
 

KU PAMIĘCI PRADZIADKA KAZIMIERZA

I POZOSTAŁYCH ŻOŁNIERZY AK PLUTONU MOKRE

"Świadomość przeszłości rodzi potrzebę poznania prawdy, nawet jeśli jest ona trudna. Prawda
oczyszcza wyobrażenia i wytarte opinie, a rozdrapując rany jest dla nich nierzadko jedynym
lekarstwem."1

* * *

Budzi mnie łoskot. Ktoś wali w drzwi.

- Otwierać! NKWD!

Chwila  wahania.  Jest  jedenasty  listopada,  środek  nocy.  Co  ich  tu  przywiało?  Ale  trzeba
otworzyć, bo choć co mogą zrobić... Więc otwieram. Dwóch polskich milicjantów UB i dwu
ruskich z NKWD. Mówią, że mam iść na przesłuchanie i zaraz wrócę. Mam złe przeczucia, to
wygląda jak aresztowanie. Nic jednak nie mówię Broni, tylko ocieram jej łzy, całuję. Irenka
się obudziła.  Jej dziecięcy głosik "papa zostań,  proszę".  Nie wiem co odpowiedzieć,  więc
przytulam ją mocno. Staś smacznie śpi, głaskam go po głowie. Są jeszcze tacy mali. Pora iść,
słyszę.

Ziąb  przeszywa  mnie.  Stoję  na  końcu  wsi  razem  z  innymi  mężczyznami,  których
wyprowadzili.  Dają  znak  do  wymarszu.  Pędzą  nas  jak  bydło.  Po  godzinnej  wędrówce
jesteśmy na miejscu. To Nagoszyn. Każą wejść do sutereny. Duszno tu i tłoczno. Usadawiam
się przy ścianie i próbuję nie dopuścić do głosu myśli kłębiące się w głowie. Jeszcze kilka
godzin do rana. Zamykam oczy.

Jedna noc spędzona w Brzeźnicy. Teraz jesteśmy w Ropczycach. Przesłuchanie trwa długie
godziny. Oskarżają nas o współpracę z nazistami. Walka z wiatrakami, aż człowiekowi siły
brakuje.  Przecież  szkopów wiatr  nie  przegnał...  tylko  Burza.  Ale  czy  na  prawdę musieli
przywozić nas aż tutaj, byśmy wyjaśniali im nieporozumienie? Nie byliśmy partnerami, tylko
rywalami. Ale Sowiecka pojętność wielkością dorównuje naparstkowi.

- To pomyłka, my nigdy... - przerywam spoliczkowany przez enkawudzistę.

- Teraz się będziesz tłumaczył, polska szujo! - warczy.

Próbują siłą wymusić przyznanie się do winy. O co tyle zachodu? Na co im się to nada?
Jedyne co wiem, to że nie mamy się do czego przyznawać. Jednak ich sprawiedliwość mówi
coś innego. Tak już jest, że dobrzy ludzie dostają po głowie.

-  Jesteśmy  AK-owcami  i  nimi  będziemy,  aż  do  wyzwolenia  Ojczyzny  spod  jarzma
hitlerowskiego - mówimy. Ale to nie pomaga.

Przeprowadzka, do sali wbiegają Sowieci i delikatnie rzecz ujmując, każą zabierać manatki.
Pff! Jakbym jakiekolwiek miał. Ręce na głowę! Tak, to gest idealnie oddający porządek ich
kartotek,  wdzięczność,  zasób słownictwa zresztą  też.  Ścisła,  uzbrojona  eskorta  wojskowa.
Żeby w razie czego nas odstrzelić. Upychają nas na pace jak sardynki, traktują jak zwierzęta.
A przecież wszyscy jesteśmy ludźmi... czy ktoś bardziej?

1 T. Czapla, Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego wieku, Wydawca: Stowarzyszenie "Łączymy 
Pokolenia - Mokre wczoraj i dziś", Dębica 2014,  s. 128.



Docieramy do Przemyśla. Coraz dalej od rodziny, gospodarstwa. Nawet piechotą wróciłbym
do Broni i dzieci. Ale nie ma możności. Wyznaczają nam lokal - stajnię. Zgodnie z zasadami
higieny, przechodzimy kwarantannę. Golą nas w stroju Adama, a ubrania biorą do odkażenia.
Widzę, że mają lepkie ręce. Kąpiemy się w lodowatej wodzie. Ciuchy z dezynfekcji wracają
inne. Dosłownie, bo własne zawieruszyły się, choć raczej rusków nie obchodzi czy wydadzą
te same. Więc mamy ubrać zniszczone mundury... niemieckie. Nie mogę zrozumieć. Czemu
poniża się innych? Obdziera do cna z godności i honoru. Bo czym można nazwać to, co nam
robią? Może jeszcze na powitanie mamy krzyczeć Heil Hitler!?

Wydają oczekiwaną żywność. Zupa, jeśli można ją tak w ogóle nazwać, składa się z wody
zagryzanej kromką chleba. Od współuczestników biedy z większym stażem na tej placówce
dowiaduję się, że jedzenie wydają jeden-dwa razy dziennie. Czyli jest to swoista śniadanio-
obiado-kolacja. Lepsze rydz, niż nic. Wchodzę do sali, w której będę spać i rozglądam się.
Wypełniona jest ludźmi i drażniącym odorem. Trudno się dziwić, w końcu funkcję ubikacji
pełni  wiadro  pod  oknem.  Widzę  rzędy  dwupiętrowych  pryczy.  Straszne  dziadostwo  -
nieociosane drewno, pełno drzazg, a o kapie można tylko pomarzyć. Układam sie na deskach,
a  z  braku  miejsca  kładą  się  koło  mnie  jeszcze  dwie  osoby.  To  chłopacy,  mają  na  oko
siedemnaście-dwadzieścia lat.  W normalnym świecie każdy z nich uczyłby się, spotykał z
przyjaciółmi, zabiegał o dziewczynę. A teraz są tutaj, zamknięci. Za co, czemu? Bo kara za
"winy" nie szczędzi nikogo. Mijają kolejne dni.

Budzi mnie lekki kuksaniec sąsiada. Porządny człowiek. Wolał to zrobić, niżby miał czekać,
aż przyjdzie  ktoś z cięższą ręką.  Wspieram się na łokciach i  przyglądam sytuacji.  Panuje
ogólne  poruszenie.  Zdaje  się,  że  po raz  kolejny  opuszczamy lokum.  Te same procedury,
uzbrojona eskorta.  Wsiadamy na ciężarówkę,  zakładamy nogi  na osobę przed nami,  żeby
przypadkiem ktoś nie uciekł, na głowę zarzucają plandekę. I w drogę. Nie minęło jeszcze pół
godziny, a auto zatrzymuje się. Każą wysiadać,  powoli się wyczołguję z paki i skaczę na
ziemię.  To jakaś  bocznica  kolejowa niedaleko Przemyśla.  Rozglądam się,  ale  nigdzie  nie
widzę budynku, w którym chcieliby nas umieścić. W ciemności wytężam wzrok i zamieram.
Kilkadziesiąt metrów dalej stoją wagony towarowe. Serce przyśpiesza, z trudem łapię oddech.
Czuję  drżenie  rąk.  Obawiałem się  tego cały  czas,  a  teraz  ma się  ziścić?  Skołatane  myśli
biegną. Są różne, ale jakby mówiły to samo. Nie, nie może być, to nieprawda, one nie są dla
nas, my pójdziemy piechotą do... hm, nic nie widzę, tak, bo jest ciemno, pójdziemy gdzieś
indziej, dalej, daleko... Daleko.

Ładują nas do środka. Już mam wchodzić, ale zasuwają mi drzwi przed nosem. Do kolejnego!
Ludzie  tasują  się,  zniknęli  z  pola  widzenia  mieszkańcy  mojej  miejscowości.  Wzdycham.
Będący juz w środku pomagają mi wejść. Siadam koło okienka. Jest ich tylko dwa, każde
zakratowane. Ściany i podłoga są mokre od dezynfekcji.  Na środku stoi żelazna koza, ale
kilka szczap drewna i kupka węgla nie wystarczą na długo. Dziura w podłodze służy jako
latryna.  Cały pociąg jest  przystosowany do przewozu więźniów. Na niektórych wagonach
ulokowane są budki wartownicze. Połączone są linią telefoniczną, na wypadek, gdyby któryś
z naiwnych próbował ratować życie. Opieram się o ścianę, nogi podkurczam. Jest nas tutaj
pięćdziesięciu,  niemożliwym  jest  cupnąć  wygodniej.  Zamykam  oczy  i  przywołuję  miłe
wspomnienia. Jako dziecko i młodzieniec w lecie spałem na słomie zwiezionej na poddasze
stodoły. Taka miękka, pachnąca. Wyciągałem się na niej, zapadałem. Czasem, kiedy miałem
iść żąć zboże, chowałem się tam zajadając pajdę grubo posmarowaną masłem. Uśmiecham
się, jakby do tych pięknych chwil i zasypiam.

Dni upływają na słuchaniu stukotu kół  przerywanego przeraźliwym wyciem lokomotywy.
Patrząc przez okienko widzę jaką trasą podążamy. Lwów, Tarnopol, połacie ziemi Ukrainy.



Mijamy zniszczone kołchozy, spalone wsie, wygłodniałe dzieci... cienie ludzi. Dostawaliśmy
jedną  chochlę  zupo-wody  dziennie.  Ale  tylko  do  Szepietówki.  Enkawudziści  wymienili
jedzenie za bimber i teraz na postojach chodzą pijani. Zabawne. Piją, bo chcą zapomnieć, że
przyczyniają się do śmierci ludzi, w tym z naszej z głodu, bo nie dają nam pożywienia, które
wymieniają na bimber, żeby pić. 

Coraz dalej  na  północny wschód.  Jedzenia  i  wody prawie w ogóle  nie  ma.  Z pragnienia
zeskrobujemy szron, osiadły na wszystkim co metalowe. Pokuszenie się na sople zza krat
mogło  się  skończyć  postrzeleniem  ręki  przez  strażnika,  a  to  w  obecnych  warunkach
prowadziło  do  wykrwawienia  się.  Codziennie  rano  i  wieczorem  odbywa  się  prowierka -
kontrola  stanu  osobowego.  Ustawiamy  się  z  prawej  strony  i  przechodzimy  na  lewą,
tymczasem oni  nas  liczą.  Wystarczy  iść  zbyt  wolno,  by dostać  łatą  po  plecach.  Przecież
wyczerpanie nie jest usprawiedliwieniem, a jakże! Ale wtedy mają dobry dzień. Kiedy są w
złym  nastroju,  potrafią  takim  człowiekiem  rzucić  o  ziemię  i  kopać,  aż  się  podniesie.
Zazwyczaj już nie wstaje. Wyrzucają zwłoki.

Liczę dni. Ryty na ścianie wagonu mówią, że to dwunasty dzień podróży. Pociąg wreszcie się
zatrzymuje. Odsuwają drzwi i wyrzucają nas z wagonów. Ustawiają piątkami i każą siadać na
ziemi.  Wyładunek  trwa  dwie  godziny.  W tym czasie  ciepło  ciał  rozpuszcza  skute  lodem
podłoże,  a  nasze  ubrania  przemakają.  Wstawać,  krzyczą,  idziemy.  Po  drodze  mijamy
miejscową ludność. Propaganda miesza im w głowach. Jak można spokojnie zasnąć, mając
świadomość,  że  czyni  się  tyle  złego:  eliminuje  wszystkich  niewygodnych,  nastawia
przeciwko sobie ludzi? Czy nie wie jakie są tego skutki? Ale tak już było, że samowładnik
świata połowicy, siedzi o pięćset mil na swej stolicy.2 Nic nie zrobiliśmy tym ludziom, nie
znamy ich. Oni nas również nie, ale to im nie przeszkadza w przeklinaniu i wyzywaniu nas:
Idiut polskie pany, mikołajczyki, swołocze, faszysty, mierzawcy, biełyje!

Ledwie trzymam się na nogach. Kilkanaście kilometrów brnięcia przez śnieg sięgający ponad
kolana zrobiło swoje. Docieramy do obozu. Jest ogrodzony czterometrowym, podwajanym
drutem kolczastym, a otwierają go potężne, podwójne bramy odrutowane. Baraki są na pół
zakopane,  tak,  że  ponad  powierzchnię  ziemi  wystaje  tylko  dach  i  małe  okna.  I  jeszcze
wysokie wieże strażnicze z obsługą karabinów maszynowych. Czy to się będzie sprawdzało,
nie wiem. Uciekinierów na pewno będą szukać niespecjalnie ochoczo, bo kto w naszym stanie
przeżyłby ten klimat? Wchodzimy na plac, na którym wita nas, a jakże! niemiecki jeniec.
Mówi o regulaminie i karach dla niezdyscyplinowanych. Już w Polsce przekonałem się, że
ruscy są "bratnią  armią" od siedmiu boleści,  a teraz oddają nas w ręce naszych wrogów.
Niewiele się zmieni w traktowaniu nas. W końcu NKWD-ziści rymuje się z naziści. Jednak i
tak krew mnie zalewa. Niektórzy przymierzają się do rękoczynów. Dobrze, chociaż nie damy
mu okazji na szydzenie z naszej niedoli. Figa z makiem Szwabie! Ale jestem głodny...

W środku  kwatery  nie  jest  lepiej.  Czuję,  jakbym  wchodził  do  ciemnych  czeluści.  Nary,
ustawione rzędem po obu stronach, zrobione są z okrajek drzewa, wypukłą stroną do góry.
Uderza  mnie  wilgotne  powietrze  pomieszane  z  wonią  środka odkażającego.  Przymieramy
głodem. Po kilku godzinach dostajemy pierwszą strawę. Czterysta gramów gliniastego chleba
i nalewajkę. Na pierwszy rzut oka jest w porządku. Na pierwszy. Oka. Składają się na nią:
woda - z rzeki Msta i łupiny ziemniaków - zgniłe. Chociaż jestem tak bardzo zgłodniały, to
jem tylko połowę. Na dnie jest piasek, taki rosyjski cukier. Zgrzyta w zębach. Nawet szczur
by tego nie zjadł.  A ich jest tutaj  dużo, tak samo jak owadów. Są swoistymi zwierzętami
obozowymi - jedzą to co my, śpią z nami, a pluskwy i wszy to nawet na nas.

2  Por. A. Mickiewicz, Reduta Ordona



Okres kwarantanny jest  ciężką wegetacją.  Oprócz podstawowych prac gospodarczych,  nie
robimy  nic.  Skutkuje  to  wolnym  czasem,  który  męczy  psychicznie.  Bezczynność  i
niepewność jutra dobija. Zaczynam rozmyślać o swoim losie i o rodzinie. Jedyną ucieczką
jest  sen.  Sypiamy  na  boku,  ze  względu  na  ciasnotę.  Zrobiły  mi  się  bolesne  odleżyny.
Chciałbym się przekręcić na drugi bok, to uczucie podobne jest do chęci podrapania się, kiedy
coś  swędzi.  To mnie  zżera,  ale  nie  mogę.  Czuję  frustrację,  którą  pogłębia  ogół  sytuacji.
Jestem przetrzymywany w ZSRR, chociaż niewinny, chociaż potrzebny w kraju, chociaż żona
się martwi, chociaż dzieci płaczą, jestem... taki bezsilny. 

Język niemiecki ma to do siebie, że każde wypowiedziane w nim zdanie brzmi jak rozkaz
rozstrzelania.  Szkopy skrzętnie to wykorzystują, pastwiąc się nad nami. Wchodzą nocą do
baraków, rozrzucają nasze rzeczy, po czym każą ich szukać. Ten kto nie zdąży, praktycznie
wydaje  na  siebie  wyrok.  Przy  kilkudziesięciostopniowym  mrozie  przenoszenie  ciężkich
skrzyń piasku,  żabki,  czołganie  się,  musztra  dla  wielu kończy się tragicznie.  A niektórzy
właśnie  się  cieszą,  na  to  czekają.  Bo  to  przecież  jest  rozrywka,  urozmaicenie  dnia
codziennego. Patrzeć, najedzony i w ciepłej kufajce, jak wojennoplennyj ginie... 

Prowierki odbywają się rano i wieczorem. Liczą nas, przy czym celowo się mylą. Stoimy
więc długie godziny na mrozie. Kiedyś myślałem, że człowiek z odmrożeniami sięgającymi
szpiku kości nic już nie czuje... otóż czuje, jeszcze silniej. I tak płyną dni. Kwarantanna się
skończyła. Pierwszy raz od dwóch miesięcy myjemy się... W iście obozowych warunkach, bo
tylko  to  przychodzi  mi  na  myśl,  kiedy  patrzę  na  mydełko  wielkości  paznokcia  i  skopek
wypełniony dwoma litrami lodowatej wody. Parodia mycia,  po prostu rozmazujemy brud.
Dają nam nasze ubrania z komory parowej. Robale miały być usunięte, a były tylko uśpione i
teraz chętnie zabierają się do pracy.

Jestem przydzielony  do pracy  w lesie.  Ciupanie  drewna  na  opał  jest  przy  tym śmieszną
zabawą. Praca trwa dziesięć-dwanaście godzin dziennie. Ścinam drzewa, po czym przenoszę
je na sanie. To katorga. Przy tak mizernym wyżywieniu nie starcza mi już sił. Skóra schodzi z
moich dłoni, aż do krwi. Ręce drżą. Nie wiem jak długo jeszcze wytrzymam. Skupiam się na
jednym dniu. Trudno jest mieć nadzieję na nastanie jutra, nie wspominając o tym, żeby było
lepsze niż dzisiaj. Drewno coraz bardziej mi ciąży. Czuję się coraz gorzej, choć nie ja jeden.
Moje ciało jest opuchnięte z głodu, poranione przez insekty, a kończyny odmrożone. Płyną
dni, tygodnie. Wiem, że ona jest blisko. Widzę ją na co dzień, ale teraz zagląda w moje oczy.
Rzeczy wiadome najlepiej oddaje milczenie. 

Leżę w Opocznie. Przyszedł do mnie Władek. Cieszę się widokiem znajomej twarzy, dobrego
przyjaciela.  Nawet  teraz,  na  tej  nieludzkiej  ziemi,  kiedy  to  powracamy  do  pierwotnych
instynktów  przetrwania,  potrafi  się  poświęcić.  Zdobył,  sobie  tylko  znanym  sposobem,
kawałek niezepsutego chleba i... oddaje go. Wciska mi do ręki, mówiąc -  spróbuj, bardzo
dobry. Oprócz tego przynosi mi wspaniałe wieści. Dziś jest pierwszy kwietnia - Wielkanoc.
Już  dawno  straciłem  rachubę  czasu.  Tak  bardzo  cieszy  mnie  ta  wiadomość.  Niedziela
Zmartwychwstania. W domu na pewno przygotowali już święconkę. Jakbym widział moją
Bronisławę. Ubrana w złotą, wiosenną sukienkę. Na nogach ma białe pantofelki. Chociaż są
na obcasie, porusza się w nich z gracją. Prowadzi Irenkę i Stasia na mszę do kościoła. Cieszą
się słoneczną pogodą. Pączki na drzewach rozwijają się, kwitną bazie, między kępkami trawy
widać stokrotki. Pierwszy raz od dawna słyszę własny śmiech. Tutaj też nie jest zimno. Nawet
nie ma mrozu. Ładna pogoda. Promyk słońca wpada przez malutkie okno i ogrzewa mi twarz.
Biorę wdech i czuję zapach polskiej łąki. Tyle czasu na niej spędzałem. Krowy pasły się, a ja
zbierałem  kwiaty  dla  mamy.  Bławatki,  astry,  fiołki,  maki.  Kiedy  wracałem  do  domu,



dawałem jej ten piękny bukiet. Piękna woń wypełniała dom i sprawiała, że każdy kto do niego
wchodził, uśmiechał się.

Odmawiam pacierz. Władysław obiecał przekazać rodzinie, że kocham ich z całego serca i
będę czekać na nasze ponowne spotkanie. Czuję wielki ból, ale mam coś cennego, co mi go
wynagradza  -  nadzieję.  Dziś  Niedziela  Zmartwychwstania.  Z-martwych-wstania.  Widzę
blask, taki miły i ciepły oraz kolory, których nigdy wcześniej nie spotkałem. Uśmiecham się i
wyciągam ręce... w stronę niebieskiej gospody.

* * *
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* * *

 „ I tak ginęli, jak i w obozie Hitlera, i tak ich masowo grzebali, po wielu w jednym dole. I
nawet krzyżem ni dokumentem nie oznaczona mogiła, a co przeżyli, to przekazali swój los za
ojczyznę Polskę i w jej obronie, a co ich spotkało – łagier ciężki w Rosji”

Z pamiętnika Anny Węgrzyn, żony jednego z internowanych

* * *

Nota biograficzna

Kazimierz Kieraś – syn Jana i Ludwiki z d. Kulas. Urodzony w 1911 r. we wsi Mokre, zmarł
w wieku 34 lat, 1 kwietnia 1945 r. w łagrze Borowicz, a dokładnie w podobozie Opoczno.
Aresztowany w listopadzie 1944 r. razem z 32 AK-owcami należącymi do plutonu Mokre.
Przebywali w Nagoszynie, a następnie Brzeźnicy, Ropczycach, Przemyślu-Bakończach, skąd
zostali  wywiezieni  do  łagru  w  Borowiczach.  Według  relacji  tych,  którzy  powrócili  do
rodzinnej  miejscowości,  pracował  przy  wyrębie  lasów.  Zmarł  z  wycieńczenia  i  został
pochowany na cmentarzu  w Jogle,  co potwierdził  obecny przy zgonie i  pochówku sąsiad
Władysław Kieraś.

                                       Kapliczka Sybiraków 

. 

 Yegla (Jogła, Jegolsk), cmentarz              .


