponieważ rzadko stołujemy się w szpitalu polowym.
 Porządnie się tu najadamy, a po obfitym posiłku nieraz myślimy o Holandii i o tym, jak tam teraz jest. 
 Niemieckie przetwory warzywne nie są tak smaczne jak holenderskie. Znaleźliśmy na przykład 

sporo słoików z czerwoną kapustą, fuj! Ale owoce były pyszne.
 W Zielonej Górze wekowano wszystkie ich rodzaje: maliny, wiśnie, jagody, gruszki, jeżyny, śliwki, brzo-

skwinie itd. Ponieważ mamy spory zapas cukru, czasem raczymy się owocami nawet trzy razy dziennie. 
 Znaleźliśmy też butelki z olejem i na zmianę jadamy frytki, pączki i krokiety. Każ-

dy posiłek jest na nowo świętem. Zastanawiamy się, jak długo jeszcze potrwa to pańskie życie. 
 

Małpiszon

 Jeden z naszych towarzyszy, z Brabancji, poznaje w lazarecie trzydziestokilkuletniego Rosjanina. 
 Swój chłop, ale brzydki jak małpa, więc nazywaliśmy go Małpiszonem. Posługuje się śmiesznym 

niemieckim, co chwila wtrącając słowo „schön”. Przychodzi do nas regularnie w odwiedziny i często coś 
nam przynosi: butelkę wina czy wędzonkę. Zawsze jest równie miły i przyjacielski.

 Możemy z nim rozmawiać godzinami, a on nigdy nie ukrywa przed nami swego wstrętu do wojny.
 Od czasu do czasu bywa uciążliwy, ponieważ gdy za dużo wypije, składa wizyty w nocy, 

siada na czyimś łóżku i ględzi w ciemności. Któregoś popołudnia wpadł do nas i chciał rozma-
wiać ze swoim przyjacielem z Brabancji, a ten akurat leżał w łóżku porządnie pochrapując. Małpi-
szon, okazując śpiącemu szacunek jak zmarłemu, powiedział z głębokim podziwem: „Schön lassen 
schlafen schön besoffen”27. 

 Kiedy mają przenieść szpital polowy dalej na zachód, Małpiszon przychodzi w środku nocy, aby 
się pożegnać. Całuje każdego z nas z głośnym cmoknięciem. 

 Mam nadzieję, że Małpiszon, cały i zdrowy, wrócił do swojej ojczyzny.
 Teraz, gdy kuchnia to dla nas zakazana strefa, otrzymujemy najprzeróżniejsze prace do wykonania.
 Pierwszy dzień zaczynam od „niezłej” fuchy: zaniesienia mundurów rannych żołnierzy do odwsza-

wialni. Panuje tam straszliwa spiekota, a my musimy przeszukiwać wszystkie kieszenie, by niczego nie 
przeoczyć, bo inaczej będzie nieszczęście. Już na samą myśl wszystko mnie swędzi.

 Jeden po drugim próbuje wywinąć się od tej nieprzyjemnej roboty. 
 Później udajemy się w długiej kolumnie koni i wozów do dużego zakładu włókienniczego, gdzie 

leżą niezliczone bele białej bawełny i lnu. Zarekwirowano sporą liczbę maszyn do szycia i niemieckie ko-
biety muszą szyć koszule dla rannych. 

Kto mu dorówna?

 W czwartek 1 marca idziemy w kilku do fabryki trumien, gdzie pod dowództwem Michaela, Ro-
sjanina ze zdeformowaną stopą, robimy przy produkcji. W szóstkę, w cztery godziny wykonujemy sześć 
trumien, podczas gdy w tym samym czasie ośmiu Francuzów nie wie, jak zbić cztery. 

27  Pięknie pozwolić spać, pięknie spity.

 Następnego dnia Michael chce pracować już tylko z Holendrami. Przychodzi po nas i rano, i w po-
łudnie. Troszczy się o to, żebyśmy dostawali wystarczającą ilość jedzenia.

 Później robimy nagrobki i drewniane ogrodzenia dla mogił na placu Hindenburgplatz. Wszystko 
jest malowane na czerwono, tak więc potrzebujemy ogromnych ilości czerwonej farby.

 Szukamy jej we wszystkich domach i zakładach pracy. Zabawnie to wygląda, kiedy Michael wraca 
z tych szabrów, prowadząc czterech mężczyzn w kapeluszach karawaniarzy.

Piłowanie sprawia nam duże trudności. W całej Zielonej Górze nie można znaleźć ani jednej piły 
ręcznej, pracuje się więc głównie na odsadnicach. Michael za pomocą małej siekierki przecina dwumetro-
wą deskę dokładnie wzdłuż linii! 

Siem Steijn często włóczy się z pewnym starym Rosjaninem. Zbierają drewno, węgiel i ziemniaki 
dla lazaretu. Zachodzą do każdego domu i znajdują różne rzeczy, także na własny użytek.

W drodze przez Śląsk

W tym samym domu, w którym mieszkamy, jest także grupka Holendrów z Eindhoven. Jeszcze 
podczas pracy w Zielonej Górze zawarli oni znajomość z rosyjskimi dziewczynami z Donbasu. Teraz za 
wszelką cenę chcą wyjechać do Rosji, do pracy. Arend de Boer także ma na to ochotę i tym sposobem 
w środę 7 marca idą w paru chłopa do komendanta miasta. 

Rezultat jest zupełnie inny od spodziewanego. Komendant daje im mianowicie do zrozumienia, 
że wspólnie z sojusznikami ustalono, że każdy w swojej strefie odsyła ludzi z zaprzyjaźnionych krajów 
do domu. „Co potem zrobicie, zależy od was, ale teraz zadbajcie o to, by przyjść tu ponownie ze swoimi 
towarzyszami o dwunastej, wtedy pojedziecie do domu”, mówi.

Z taką wiadomością chłopaki wracają o jedenastej. To wywołuje częściową panikę i po 
krótkiej naradzie wojennej postanawiamy od razu zabrać się do pakowania, a następnego dnia 
o dwunastej iść do komendanta.

Jednak o piątej przychodzi po nas żołnierz wraz z tłumaczką. Nasze walizki wrzucają na wóz, a my 
idziemy do komendantury.

Tam zostajemy spisani i połączeni w jeden transport, składający się z około dwudziestu Holendrów. 
Znajdują się w nim ponadto pewien rotterdamczyk wraz z żoną Belgijką i mniej więcej siedmiomiesięcz-
nym dzieckiem, dwóch Szwajcarów, dwóch Jugosłowian, Litwin, polska dziewczyna i Francuz.

Dowódcą transportu, dzięki swojej znajomości rosyjskiego, zostaje mianowany młody Jugosłowia-
nin. Następnie dają nam pismo, które później okazuje się nieocenione, i trasę przejazdu. 

Naszą stacją docelową jest Częstochowa w Polsce. Musimy nadrobić szmat drogi i przejść na pie-
chotę dwieście sześćdziesiąt kilometrów ze względu na fakt, że wciąż toczą się walki o Wrocław. 

Ostatniej nocy śpimy w willi. Następnego ranka dostajemy sporą porcję chleba, paczkę cukru i ka-
wał surowego mięsa, z informacją, że jeśli nam go zabraknie, możemy ubić świnię.

Jest piękna, przejrzysta i mroźna pogoda. W dobrych nastrojach wyruszamy w drogę. Rosja-
nie żegnają nas słowami „Do swidanja” (do zobaczenia) i wkrótce zdobywamy ostatnie wzniesienie 
pod Zieloną Górą.

Raz jeszcze spoglądamy na miasto u naszych stóp, położone malowniczo wśród lasów i winnic. 
Z żalem myślimy o owocach w syropie, zostawiliśmy tego przecież z dwieście słoików. 

Bardzo szybko jesteśmy z powrotem w Nowej Soli. Spotykamy tam Włochów, z którymi pra-
cowaliśmy w Głogowie; opowiadają nam, że każdy, kto tu przyjeżdża, musi pracować dla Rosjan. 
Uprzejmy oficer prowadzi nas do komendanta i po okazaniu pisma z Zielonej Góry, otrzymujemy 
przepustkę upoważniającą do przejścia przez most na Odrze. Niewielu to się udaje. Włosi muszą tu 
zostać aż do momentu podpisania traktatu pokojowego z ich krajem, lecz w końcu my jesteśmy oby-
watelami zaprzyjaźnionych mocarstw!

Dochodząc do Odry, dostrzegamy trzy mosty. Jeden, z desek poukładanych na lodzie, był pierw-
szym, który powstał w czasie działań wojennych. 

Drugi to solidny most pontonowy, przez który przejeżdża najcięższy sprzęt. Nieco dalej stawiany 
jest jeszcze imponujący most drewniany.
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Przechodzimy przez most pontonowy. Tuż przy nim zacumował statek De Kleist, na którym 
pracowałem jeszcze w Głogowie. Z masztu tryumfalnie powiewa teraz, zamiast znienawidzonej ban-
dery ze swastyką, czerwona flaga. W lesie Rosjanie, z tych prawdziwych, starej daty, z wielkimi wąsami 
i w czapkach z niedźwiedziej skóry, wyrąbują drzewa. Małymi siekierkami, niesamowicie szybko, wy-
cinają z pni czterokątne belki. 

Ciągniemy dalej przez lasy i okropne drogi, a po trzydziestopięciokilometrowym marszu pa-
damy wykończeni w wioseczce Stany (Aufhalt). Nasz kawałek mięsa zanosimy do upieczenia parze 
starszych Niemek. Szukamy miejsca do spania w gospodzie i już po chwili chrapiemy. Nocą przychodzi 
kilku młodych Rosjan po zegarki, ale Didon, nasz Francuz, który dobrze mówi w ich języku, tak ostro 
ich traktuje, że się zmywają.

W piątek 9 marca wyruszamy w dalszą podróż drogami wręcz nie do opisania. Ciągniemy przez 
błoto wóz z trzydziestoma sześcioma ciężkimi walizami. Po odpoczynku w Lipinach (Lippen28) idziemy 
już lepszymi drogami i późnym południem wkraczamy do wioski Tarnów (Tarnau).

Rzeź w Tarnowie

W całkowicie opuszczonej przez mieszkańców wiosce rekwirujemy chłopską chatę, owce, świnie 
i kilka kurczaków. W nieopróżnionym jeszcze spichlerzu przygotowujemy posłania dla mężczyzn, pod-
czas gdy małżeństwo i polska dziewczyna śpią w części mieszkalnej. Wkrótce spory kocioł do gotowania 
bielizny, wypełniony ziemniakami, stoi na ogniu. Mam dużo pracy z gotowaniem i pieczeniem. Kiedy już 
jesteśmy po posiłku, do środka wchodzi niewielki patrol. Oficer wbija w stół duży sztylet i informuje nas, 
że jutro o dziewiątej w tym miejscu ma stać litr gorzałki.

O dziesiątej idziemy spać. Następnego dnia rano oficer przychodzi sprawdzić, czy żądany 
trunek już jest. Ponieważ nie mamy ani kropli, zrzędząc odchodzi. Postanawiamy odpocząć tu jesz-
cze jeden dzień i przygotować zapas mięsa. Polska granica jest już blisko, a za nią koniec rabunków. 
Uboju dokonuje się z niejaką przyjemnością – Rosjanie zastrzelili dla nas sześć świń, a Japie Lijsenaar 
z Eindhoven przechadza się w czarnej jedwabnej marynarce z wielkim nożem i chciałby zabić wszyst-
kie pozostałe przy życiu zwierzęta.

 Ktoś przychodzi nawet z bardzo młodym koźlątkiem i dopiero po zagorzałych protestach kilku 
miłośników zwierząt pozwala zwierzątku odejść. 

 Przez cały dzień zajęty jestem pieczeniem wątróbki, nerek, serca i słoniny. W sąsiednim 
domu gotują wieprzowinę, a w bardziej oddalonym budyneczku dwóch mężczyzn zajmuje się wy-
piekiem żytniego chleba.  

 W kuchni znajduję jeszcze kilka puszek zupy fasolowej marki Zwanenberg. Za pomocą przypraw, 
mięsa, cebuli i ziemniaków przyrządzam z tego danie, którym porządnie się objadamy. Na deser – chleb 
żytni z syropem. Dwaj rosyjscy oficerowie, którzy zostają u nas na noc, też jedzą ze smakiem.

 W niedzielę 11 marca opuszczamy Tarnów. Mamy dobrą pogodę, choć jest zimno. Maszerujemy 
wzdłuż pięknych wzgórz, lasów i jezior. Mijamy Sławę (Schlesiersee29), malowniczo położoną nad wiel-
kim jeziorem. W Tylewicach (Tillendorf30) po raz pierwszy od dawna widzimy jadący pociąg.

 Teraz znowu nadchodzi moment budzący lęk. Tuż przed Wschową znajduje się wiele gospodarstw 
oddanych do użytku polskim rolnikom. Ci jednak nie mają pracowników, więc próbuje się teraz naszą ko-
lumnę skierować do jednego z tych wielkich majątków ziemskich. Zupełnie nie mamy na to ochoty. 

28  Zapis w oryginale: Lippe. 
29  Zapis w oryginale: Schlesiënsee.
30  Zapis w oryginale: Tillendorff.

 Polski dowódca stoi z rewolwerem wycelowanym w naszą stronę, lecz pozwala nam, dzięki nie-
ustraszonemu wystąpieniu naszego Francuza, pójść najpierw do komendanta miasteczka. Tam, raz jesz-
cze powołując się na pismo z Zielonej Góry, otrzymujemy stempel i możemy iść dalej.

 Z emocji zostawiam w gospodarstwie swoją laskę spacerową ze srebrną główką. Przeszczęśliwi 
opuszczamy miasto. Trafiamy do Dębowej Łęki (Geyersdorf31), gdzie po posiłku z ziemniaków i boczku, 
spędzamy noc w sali widowiskowej. 

Dzisiaj ponownie przebywamy spory dystans. Clara, ta belgijska kobietka, dzielnie się trzyma. 
Niestrudzenie kroczy naprzód, pchając przed sobą mocno obładowany wózek. Martwi się jedynie, skąd 
wziąć mleko dla dziecka. To nie zawsze się udaje.

Wkraczamy do Polski

 W poniedziałek 12 marca opuszczamy o dziewiątej naszą kwaterę i po półgodzinie trafiamy do 
Długiego Starego, pierwszej polskiej wioski. Gdzieniegdzie widzimy ozdoby ze świeżych świerkowych ga-
łązek i czerwonych chorągiewek. Przy wielu domach powiewają biało-czerwone i czerwone flagi.

Po wędrówce dość dobrymi drogami, o trzeciej po południu, dochodzimy do Leszna (Lissa). To 
było jedno z największych doznań w moim życiu. Proszę sobie wyobrazić, cały miesiąc nie widzieliśmy 
nic więcej poza wojenną nędzą, nic poza miastami i wioskami, w których panowała cmentarna cisza. Aż 
tu nagle w promieniach wiosennego słońca wkraczamy do miasta, gdzie toczy się, tak po prostu, życie. 
Wkoło spacerują elegancko ubrani ludzie, biją dzwony kościelne, każdy przyjaźnie do nas macha. 

 Wszędzie wiszą polskie i rosyjskie flagi, a na dużym placu płynie z głośników wesoła muzyka. 
Później, kiedy w radio nadają wiadomości, słyszymy parę razy słowo „Holandia”. Polscy milicjanci prze-
glądają nasze bagaże, po czym udajemy się do radzieckiego komendanta miasta. Ten poleca Polskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi załatwić dla nas nocleg i … obdarowuje nas darmowymi biletami na pociąg do 
Częstochowy! W budynku Czerwonego Krzyża przyjmują nas serdecznie, a ja już po chwili stoję w kuchni 
i piekę mięso. Tej nocy śpimy we wspaniałych łóżkach… i nie możemy zmrużyć oka.

 Ludzie dostają tu prawie dwa i pół kilograma chleba oraz niecałe pół kilo mięsa tygodniowo. 
Ziemniaki mają za darmo, a po mleko muszą stać w kolejce. Regularnie przychodzi ktoś, kto chce kupić 
od nas ubrania lub wymienić je na tabakę. 

Następnego ranka zwołujemy naradę wojenną. Uznajemy, że skoro dalej będziemy podróżować 
pociągiem, to ogromne zapasy żywności i furmanki nie są nam już dłużej potrzebne. Oddajemy Czerwo-
nemu Krzyżowi w Lesznie dwa wiklinowe kosze pełne mięsa i nasz „tabor”.

Na stację wyruszamy o wpół do jedenastej, wzbudzając ogromne zainteresowanie mieszkańców. 
Wyjeżdżamy o wpół do pierwszej. W otwartych wagonach towarowych siedzą całe rodziny wraz ze swym 
dobytkiem. Skoro kraj jest wyzwolony, to każdy chce możliwie szybko wrócić do domu.

 Po podróży trzęsącym się pociągiem przez płaski, dosyć jednostajny, krajobraz docieramy o trze-
ciej do Ostrowa. Tu musimy się przesiąść. Po prawdziwym szturmie na pociąg, wciśnięci między nasze 
walizki, jedziemy dalej. Po dwuipółgodzinnej jeździe przez tereny niebywale przypominające północną 
Holandię, dojeżdżamy o wpół do dziewiątej do Kępna. 

 Na stacji spędzamy noc. Śpimy jak susły, na ławkach i pod ławkami, na walizkach itd. Gdy budzimy się 
w środę 15 marca, dowiadujemy się, że następny pociąg odjedzie nie wcześniej niż o piątej po południu.

Na stacji porozwieszane są plakaty po francusku, angielsku i rosyjsku; wszystkim jeńcom wojennym 
i deportowanym zaprzyjaźnionych narodów doradza się udanie do specjalnych punktów zbiorczych. 

Wisi tutaj także obwieszczenie o zebraniu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej32. Dostajemy 
po trzy kostki mydła do golenia i cztery duże, dwukilogramowe, okrągłe bochny chleba.

 O trzeciej na stację wjeżdża pociąg. Powstaje okropne zamieszanie. Wtedy pojawia się rosyjski 
oficer z kilkoma żołnierzami i robi dla nas w tłumie przejście, tak by wpuścić nas jako pierwszych do po-
ciągu, do zarezerwowanego dla nas przedziału. Trzeba było widzieć miny Polaków!

31  Zapis w oryginale: Geijersdorff.
32  W oryginale: ‘Poolse Sociaal Democratische partij’.
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 W końcu nadchodzi piąta. Po niekończącej się podróży przez monotonne równiny docieramy 
w środku nocy na miejsce. Stacja jest wspaniale przystrojona zielonymi gałązkami i biało-czerwonymi 
flagami. Na peronie panuje zgiełk, jakiego w Holandii jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Wielu śpi na 
peronach pośród swego całego dobytku, poupychanego do wielkich worów. A my spędzamy noc, 
siedząc w korytarzu dworca.

Pierwszy holenderski obóz

W czwartek 15 marca, po bardzo źle przespanej nocy, idziemy o dziewiątej rano do częstochow-
skiego komendanta do spraw repatriacji. Jest tutaj duży punkt zbiorczy. Poszczególne narodowości są 
ulokowane w osobnych budynkach. Z dworca, taszcząc ciężkie walizy, udajemy się do komendantury. 
Ależ brakuje nam naszej furmanki!

 Okazuje się, że zebrała się już tu spora grupa Holendrów. Zostajemy więc zaprowadzeni do budynku, 
gdzie zakwaterowano około stu naszych rodaków. To, co tam napotykamy, odbiega jednak tak dalece od ho-
lenderskich wyobrażeń schludności i czystości, że na początku rodacy są dla nas jak obcy. Większość z nich 
ma wszy, a w salach panuje po prostu straszliwy rozgardiasz, zewsząd unosi się okropny smród.

 Dużą część więźniów stanowią Żydzi. Jest wśród nich kilka kobiet, wszyscy uszli z piekła 
Auschwitz i Blechhammer33. Są też i tacy, którym towarzyszy polska lub rosyjska kobieta. Wszyscy 
żyją tu na kocią łapę. 

 Jedzenie nie jest wyjątkowe: kawałek chleba i łyżka cukru na dzień, wieczorem zupa, do której 
składników dostarczają Rosjanie. Od Polskiego Czerwonego Krzyża dostajemy raz w tygodniu kawałek 
chleba i, czasem dwa razy w tygodniu, talerz zupy. W pokojach znajdują się jedynie miejsca do leżenia, nie 
ma stołów i krzeseł, wszystko jest siermiężne i wszystko musi zostać „zorganizowane”. 

Jesteśmy jeszcze świadkami pyskówki ze strony rosyjskiej lekarki; jest wściekła z powodu bałaganu, 
jaki tutaj panuje. To robi właściwie zabawne wrażenie, gdy po jej rozemocjonowanych słowach jakiś Ho-
lender ze stoickim spokojem i łagodnym głosem przemawia do rozsądku. Jednakże to ona ma rację!

Dlatego też w ogóle nie jesteśmy zmartwieni, gdy się okazuje, że z powodu przeludnienia będzie-
my przeniesieni do innego budynku. Zostaję mianowany naczelnikiem nowej kwatery, a nazajutrz rano 
wszyscy zabieramy się do roboty. Jest to konieczne, ponieważ poprzedni mieszkańcy, Bułgarzy, zostawili 
tu po sobie niezły bajzel. 

 Podłogę pomieszczenia, w którym znajdują się cztery muszle klozetowe, umywalki itd., pokrywa 
około dwudziestocentymetrowa warstwa odchodów. Napracowaliśmy się tego dnia, ale jakże dumni teraz 
jesteśmy z naszego lokum. Wszystko błyszczy, okna są wymyte, siano przykryte kocami. Krótko mówiąc 
– można się wprowadzać.

 Po południu odwiedza nas kilku holenderskich oficerów; mówią nam, że Holendrzy cieszą się tu-
taj złą opinią z powodu swego niechlujstwa i lenistwa. Są zadowoleni, że u nas jest tak czyściutko!

 W naszej kwaterze przebywa około trzynastu osób, w tym pięć kobiet, mieszkających w osobnym 
pokoiku. Jedną z nich jest szesnastoletnia córka znanego żydowskiego śpiewaka, Michaela Gobetza. Ży-
dowskie dziewczęta wciąż mają króciusieńkie włosy, ponieważ w obozach strzyżono je na zapałkę.

 Wieczorem przychodzi do nas lekarka i jest pełna podziwu dla naszej kwatery. Godzinę później 
przyprowadza komendanta, który także wydaje się być bardzo kontent. Jest „charaszo” (dobrze).

Częstochowa jest siedzibą polskiej diecezji. Jej biskup potępił ostatnio pogromy Żydów w Polsce. W po-
przek miasta biegnie ogromna aleja, szeroka na jakieś czterdzieści metrów, wliczając w to skwery, które roz-
dzielają pasma jezdni. Najniżej stoi cerkiew prawosławna, dalej droga wznosi się aż do słynnej Jasnej Góry, 
katolickiego kościoła z Czarną Madonną jako patronką. Tej świątyni poświęcę później więcej uwagi.

Życie miasta toczy się teraz wzdłuż alei. Odchodzą od niej wszystkie ważniejsze boczne ulice, 
a duże skupienie sklepów sprawia, że panuje tutaj niespotykany gwar i ścisk. W kinach stale brakuje bi-
letów, więc i tam ludzie godzinami stoją w kolejkach. Przed witrynami sklepów wystawiane są rozmaite 
przysmaki. Wszystko jest piekielnie drogie. 

33  Blachownia Śląska, obecnie dzielnica Kędzierzyna-Koźla; w czasie drugiej wojny światowej były 
tam ulokowane obozy jenieckie i pracy przymusowej. 

Odpowiednikiem holenderskiego guldena jest polski złoty. Do wyposażenia naszego mieszkania 
kupiliśmy dwie trzcinowe miotły po dwadzieścia cztery złote za sztukę. Małe ocynkowane wiaderko kosz-
tuje sto złotych, puszka sardynek dwieście, jajko dziesięć, a wyśmienity czekoladowy fondant34 
z rodzynkami jest po czterdzieści pięć złotych za sto gramów. Wszystko można tutaj dostać, 
jeżeli tylko ma się forsę.

O nielegalnym handlu

Nie mamy prawa do swobodnego opuszczania obozu. Przed drzwiami stoi straż z bagnetami na 
karabinach. Dostałem pozwolenie na wyjście, czyli „propusk”. Wszyscy inni też chodzą sobie do miasta, 
a strażnicy nie zwracają na to zbytniej uwagi. 

 W mieście każdy robi interesy. Wszędzie stoją kobiety z okrągłymi bochnami pszennego chleba 
o wadze dwóch kilogramów, jeden kosztuje dziewięćdziesiąt złotych. Papierosy marki Sport osiągają cenę 
dwóch, a rosyjskie „papiroski” jedenastu złotych. Na każdym kroku handlarze zagadują, czy mamy coś do 
zaoferowania. Za parę pończoch płaci się czterysta pięćdziesiąt złotych, za poszewkę na poduszkę dwie-
ście złotych. Można kupić nawet kokosy i pomarańcze.

Na targu stoi około czterdziestu kobiet, a przed nimi leżą wysokie na metr sterty tytoniu w różnych 
gatunkach: od czarnego jak smoła aż po złotożółty. Średnia cena to dwieście złotych za kilo. Za poszewkę 
można kupić dużo tytoniu. Jeżeli tylko wzbudzi się wrażenie, że chce się dokonać zakupu, to można przez 
cały dzień palić za darmo. Handlarki mają przy sobie bibułę i pozwalają skręcić papierosa. Jeśli naprawdę 
chce się kupić tytoń, lepiej poczekać do wieczora, ponieważ wtedy, po całym dniu leżenia na słońcu, nie 
jest on już tak wilgotny.

Za kwotę od dziesięciu do dwudziestu pięciu złotych można dostać niezliczone rodzaje wypieków. 
Czasami dochodzi do łapanek, ale po chwili wszyscy znowu handlują. Każdy przychodzi tutaj odświętnie 
ubrany. Odnoszę wrażenie, że cała Częstochowa żyje z czarnego rynku.

Mała pani doktor

Każdego poranka, około dziewiątej, pani doktor przychodzi na inspekcję. Staje w drzwiach, za-
ciska pięść, salutuje i wita rosyjskim „Zdrawstwujtie”, co znaczy „Bądźcie zdrowi”. To pozdrowienie ma 
mniej więcej takie samo znaczenie, jak np. holenderskie „Goedendag” czy francuskie „Bonjour”.

Pani doktor jest małą, krótkowłosą brunetką w futrzanej czapce. Para iskrzących się oczu i ... nieła-
twy charakter. Tak to już teraz jest z kobietami: w innymi obozie byłaby zadowolona, gdyby na chodniku 
nie leżała słoma, ale w naszym przypadku pani doktor ściąga rękawiczki i przejeżdża palcem po wszyst-
kich możliwych krawędziach, aby sprawdzić, czy czasem nie odkłada się tam jakiś kurz. Ponieważ nie 
może przyłapać nas na ewidentnym brudzie, przeszukuje wszystkie zakamarki, żeby móc się do czegoś 
przyczepić. No cóż, takie już są kobiety, nieważne, czy pochodzą z Rosji, czy z Holandii. Mimo wszystko 
lubimy się nawzajem. Czasami zagląda do nas nawet trzy razy dziennie.

Przychodzi też na organizowaną przez nas wieczornicę. Przy ciastkach i piwie śpiewamy i recytu-
jemy, tak że jest naprawdę przyjemnie. 

Gdy pewnego popołudnia pani doktor nas odwiedza, siada na skrzynce i zaczyna śpiewać melan-
cholijną rosyjską balladę, trwającą około dziesięciu minut. Coś takiego trzeba usłyszeć, tego po prostu nie 
da się opisać. Na koniec mówi: „Front”, była to zapewne piosenka wojenna. 

W pewnych okolicznościach brak możliwości porozumienia jest bardzo przykry. Po dłuż-
szych rozmowach i tłumaczeniach czegoś się jednak o niej dowiadujemy. Ma trzydzieści pięć 
lat i pięcioletniego synka. Mąż zmarł w jej ramionach, kiedy siedzieli w okopach. Była pięć razy 
lekko i trzy razy ciężko ranna. Została odznaczona Orderem Stalina i zastrzeliła siedemna-

34  Rodzaj wypieku z półpłynną masą w środku; także: masa cukrowa (lukier plastyczny) do zdo-
bienia wyrobów cukierniczych. 
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stu szkopów. W jednym z kin puszczają film Malakhov Kurgan35. Film ten był kręcony tuż po przej-
ściu frontu. Pielęgniarka, która w okopach opatruje żołnierzy, to właśnie „nasza pani doktor”. 
 
 

Kościół Czarnej Madonny

Umożliwiono nam zwiedzenie Jasnej Góry, kościoła Czarnej Madonny. Idziemy tam w czter-
dzieści osób. Po przejściu biegnącej w górę alei wchodzimy na wzniesienie. Krętymi ścieżkami docie-
ramy w końcu do kościoła. 

Przed nami wyłania się cały kompleks budynków otoczony kamiennym murem. Świątynia utrzy-
mana jest głównie w stylu renesansowym, a całość stanowi mieszankę różnych stylów, ponieważ kościół 
istniał tam już w 1300 roku, wciąż powiększany i rozbudowywany.

Po wejściu do świątyni milknie się od wspaniałości w jej wnętrzu: kolumny z marmuru o pięknym, 
jasnym kolorze i liczne, olśniewające grupy rzeźb. Sklepienie jest ozdobione pełną wyrafinowanej finezji 
osiemnastowieczną włoską sztukaterią i malowidłami szwedzkiego malarza. Całość sprawia wrażenie lek-
kości oraz wdzięku i przywodzi na myśl raczej pałac książęcy niż kościół.

Oprowadza nas ubrany w biały habit mnich z klasztoru przynależącego do kościoła. Wszystko 
tłumaczy nam wyborną niemczyzną. Przez kościół prowadzi nas do sali rycerskiej. Na jej murach nama-
lowana została, na wzór Drogi Krzyżowej, historia Czarnej Madonny. 

Czarna Madonna przedstawia wizerunek Marii z Jezusem. Jednakże, inaczej niż na naszych obra-
zach, mają oni ciemną skórę, stąd też pochodzi nazwa. Obraz datuje się mniej więcej na 1300 rok. Kilka-
krotnie został skradziony, między innymi przez Tatarów i Turków. Za każdym razem powracał jednak na 
swoje miejsce. Wskutek działań grupy złodziei na obliczu Maryi pojawiło się kilka rys.

Ustawiony ponad ołtarzem obraz znajduje się w osobnej kaplicy. Przypisuje mu się szczególną 
moc. Dla Wschodu jest to miejsce pielgrzymek o takim samym znaczeniu, jakie dla Zachodu ma Lourdes. 
Przed obrazem wisi ciężka, czarna zasłona, przeplatana srebrną nicią. Według naszego przewodnika waży 
ona sto czterdzieści kilogramów. O określonych porach, a właściwie cztery razy na dzień, jest rozsuwana, 
tak by można było w kaplicy odprawić mszę. 

Natomiast w samym kościele nabożeństwo jest odprawiane przez cały dzień, od siódmej rano do 
ósmej wieczorem (z krótkimi przerwami). Za każdym razem jest pełno ludzi. 

Ponadto dla pielgrzymów, którzy w normalnym czasie nie mogą znaleźć wolnego miejsca, wybu-
dowano ołtarz pod gołym niebem. Kościół na świeżym powietrzu jest teraz odnawiany. Niemcy wykorzy-
stywali go jako magazyn. Obecnie jednak mają nadzieję, że powróci przedwojenny ruch.

Ołtarz w kaplicy ozdobiony jest darami wotywnymi, ofiarowanymi przez wdzięcznych wiernych za 
uczynione cuda i wysłuchane modlitwy. Na ołtarzu wystawiono paręset różańców, broszek, naszyjników 
i innych kosztowności.

Po kupieniu paru zdjęć opuszczamy kościół i ponownie zatapiamy się we wschodniej atmosferze. Przy 
wyjściu siedzi grupa żebraków, wystawiających swoją czapkę lub kapelusz i krzyczących „Proszę Pana”. 

Jeden z naszych, kiedy już nie miał pieniędzy, też spróbował podobnej metody; przez godzinę ze-
brał dwadzieścia pięć złotych.

Przy kościele odbywa się akurat jarmark; stoją liczne stragany z wypiekami, lusterkami, puzder-
kami, obrazkami, pierścieniami do serwetek i tego typu przedmiotami, wszystko z wizerunkiem Czarnej 
Madonny. Kręci się tu kilku fotografów i wielu rosyjskich żołnierzy pozuje do zdjęcia po zwiedzeniu ko-
ścioła. My także dajemy sobie zrobić jedno na tle Jasnej Góry.

35  Radziecki film wojenny o odbiciu Sewastopola z rąk niemieckich, po wielomiesięcznym oblęże-
niu w 1944 roku. Autor wspomnień podaje tytuł De herovering van Sebastopol (Odbicie Sewastopola); 
oryginalny tytuł Малахов курган.
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W drodze przez polską równinę 

W nocy pociąg przybywa do Tarnowskich Gór. Po przejechaniu kilku kilometrów, o dziesiątej 
rano, dojeżdżamy do miejscowości Nakło. Będziemy mieć tutaj postój do ósmej wieczorem. Ach, cóż 
za wspaniały dzień tam przeżywamy: przyjemne spacery po pagórkowatym terenie, zachwycające 
widoki, cudowne wygrzewanie się w słońcu i w końcu zabawa pod gołym niebem, na dużej łące opro-
mienionej najpierw zachodzącym słońcem, a później fantastycznie oświetlonej blaskiem księżyca. 
W pobliżu znajduje się fabryka zapałek; puszki z płonącą siarką nadają temu wszystkiemu jeszcze 
bardziej bajkowy charakter.

O ósmej znowu wsiadamy wszyscy do wagonów. W rytm stukających kół szybko zasypiamy.
W niedzielę 25 marca budzimy się o szóstej rano w Katowicach Ligocie. Z pewnością toczyły się 

tutaj ciężkie walki; wszędzie leży mnóstwo zniszczonych czołgów, dział oraz samochodów. Pociąg jedzie 
dalej, aż do Katowic. Znowu przez cały dzień postój i przesiadka do pociągu o szerokim rozstawie kół. 
Pojazd ten składa się z niewielkich wagonów towarowych. Siedzimy teraz w takim wagonie, trzydzieści 
pięć osób z wózkiem dziecięcym. W połowie jego wysokości poprzybijano deski, toteż możemy spać na 
dwóch poziomach. Po wielu uciążliwościach mamy więc wszyscy względnie dobre miejsca do leżenia. 
Pośrodku stoi piecyk, tak więc możemy smażyć jajka i parzyć herbatę. W południe nad Katowicami prze-
latuje kilka niemieckich samolotów zwiadowczych. Zaczyna dudnić obrona przeciwlotnicza i po krótkim 
czasie samoloty płonąc, spadają.

W poniedziałek 26 marca mijamy wspaniałe lasy, wartko płynące rzeki i wapienne skały. Pociąg 
porusza się w ślimaczym tempie, ponieważ lokomotywa musi ciągnąć czterdzieści pięć wagonów. Za 
Szczakową widzimy leżące w oddali Karpaty36. Potem znowu musimy stać cztery godziny, ale to nie jest 
dla nas żadną karą. Jest cudowna pogoda i leżąc, opalamy się półnago. Akurat myję się przy studni, gdy 
pociąg zaczyna powoli ruszać. Przez pięćset metrów muszę go gonić z koszulą, ręcznikiem oraz mydłem 
w rękach. Wspólnymi siłami zostaję wciągnięty do wagonu.

Przy Dulowej widzimy dużo brzozowych lasów, niepomalowanych drewnianych domów i wiele 
jałowej ziemi. Za Zwornitsky37 i Krzeszowicami pociąg zatrzymuje się w Nastowina38, przy jakiejś dużej 
budowie. Wydaje się, że jest środek lata, każdy spaceruje. Od strony gór, wijącymi się drogami, nadjeżdża-
ją z pełnym oświetleniem duże kolumny wojskowych samochodów.

W piątek o szóstej budzimy się w Krakowie, wspaniałym mieście z wieloma starymi budowlami. 
Wokół miasta, które zaledwie kilka dni temu zostało zbombardowane przez Niemców, jest niesamowicie 
dużo sił obronnych. Za Krakowem przejeżdżamy przez Wisłę, a następnie przez „polskie stepy” z bied-
nymi chatami i ubogimi ludźmi. W Podłężu bierzemy wodę do kuchni polowej. Nigdy nie wiadomo, jak 
długo pociąg będzie miał postój. Kiedy znowu rusza, wielu za nim pędzi, podciągając spodnie.

W Polsce zaczyna się przywracanie pokoju. Okopy są zasypywane, wszędzie się orze i zasa-
dza ziemniaki. Kwitną bazie i zaczynają nabrzmiewać pąki. Mijają nas niesamowicie długie pocią-
gi, załadowane w całości samolotami, czołgami, itp.; na front podąża też od razu załoga. W oddali 
dostrzegamy krańce Bieszczadów. 

Za Bochnią zatrzymujemy się w Tarnowie, gdzie ma miejsce intensywny handel z miejscową lud-
nością. Niektórzy z naszych współpasażerów, by kupić litr samogonu, sprzedają ciuchy, które mają na 
sobie. W Czarnej zapadamy w sen.

Rodzi się nam dziecko

W środę 28 marca budzimy się w miejscowości Rudna Wielka; dzisiejszej nocy pociąg przebył 
sześćdziesiąt pięć kilometrów. Po niecałej godzinie jazdy przyjeżdżamy do Rzeszowa, dużego miasta 

36  W oryginale: Karkonosze. 
37  Nie udało się zidentyfikować miejscowości.
38  Nie udało się zidentyfikować miejscowości.

Dzisiaj rano sprzedaliśmy dwie pary butów i wiatrówkę za dwa tysiące złotych, więc nasza wycieczka 
decyduje się na kosztowne zwiedzanie niezliczonych straganów z wypiekami. Jan van Oenen wskazuje na 
wszystkie rodzaje ciast i mówi po polsku „Tak, tak”, co ma oznaczać potwierdzenie, a sprzedawca śmieje się 
i tylko mu je podsuwa. Kiedy stoję przy jednym z takich kramików, skręcając papierosa przy pomocy najzwy-
klejszej maszynki, otacza mnie z dwudziestu Polaków, z otwartymi ustami podziwiających ten cud.

O odzieży i wszach

Podczas podróży największym problemem jest nieustannie bielizna. W Niemczech można 
było od czasu do czasu coś wyprać. Wtedy w całym baraku, na powiązanych ze sobą kawałkach 
sznurka, rozwieszano koszule, spodnie, skarpetki i tym podobne. Niekiedy któraś linka pękała. Te-
raz naszej bielizny nie można już dłużej nazywać białą. Dwukrotnie zdarzyło się tak, że musieliśmy 
ruszać akurat wtedy, gdy bielizna się moczyła. Mokrego prania nie można ze sobą zabrać, więc nasze 
zapasy odzieży topnieją w oczach. Skarpetki zazwyczaj nosimy do całkowitego przetarcia, potem się 
je wyrzuca. Obecnie, po wyzwoleniu, można co nieco zorganizować, ale każdy jest równie zakłopo-
tany, więc zwykle nie udaje się znaleźć nic przydatnego.

Tak samo jak źle leżą na nas ubrania, tak dobrze siedzą na nas wszy. Chociaż niekiedy wystajemy 
pod pompami, w grząskiej kałuży, z obnażonym tułowiem i zesztywniałymi od mrozu palcami, to nie 
możemy zapobiec szaleństwom tych małych bestyjek. 

W Polsce zamykamy drzwi o dziesiątej wieczorem i siadamy, siedemnastu golusieńkich męż-
czyzn, wzajemnie się iskając. Przerzucamy się żartami, a na porządku dziennym są hasła typu: „mam 
ich już dwadzieścia”, „musisz to zobaczyć, wygląda jak lotniskowiec”, „mam tylko dwie, jutro nie będę 
już ich łapał, w innym razie wymrą”. 

Podczas jazdy pociągami nic z tym nie można zrobić. I tak na przykład po podróży do Odessy ze-
brałem z koszulki siedemdziesiąt wszy. A są one ogromnych rozmiarów, ponieważ pochodzą z Rumunii, 
gdzie według fachowców żyją najgrubsze i największe egzemplarze tej szlachetnej rasy. Mimo to stosun-
kowo szybko się ich pozbywamy. Plagę udaje się nam opanować dzięki świetnym łaźniom, wystarczają-
cym dostawom mydła i nowej bieliźnie w obozie w Odessie.

Pożegnanie z Częstochową

19 marca zostajemy wyznaczeni do transportu. Przypuszczamy, że nasz pobyt w Częstochowie 
nie potrwa już długo. 

W czwartek 22 marca pogoda jest wspaniała. W alei panuje nadzwyczajny tłok. Nagle zapada oso-
bliwa cisza i każdy zastyga w bezruchu. Mija nas transport trzech tysięcy niemieckich jeńców. Wśród 
nich są także holenderscy i francuscy esesmani. Mieszkańcy z zimną pogardą pozwalają przejść w milcze-
niu żałosnemu pochodowi. Co jeszcze zwraca uwagę: wśród ludności niemal nie widać kobiet z małymi 
dziećmi, co może być skutkiem wieloletnich deportacji Polaków.

Wreszcie w piątek 23 marca przychodzi wiadomość: dziś wyjeżdżamy. Wychodzimy ze skóry, aby 
pozbyć się naszych złotówek. Kupujemy biały chleb, ciastka, papierosy i niewyobrażalne ilości jajek. Wy-
ruszamy, stu dwudziestu Holendrów, na dworzec. 

Nadzwyczaj długi pociąg stoi gotów do odjazdu. Dla każdej narodowości zarezerwowano pewną 
liczbę wagonów. Transport składa się z Belgów, Bułgarów, Francuzów, Greków, Rumunów, Holendrów 
i Cyganów. Jest także kilku norweskich oficerów. Na peronie gra cygańska kapela, złożona z dwojga skrzy-
piec i dwóch gitar, „Alexander Ragtime Band” i „Some of these days” w stylu cygańskim. O ósmej wie-
czorem pociąg rusza. Siedzimy w sześćdziesięciu pięciu mężczyzn w dużym wagonie towarowym. Mnie 
przypadła w udziale funkcja naczelnika wagonu. To nie lada zadanie, by każdemu przydzielić miejsce 
wedle jego uznania.
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z wieloma kościołami i meczetami39. Pociąg szturmują handlarze białym chlebem. Kiedy zaraz za mia-
stem pociąg znowu zatrzymuje się na krótką chwilę, tuż obok pociągu z radzieckimi żołnierzami, wszyscy 
żebrzemy o radzieckie gwiazdy z ich czapek. A żołnierze ze śmiechem ustępują naszym naleganiom i po 
chwili niemal każdy z nich już jest bez gwiazdy na czapce. Nawet jakiś porucznik nam je rozdaje. Udaje 
mi się zgarnąć dla siebie wspaniałą emaliowaną radziecką gwiazdę, a żołnierz cieszy się jak dziecko, kiedy 
daję mu dwa papierosy. 

W Jarosławiu okazuje się, że dla rosyjskiej żony Everta van Wiedijka zbliża się moment rozwiąza-
nia. Wieczorem o wpół do siódmej rodzi się dziecko. Jest to dziewczynka, waży trzy kilo czterdzieści. Na 
imię ma Johanna Christina, a na świat przychodzi w Żurawicy.

Pewien kapral z Królewskiej Marynarki Wojennej występuje w roli położnej, a porucznik Fabius 
sporządza akt urodzenia dla urzędu stanu cywilnego. Na chwilę milkniemy z tej okazji, ale kucharz Theo 
zaraz zauważa, że znowu mamy o jednego Holendra więcej. Spontanicznie intonujemy piękną pieśń „En 
dat we toffe jongens zijn dat willen we weten”.40 

Z Polski przez Ukrainę do Rumunii

W Przemyślu zamieniamy nasze ostatnie złotówki na ciasto, a o wpół do pierwszej czasu euro-
pejskiego przekraczamy nową, polsko-radziecką, granicę. Z okazji tego wydarzenia dostaję papierosa od 
Stelli Vleeshouwer, piętnastoletniej żydowskiej dziewczynki. Jest tak piękna pogoda, że za sześćset złotych 
sprzedała swój płaszcz. Dzieci biegają tu na bosaka i z gołymi głowami. Nasz pociąg nabiera szybszego 
tempa i z niezłą prędkością mijamy Mościska, a następnie zatrzymujemy się trzy kilometry przed Lwo-
wem. Stoi tam pociąg z czterdziestoma wagonami, a w nich niemieccy jeńcy wojenni, wśród których są 
również Holendrzy. Zostają porządnie zwymyślani. Żydzi zaczynają rzucać kamieniami, jednak Rosjanie 
zdecydowanie kierują w ich stronę lufy karabinów.

Na stacji rozrządowej we Lwowie panuje niesamowity ruch. Stoją tu całe pociągi z wracającymi 
do domu ukraińskimi chłopami, oswobodzonymi w Niemczech przez swoich rodaków. Każdy pociąg 
towarowy to kompletne gospodarstwo, konie, krowy, świnie, kozy, narzędzia rolnicze i ludzie, a wszystko 
to żyje razem. Poza tym niektórzy na dachu wagonu mają nawet kurniki! Ci chłopi w pewnej mierze już 
sobie zadośćuczynili za grabieże ze strony Niemców. 

Belgowie opuszczą transport. W Murmańsku cumuje kilka belgijskich statków, które zabiorą na-
szych współtowarzyszy z powrotem do Belgii. 

Na peronie jest również jakaś angielska komisja. Mówią nam, że pojedziemy do Odessy, a stamtąd 
popłyniemy statkiem do Anglii, ponieważ Holandia wciąż jeszcze nie jest wyzwolona.

Już czas, by wyjechać. Przez te masy ludzi i zwierząt nie wiadomo, jak się tu poruszać. Ukraińcy 
wygarniają obornik z wagonów prosto na tory i wszystko piętrzy się między pociągami. 

W sobotę 31 marca wyjeżdżamy z imponującą prędkością ze Lwowa. W niewielkiej odległo-
ści widzimy Karpaty. Wzdłuż torów leży dużo spalonych pociągów i niemieckich hełmów. Co jakiś 
czas pomiędzy pociągami zauważamy holenderski wagon towarowy. Następnie przejeżdżamy skrajem 
Bieszczadów. Po minięciu Zborowa i Jeziernej docieramy, po cudownej podróży przez góry, do granicz-
nego miasteczka Podwołoczyska. 

Za tą miejscowością przekraczamy starą granicę polsko-rosyjską i jesteśmy na Ukrainie.
Sprzedają tutaj pszenne bułeczki bez soli; są po pięć rubli za sztukę. Jaja kosztują od 

trzech do pięciu rubli.
Wzdłuż pól są wszędzie postawione ogrodzenia i wały, dla zabezpieczenia torów oraz dróg przed 

burzami śnieżnymi. Sądzę, że gdybyśmy w Holandii mieli więcej takich zim, jak ta w 1947 roku, 
to również i u nas by przyjęto podobne rozwiązanie, ponieważ byłoby wtedy znacznie mniej 
nieprzejezdnych dróg.

Wszędzie kwitną bazie, chociaż tu i ówdzie jeszcze leży śnieg. Wędrujemy wzdłuż bezkresnych pól, 
wszystko jest zaorane. W oddali widzimy domy i kołchozy (kolektywne gospodarstwa).

39  Tak w oryginale: “een grote stad met vele kerken en moskeeën”.
40  „I chcemy widzieć, że jesteśmy fajnymi chłopakami.”

Pod wieczór osiągamy Płoskirów41. Pociąg pokonuje w nocy sto kilometrów, toteż o szóstej rano, 
w pierwszy dzień świąt wielkanocnych, przybywamy do Żmerynki (Zhmerynka)42. Zostajemy tutaj przez 
cały dzień. Panuje cudowna letnia pogoda. Znów rozpoczyna się intensywny handel. Mali chłopcy biegają 
wzdłuż pociągu, śpiewając za kawałek chleba albo odrobinę tytoniu dla ojca. Głos i występy tych malu-
chów są zdumiewające.

Wyruszamy w końcu o dziesiątej wieczorem i następnego ranka dojeżdżamy do gra-
nicznego miasteczka Mohylów Podolski (Mohyliw Podilśkyj)43. Przeprawiamy się przez 
Dniestr i jesteśmy w Rumunii.

W Rumunii

Pociąg przejeżdża teraz przez góry. Z wysokości około siedemdziesięciu metrów spoglądamy 
w dół, na domki i wioski stojące nad brzegiem rzeki; cudowny, wiosenny krajobraz. Dalej budyneczki 
robią się porządniejsze. To malowniczy widok. Wszystkie są kwadratowe, z blaszanymi dachami. Ściany 
pomalowane są delikatnymi odcieniami różowego, niebieskiego, zielonego i żółtego. 

W miejscowości Ocnița44 jajko kosztuje trzy ruble, a cebula pięć: jak tak można! Sprzedają tu też 
dużo ziaren słonecznika, to wschodnioeuropejski smakołyk. Jak się człowiek za te pestki zabierze, to nie 
spocznie, dopóki ich wszystkich nie zje.

My obchodzimy się z nimi jeszcze nieporadnie, ale miejscowi potrafią wziąć z dwadzieścia ziare-
nek do buzi i pojedynczo rozgryzać łupinki, mnóstwo ich leży na stacjach czy targach. 

Bardzo tutaj przyjemnie; Cyganie żwawo przygrywają, a młoda dziewczyna tańczy czardasza. 
Kiedy jedziemy dalej, krajobraz staje się monotonny: wszędzie rozległe pola z nielicznymi kawał-

kami lasu. Hoduje się tutaj wiele owiec, ale, w przeciwieństwie do Holandii, białe występują tu tak rzadko, 
jak u nas brązowe czy czarne. Dzieje się tak, ponieważ niestrzyżone skóry owcze używane są na odzież; 
mężczyźni i niektóre kobiety noszą wysokie czarne czapki z owczej skóry. 

Przy stacjach leżą olbrzymie sterty kukurydzianych kolb, niektóre wysokie nawet na dwadzieścia 
metrów. Wyglądają w oddali jak marchewki. Mijamy ogromne sady. Wszędzie można kupić jabłka.

Pociąg jedzie jednak dalej, teraz przez pagórkowaty teren i pola we wspaniałych odcieniach zieleni, 
położone na górskich zboczach. Dostrzegamy jeszcze jedenaście bocianów, jeden obok drugiego, rzecz 
jasna budzi to wielkie poruszenie. 

We wtorek 3 kwietnia zatrzymujemy się w miasteczku Nowosielica (Nowoselytsya)45. Wyraźnie 
odczuwalna jest różnica w temperaturze. Wszystko jest tutaj zielone, a wierzby, oprócz kotków, mają już 
młode listki. Jest to region, w którym znajduje się, podobnie jak w Zaanstreek, dużo wiatraków, ale te 
tutejsze mają po sześć śmigieł. 

Większość chłopów nosi własnoręcznie wykonane obuwie, dokładnie tego samego modelu i pry-
mitywnej jakości, jak to wykopane z torfowisk w Drenthe. A tam noszono je najprawdopodobniej już 
trzysta lat po narodzinach Chrystusa. 

41  Zapis w oryginale: Proskurow. Obecna nazwa miasta (od 1954 roku): Chmielnicki (Chmelnyć-
kyj). 
42  Zapis w oryginale: Smerniko. W innym miejscu pojawia się także w formie: Smerinka.
43  Zapis w oryginale: Mogilew-Pod. 
44  Zapis w oryginale: Ocnitja. 
45  Zapis w oryginale: Nowosellitsa. 
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Wszystkie mosty, przez które przejeżdżamy, zostały po wyzwoleniu przez Rosjan wybudowane z drew-
na, gdyż poprzednie zostały zniszczone przez Niemców. Każdy mijany dom jest otoczony plecioną siatką. Na 
dachach kładziona jest słoma, co nie poprawia wyglądu, ale zimą chyba chroni przed chłodem.

Zbliżamy się teraz do Czerniowców (Chernivtsi)46 (Cernăuţi po rumuńsku), miejscowości uroczo 
położonej na górskim stoku, z białymi domami i stojącymi między nimi cerkwiami. Przejeżdżamy nad 
Prutem, mulistą rzeką, i docieramy do stacji Czerniowce. 

Jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. W oczekiwaniu na dalsze decyzje zachodzimy do dworcowej 
restauracji, by trochę się rozejrzeć. Mają tu swoiste stałe menu, składające się z talerza pysznej zupy faso-
lowej oraz twarożku z cukrem i powidłami śliwkowymi. Całość za sześć rubli. Tutejszy dworzec główny 
to elegancki budynek z pięknym holem. Musimy wysiąść z pociągu i udać się do obozowiska w mieście. 
Spędziliśmy na kolejowym szlaku dwanaście dni i nocy.

Do obozu w Czerniowcach

Na peronie panuje niesamowity tłok. Grupy zostają zestawione według narodowości, bagaże i ko-
biety z dziećmi jadą ciężarówką. Gdy sytuacja jest już opanowana, nasz pochód wyrusza. 

Pięciokilometrowa trasa ciągnie się wznoszącymi i opadającymi uliczkami, przy temperaturze, 
jakiej w Holandii doświadcza się tylko w czerwcu i lipcu. Tę drogę sami sobie nieco „ułatwiamy”. Ze 
względu na doświadczenia nabyte na froncie, trochę obawiamy się powierzyć Rosjanom wszystkie bagaże. 
Pomimo ich wspaniałomyślnej propozycji, bardzo wielu targa część swoich tobołków, podczas gdy resztę 
elegancko dowożą do obozu autami.

W Czerniowcach mieszka wielu Żydów i nasz transport spotyka się z zainteresowaniem głównie 
z ich strony. Wielu nie może opanować wzruszenia na widok kobiet, których większość chodzi jeszcze 
w obozowych pasiakach. Nieustannie zatrzymywane są przede wszystkim podążające z naszym trans-
portem rumuńskie Żydówki. Ze szlochem pokazuje się im zdjęcia ukochanych krewnych, w nadziei na 
pomyślną wiadomość z Auschwitz lub Blechhammer.

 W końcu jesteśmy w naszym obozie, ogromnych koszarach z przybudówkami i gigantycznym 
boiskiem po środku. Zostajemy powitani radosnymi okrzykami, bo jest tu już stu Holendrów. 

 Następnie doświadczamy jeszcze jednego cudu: młody rosyjski podporucznik mówi przyzwoitym 
niderlandzkim. Wprawdzie powoli, ale zupełnie zrozumiale.

 Od razu zabierają się do kąpieli i odwszawiania. Zostaję komendantem sali, w której przebywa 
setka mężczyzn. Jest trzecia w nocy, kiedy schodzą się ostatni z moich podopiecznych. Cudownie odświe-
żony kąpielą, do jedenastej siedzę sobie na zewnątrz, gawędząc. Powietrze jest parne i ciężko zdecydować 
się na powrót do środka.

Nieszczęsna międzynarodówka

 Następnego ranka, 4 kwietnia, jest zimno i wietrznie, tak więc pogoda już taka, jak u nas. 
Śniadanie jadamy w turach. Stołówka jest całkowicie zatłoczona – przy każdym stoliku siedzi dzie-
sięć osób. Talerz zupy, porządna pajda chleba, mięso i herbata z cukrem stanowią menu; teraz to się 
liczy, a co z resztą, poczekamy, zobaczymy.

 Obóz otoczony jest tak dobrze nam znanym drutem kolczastym. Przy bramach stoją straże z ba-
gnetem na broni. Nie ma szansy na wyjście do miasta. 

 Obóz, w którym teraz mieszkamy, jest punktem zbornym niemal wszystkich narodowości Europy. 
O ile to możliwe, mieszkańcy danego kraju dostają wspólne sale. Holendrzy mają do swojej dyspozycji 
trzy około stuosobowe sypialnie. Małżeństwa z dziećmi umieszczane są w osobnych pokoikach. Pary 
bezdzietne rozdziela się, co oczywiście wywołuje niezadowolenie. Ale w tej kwestii komendant nie daje 
się ubłagać. „Przecież wszyscy mogą twierdzić, że są po ślubie, a my chcemy w tym obozie pod każdym 
względem utrzymać porządek i przyzwoitość.” Takie jest jego zdanie.

46  Zapis w oryginale: Czernowice.

 Panuje tutaj bardzo dobra organizacja; na przykład na każde sto osób przypada komendant. Taka 
setka podzielona jest z kolei na dziesięcioosobowe grupy, z „szefem stołu” na czele.

 Stoły w kantynie są dziesięcioosobowe; na każdym znajdują się talerze, łyżki, kubki, chleb, cukier 
i mięso, wszystko dla dziesięciu osób. „Szef stołu” zajmuje się rozdzielaniem jedzenia.

 Posiłki stanowią tu jeden z największych problemów, bo codziennie dochodzą nowe grupy i cho-
ciaż kuchnia pracuje na pełnych obrotach, to często się zdarza, że pierwsza grupa rozpoczyna śniadanie 
o siódmej rano, a kolej na ostatnią przychodzi dopiero o jedenastej. A już godzinę później pierwsza grupa 
znowu stoi w kolejce po obiad.

 Jedzenie tutaj nie jest złe, ale koszmarnie monotonne. Rano mnóstwo chleba i łyżka cukru 
oraz wiadro zupy dla dziesięciu osób. W południe znów zupa i chleb, kawałek mięsa i porcja kaszy. 
A wieczorem, dla odmiany, ponownie zupa z chlebem i czasem herbata. Kiedyś zdarzyło się, że przez 
cały tydzień wszystko, co dostawaliśmy, było z kukurydzy; kukurydziany chleb, ślicznie żółciutki, 
prawie jak babka, ale nie tak smaczny, kukurydziana zupa i kasza z… kukurydzy. Niektórzy obawiali 
się, że zaraz zaczną znosić jajka! 

 Przez cały dzień wewnątrz i na zewnątrz budynku panuje ogromne zamieszanie. Słyszymy obce 
języki, mijają nas najrozmaitsze postacie.

 Żydówki z różnych krajów, odziane w łachmany i w tekturowych butach o grubych, drewnianych 
podeszwach, spacerują objęte z eleganckimi kobietami, które były szczęśliwe, mogąc po odzyskaniu wol-
ności uzupełnić swoją garderobę o zawartość niemieckich szaf i szuflad.

 Ale w jednej rzeczy wszyscy jesteśmy równi: nie możemy się stąd wydostać. Straże z bagnetem 
na broni strzegą obozu, a my znów siedzimy za znienawidzonym drutem kolczastym. Nawet oficero-
wie nie mają żadnych szans na otrzymanie przepustki. Niezadowolenie z tego ograniczenia wolności jest 
powszechne. Ale Rosjanie wychodzą z założenia, że jeśli pozwolą na swobodne przemieszczanie się, to 
między mieszkańców obozu może się wkraść tzw. element niepożądany, a w mieście jeszcze mocniej 
rozkwitnie czarny handel. Co więcej, gdyby w mieście bez ograniczeń kręciło się kilka tysięcy mężczyzn 
różnego pokroju, to miałoby to wpływ na bezpieczeństwo kobiet. 

 Takie stanowisko władz radzieckich jest oczywiście zrozumiałe, jednak w żadnym wypadku nie 
oznacza to, że je zaakceptowaliśmy. Bardzo szybko znalazły się gorzej strzeżone miejsca, umożliwiające 
wymknięcie się. Po kilku dniach wielu mieszkańców obozu bywa już codziennie w mieście. I tak znowu 
się przekonujemy, że prawo ustanawiane jest ostatecznie po to, by je omijać.

Czerniowce: Bajkowe Miasto

 Czerniowce leżą na skraju północnej Bukowiny, nad rzeką Prut. Na mocy traktatu pokojowego 
z Rumunią obszar ten należy do Związku Radzieckiego. 

 Majaczące w oddali miasto na zboczach gór zdaje się nam, Holendrom, objawieniem. Naszą uwa-
gę przykuwa charakterystyczna orientalna architektura, zwłaszcza kościoły i duże budowle. Jednak po 
przybyciu do miasta odwiedzających spotyka ogromne rozczarowanie. Domy są raczej brzydkie, wszyst-
kie szarobure. Naturalnie przez lata nic przy nich nie robiono. Głównie mści się to na budynkach, które 
w czasach pokoju najpewniej co roku bielono.

 Przez główne ulice jeżdżą trolejbusy, a spory plac w środku miasta przypomina plac Dam w Am-
sterdamie. To miły widok, te pochyłe i zbiegające się właśnie tutaj ulice. Wybrukowane są jedynie te 
główne, więc kiedy pada, praktycznie wszędzie poza nimi robi się niewiarygodnie grząsko. Zwłaszcza na 
tych nisko położonych ulicach i placach, ponieważ z powodu braku kanalizacji wszystko ścieka do miejsc 
leżących najniżej.

 Przez bajkowe miasto mam na myśli nie tyle miasto samo w sobie, co raczej sposób, w jaki się tutaj 
przyrządza wypieki. Każdemu, kto chętnie by sobie połasuchował, proponuję więc, by wybrał się kiedyś 
do Czerniowców. Ciasta różnego rodzaju, o smakach i aromatach, których jeszcze nigdy nie próbowali-
śmy. W nieograniczonych ilościach można tutaj kupić tompouces, ciastka z cudownie różanym kremo-
wym nadzieniem oraz cano’s, ciastka wypiekane z jajek, miodu i orzechów.

 Przy ulicach handlowych wszędzie są przytulne, dosyć liche sklepiki, gdzie można wypić 
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szklankę herbaty z dużą ilością cukru i wziąć coś do jedzenia, o ile tylko posiada się niezbędne ruble. 
Właściwie wszystko kupuje się tutaj na czarno, a wyjątek stanowią sklepy państwowe, gdzie zakupy 
można zrobić wyłącznie na kartki.

W takim sklepiku szklanka herbaty kosztuje sześć rubli, podczas gdy w państwowej jadłodajni za 
szklankę herbaty i kawałek pysznego omletu płaci się jedynie po dwa ruble od osoby.

 Alkohol można dostać za całkiem rozsądną cenę, ale tylko na receptę lekarską. Natomiast na czar-
no cena kieliszeczka sięga jakichś dziesięciu, piętnastu rubli. Pół kilo chleba, dzienna racja na mieszkańca, 
kosztuje osiem rubli; na czarno trzeba dać czterdzieści dwa ruble.

Za sprzedawane rzeczy płacą nam obłędne kwoty. Za starą kurtkę, którą nosiłem dziesięć lat, do-
staję czterysta pięćdziesiąt rubli. Za kawałek materiału na sukienkę zgarniamy tysiąc pięćset rubli, a za 
używany męski garnitur tysiąc dziewięćset.

Ponieważ niejeden ma to i owo do sprzedania, możemy sobie pozwolić od czasu do czasu na 
coś ekstra; zdarzało się niekiedy i tak, że ogarnięci chętką na słodycze pałaszowaliśmy w jedno po-
południe dwanaście ciastek.

Nasz dobry znajomy z Geldrii wrócił kiedyś z miasta w podkoszulku; koszulę i krawat ściągnął na 
sprzedaż prosto z grzbietu.

Tak, w Czerniowcach całkiem sporo się dzieje. 

Sport i rozrywka

W obrębie naszego obozu leży duże boisko, na którym różne drużyny regularnie grywają ze sobą 
w piłkę nożną. Mecze międzynarodowe odbywają się prawie każdego dnia. W środę 4 kwietnia, dzień po 
naszym przybyciu, jedenastka z Holandii zagrała przeciwko Włochom i wygrała 4:2.

5 kwietnia Holandia-Grecja 1:1. W czwartek 6 kwietnia Holandia gra z Belgią i zwycięża 4:2.
W piątek 7 kwietnia otrzymaliśmy od Rosjan na osobę po sto gramów pierwszorzędnego tytoniu, 

pudełko zapałek i paczuszkę bibułek. Proszę nie brać mi za złe, że zaliczam to do rubryki „Sport i rozryw-
ka”. Tak nadymiliśmy w pokoju!

W środę 11 kwietnia łączony zespół Holandii i Włoch gra przeciwko Grecji i zwycięża 8:1.
Na boisku codziennie coś się dzieje, ale zainteresowanie nie zawsze jest równie duże. Jeśli dzień 

w dzień można obejrzeć mecz międzypaństwowy, to w końcu robi się to nudne.
Popołudniami wiele osób wychodzi do miasta na seans do kina. Puszczają tu rosyjskie i amery-

kańskie filmy. Najdroższe miejsca kosztują sześć rubli, czyli bardzo tanio, ponieważ jest to cena trzech 
papierosów. Teatry są jednak pod pieczą państwa, a papierosami handluje się na czarno.

Najmniejsze kino posiada okazały hol, gdzie posiadający bilet widzowie mogą poczekać na począ-
tek przedstawienia. Można tam też coś zjeść; pod tym względem jest lepiej niż u nas.

Za pierwszym razem, gdy odwiedziliśmy taki kinoteatr, kasjerka, ku naszemu ogromnemu zdzi-
wieniu, powiedziała: „Jesteście Holendrami? To po prostu wejdźcie”. Mieszkała dwanaście lat w Holandii, 
jej mąż był tam puzonistą w orkiestrze.

Tego dnia leciał przepiękny film ze znakomitymi ariami z różnych oper i nagraniami walk powietrz-
nych. Potem w tym kinie obejrzeliśmy jeszcze film z Sonją Henie47 i orkiestrą Jimmiego Dorseya.

Wieczorami niektórzy chodzili do miasta, do dancingu „Czarny orzeł”. Szesnaście osób zamawiało 
po szklance piwa, a wtedy kelner stawiał na stole dzban piwa... i dwa słoiki po musztardzie. Drobny przy-
kład na to, jak ten kraj został splądrowany przez szwabów. Gdy w barze zamawiało się piwo, to przeważnie 
było ono serwowane w słoiku po dżemie.

Większość z nas pozostaje wieczorem w koszarach, bo prawie każdego dnia cygańska kapela daje 
koncert lub gra do tańca w którymś z pokojów. Zapraszane są wtedy panie. Panuje miła atmosfera i nie 
trzeba się wstydzić udziału w takim spotkaniu, gdyż przebiega ono spokojnie i kulturalnie. Cyganie gry-
wają niemalże codziennie, a ich zapłata, z początku garść tytoniu dla każdego za cały wieczór grania, 
wzrasta do sześćdziesięciu rubli na osobę. Ach, ci muzykanci!

47  W oryginale: Hennie. Sonja Henie (1912-1969) - wybitna norweska łyżwiarka figurowa, grywająca 
po zakończeniu kariery sportowej w filmach. 

Pewnego razu, pod czujnym okiem rosyjskiej podporucznik, odbywa się w kantynie wielki mię-
dzynarodowy bal na trzysta osób.

W nowo przybyłym transporcie znajduje się ogromna liczba karłów. Od razu powstają plany du-
żego wielonarodowego wieczoru kabaretowego.

Na bazar

Bazar to wschodnia nazwa targu. W Czerniowcach leży on na końcu wznoszącej się ulicy. To cu-
downie piękny widok, ten rozpościerający się w górze bazar. Niezapomniane wrażenie wywiera pstrokata 
mozaika kolorowych chust na głowę i pięknych strojów ludowych.

Już na bazarze widzimy siedzące kobiety, z rozłożonymi na ziemi towarami na sprzedaż; na 
jutowym worku leżą kawałki boczku i inne artykuły spożywcze. Najczęściej są to okoliczne chłopki, 
ubrane w kamizelki z owczego futra, z mizdrą wywróconą na wierzch i obszytą koralikami w jaskra-
we i fantastyczne figury.

Podobne kamizelki nosi również wielu mężczyzn. Ja sam mogłem taką nabyć od młodego chłopa 
za osiemset rubli. Chętnie kupiłbym ją na pamiątkę, ale powstrzymał mnie strach przed wszami.

Przybywające na targ wiejskie kobiety noszą bardzo długie spódnice. Chowają w nich swoje 
zakupy i widać wtedy rąbek ich bieluśkich halek. Niektóre balansują z dużymi koszami czy innymi 
ciężarami na głowach.

Całkiem często zdarza się, że siedząca na chodniku matka karmi dziecko piersią. Ta czynność wykonywa-
na jest także podczas spacerów. Już sobie wyobrażam coś takiego na ulicy Kalverstraat w Amsterdamie!

Rumuńskie kobiety długo zachowują urodę; są dobrze zbudowane, mają czarne jak smoła włosy 
i czekoladową karnację. I jakże wspaniałe uzębienie: kompletne i białe, a jeśli z plombami, to tylko ze zło-
ta. Brakujący ząb jest rzadkością nawet u najuboższego chłopa.

Na targu można kupić głównie produkty rolne. Masło, jaja, miód, mięso i owoce strączkowe. Wiele 
kobiet sprzedaje orzechy, trzydzieści rubli za sto sztuk. Tyle przyniosłem w skarpecie do domu.

Mieszkańcy miasta sprzedają głównie używane artykuły, cieszące się dużym zainteresowaniem ze 
strony chłopów. Wszystkiego można się tutaj pozbyć. 

Pewnego dnia wzdłuż bazaru przechodzi kondukt pogrzebowy. Na przedzie idzie dziewczynka 
z niezgrabnie wykonanym drewnianym krzyżem, na którym ołówkiem kopiowym napisano kilka wer-
sów. Następnie czterech mężczyzn niesie trumnę, zbitą z kilku białych desek. Za nią podąża rodzina; do 
konduktu dołączają rozmaici przechodnie.

Przy drodze z naszego obozu na bazar stoi nowa cerkiew. Samo w sobie nie jest to nic szczegól-
nego, ale akurat w tej świątyni było coś godnego uwagi. Zwyczajowo wznosi się w tej okolicy jedną dużą, 
cebulastą kopułę (wielkości kopuły wieńczącej pałac królewski na placu Dam w Amsterdamie), otoczoną 
czterema mniejszymi, również cebulastymi. W tych małych kopułach osadzone są w niewielkich odstę-
pach wąskie, podłużne witrażyki. Umocowano je koślawo, co, gdy się patrzy z pewnej odległości, daje 
dziwny efekt. Ponieważ na dużej kopule wszystko jest równo, całość sprawia z dystansu takie wrażenie, 
jakby małe kopuły były krzywe.

Po naszym obozie krążyła następująca anegdota. Pewnego wieczora architekt, który budował cer-
kiew, przechodził obok niej pijany; wspiął się na górę i zaczął tarmosić czterema małymi kopułami. Dużej 
jednak nie dał rady, więc ta pozostanie na wieczne czasy prosta.

Z bazaru wracamy porządnie obładowani. W pobliżu obozu stoi kilku rosyjskich wartowników. 
Zostajemy zatrzymani i musimy godzinkę „robotten” (pracować). Potem zostajemy odesłani do obozu. 
Jeśli chodzi o nas, to możemy jeszcze kiedyś zaryzykować, bo kara była dla nas przyjemnością. 

Wieczór bałkański

Wieczorem, gdy siedzimy w kantynie nad posiłkiem, podporucznik Fabius czyta na głos wiado-
mości, tłumaczone dla nas z rosyjskiego. I tak w piątek 6 kwietnia usłyszeliśmy o wyzwoleniu Enschede 
oraz o walkach pod Rhenen.

W drodze z kantyny do koszar często spotykałem bułgarskiego komendanta sali; kilkukrotnie 
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natrafiłem nań podczas rozdzielania tytoniu, mydła itp. Często wtedy ucinaliśmy sobie pogawędkę. 
Pewnego wieczora powiedział mi, że u nich w pokoju odbędzie spotkanie towarzyskie i zaprosił 
mnie, żebym też przyszedł.

Takie pomieszczenie nie wygląda na pierwszy rzut oka zbyt zachęcająco, jest szerokie na siedem 
metrów, po przeciwległych stronach znajdują się piętrowe miejsca do spania, wysokie na dwa metry i całe 
z drewna. Dlatego też każdego wieczoru, przez mniej więcej miesiąc, musimy sobie te łóżka z desek skła-
dać. Pokój Bułgarów ma jakieś dwadzieścia pięć, trzydzieści metrów długości, więc na każdym poziomie 
jest tam miejsce dla około dwudziestu pięciu osób z bagażem; osiemdziesiąt centymetrów na osobę to 
rzeczywiście niezbyt dużo. Pośrodku zostaje niewiele przestrzeni, jakieś trzy metry na dwadzieścia pięć. 
I to tam odbywa się przyjęcie Bułgarów.

Strasznie tłoczno i szaro od dymu, ale przyjemnie! Bułgarzy są szczęśliwymi posiadaczami stołu 
i mają nawet kilka ławek. Przy stole siedzą rosyjski major, komendant obozu i oficerowie wojska jugosło-
wiańskiego, greckiego, rumuńskiego, bułgarskiego oraz holenderskiego, wszyscy wyzwoleni z niemieckiej 
niewoli przez armię radziecką.

Holenderscy oficerowie znowu porządnie wyglądają w swych nowiuteńkich rosyjskich 
mundurach. Żołnierze również otrzymali pełne wyposażenie, tak więc dysponujemy małą holen-
derską armią, chociaż w zagranicznym umundurowaniu. W radzieckim wojsku nie noszą skarpet, 
a używają onuc, co jest o tyle praktyczne, że jeśli zrobi się jakaś dziura, to onucę owija się inaczej 
wokół stopy i już jest w porządku.

W spotkaniu uczestniczy różnorodne towarzystwo. Cygańska kapela znów przygrywa znane ka-
wałki i wszyscy wirują na niewielkiej przestrzeni do tańca. Młody jugosłowiański oficer pożycza od jed-
nego z Cyganów skrzypce i wkrótce rozbrzmiewa czardasz. 

Gdy zaczyna się tak charakterystyczna dla tego tańca szybka część, wyskakuje do przodu młoda 
dziewczyna i zaczyna tańczyć, co całą salę wprawia w entuzjazm. Teraz już nie da się tego powstrzymać 
i w pstrokatej różnorodności następują po sobie wszystkie tańce narodowe, z towarzyszącym im (albo 
i nie) śpiewem licznej publiczności. Od czasu do czasu chwila spokoju, którą natychmiast wypełniają 
przemowy. Nie rozumiem ich, ale intencje są szczere. O Holendrach też się nie zapomina. Co jakiś czas 
słychać słowa „Towarzysz Stalin” i „Marszałek Tito”.

Rosyjski major wznosi toast za pomyślne zakończenie sprawy Narodów Zjednoczonych, bo wciąż 
jednak, nawet jeśli już tego prawie nie zauważamy, trwa wojna.

Potem znowu zaczynają się pląsy. Kilka razy tańczę z Cyganką, czterdziestopięcioletnią kobietą, 
prostą jak świeca, z błyszczącymi oczyma i włosami lśniącymi niczym heban. Jako dziecko często prze-
bywała w Holandii, gdzie jej ojciec grywał na jarmarkach w Brabancji. Przez atmosferę, która tu panuje, 
zaczyna opowiadać mi o swoim weselu. Trwało ono czternaście dni. Na pokrycie kosztów takiego wesela, 
które nierzadko sięgają tysięcy, oszczędza latami cała rodzina, łącznie z wujami i ciotkami. Nie ma pienię-
dzy na wesele? To nie będzie ślubu, taki jest zwyczaj u tych ludzi. 

Wszystko jednak ma swój koniec, również i ten niezapomniany wieczór. Jest w pół do pierwszej 
w nocy, kiedy osuwam się na deski mojego posłania.

O jedzeniu i pracy

Jak już wcześniej napisałem, jedzenie w obozie z pewnością nie było złe, ale, szczególnie 
dla naszych zachodnich żołądków, bardzo monotonne. Dowództwo robi, co w jego mocy, żeby 
było możliwie znośne. I tak każdego ranka, nawet w najgorsze dni, dostajemy łyżkę cukru. Na 
taką porcję możemy również liczyć niemal codziennie podczas podróży. Mimo to bardzo wiele 
osób cierpi na zaburzenia trawienia.

Lekarze, z reguły współmieszkańcy obozu, czynią wszystko, aby w miarę możliwości pomóc swo-
im pacjentom, brakuje im jednak lekarstw. 

I tak na przykład środkiem leczniczym na czerwonkę jest łyżka stołowa opium na szklankę wody. 
Oczywiście jest to końska kuracja, ponieważ dopiero po silnych skurczach żołądka wyczuwalna jest pew-
na poprawa. Ostatecznie w naszym obozie nie zanotowano jednak ani jednego przypadku zgonu.

Łaźnia i odwszawialnia otwarte są od wczesnego rana do późnego wieczoru. Odwszawianie prze-
prowadzane jest w wysokich temperaturach, więc wyroby skórzane są tutaj tabu. Rękawiczka ze skóry li-
cowej, pozostawiona w kieszeni kurtki, potrafi się skurczyć do przerażających wymiarów 6 x 4 cm. 

Od czasu do czasu dostajemy tytoń, bibułki i zapałki. Kilka razy dają nam również 
kawałek tłustego szarego mydła.

W naszym obozie schronienie znalazło ponad trzy tysiące osób, więc zarówno w budynkach, jak 
i na terenie obozu jest naturalnie to i owo do zrobienia. Wszelkie czynności, jak na przykład sprzątanie 
pokoi, szorowanie korytarzy i toalet, zamiatanie terenu, obieranie ziemniaków, rąbanie drewna itd., muszą 
być wykonywane przez nas samych. Codziennie wyznaczana jest grupa, która pełni dyżur, ale utrzymanie 
ludzi przy pracy jest niekiedy sporą sztuką. Bez przechwałek muszę stwierdzić, że nasz oddział C zawsze 
robił bardzo dobre wrażenie. Tylko obierania ziemniaków większość nie znosiła. Często więc zdarzało 
się, że drzwi od obieralni musiały być strzeżone, żeby obieracze, jeden za drugim, nie pouciekali. 

Na spotkaniu dowódców grup wspominał o tym rosyjski major; powiedział między innymi: „Jak 
będziemy mogli po unicestwieniu faszyzmu budować nowy świat, skoro tutaj, zaraz po wyzwoleniu, za-
niedbujemy nasze codzienne obowiązki, które powinniśmy wykonywać we własnym interesie? Nie może-
cie przecież oczekiwać, że odwołamy żołnierzy z frontu, by obierali wam ziemniaki”.

Dobroduszny i przyjazny sposób, w jaki załatwiono tę sprawę, wywarł na wszystkich głębokie wra-
żenie. Szwaby potraktowałyby to z pewnością całkiem inaczej. 

Ostatnie dni w Czerniowcach

W niedzielę 15 kwietnia jest Wielkanoc. Podczas strasznej śnieżycy kupujemy od starej 
kobieciny bukiecik leśnych fiołków za dziesięć rubli. Doprawdy, nie powinno się w Holandii 
narzekać na zmienną pogodę, ponieważ tutaj wcale nie jest lepiej. Jednego dnia spływasz potem, 
następnego masz deszcz i śnieg.

Z fiołkami w dziurkach od guzika mamy naprawdę świąteczne nastroje, idziemy więc tego dnia 
trzy razy do kina, pijemy herbatę z ciastkiem lub omletem i jemy wspaniałe lody migdałowe. Jeszcze udaje 
nam się jakoś zdobyć pół kilo wiejskiego masła za sto dwadzieścia pięć rubli. 

W poniedziałek 16 kwietnia muszę się stawić w sztabie; ogłaszane są oddziały do transportu, więc 
pewnie szybko wyruszymy. 

W mieście jest więcej obozów; tam też przebywa trochę rodaków. W sumie w podróż uda się po-
nad siedmiuset Holendrów. 

Kilku naszych współlokatorów zawarło znajomość z dwiema rumuńskimi kobietami, więc rzadko 
przebywają w obozie i czasem na kilka dni zapadają się pod ziemię. 

 Kiedy więc 17 kwietnia otrzymujemy nieoficjalną wiadomość o wyjeździe, obmyślamy, jak do-
trzeć do naszych towarzyszy.

 I tutaj znowu ujawnia się dobroduszność Rosjan. Wprawdzie zabraniają nam opuszczenia obozu, 
ale wypisują przepustkę dla Siema Steijna, aby mógł pójść po chłopaków, którzy złamali zakaz.

 Zresztą, z wyjazdu owego dnia nic nie wyszło. Był to wybieg, żebyśmy choć raz porząd-
nie wysprzątali pokoje.

 Wreszcie w sobotę 21 kwietnia, gdy o wpół do szóstej wychodzimy z kina, dowiadujemy się, że 
o siódmej wyjeżdżamy. Galopem do obozu. Pakowanie rzeczy, zbiórka w szeregu. Podporucznik Fabius 
dziękuje w krótkim przemówieniu rosyjskiemu komendantowi obozu, a my wychodzimy przez bramę, 
żegnani przez narody Europy. Bagaże musimy nieść sami, ale ja moją walizkę i plecak „oddaję pod opiekę” 
w zamian za pięćdziesiąt gramów tytoniu.

 O jedenastej wieczorem siedzimy wreszcie w pociągu. To znowu koszmarna historia: w małym 
wagonie towarowym jest pięćdziesiąt osób, wśród których dwie kobiety z dziećmi i dziecięcy wózek. 
W pociągu nie ma kuchni, więc o jedzenie musimy zadbać sami. Na pięćdziesiąt osób dostajemy dwa 
wielkie worki suszonego chleba, pięćdziesiąt paczek ryżu z tłuszczem, siedemnaście paczek zupy, siedem 
konserw mięsnych i sto gramów herbaty.

 W naszej grupie są Belgowie i Holendrzy. Musieliśmy się zrzucić po dwanaście rubli na wagon; 
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tyle kosztowała butelka wódki dla zawiadowcy stacji Czerniowce za dodatkowy wagon towarowy, bez któ-
rego nie byłoby miejsca dla pięćdziesięciu Belgów. Kładziemy się, leżymy ściśnięci niczym śledzie w becz-
ce, ale trudy poprzedniego dnia sprawiają, że śpimy dobrze.

 Gdy budzimy się następnego dnia, wciąż jeszcze rozpościera się przed nami miasto, ba-
jecznie skąpane w porannym słońcu. Adieu, Czerniowce, mlekiem i miodem płynące, zachowa-
my po Tobie miłe wspomnienie!

Singing in the train

 Spośród pięćdziesięciu osób podróżujących w wagonie nr 12 komendantem zostaję ja, a Siem 
Steijn dowodzi wagonem nr 13. Mój wagon składa się wyłącznie z nieznajomych. Wśród nich jest grupa 
zobojętniałych facetów, z którymi niewiele da się zrobić, ale którzy przez cały dzień śpiewają. Ich piosenki, 
choć niezbyt przyzwoite, to jednak umilają nam podróż.

 Po wielokrotnym przetaczaniu pociągu tam i z powrotem, w niedzielę 22 kwietnia 
o pierwszej po południu ruszamy. 

Krajobraz w wiosennym słońcu wygląda wspaniale, wszystko się zieleni, a drzewa pełne są kwie-
cia. Zatrzymujemy się w miejscowości Oenitza48, gdzie spędzamy większą część nocy. Na wszystkich sta-
cjach, na których przystajemy, widać ożywiony handel jajami, chlebem, orzechami, kiełbasą etc.

 Zaczyna padać i okazuje się, że nasz wagon jest dziurawy jak sito. Wszędzie stoją wiader-
ka i garnuszki do łapania wody. Przez wspaniałą, górską okolicę zmierzamy ponownie do Żme-
rynki (Zhmerynka)49. Po raz kolejny patrzymy na Dniestr z wysokości stu metrów. Na zboczach 
pasą się wielkie stada owiec.

 Za Żmerynką wjeżdżamy na odgałęzienie do Odessy. Jest tu pojedynczy tor ze specjalnymi mi-
jankami na określonych odległościach; kiedy zbliża się pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, mniej ważny 
pociąg musi tam poczekać. Oczywiście to my jesteśmy mniej ważni, bo ogromne pociągi, załadowane 
sprzętem wojennym, mijają nas, gdy stoimy na takiej mijance.

 Leje jak z cebra. Dokooptowano do nas jeszcze trzy osoby, więc siedzimy teraz w pięćdziesiąt trzy 
osoby w strugach deszczu. Nasza rozśpiewana ekipa rozpoczyna któryś już raz z rzędu piosenkę „Hoelang 
zal het nog wel duren”50, śpiewaną na melodię tercetu z marszu „Officer of the day”.

 Krajobraz znów staje się bardziej monotonny. Wszędzie widać chłopaków z krowami, które są 
starannie pilnowane, bo tory nie są tutaj odgradzane barierkami.

 W Żmerynce do naszego pociągu dołącza tysiąc sześciuset Francuzów. Zostaje doczepiona dodat-
kowa lokomotywa. Noc jest prawdziwą męczarnią. Jedynie jedna czwarta naszego wagonu jest dostępna; 
śpimy po godzince na zmianę.

 Budzimy się o siódmej w Kotowsku (Kotowśk)51. Pozostajemy tu do godziny drugiej po południu. 
I znowu kwitnie handel. Tutejsi mieszkańcy są biedniej ubrani, a dzieci biegają wzdłuż pociągu, żebrząc 
o chleb. Ludzie chcą kupić wszystko, ale nie za wygórowaną cenę. Do kupienia są różnorodne artykuły 
spożywcze, ale mało i drogo.

 Dostajemy jeden chleb na pięć osób; kilogram konserwy mięsnej (amerykańskiej) na siedem osób, 
porcję cukru na wszystkich i paczkę herbaty na wagon. Podczas dzielenia chleba przypomniała mi się mi-
mochodem piosenka kabaretu Paulusa de Ruitera, śpiewana na modłę „Lili Marleen”: „Lecz nim wybije 
godzina pokoju, jedzmy rosyjskie ziarno w spokoju”. Jedliśmy rosyjskie ziarno nim wybiła godzina pokoju 
i jestem głęboko przekonany, że niejedna rosyjska pani domu obserwowała z pewną dozą zazdrości, jak 
wnoszono chleb i mięso do naszego pociągu.

48  Prawdopodobnie chodzi o wspomnianą wcześniej miejscowość Ocnița. 
49  W oryginale: Smerinka.
50  „Ile to jeszcze będzie trwało?”
51  W oryginale: Kototsk. 

 Na stację wjeżdża jeszcze pociąg z Rosjanami, którzy zostali wyzwoleni przez Anglików.
 Po odjeździe znów mijamy bezkresne równiny. Domy, które tu widzimy, wyglądają w zasadzie 

przyzwoicie, chociaż mieszkania robotnicze w Holandii Północnej i Południowej są lepsze. Ale taki pra-
cownik sezonowy z Drenthe czy Brabancji pewnie nie czułby się tutaj obco.

 Po południu, o godzinie piątej, zatrzymujemy się w Perekrestowie (Perekhrestove52), oddalonym 
od Odessy o sto dwadzieścia kilometrów. Ciągle pada i większość z nas spędza noc na czuwaniu.

 

Stacja końcowa

Środa, 25 kwietnia. Mój syn ma urodziny, a my dotarliśmy do ostatniej rosyjskiej stacji, Odessy 
– niezapomniany dzień. Ten, kto znalazł się w Odessie, ma już pewność, że pewnego dnia wyruszy na 
pokładzie angielskiego statku do zachodniej Europy. 

O godzinie dziewiątej rano opuszczamy pociąg i udajemy się na kwatery. Nasze bagaże odwożą 
autami, a my podejmujemy wędrówkę drogami, które wymykają się wszelkim opisom. Z takimi grzę-
zawiskami i dołami pełnymi wody jeszcze nigdy się nie zmierzyliśmy, a przecież pod tym względem 
mamy niejakie doświadczenie. 

Kiedy opuściliśmy okolice stacji kolejowej, drogi zrobiły się nieco lepsze. Po dwuipółgo-
dzinnym marszu dochodzimy wspaniałą asfaltową drogą do wielkiego sanatorium. Jest to bardzo 
nowoczesny budynek, leżący wśród eleganckich ogrodów i zieleńców, mocno przypominający 
projekty holenderskiego architekta Dudoka53. 

Gdy przychodzi nasza kolej na zakwaterowanie, jest już w pół do drugiej. Trafiamy we dwudziestu do 
jednego pokoju. Jest nasza dziewiątka z Krommenie, są nasi przyjaciele z Eindhoven i jeszcze kilku żydowskich 
towarzyszy niedoli pochodzących z Wiednia, którzy od anschlussu Austrii mieszkali w Holandii. 

O trzeciej dostajemy pyszną, zawiesistą zupę warzywną i kaszę. O szóstej znów kasza i chleb z her-
batą. Otrzymujemy też płócienne wory do wypełnienia słomą.

Wszystkie pokoje mają parkiet i duże okna. My nie trafiliśmy najlepiej, bo nasz pokój znajduje się 
w suterenie, jest więc trochę zimny i wilgotny.

Bezpośrednio po przybyciu kąpiel. Rozdają nam nowiusieńkie koszule i spodnie. Wieczorem 
w dwudziestu palimy jednego papierosa marki Philip Morris; dwa zaciągnięcia na osobę.

Następnego ranka dostajemy do pokoju chleb i puszkę tuszonki. Pyszne! Jest wspaniała 
pogoda, a ja siedzę sobie na słoneczku i piszę. Na górze, na piątym piętrze, znajduje się duży taras 
z widokiem na Morze Czarne. 

Podczas przechadzki po ogrodach zawieramy znajomość z pewnym rosyjskim chłopem. Ma on 
kozę i przez godzinę gadamy z nim o zwierzętach i warzywach, chociaż zupełnie się nie rozumiemy. Siem 
Steijn sam hoduje kozy i oczywiście całkiem nieźle się na tym zna. Podnosząc palce do góry, obaj ujaw-
niają zyski, które zawdzięczają swoim kozom.

Wszystko tutaj rośnie i kwitnie, a my na zmianę skopaliśmy po kilka grządek dla niepełnospraw-
nego żołnierza, zajmującego się swoim ogródkiem. 

W sanatorium przebywa również sporo Anglików. Wielu Holendrów nie waha się, by tam całymi 
dniami żebrać o papierosy.

Ustalone zostały oddziały do zaokrętowania. Oddział A to żołnierze, oddział B to kobiety i dzieci. 
Następny jest oddział C, czyli nasza stara stuosobowa drużyna z Czerniowców, a potem kolejne litery.

Siem Steijn wreszcie ma porządne buty. Miałem jeszcze jedną parę półbutów i wymieniliśmy je 
z pewnym Anglikiem na buty z wysoką cholewką. W Niemczech Siem załatwił obuwie wielu ludziom, ale 
na swój rozmiar jakoś nigdy nie udało mu się trafić. 

W piątek 27 kwietnia w sali koncertowej odbywa się mecz bokserski, a po jego zakończeniu występują śpie-
waczki i śpiewacy ze słynnej opery odeskiej. Sam tego nie widziałem, ale było to ponoć coś wspaniałego.

52  W oryginale: Perekrestowo.
53  Willem Dudok (1884-1974), ceniony architekt i urbanista, tworzący m.in. pod wpływem mo-
dernizmu. 
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W sobotę 28 kwietnia niespodzianka od angielskiego Czerwonego Krzyża. Przybywa cała partia 
darów; każda siedmioosobowa grupa dostaje po dwie paczki. 

 Taka paczka składa się ze słoiczka marmolady, konserwy mięsnej, boczku w puszce, puszki herbat-
ników, kostki masła, kawałka sera, paczki kakao, paczki owsianki, konserwy warzywnej, tabliczki czekola-
dy, opakowania cukru, kostki mydła i konserwy z łososia. Ależ było wymieniania i ucztowania!

Rano spacer nad Morze Czarne. Wspaniały widok, skaliste wybrzeże z plażą szeroką na jakieś pięć, 
dziesięć metrów. Wspinamy się na niebezpieczne skały. W bunkrze znajdujemy szkielet młodej kobiety.

Po powrocie do obozu znów wspaniała niespodzianka! Dostaliśmy, ponownie od angielskiego Czer-
wonego Krzyża, po dwadzieścia papierosów marki Players na osobę! Nic, tylko palić i pokaszliwać!

W sobotę 29 kwietnia otrzymuję trochę używanego rosyjskiego umundurowania do podziału po-
między naszych. A wieczorem znów po dwadzieścia playersów dla każdego! Jest dobrze! Jest dobrze!

Przeprowadzamy się

W poniedziałek 30 kwietnia budzą nas o szóstej. Przyjeżdża coraz więcej oswobodzonych an-
gielskich jeńców wojennych; są rozlokowywani w dużym sanatorium. A Holendrzy muszą się przenieść 
w inne miejsce. Przeprowadzka odbywa się podczas okropnej ulewy. Trafiamy do wielkiej letniej daczy 
z 1898 roku, z pewnością własności jakiegoś rosyjskiego szlachcica. 

Zdobyliśmy trochę mat trzcinowych, które, podwójnie złożone, służą za znakomite posłanie. 
Po deszczu wokół domu zrobiło się wielkie bajoro.
Panie z Czerwone Krzyża na szczęście odnalazły nas w naszej nowej siedzibie. Ponownie każdy 

dostaje piętnaście papierosów i tabliczkę czekolady.
Wieczorem przedstawienie kabaretowe z okazji urodzin księżniczki Juliany.54 Gośćmi są angielscy 

oficerowie. Wszystko przygotowaliśmy własnymi siłami. Stepowanie, muzyka i śpiew operowy przeplatają 
się z bardziej popularnymi piosenkami. Na prośbę moich współlokatorów zaśpiewałem, chociaż dokucza-
ło mi gardło, parodię „My old Kentucky Home”. Na zakończenie wieczoru tańce.

Następnego dnia, z okazji święta 1 maja, które tutaj jest oczywiście powszechnie obchodzone, 
grzmią salwy. Tylko tyle dociera do nas z tych obchodów, bo znowu nie możemy opuszczać obozu. 
Od angielskiego Czerwonego Krzyża ponownie dostajemy po dwadzieścia papierosów marki Players, 
czekoladę i kostkę mydła toaletowego. W obozowym sadzie rozkwitły setki wiśni i brzoskwiń: wspa-
niały widok, te drzewa, wszystkie w równiutkich rzędach. W ogródkach warzywnych kalafiory rosną 
w rowkach, a sałata po ich bokach. 

W środę 2 maja wyciągają nas wcześnie z łóżek. Wszystko musi zostać wysprzątane, ponieważ 
z wizytą przyjeżdża dziś pani Churchill. Ostatecznie pani Churchill była nie u nas, ale w naszej wcześniej-
szej siedzibie, teraz pełnej Anglików i przedstawicieli jeszcze paru innych narodowości. Wygłosiła tam 
krótkie przemówienie i obwieściła, że alianckie statki z produktami spożywczymi płyną już do Rotter-
damu, a bombowce zrzucają paczki żywnościowe nad obszarami dotkniętymi głodem. To dobra wiado-
mość. A kiedy wieczorem dostajemy po trzydzieści papierosów i dużej tabliczce czekolady, to już wcale 
nie mamy jej za złe, że nas nie odwiedziła.

W czwartek55 3 maja przyjechało auto Czerwonego Krzyża z wiadomością o kapitulacji niemiec-
kich wojsk we Włoszech. W czterdzieści osób idziemy do angielskiego obozu po używane mundury. Każ-
dy angielski jeniec wojenny dostaje po przyjeździe do Odessy całkiem nowe wyposażenie, a stare rzeczy 
przyjmowane są z wdzięcznością przez biednych Holendrów. Teraz i ja już jestem szczęśliwym posia-
daczem battledressa56 i spodni. Łatwiej dzięki nim uniknąć kłopotów z milicją57 na mieście. Sojusznicy, 
zwłaszcza umundurowani, mogą więcej.

54  W latach 1948-1980 królowa Holandii. 
55  W oryginale: środa (przeoczenie Autora). 
56  Tutaj: kurtka wojskowa. Battle Dress (ang.) - mundur polowy żołnierzy British Army, później 
noszony także przez inne armie, aż do 1960 r. 
57  W oryginale: policja. 

Wieczorem wizyta w niewielkiej grekokatolickiej cerkwi, niedaleko obozu. Dla miejscowych to 
wigilia Wielkanocy. Każdy kupuje w świątyni świeczkę, a po zakończonej mszy odpala ją od dużej świecy 
stojącej na ołtarzu. Wszyscy wychodzą z cerkwi z płonącą świeczką w ręku. Z progu kościoła to bajkowy 
widok, ten długi rząd światełek, niesionych troskliwie do domu.

W piątek 4 maja leje jak z cebra; w południe, na szczęście, jest lepiej. Rosjanie podarowali dzisiaj 
każdemu z nas sto gramów dobrego tytoniu. 

Wieczorem spacerujemy na tyłach obozu. Są tam Rosjanki, które, po całym dniu pracy w fabryce, 
zajmują się uprawą ogródków. Ich mężowie są na froncie, a one muszą zadbać o jedzenie; miasto zostało 
dopiero co oswobodzone i wojna wciąż jeszcze się toczy. Ku wielkiej radości tych kobiet, skopaliśmy im 
niejedną grządkę; łopaty, których używały, miały proste styliska, tak jak nasze grabie.

5 maja 1945 w Odessie

Wcześnie rano pobudka. W myślach składam życzenia urodzinowe mojej żonie. Wszyscy znajdu-
jemy się w stanie napięcia. Każdego dnia spodziewamy się wiadomości o niemieckiej kapitulacji i zaokrę-
towaniu nas na statek płynący do Anglii lub… do naszej Holandii. Rozmyślamy o smutnych wieściach, 
które teraz powoli także i tu docierają: o zatopieniu naszego pięknego Wieringermeer58 i o niebezpieczeń-
stwie grożącym kompleksowi Oranjesluizen59 przy Amsterdamie, skutkującym ewentualnym zalaniem 
całej prowincji Holandia Północna. A poza tym, czy mają w domu co jeść? Te wszystkie obawy ogarniają 
nas, gdy tak sobie tutaj spokojnie siedzimy, czekając na pokój na świecie. 

Podczas podróży doznaje się tak wielu wrażeń, że nie ma czasu, by spokojnie porozmyślać o innych 
sprawach. Jednakże w monotonii obozowego życia zaczyna nas przytłaczać niepokój o rodzinę.

Dzisiaj jest drugi dzień świąt wielkanocnych w obrządku grekokatolickim. Znów idziemy do tej 
samej cerkiewki. Z jakąż nabożnością Rosjanki zbliżają się do ołtarza; do samej ziemi pochylają głowy. 
Ołtarz stoi pośrodku, a pop znajduje się w niewielkim, oddzielonym szklanymi drzwiami pomieszczeniu, 
z którego raz po raz wychodzi. Trzy starsze, ubrane w czerń kobiety przez całe nabożeństwo śpiewają mo-
notonnym głosem pieśni. Przed ołtarzem matki unoszą swoje dzieci; maluchy całują leżące tam trzy księgi 
i wkładają do specjalnego półmiska malowane jajko lub ciastko. Pop stoi na podeście, a wszyscy obecni, 
ustawieni w długim szeregu, częstowani są chlebem i winem.

Po nabożeństwie idziemy do łaźni. Znów cudowna, całkowicie nowa bielizna; jesteśmy 
przyjemnie odświeżeni.

Po południu nareszcie wielka wiadomość: „Niemieckie wojska w Holandii skapitulowały”. Według 
doniesień z dachów domów na zalanych terenach powiewają czerwono-biało-niebieskie flagi.

Przepełnia nas głębokie wzruszenie. Wreszcie wyzwolenie dla biednej, umęczonej Holandii. Dla nas 
zmienia się na razie niewiele, lecz cóż za ulga i radość muszą panować w tym dniu w naszej ojczyźnie.

O godzinie piątej odbywa się apel. Żołnierze stoją w szeregu, porucznik Fabius wygłasza przemó-
wienie, a potem śpiewamy hymn państwowy Holandii (Het Wilhelmus). Tego dnia dostajemy w sumie 
po czterdzieści papierosów, dwie tabliczki czekolady oraz po dwie paczki od Czerwonego Krzyża na pięć 
osób. Wieczorem tańce w kantynie. Tak oto 5 maja był świętem również i dla nas.

Potajemnie na targ

Chociaż przy każdym wejściu do obozu stoją strażnicy, to wcale nie jest tak trudno wydostać 
się. 6 maja postanawiamy więc wymknąć się i my. Razem z Siemem Steijnem i Janem van Oenen 
oddalamy się z obozu. 

Po obu stronach bulwaru, przy którym mieszkamy, przebiega linia tramwajowa. Tramwaje poru-

58  Wieringermeer - miasto w prowincji Holandia Północna; 17 kwietnia 1945 r. zostało całkowicie 
zatopione przez niemieckich żołnierzy, chcących uniemożliwić lądowanie alianckim samolotom.
59  Oranjesluizen – zespół śluz, oddzielających centrum Amsterdamu od północnej części jeziora IJ.
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szają się jednokierunkowo. Przejazd kosztuje 20 kopiejek, ale w niesamowitym tłoku nie jest tak łatwo 
uiścić opłatę. Po przejażdżce przez miasto trafiamy na targ. Jaki zgiełk, jakie handlowanie! Znów panuje 
tutaj tak zwany wolny rynek. Najczęściej oferuje się towary pochodzące z brytyjskiego lub amerykańskie-
go zaopatrzenia wojskowego.

Siem Steijn za trzysta rubli sprzedaje budzik, który zatrzymuje się co kwadrans. Razem mamy 
w ten sposób niezłą sumkę w kieszeni. Dajemy nasze buty do wyczyszczenia i idziemy zrobić zdjęcie, za 
dwieście dziesięć rubli, które będziemy mogli już za godzinę odebrać.

Potem pijemy kawę i czekoladę, jemy orzechy laskowe, figi, pieczoną rybę, czekoladki i ciastka. Za-
opatrujemy się w sól, cukier i pastę do butów, a w sklepie żelaznym kupujemy trzy otwieracze do puszek, 
w pomysłowy sposób wykonane z małego kawałka blachy. Otwieracz ten wciąż jeszcze60 jest oszczędnie 
używany, a moja żona nie chce go pod żadnym pozorem wymienić na jakiś inny. 

Zarządzam naszymi pieniędzmi i nagle, ku swemu przerażeniu, orientuję się, że nie mamy już wy-
starczająco dużo gotówki, by zapłacić za zdjęcia. Brakuje nam sześćdziesięciu rubli. Siem próbuje jeszcze 
spieniężyć małe nożyczki, ale nie chcą dać za nie więcej niż dwadzieścia pięć rubli. Ostatecznie ratuje nas 
w potrzebie kolega z obozu. Do domu wracamy ze zdjęciami; jedziemy uczepieni tramwaju.

La Traviata z dalszym ciągiem

Po powrocie czeka mnie spora niespodzianka: Rosjanie podarowali naszemu obozowi dwadzieścia 
biletów do opery. Wspólne wieczorne wyjście jest dla tych wszystkich, którzy pracują na przykład jako 
komendant, tłumacz czy administrator. Wyszykowani wsiadamy do tramwaju. Doprawdy, moglibyśmy 
stać nawet na balkonie. 

Przed budynkiem opery gwarny tłum nadchodzących widzów. Gustowne garnitury i eleganckie 
damskie toalety kłębią się dookoła, a my sobie wyobrażamy, że stoimy przed wejściem jakiegoś teatru 
w Amsterdamie. Kiedyś stwierdzono, że budynek opery w Odessie jest, po nowojorskim Metropolitan 
Theater, najpiękniejszy na świecie. 

Zwłaszcza wnętrze budynku zapiera dech w piersiach. Piękne kute ozdoby i ornamenty odlewa-
ne z żelaza przyozdabiają wykładane marmurem sale i korytarze. W sali operowej, niezwykle wysokiej, 
jest sześć galerii. Za każdą z nich biegnie korytarz z różnymi, małymi foyer i uroczymi siedziskami; 
wszystko jest wykonane ze smakiem. 

Szczelnie wypełniona widownia. Chociaż zajmujemy jedne z najtańszych miejsc, to nasze krzesła 
są ładnie obite, a my wszyściutko dobrze widzimy i słyszymy. Przy garderobie można za dziesięć rubli 
wypożyczyć lornetkę; niejedna z nich skierowana jest na nas. 

Mieszkańcy Odessy są niezwykle dumni z gmachu swojej opery. Niemcy, wycofując się, zamino-
wali budynek, ale partyzanci usunęli ładunki wybuchowe. 

Tego wieczoru mamy obejrzeć słynną operę „Traviata” Verdiego. 
Opera w Odessie dysponuje najwyraźniej ogromnym zespołem, bo przy każdej roli są 

wymienione trzy, czasem cztery nazwiska. Niebieskim ołówkiem zakreślono odtwórców ról 
w dzisiejszym przedstawieniu. 

Sześćdziesięcioosobowa orkiestra zaczyna grać preludium; kurtyna idzie w górę i rozpoczyna się 
pierwszy akt. Przenosimy się do eleganckiego Paryża lat sześćdziesiątych XIX wieku. Olśniewające deko-
racje, wspaniałe śpiewaczki i śpiewacy. Szczególną popularnością cieszy się najwidoczniej odtwórca roli 
ojca, bo przy wejściu zostaje powitany rzęsistymi brawami. 

W przerwach przechadzamy się po różnych piętrach. Zdumiewające, jak wiele naprawdę 
pięknych kobiet można tutaj spotkać. W dodatku potrafią się one dobrze ubrać i tylko z rzadka 
używają szminki i różu. 

Z uwagi na nasze wojskowe stroje biorą nas tutaj za Anglików. W jednym z foyer zatapiamy się 
w żywej rozmowie z grupką młodych rosyjskich marynarzy. Gdyby tak codziennie tutaj przychodzić, to 
nauczyłoby się angielskiego szybciej niż na niejednym kursie.  

60  Po powrocie Autora do Holandii. 

Po finezyjnie wykonanym preludium z czwartego aktu i znakomicie odegranej scenie śmierci, kur-
tyna opada po raz ostatni. 

Chwilę potem jesteśmy już na zewnątrz, na placu. Do centrum miasta pojedzie jeszcze jeden tram-
waj. Gdy nadjeżdża, porucznik Fabius woła: „Chłopaki, wszyscy razem”. Biegnę więc do przodu, uwie-
szam się u okna, a nogi trzymam na osłonie kół tramwaju. Odjazd. 

Na przystanku końcowym okazuje się, że jestem jedynym Holendrem, który przyjechał tym kursem. 
I tak stoję, samotny jak palec, na ciemnym placu; nie mam pojęcia, gdzie się znajduję. Zastana-

wiam się, co mam robić. Trochę kręcę się po okolicy, aż spotykam młodego Rosjanina i pytam go o sana-
torium. Idziemy razem, rozmawiamy mieszanką angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 

On wraca do domu. Wyjaśnia mi, jak mam dalej iść. Szybko dochodzę do pętli tramwajowej i tam, 
po paru próbach, odnajduję w końcu tory, które prowadzą do naszego obozu. Zjadam kilka kanapek z ło-
sosiem i marmoladą i kładę się spać po tej nocy pełnej wrażeń. 

Dni zwycięstwa

We wtorek 7 maja muszę spisać wszystkich stu mężczyzn z naszej grupy, nazwiska wraz z datami 
urodzin i adresami najbliższych. Dane te mają zostać wysłane przez Czerwony Krzyż do Holandii. Siedzę 
nad tym cały dzień. Pomyśleliśmy, że teraz nasze rodziny już wkrótce dowiedzą się, że z nami wszystko 
jest w porządku. Jednak do Holandii nigdy nic nie dotarło. 

Po południu znów radosne wiadomości o końcu wojny i dostawach żywności, ale też 
o okupacji Holandii. 

Sprzedałem dziś jeszcze kilka par przepięknych damskich butów za dziewięćset pięćdziesiąt rubli. 
Zarobek przeznaczam na biały chleb, mięso, miód i słodycze.

W środę 8 maja Churchill mówi na antenie radia o zwycięstwie w Europie.
Na stacji grupka chłopaków rozładowywała dzisiaj produkty od Czerwonego Krzyża. Tę 

pracę nagrodzono dodatkowymi papierosami i czekoladą. Ale i tak kilku złapano na próbie przy-
właszczenia rzeczy. Ukarano ich trzema dniami aresztu; w tym czasie byli też pozbawieni darów 
od Czerwonego Krzyża.

W czwartek 9 maja w Związku Radzieckim obchodzony jest dzień zwycięstwa.
Już o trzeciej w nocy zaczynają się kanonady i buczenie syren statków stojących w porcie. W za-

mian za jednego papierosa strażnicy pozwalają strzelać w powietrze ze swojej broni. W ciągu godziny 
taryfa wzrasta do dziesięciu papierosów za strzał! To jest jednak wszystko, czego doświadczamy z tego 
świętowania; stoimy z niezadowolonym minami przy obozowym ogrodzeniu. Wszyscy, tacy odświętni, 
przechodzą obok, a my musimy pozostać na terenie obozu. 

Chłopców, którzy po kryjomu wymykają się do miasta, przyprowadza z powrotem, 
jednego po drugim, milicja.

Gdy jakiś przechodzień wyciąga butelkę wódki zza pazuchy i proponuje mi kieliszek, to od razu 
dostaje burę od strażnika. A jednak mam dzisiaj farta: znów jest dwadzieścia biletów do opery. Tym razem 
kupione na czarnym rynku; udaje mi się jeden zdobyć. Bilety na miejsca w różnych rzędach są przemie-
szane i kosztują średnio czterdzieści pięć rubli. 

Uwieszeni tramwaju przejeżdżamy przez świątecznie udekorowane miasto; ponownie jesteśmy 
przy gmachu opery. I, jak zwykle, przy wejściu panuje tłok. Pierwotnie miano pokazać „Toscę” Puccinie-
go, ale w związku ze świętem zobaczymy ukraińską operetkę. 

Temat jest bardzo prosty: biedna dziewczyna, biedny chłopak, bogaty konkurent, uciążliwy ojciec, 
ale ponieważ wszystko dobre, co się dobrze się kończy, więc młodzi będą razem. Nie mogliśmy z tego 
zrozumieć ani słowa, ale to samo można czasem powiedzieć i o niejednym holenderskim przedstawieniu. 
Cóż za orkiestra, co za śpiew, jaki temperament i dekoracje, bajeczne. Dzięki różnorakim oryginalnym 
pomysłom osiągnięto najwspanialsze efekty. 

 A potem niezapomniany finał; ponad sto osób na scenie, chusty na głowę w najbardziej wy-
myślnych kolorach; każdy tańczy i śpiewa, wszystko się kłębi. Do tego na scenie pojawia się jesz-
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cze grupka tancerzy kozaczoka, w szerokich spodniach i jasnoniebieskich, jedwabnych koszulach. 
Krótko mówiąc, festiwal dźwięków i barw. 

 Opuszczamy operę i spacerem wracamy do domu. Pełno dekoracji, liczne oświetlone budynki, 
portrety Lenina i Stalina oraz wielu pijanych ludzi.

Znowu przeprowadzka

 W czwartek 10 maja krążą pogłoski, że zostaniemy przeniesieni do obozu poza Odessą. Powo-
dem ma być to, że zwłaszcza Holendrzy i Francuzi na zbyt dużo sobie pozwalają. Wielu Holendrów 
chodzi po mieście kompletnie pijanych, zajmuje się nielegalnym handlem i prowadza się z kobietami. 
Opowiadano mi, że rosyjskie kobiety, które zadają się z obcymi, mogą zostać ukarane półrocznym wię-
zieniem lub osadzeniem w obozie. 

 Ale cóż, młodość bywa bezmyślna, a gdzie wielu mężczyzn, tam i pokusa wielka.
 W każdym razie w piątkowy poranek 11 maja, o godzinie jedenastej, musimy wymaszerować do 

nowego obozu. Tuż przed wyjściem podchodzi do mnie z posępną miną młody komendant naszego obo-
zu. Zniknęło osiemdziesiąt słomianych materaców, za które to on jest odpowiedzialny. Za worki z mocne-
go płótna w różnych kolorach dostać można na czarnym rynku od stu do dwustu rubli. Rewidujemy wiele 
walizek i udaje się jeszcze całkiem sporo znaleźć, nawet w bagażach tych mężczyzn, którzy już przekro-
czyli pięćdziesiątkę. Głęboko mnie rozczarowało, że niektórzy nie mogą powstrzymać się od ograbienia 
i tak już ciężko doświadczonej ludności.

 Opuszczamy w końcu obóz i idziemy przez zbombardowane przedmieścia Odessy. Początkowo ulice 
są w dobrym stanie, ale za miastem robi się znów beznadziejnie. Drogi są kompletnie rozjechane przez cięż-
kie wozy bojowe. A ponieważ jest sucho, są zakurzone i niemalże nieprzejezdne. Wielu z nas wędruje w skar-
petkach. Do obozu docieramy po około dwudziestu kilometrach marszu, spoceni i pokryci kurzem.

 Znajdujemy się w małej miejscowości rybackiej, podobnej do Egmond aan Zee. Nazywa się ona 
Lusdorft61, a nasz obóz jest jednym z najlepszych sanatoriów w Związku Radzieckim. Kilka głównych bu-
dynków i całe ulice pawilonów, w których kwaterowano od sześciu do piętnastu osób. Na podłodze leżą 
schludne białe materace płócienne. O godzinie czwartej jemy w stołówce na świeżym powietrzu.

Kamionkowe talerze i kubki, porządne łyżki, ale ponad wszystko wspaniałe, przygotowywane 
z dbałością jedzenie. Jedna z rosyjskich pomocnic w kuchni nauczyła się już holenderskiego słowa „alstu-
blieft”, czyli „dziękuję”.

Jadamy w dwustuosobowych grupach. W ciągu dnia jest więc wydawanych dziewięć posiłków, 
ponieważ przebywa tutaj sześćset osób. W sąsiednim obozie jest jeszcze dwustu Holendrów i Francuzów. 
Nasz obóz zdaje się jednak znacznie lepiej funkcjonować. 

 Zaraz po posiłku pojawiają się szare od kurzu panie z angielskiego Czerwonego Krzyża. Przynoszą 
nam dzienną porcję czekolady i papierosów. „Dla Holendrów przychodzimy każdego dnia”, mówią.

Kuracjusze

 Sanatorium, w którym się teraz znajdujemy, prawdopodobnie urządzono tak, by opiekować się 
całymi rodzinami. Liczne małe pokoiki w głównych budynkach i rozmaite pawilony stanowią razem małą 
wieś. Są one oczywiście zupełnie zaniedbane. Wiele okien zabito dechami. Wszystko jest jednak schludne, 
chociaż, może poza materacami, niekomfortowe.

 Pierwszego dnia nie pozwalają nam opuszczać obozu, ale w niedzielę 13 maja odwołano posterun-
ki i możemy pójść nad morze.

 Po południu odbywa się mecz między naszą drużyną a Holendrami z innego obozu. Przegrywamy 1:0.
 Jest tak wspaniała, łagodna pogoda, że kładziemy się spać przy otwartych oknach. Na szczę-

ście nie ma komarów.

61  Najprawdopodobniej: Lustdorf.

 Ależ mamy tutaj życie! Nasza grupa codziennie dba o teren, umywalnie itd., tak by każdy, po paru 
godzinach pracy w stałych porach, do woli mógł się opalać, spacerować, wędkować czy pływać. Wszyscy 
już nieźle zbrązowieli od słońca, a wielu dopiero teraz dochodzi do siebie i zaczyna lepiej wyglądać.

 Jedzenie jest dość monotonne, ale dobrze smakuje. Głodomorowi pewnie byłoby za mało, ale wydaje 
mi się, że i tak dostajemy więcej niż Rosjanie. Widziałem, jak wartownicy wkładają do kieszeni resztki chleba, 
które zostawialiśmy na stole. Poranna racja to dwieście gramów chleba, talerz zupy i herbata, popołudniowa: 
trzysta gramów chleba, zupa i kasza, a wieczorna: dwieście gramów chleba, zupa i czasem herbata.

 Prawie każdego wieczoru w kantynie odbywa się zabawa, na której jeden z mieszkańców obozu 
przygrywa na akordeonie, wypożyczonym od angielskiego Czerwonego Krzyża.

15 maja idziemy wszyscy do łaźni, urządzonej we frontowym stylu, z rozstawianymi prysznicami. 
Znowu dostajemy świeżą bieliznę. 

Panuje tutaj subtropikalny klimat. Wielu z nas robi sobie z płóciennej bielizny spodenki plażowe. 
Nieraz się o to posprzeczano, ponieważ Rosjanie ze swojej strony narzekali: wydajemy długie spodnie, 
a z powrotem dostajemy krótkie spodenki, albo i nic.

Po kąpieli ponad sto kobiet otrzymuje halki, majtki i biustonosze. Te ostatnie uszyto na miarę du-
żych, krzepkich kobiet rosyjskich, więc większość pań używa ich tylko podczas plażowania.

Od czasu do czasu dają nam na kilka osób paczkę od Czerwonego Krzyża. Od Rosjan dostajemy 
porządny kawałek miejscowego mydła toaletowego, tak więc rzeczywiście niczego nam nie brakuje, cho-
ciaż handel wymienny z miastem praktycznie zamarł.

Wielu buduje z kamienia rodzaj pieca. Wieczorami jest to całkiem przyjemny widok, te wszystkie 
grupki wokół ognia, zajęte parzeniem herbaty lub pieczeniem tego i owego.

Siem Steijn wraz z grupką chłopaków idzie łowić kurki w Morzu Czarnym. Zadbał o honor 
naszej drużyny, ponieważ ze stu dziewięćdziesięciu sztuk złapał sto. Całe popołudnie i wieczór 
spędziłem na pieczeniu ryb.

18 maja jedenastka Holandii gra z Belgią i wygrywa 5:0.
Do wioski docierają tysiące wyczerpanych, zakurzonych Francuzów. Zostają umieszczeni w na-

miotach wojskowych, ponieważ wszystkie budynki są przepełnione.

Murmańczycy

Gdy w czwartek 29 marca zatrzymaliśmy się w polskim Lwowie, to od naszego transportu odłą-
czono Belgów. Mieli zostać przewiezieni do Murmańska, gdzie stacjonowało kilka belgijskich statków; na 
polecenie swojego rządu mieli popłynąć bezpośrednio do ojczyzny.

W niewyjaśniony sposób do tego transportu trafiło trzydziestu Holendrów. Po podróży w prze-
raźliwym zimnie i wielu trudach dotarli do Murmańska. I teraz nie wiadomo, czy te okręty już wcześniej 
odpłynęły, czy też ich tam nigdy nie było, ale po przybyciu na miejsce zostali odesłani z powrotem.

Po kolejnej koszmarnej podróży, przez Leningrad i Moskwę, w rosyjskich mundurach, w długich 
płaszczach i futrzanych czapach, ponownie dołączyli w Odessie do swojego starego transportu i już pozo-
stali naszymi towarzyszami podróży. Przywarło do nich od tej pory miano Murmańczyków.

Tęsknota i pożegnanie 

Życie codziennie toczy się tutaj normalnie. Jedzenie, opalanie, jedzenie, opalanie, jedzenie, 
tańczenie, spanie. I tak w kółko. Nic dziwnego, że wielu dopada tęsknota za szybkim powrotem do 
domu. Na widok wpływających do portu w Odessie statków mamy za każdym razem nadzieję, że 
wśród nich jest „nasz statek”.

Specyficzny nastrój panuje zwłaszcza u Żydów z naszej kolonii. Chcą wrócić, ale powrót 
do domu napawa ich lękiem. Istnieje bowiem 90 procent prawdopodobieństwa, że już nikogo ze 
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swojej rodziny nie spotkają. 
Tęsknotę za Holandią oddaje najlepiej piosenka do fokstrota „Blauwes Boot”62: „Niebieska łódko, 

zabierz mnie do Holandii, bo tam czeka na mnie ukochana” itd. Autor tych słów jest nieznany, ale to naj-
popularniejsza piosenka naszych wieczorków tanecznych.

Również zupa z każdym dniem robi się coraz rzadsza. Gdy Jan van Oenen pewnego razu znajduje 
w swojej zupie ziarenko białej fasoli, ze wszystkich stron dostaje gratulacje. Podnosi się radosna wrzawa. 
Rosyjska kucharka spytała mnie, co się dzieje. Odpowiedziałem jej, że zupa trzy razy dziennie staje się 
irytująca. A wtedy ona stwierdziła: „Holenderskie i angielskie kobiety jedzą ciastka i czekoladę i są chude 
jak patyk. Ale my jemy zupę i chleb”. I zrobiła przy tym kilka gestów demonstrujących przyrost różnych 
części ciała u rosyjskich kobiet. I co ja miałem na to powiedzieć?

W sobotę 19 maja wcześnie wstajemy, ponieważ dziś jest „Luilak”, czyli dzień lenia.63

W końcu popołudniem wielka wiadomość. Jutro albo pojutrze udamy się na statek.
W ostatnich dniach zepsuła się instalacja wodna. Wczesnym rankiem myjemy się w morzu i tylko jest 

trochę zimno w stopy. W całym obozie panuje atmosfera podekscytowania. Późno kładziemy się spać.
Pierwszego dnia Zielonych Świątek dostajemy na śniadanie chleb, tłuszcz, cukier, mięso i herbatę. 

Z powodu awarii wodociągu nie ma wody na zupę, co jednak nie za bardzo nam przeszkadza.
Jutro wyruszamy. Rozdawane są ostatnie papierosy. Jest też jeszcze trochę używanej odzieży do po-

działu. Podczas wykonywania tej czynności zostaję wezwany przez porucznika Fabiusa, który daje rozkaz: 
wszystko spakować i ruszać do portu.

Trudno wszystkich zebrać, bo wielu wciąż jeszcze jest na plaży. 
Najpierw jadą autami kobiety, potem oddział A, żołnierze z holenderską flagą z przodu.
My nie jesteśmy jeszcze gotowi i prawie jako ostatni oddział wyruszamy z Lussdorf64. Ależ po-

śpiech! Głośno śpiewając, idziemy szybkim tempem najgorszymi drogami. Wszędzie roześmiane twarze; 
młodzi ludzie z dużymi naręczami kwitnącego bzu wracają ze zielonoświątkowych wycieczek. Gdy przy 
przystankach tramwajowych wołamy chórem „Zdrawstwujtie” (bądźcie zdrowi) lub „Doswidanja” (do 
widzenia), machają nam przyjacielsko na pożegnanie. 

 Doganiamy żołnierzy i po trzydziestu kilometrach dziarskiego marszu docieramy jako druga gru-
pa do celu. Tam, przy naszych przetransportowanych tramwajem bagażach, czeka już Siem Steijn z kilko-
ma chłopakami, którzy ledwo mogą chodzić. 

 Teraz musimy jeszcze dotrzeć do portu. Po półgodzinnej wędrówce przez miasto dochodzimy 
do terenów portowych. Schodzimy historycznymi schodami, z których Kozacy strzelali w 1905 roku do 
mieszkańców, pozdrawiających powstańców z pancernika Potiomkin. Rozbudowa doków rozładunko-
wych i załadunkowych sprawiła, że te schody już od dawna nie leżą nad morzem; podobnie zniknął, już 
lata temu, „otwarty port” w Amsterdamie. 

 Godzinami czekamy przed bramą, zmęczeni i głodni. W sąsiedniej salce tanecznej orkiestra gra 
„Ninon, lach mir einmal zu”. 

 W końcu wpuszczają nas i po dwudziestu minutach dochodzimy do statku. Wiele grup wciąż 
jeszcze czeka. Przy trapie stoją rosyjscy oficerowie i żandarmeria wojskowa. Kilku Niemców i Holendrów, 
którzy służyli w SS czy w Wehrmachcie, a którym udało się dostać do naszego transportu, nie zostaje 
wpuszczonych na pokład. Zresztą dowództwo naszego obozu już od dłuższego czasu przetrzymywało ich; 
obchodzono się z nimi jak z więźniami. 

Cofnięto również paru chłopaków, którzy byli zbyt pijani, by można było ustalić ich tożsamość. 
 Kobiety są już na pokładzie. Okrętują właśnie oddział B. Sądzimy, że jesteśmy następni w kolejce, 

ale przeżywamy niemiłe zaskoczenie, bo rosyjski alfabet zaczyna się od A-B i nagle przeskakuje (tak mi 
się wydaje) na F, a dopiero jakiś czas później jest C. 

62  Tłum.: „Niebieska łódź”.
63  Tradycja ludowa, spotykana w niektórych rejonach północnej Holandii i obchodzona w sobotę 
przed Zielonymi Świątkami; żartowanie, dokuczanie tym, którzy zbyt późno wstali z łóżka. 
64 Najprawdopodobniej: Lustdorf; wcześniej pojawia się w oryginalnym tekście zapis „Lusdorft”. 

 W końcu o pierwszej w nocy, jako ostatni z naszej grupy, wspinam się na trap. O wpół do drugiej 
dostajemy biały chleb, masło, plaster mielonki wołowej i herbatę. 

 Wreszcie na pokładzie, wreszcie w drodze do Holandii. Każdy jest wycieńczony. Szybko 
zapadamy w głęboki sen. 

 

Na pokładzie „Monowai”

 Nasz statek został zbudowany w Nowej Zelandii; ma nośność dwudziestu tys. ton. W trakcie woj-
ny przystosowano go do transportu wojska. Teraz jest wykorzystywany do przewozu osób deportowanych 
i jeńców wojennych do ich ojczyzn. 

 Na pokładzie znajduje się tysiąc Francuzów i tysiąc dwustu Holendrów, a oprócz tego angiel-
ska załoga. Dokąd płyniemy, tego nie wiemy. Każdy pasażer jest tu traktowany jak wojskowy, nigdy 
nie wiadomo, co się wydarzy. 

 Krążą plotki, że najpierw przez pół roku pozostaniemy w Anglii, a do Holandii, z powodu stanu 
wyjątkowego, który tam panuje, przedostaniemy się dopiero potem. Ale jaka jest prawda, tego się nie do-
wiadujemy. Nie chcę złego słowa powiedzieć o stosunkach na pokładzie, ale w niemiły sposób zostaje nam 
przypomniane, że znów jesteśmy w starej Europie. 

W obozach byliśmy równi, wszystkim powodziło się tak samo źle lub tak samo dobrze. Na pokła-
dzie nie było nikogo, kto kobietom i małżeństwom pożałowałby kajuty w pierwszej klasie, ale powszechne 
oburzenie wywoływał fakt, że setkami tłoczyliśmy się na pokładach, podczas gdy dla stosunkowo małej 
liczby pasażerów owej pierwszej klasy dostępne były luksusowa jadalnia, oficerska mesa i wspaniałe po-
kłady. Pod żadnym warunkiem nie mogliśmy tam wchodzić, bo pierwsza klasa jest pierwszą klasą, a po-
kład wojskowy jest pokładem wojskowym.  

 Statek jest zresztą świetnie urządzony; śpimy w dwustu czterdziestu czterech w jednej ła-
downi. Na mojej połowie jest sto siedem osób. Siedzimy przy stołach, których ustawienie odwzo-
rowuje kształt okrętu. Na dziobie statku stoi stół dla dziesięciu osób i tak rosnąco, aż do stołu dla 
dwudziestu dwóch osób. 

 Porządne filiżanki, talerze oraz metalowe dzbany i wiadra do przenoszenia żywności. W ścianach 
umocowane są ręcznie regulowane przewody wentylacyjne, którymi dociera do pomieszczeń zimne po-
wietrze. Do naszej dyspozycji są obszerne łaźnie, toalety i prysznice z gorącą wodą przez cały dzień. Śpi-



Niderlandystyka Interdyscyplinarnie Vol. 2(1) 2017 Niderlandystyka Interdyscyplinarnie Vol. 2(1) 2017

56 57

my w hamakach i na materacach leżących na podłodze. 
O siwiznę przyprawiają mnie stoły z różną ilością jedzących. Rozdzielenie wiadra papki ryżowej 

między stu siedmiu ludzi, zwłaszcza gdy jeden „szef stołu” pobiera przydział dla dwudziestu osób, a inny dla 
siedemnastu czy trzynastu, staje się problemem iście rachunkowym. Do tego jeszcze kawał masła i całkiem 
można zwariować. Ale tę funkcję już wkrótce przestanę pełnić, bo jesteśmy w drodze do domu.

Sześć dni na morzu

Poniedziałek 21 maja, drugi dzień Zielonych Świątek. O szóstej na nogach, wspaniała kąpiel i śnia-
danie o siódmej: porcja owsianki, biały chleb z masłem, dwie wyborne kiełbaski i herbata. Jest wielki 
sztorm, więc jeszcze nie możemy wypłynąć z portu.

W południe zupa, ziemniaki, ryba i pudding. O wpół do drugiej wypływamy z portu, prowadzeni 
przez rosyjskiego pilota, bo na torach wodnych wciąż jeszcze znajduje się dużo wraków. W oddali do-
strzegamy operę. Żegnamy się ze Związkiem Radzieckim. 

Wiatr trochę zelżał i płyniemy po Morzu Czarnym z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Wszyst-
ko jest w porządku, a statek w ogóle się nie kołysze.

Nasza kolacja to chleb, pieczony sztokfisz, kakao, pudding z vla65 i do tego… pomarańcza. Po je-
dzeniu – wspaniały widok na morze i o dziesiątej do łóżka.

Wtorek 22 maja, trzeci dzień Zielonych Świątek. O szóstej pobudka, śniadanie: chleb, sałatka z ło-
sosiem, marmolada i kleik. Rano pierwsze ćwiczenia ratownicze, każdy dostaje kamizelkę i czerwoną 
latarkę. W południe jemy zupę, groszek, po jednym ziemniaku, mięso i ciasto z sosem. 

 O czwartej po południu na horyzoncie pojawia się ląd, a o wpół do piątej zbliżamy się do Bosforu. 
Jego wody mają wspaniały niebieski kolor. Pływa po nich wiele stateczków, które, ze względu na swoje 
charakterystyczne żagle, sprawiają bardzo wschodnie wrażenie.

 Po południu sprawdzanie czystości. Nieliczni mają jeszcze problem z wszami. Statkiem zaczyna 
kołysać, bo dostajemy wiatr z boku.

O szóstej dopływamy do Konstantynopola, nazywanego teraz Stambułem. Podczas tej podróży 
nie widziałem jeszcze czegoś równie pięknego. Miasto leży po obu stronach szerokiej cieśniny, trochę 
to przypomina rzekę IJ i Amsterdam. Minarety meczetów nadają mu baśniowy wygląd, górując ponad 
otoczeniem. Na brzegu, tuż za miastem, stoi niewielki budynek. Dawniej, kiedy do papierosów dodawano 
jeszcze prezenty, w zamian za uzbierane punkty dostałem turecką kolorową akwafortę. Przedstawiono na 
niej też ten domek. Kto by pomyślał, że kiedyś ujrzę go na własne oczy!

 Wszystkie łódki opływają nasz statek. Podpływa do nas łódź motorowa z półksiężycem na 
banderze i na pokład wchodzą konsulowie Anglii, Francji i Holandii. To, co konsul holenderski 
opowiada o naszym kraju, nie napawa nas optymizmem. Otrzymane egzemplarze czasopisma „Vrij 
Nederland”66 uświadamiają nam, jak poważna jest sytuacja w Holandii. Chłopcy z Zelandii płaczą 
na widok zdjęć swoich rodzinnych wiosek, niektórzy rozpoznają własne domy obrócone w ruinę. 
Tak, prawda jest ciężka do zniesienia. 

 Później, kiedy w mieście zapalają się światła, dopełnia się poczucie, że jesteśmy w bajce. Zwłaszcza oświe-
tlone tramwaje, jeżdżące jasnymi ulicami, wydają się pochodzić z innego świata. Stambuł jest pierwszym nie-
zniszczonym miastem, do którego trafiamy. Wszyscy dostajemy po trzydzieści papierosów marki Players, solidny 
kawał czekolady, na moje oko jakieś dwa deko, i grubo po północy wracamy do naszych hamaków.

Środa 23 maja. O czwartej rano stoję już na pokładzie i wcale nie jestem jedyny. O szóstej 
wypływamy ze Stambułu. Widzimy później wschód słońca pomiędzy górami. Przepływamy przez 
Morze Marmara i Dardanele, a następnie nasz statek obiera kierunek na Morze Egejskie, pełne skał 
i niezamieszkanych wysepek.

65  Gęsty, słodki deser na bazie mleka, podobny do budyniu; typowy dla kuchni holenderskiej.
66  „Vrij Nederland” to holenderski tygodnik opinii, powstały w 1940 r. jako czasopismo ruchu oporu.

 Dzisiaj przypadek śmierci dziewięciomiesięcznego niemowlęcia; dziecko młodej holenderskiej 
Żydówki i Polaka umiera na niewydolność nerek.

W czwartek 24 maja wstaję o piątej; na śniadanie jest herbata, chleb z jajkiem sadzonym, 
dwie kiełbaski, dżem i do tego kleik. Dostaliśmy trochę darów z Czerwonego Krzyża i postanawiamy 
zorganizować loterię. Jest sto siedem losów i dziewięćdziesiąt nagród, takich jak koszule, skarpetki, 
szczoteczki do zębów, żyletki itd.

Wciąż płyniemy między wysepkami na północ od Krety. 
Nasz posiłek w południe to: zupa, kapusta, ziemniak w mundurku, mięso i ryż. Ależ te porcje są 

małe; nie wiadomo, jak je dzielić.
Tego ranka wyrzucono za burtę zwłoki dziecka małżeństwa Krischeck-Weinberg .
Pogoda jest wspaniała, jest bardzo ciepło. Godzinami, oparci o reling, wpatrujemy się 

w fale i cieszymy oczy ich grą.
Wieczorem jemy potrawkę z mięsa, ryby i ziemniaków, a do tego chleb z masłem i dżemem.
W piątek 25 maja, o drugiej w nocy, spędzam jeszcze godzinkę na pokładzie. O szóstej wsta-

jemy. Płyniemy w stronę Włoch.
Po śniadaniu z dżemem i rybą wszyscy wylegają na pokład, bo robi się coraz cieplej. Każdy jest 

ubrany bardzo lekko, a oficerowie pokładowi zamienili swoje niebieskie mundury na białe.
Po południu przepływamy między Sycylią a Włochami. O czwartej po południu przechodzimy przez 

Cieśninę Mesyńską. Pozostajemy blisko linii brzegowej. Wszystko budowano tutaj tuż przy górach. Widzimy, 
jak rzeki spływają z ośnieżonych górskich szczytów do morza. O wpół do piątej zostawiamy po naszej lewej 
stronie dymiącą wyspę Stromboli. Jesteśmy teraz na otwartym morzu, wieje silna bryza i pojawiają się pierwsze 
przypadki choroby morskiej. W kantynie możemy kupić za holenderską walutę różne towary. Szczęśliwi posia-
dacze dziesięcioguldenowych banknotów wymieniają je najczęściej na papierosy i tytoń. Proszę sobie wyobra-
zić: paczka pięćdziesięciu wyśmienitych „Capstanów” albo „Gold Flake’ów” za guldena.

W sobotę 26 maja pobudka o szóstej rano, doskonałe śniadanie. Morze zaczyna się 
burzyć, statkiem mocno kołysze, ale prawdziwa zabawa czeka nas dopiero po przepłynięciu 
cieśniny między Korsyką a Sardynią.

Fale przelewają się przez dziób. Zdaje się, jakby miały rozedrzeć każdego, kto znalazł się na 
schodkach prowadzących do naszych pomieszczeń. Wiele osób cierpi na chorobę morską, nikt nie ma 
ochoty na kolację. Większość śpi na pokładzie, bo tam jest najlepiej. Zasypiam o dziesiątej wieczorem, 
po schrupaniu kilku herbatników.

Viva la France

W niedzielę 27 maja budzą nas o piątej rano, na horyzoncie jest już Francja. Po prawdziwym an-
gielskim śniadaniu z bacon with eggs zaczynamy się pakować i oddajemy koce, kamizelki ratunkowe itd. 
Łodzie francuskiej marynarki wojennej wprowadzają nas do portu w Marsylii (Marseille). Na nabrzeżu 
wita nas duża orkiestra, warta honorowa i wielu przedstawicieli władz. Stoimy ramię w ramię na pokła-
dzie i każdy ma mokre oczy. Orkiestra gra hymny narodowe: francuską Marsyliankę, holenderski „Het 
Wilhelmus” i brytyjski „God save the King”. Zwłaszcza Francuzi są poruszeni. Są między nimi żołnierze, 
którzy w 1940 roku dostali się pod Maastricht do niemieckiej niewoli i teraz, po pięciu latach, znów po-
stawią stopę na francuskiej ziemi.

Francuzi schodzą ze statku, rozlegają się głośne wiwaty. Teraz przychodzi kolej na nas. Wszyscy 
nam pomagają, dużymi autobusami przewożą nas do sporego budynku. Personel składa się z niemieckich 
jeńców wojennych i cieszymy się, że to oni muszą taszczyć nasze bagaże do przechowalni.

Po dotarciu do wielkiej hali, wspaniale ozdobionej malowidłami ściennymi, każdy z nas dostaje 
paczkę papierosów, dwie pocztówki, które można wysłać do domu, oraz żeton rejestracyjny. Wszędzie 
są bufety, gdzie można do woli jeść i pić. Aż roi się od przyjaznych dziewcząt z tacami pełnymi kanapek. 
Co za organizacja – przechodzimy przez wiele punktów kontrolnych, jesteśmy przeszukiwani, prześwie-
tlani, przesłuchiwani itp. Kiedy wreszcie mijamy siedem czarujących dam, które spryskują nas w tyluż 
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miejscach środkiem DDT, docieramy do ostatniego działu. Każdy dostaje tu paczkę tytoniu, sto franków 
i pakiecik od francuskiego Czerwonego Krzyża. Podczas wędrówki przez budynek natykamy się co krok 
na panie i panów z miejscowej holenderskiej kolonii, służących tutaj za tłumaczy.

Paczka Czerwonego Krzyża jest całkiem niezła, zawiera wiele wartościowych rzeczy: trzy puszki 
peklowanej wołowiny, dwie puszki sardynek, sześć paczek papierosów, pięć sztuk vruchtenspek67, piernik, 
paczuszkę rodzynków, torebkę cukru i trochę herbatników.

Znów wyruszamy samochodami i trafiamy do czegoś w rodzaju pensjonatu. Kiedy odbieram swój 
bagaż, okazuje się, że niemieccy jeńcy zwędzili mi koc. Jedziemy przez całe miasto do naszej kwatery. Po 
drodze wszędzie ludzie wiwatują i machają, kiedy przejeżdżamy.

W jadalni pensjonatu dostajemy posiłek, zgodnie z miejscowymi zwyczajami zakrapiany obficie winem.
W salach sypialnych ci, którzy się w porę zorientowali, mogą jeszcze chwilę odpocząć, ale przed północą będzie-

my musieli opuścić to gościnne miejsce, bo przyjeżdżają nowe transporty. W ogrodzie znajduje się przytulna kantyna, 
gdzie za darmo rozdają cydr i piernik z dżemem. Jest tam naprawdę przyjemnie. 

Ostatni samochód opuszcza obóz na kwadrans przed północą. Przejeżdżamy przez bramę z uczuciem wielkiej 
wdzięczności. A podczas kontroli w sypialniach okazuje się, że wdzięczni Holendrzy ukradli swoim gospodarzom dwa-
dzieścia cztery koce…

Jedziemy przez Francję i Belgię

Niczym prawdziwi emigranci drzemiemy na naszych bagażach do wpół do czwartej rano. W koń-
cu przyjeżdża pociąg – biegiem do środka i odjazd.

W poniedziałek 28 maja budzimy się o szóstej rano w Awinionie (Avignon); kawa w pociągu. Jak 
tu wspaniale – wszędzie kwitną róże, a zboże nabiera koloru. Przejeżdżamy m.in. przez Orange i Pierrelat-
te, mkniemy wzdłuż Rodanu. Wszystkie mosty zostały wysadzone w powietrze. Pociąg pędzi jak szalony 
i szybko dojeżdżamy do Montémilar, miasta nugatu. Ruszamy dalej i spoglądając ponad podziurawio-
nymi jak sito pojazdami, leżącymi wzdłuż torów, podziwiamy wspaniały krajobraz. Nasza droga wiedzie 
przez Livron do Valence. Serwują nam tu kawę, lemoniadę i chleb. Prawie na każdej stacji, gdzie się za-
trzymujemy, z głośników dobiega muzyka. Kiedy odjeżdżamy, słyszymy „Bon voyage!”.

Okazuje się, że te sto franków, które dostaliśmy, na niewiele nam się zda, bo wszystko jest tu prze-
rażająco drogie. Mała drewniana fajka kosztuje czterysta pięćdziesiąt franków, pocztówka pięć itd.

Za Valence przeprawiamy się na drugą stronę Rodanu. Mijając miasteczka Serves-sur-Rhône i Sa-
int-Vallier68, zbliżamy się do Lyonu, miasta jedwabiu. Także i tutaj entuzjastyczne powitanie, muzyka, 
wiśnie, chleb i wino. Wszędzie wokół gałęzie drzew uginają się pod ciężarem wiśni.

W Chalon-sur-Saône69 do pociągu wsiada grupka Lotaryńczyków. Musieli walczyć po stronie nie-
mieckiej, a potem zostali wzięci do niewoli przez Amerykanów. Teraz wracają do domu. Mają jeszcze na 
sobie jenieckie ubrania z dobrze znanymi literami P.W70.

Mijamy wiele zakładów ogrodniczych i fabryki konserw, przejeżdżamy przez Beaune i Serves-Ero-
me71. Przeprawiamy się na drugi brzeg Marny72, a w Dijon73 dostajemy chleb z wątrobianką. Nawet nie pró-
bujemy spać, bo w przeznaczonym dla ośmiu osób przedziale jest nas szesnaścioro! Pociąg jedzie całkiem 
szybko. We wtorek 29 maja, o wpół do drugiej w nocy dojeżdżamy do Chalon sur Marne, gdzie wysiadają 

67  Pianka cukrowa, tutaj: o smaku owocowym; marshmallow.
68  W oryginale tekstu: St.Valley.
69  W oryginale tekstu: Salon sur Saone.
70  Angielski skrót oznaczający jeńca wojennego: Prisoner of War.
71  Przypuszczalnie: Serves-sur-Rhône i Erôme.
72  Autorowi prawdopodobnie myli się kolejność: rzeka Marne (Marna) płynie między Dijon 
a Chalon-sur-Marne, o którym wspomina później.
73  W tekście: Dyon.
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Lotaryńczycy. O szóstej rano budzimy się w Reims. Pada, temperatura jest już bardziej zachodnia. Krajobraz 
staje się bardziej płaski i przypomina trochę Holandię, przede wszystkim dlatego, że tu też gdzieniegdzie 
spotyka się domy z cegły. Pola wyglądają na bardzo zadbane, a sianokosy idą pełną parą.

W okolicy Laon sporo przemysłu, wiele zniszczeń; tuż za miastem znajdują się duże amery-
kańskie lotnisko i obóz wojskowy.

W La Fère dotkliwe szkody w fabrykach. Wjeżdżając do Saint-Quentin, jesteśmy świadkami tego, 
jak francuscy robotnicy obrzucają kamieniami pociąg wiozący niemieckich jeńców. Krajobraz staje się 
znów bardziej pagórkowaty, wzdłuż torów kwitną tysiące maków. O jedenastej jesteśmy w Valenciennes, 
znów dostajemy chleb i kawę. O wpół do drugiej po południu Blanc-Misserons, miasteczko przy granicy 
francusko-belgijskiej, gdzie jeńcy polityczni i wojenni dostają na pożegnanie wspaniały posiłek. 

O trzeciej po południu odjeżdżamy z peronu belgijskim pociągiem i żegnamy się z Francją. Nigdy 
nie zapomnimy życzliwego przyjęcia i wyświadczonej przyjaznej opieki.

Przejeżdżamy przez Thuin74 i Quevrain75 – liczne koksownie z piętrzącymi się czterdziestometro-
wymi górami koksu. Pewnie chcieliby to mieć u nas! W Mons (Bergen) częstują nas kawą, herbatnikami 
i bulionem. Przejeżdżamy przez Ruisbroek, to już zaczyna brzmieć znajomo. Pociąg zmierza teraz do 
Brukseli, a potem do Lowanium (Leuven). Wszędzie dobrze utrzymane sady i ogrody. W Lowanium 
okazuje się, że pociąg źle pojechał i musimy się cofnąć. Przejeżdżamy jeszcze raz przez Brukselę i ciemną 
nocą podążamy dalej.

Holandia!

Nikt nie wie, jak to się stało, ale o wpół do drugiej w nocy wszyscy są na nogach. Wszędzie słychać 
okrzyki „Jesteśmy! Baarle-Nassau!”.

Wreszcie z powrotem w naszym małym kraju. Chociaż jest ciemno jak w grobie, przepychamy się 
do okien i witamy tak dobrze nam znane brabanckie gospodarstwa. O drugiej w nocy jesteśmy w Tilburgu. 
Wzdłuż pociągu przechodzi jakiś mężczyzna, informując nas, że oto przybyliśmy do biednej jak mysz ko-
ścielna Holandii i sami musimy zatroszczyć się o przeniesienie bagaży do punktu repatriacyjnego. 

Droga nieskończenie się dłuży; taszcząc swój dobytek, docieramy wyczerpani do wielkiej przę-
dzalni. Doświadczywszy tak życzliwej opieki we Francji i Belgii, trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie przy-
witanie w Holandii. Dostajemy materace i koce. Wszyscy szybko zapadają w głęboki sen.

W środę 30 maja wstajemy o ósmej rano. Jesteśmy badani, rejestrowani itd. O dziewiątej 
jemy nasze - pierwsze na holenderskiej ziemi - kanapki z cukrem, dżemem oraz z kiełbasą; do tego 
jeszcze talerz kleiku żytniego.

 Kilkoro mężczyzn i kobiet z naszego transportu, którym już wcześniej nie ufaliśmy, zostaje aresz-
towanych przez B.S.76 Słyszymy ogłoszenie, że mieszkańcy Brabancji i Limburgii mogą natychmiast wy-
ruszać, a osoby pochodzące z innych prowincji wyjadą tego dnia o późniejszej porze. Mieszkańcy Ho-
landii Północnej, Holandii Południowej i Utrechtu będą musieli jeszcze jakiś czas pozostać w Brabancji, 
ponieważ do tych prowincji jeszcze nikogo się nie wpuszcza. Jesteśmy oczywiście rozczarowani, ale mamy 
nadzieję, że ta sytuacja długo nie potrwa. O dwunastej jemy prawdziwy tradycyjny holenderski stamppot 
z pysznym sosem, a o wpół do drugiej jedziemy ciężarówkami do Teteringen koło Bredy.

Na prowincji

W Teteringen goszczą nas w szkolnej klasie. Natychmiast zostajemy poczęstowani herbatą i kanap-
kami. Po trwającym w nieskończoność wypełnianiu przeróżnych formularzy Siem Stijn i ja trafiamy do 
rodziny Schoenmaker. Są to starsi ludzie, mieszkający z żonatym synem.

74  W tekście: Thulen
75  Autorowi prawdopodobnie myli się kolejność: Quievrain, Mons, Thuin
76  Binnenlandse Strijdkrachten, dosł. Krajowe Siły Zbrojne.
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 Przyjmują nas bardzo serdecznie i szybko zaczynamy czuć się swobodnie. Na strychu szykują dla 
nas materace na słomie. Tak powstaje duża sypialnia, w której możemy robić, co chcemy. O dziesiątej 
wieczorem zasypiamy i śpimy przez dwanaście godzin bez przerwy.

 Przy śniadaniu do woli zajadamy się domowym chlebem pszennym ze słoniną. Potem idziemy 
do Bredy, znów po różne pieczątki i kartki żywnościowe. Kupujemy sobie za pięćdziesiąt centów puchar 
lodów i idziemy do kina.

 W gospodarstwie Schoenmakera wykonujemy rozmaite prace. Obieramy ziemniaki, piłujemy 
drewno, plewimy i opryskujemy maliny.

 W środę 6 czerwca dostajemy kieszonkowe, jednego guldena i dwanaście centów. W gazecie czy-
tamy, że od 1 czerwca uwolniono dostęp do prowincji zachodnich. W najbliższy poniedziałek wyruszy 
pociąg dla mieszkańców Holandii Północnej. Chociaż do domu pisaliśmy jeszcze z Tilburga, to nadal nie 
ma odpowiedzi z Krommenie. Pani Schoenmaker pozwala nam zachować kartki żywnościowe, więc uda-
je nam się przeznaczyć to i owo na powrót do domu.

W piątek 8 czerwca dostajemy dwa i pół guldena kieszonkowego i jednocześnie musimy oddać 
nasze przydziały żywnościowe. O dziewiątej wieczorem wyjeżdżają chłopaki z Rotterdamu i Dor-
drechtu, w niedzielę będą na miejscu.

Wciąż brak wieści z domu.
 W sobotę 9 czerwca w Teteringen rozpoczyna się świętowanie wyzwolenia. Najpierw we wspa-

niałym, nowoczesnym kościele rzymskokatolickim odbywa się uroczystość ku czci poległych. Ceglane 
wnętrze kościoła robi bardzo szczególne wrażenie. Po mszy obchody są kontynuowane na cmentarzu, 
gdzie pochowano kilku poległych Polaków.77

 Wybieramy się jeszcze do Bredy, żeby orzeźwić się w basenie.78 Wieczorem odbywa się mecz piłki 
nożnej, rozgrywany w przebraniach. Noszą je nie tylko zawodnicy, ale też wielu widzów. Przede mną stoi 
dwadzieścia kobiet w strojach brabanckich, wszystkie mają koronkowe nakrycia głowy. Co za wspaniałe 
koronki – każda z nich ma inny wzór.

 Potem w kawiarniach gra muzyka i wszędzie spotyka się śpiewających przebierańców. 
Do łóżka kładę się późno.

 W niedzielę o jedenastej jest mecz piłki nożnej między Teteringen a drużyną repatriantów. Przy 
stanie 1:1 pęka piłka, co kończy pojedynek.

 Po obiedzie, składającym się z zupy szparagowej oraz ziemniaków z kalafiorem i kaszką, wybiera-
my się po południu obejrzeć wielki pochód – trzydzieści dwie ruchome platformy, na których przeważają 
przedstawienia obozów koncentracyjnych i szyderstwa z Hitlera. O ósmej rozpoczyna się bogaty program 
wieczorny, ale to dla nas jednak zbyt męczące i wybieramy spacer. O wpół do dziesiątej otwierają kawiar-
nie i można potańczyć. Nastrój jest radosny, chociaż do picia leją tylko wodę. Są oczywiście i tacy, co 
w kieszeni mają literek innego napitku. Na ulicy rozpoczynają się radosne tańce. Świętuje się tu iście po 
brabancku – wszędzie słychać wystrzały, są nawet odpalane race. Późno ląduję pod pierzyną.

 W poniedziałek 11 czerwca wcześnie wstaję i w pojedynkę idę do Bredy. Dwieście gramów 
cukru można tu wymienić na dwieście gramów pysznego nugatu. Przy okazji idę do fryzjera. Kiedy 
wracam, Schoenmaker zagniata właśnie w „piekarni” ciasto na wspaniałe okrągłe chleby, które sam 
piecze kilka razy w tygodniu. Dzięki staraniom rodziny Schoenmaker najadamy się do syta chlebem 
ze słoniną i każdy z nas dostaje ponad jedenaście kilogramów żyta i pszenicy, po bochnie chleba żyt-
niego oraz kawałek masła i słoniny.

 O dziewiątej wieczorem odjeżdżamy konnym wozem stanowiącym własność gminy.
 Pełni wdzięczności rozstajemy się z naszymi gospodarzami. Wyruszamy do Bredy, ze wszystkich 

77  Najprawdopodobniej chodzi o żołnierzy I Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława 
Maczka, biorących udział w walkach o Bredę. 
78  W tekście: Sportfondsenbad – basen Funduszu Sportowego.

stron machają do nas na pożegnanie. Przed dworcem jakieś trzy tysiące ludzi czeka na pociąg. Wsiadamy 
do wagonów towarowych, a czekanie na odjazd skraca nam muzyka orkiestry wojskowej z Bredy.

 Około południa docieramy do ‘s-Hertogenbosch, gdzie na peronie rozdają kawę i zupę. Po nieca-
łej godzinie dochodzimy do nabrzeża z pomostami; dostajemy tam po kromce chleba z kiełbasą. Każda 
z siedmiu łodzi może pomieścić około sześciuset osób. Mamy odpłynąć dopiero o szóstej. Zmarznięci na 
kość czekamy, aż nadejdzie pora wyjazdu.

Ostatni dzień

W końcu we wtorek 12 czerwca, o szóstej rano, od nabrzeża odbijają, jedna za drugą, łodzie.
W rzekach widać wszędzie wraki statków. Mijamy Andel, Woudrichem, Gorkum. Nie mamy jed-

nak szczęścia – nasza łódź psuje się i musimy się przesiąść na wielką barkę. Od czasu do czasu zatrzymu-
jemy się, aby wysadzić ewakuowanych, którzy wracają do domu.

 Minąwszy Dordrecht, kierujemy się z full speed w stronę Rotterdamu. Wzdłuż brzegów 
wszędzie stoją machający ludzie.

 W Rotterdamie wszyscy są bladzi i wychudzeni. Mizerni chłopcy chcą nam pomóc z noszeniem walizek. 
Dostajemy pudełko biszkoptów i wdzięczni wręczamy je chłopcom jako wynagrodzenie za ich pomoc. Znów 
jesteśmy rejestrowani i słyszymy, że dziś wieczorem odjeżdża jeszcze jeden pociąg do Amsterdamu.

 Udaje się nam, z całym naszym dobytkiem, wepchać do tramwaju. Przejechawszy przez strasznie 
zrujnowane centrum, docieramy do dworca. Pociąg jednak nie pojedzie, ale my przecież musimy być dzi-
siaj w domu. I będziemy. Szczęśliwie zabieramy się ciężarówką, która szybko, z sześćdziesięcioma osobami 
na pace, opuszcza Rotterdam. 

 Za miastem zalane tereny zaczynają powoli schnąć.
 W Hadze przejeżdżamy przez dotkliwie zniszczoną dzielnicę Bezuidenhout, a potem na hory-

zoncie pojawia się stary, dobry Amsterdam. Zostajemy wysadzeni z tyłu dworca, od strony rzeki IJ. Przy 
wejściu stoi wielu gapiów. Na widok naszych angielskich mundurów komentują w soczystym dialekcie 
amsterdamskim: – Popatrzcie no, Kanadyjczycy też tu są!

Znowu rejestracja, grochówka, kawa i biszkopty. Czekamy teraz na autobus. Po wielu ceregielach 
w końcu siedzimy i wyruszamy w ostatnią podróż. Bardzo nam się dłuży. Z radością pozdrawiamy mijane 
po drodze znajome miejsca.

 Piętnaście po jedenastej wieczorem docieramy na dworzec Krommenie-Assendelft. Tylko kilka osób 
widzi nasz przyjazd. Jakiś uczynny mężczyzna podwozi nas swoim samochodem na ulicę Eikenlaan 10.

 Szybko wysiadam, przechodzę uliczką i otwieram bramę. Moja żona i syn stoją już na progu, który 
ostatni raz przekroczyłem pół roku temu.

 Nareszcie znowu w domu. Wiele pytań, śmiechu i płaczu, rozpakowywanie, mnóstwo 
niespodzianek, a o drugiej do łóżka.
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Epilog

Nasza podróż dobiegła końca, a razem z nią moja historia. Podróżowaliśmy przez pół roku i zobaczy-
liśmy kawał świata, co nie kosztowało nas ani grosza. Tego nie zapewniłoby nam żadne biuro podróży.

Teraz, kiedy jesteśmy w domu, przygnębiające doświadczenia szybko odchodzą w niepamięć. 
W końcu nie trafiliśmy najgorzej, chociaż ze smutkiem wspominamy dwóch naszych kompanów, którzy 
nie powrócili z tej podróży.

Z wielkim szacunkiem przywołujemy w pamięci także samotne groby poległych żołnierzy, które 
widzieliśmy wzdłuż dróg całej Europy. Można je znaleźć wszędzie, na terenie Niemiec, Polski, Rosji, 
Francji, Belgii i Holandii. Ci ludzie oddali swoje życie za naszą wolność.

Z głębokim współczuciem myślimy o ubogich mieszkańcach splądrowanych i spalonych 
terenów, przez które podróżowaliśmy.

Zatrzymywaliśmy się na krótszy lub dłuższy odpoczynek w czterdziestu trzech różnych 
miejscach w Europie. Nie do opisania są myśli, które przechodziły nam czasem przez głowę, kiedy 
kładliśmy się spać.

Szanowne Czytelniczki i szanowni Czytelnicy, tu kończy się moja relacja. Mam nadzieję, że ta 
opowieść wzbudziła Państwa zainteresowanie.
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