
Różaniec

Zza uchylonych drzwi wyjrzała  postać sprawiająca wrażenie jedynie cienia mojego
ojca.  Jakże  droga  mi  była  jednak  ta  twarz,  choć  teraz  zapadła,  poszarzała,  o  zatartych
dawnych  rysach.  Rzuciłem  się  na  powitanie.  Wtenczas  liczyły  się  tylko  pochwycone
spojrzenia pełne tęsknoty, jeden przeciągły, lecz jakże wyczekany uścisk i pocałunki, które
z czułością  i  nabożną wdzięcznością  złożyłem na drogich mi dłoniach.  Dłonie te  niegdyś
kołysały mnie do snu i głaskały po dziecięcej główce, teraz podtrzymywały spodnie lecące
z wychudłego ciała. Nie mogłem powstrzymać łez cisnących mi się do oczu, ojciec zaś, choć
głęboko wzruszony, trzymał się dzielnie. 

Jeszcze  chwilę  temu,  znajdując  się  poza  murami  Wojewódzkiego  Urzędu
Bezpieczeństwa, starałem się wypełnić zlecone mi zadanie. Początkowo miałem umówić ojca
na  spotkanie  ze  „Zbroją”1 na  pętli  tramwajowej  w  Karłowicach  we  Wrocławiu,  lecz  ten
z  jakichś  powodów  nie  mógł  dotrzeć  na  wyznaczoną  godzinę.  Toteż  poprosił,  bym
przyprowadził ojca na ulicę Trzebnicką, gdzie miał się pojawić godzinę później. Ojciec nie
czekał  na  mnie  w  ustalonym  miejscu,  w  zamian  dostrzegłem  podejrzanych  mężczyzn
kręcących  się  w  okolicy  i  zerkających  co  chwilę  w  moją  stronę.  Zaniepokojony,
postanowiłem ich sprawdzić.

- „Panie Lazarowicz, jesteśmy z Bezpieczeństwa. Proszę nie próbować uciekać, bo może się
to źle dla pana skończyć”2 – usłyszałem zza placów, co tylko potwierdziło moje obawy. 

Nie martwiłem się jednak o siebie, ale o poszukiwanego przez UB ojca. Mnie co najwyżej
mogło grozić więzienie, ale jemu? Sam już dobrze wiedziałem z opowieści znajomych ojca,
co dzieje się z dawnymi członkami AK. Czy już go zgarnęli? Może jednak pozostał jakiś
nikły  cień  szansy  na  jego  ucieczkę?  Wtem,  po  sprawdzeniu  moich  lewych  dokumentów,
padło polecenie ubeka, bym wsiadał do samochodu. 

- Ach, gotowy jestem na każdy rodzaj tortur, bodaj ojciec uszedł z tej sprawy cało! Świętym
moim obowiązkiem i powinnością wobec niego oraz całej sprawy polskiej jest chronić go
przed wsypaniem – myślałem. Zdawał się to odgadnąć jeden z funkcjonariuszy:

- „Pan się boi, że teraz będziemy pana bili i torturowali. Na pewno panu tak mówili, ale nic
z tego nie będzie. Pan zresztą nie jest aresztowany, ale zatrzymany do wyjaśnienia. Zresztą za
chwilę zobaczy się pan z ojcem”.3

Te  słowa  sprawiły,  że  rzeczywistość  wokół  mnie  na  chwilę  zamarła,  zatrzymała  się
w  nieubłaganym  oczekiwaniu  na  najgorsze,  wsączała  mi  w  umysł  nieposkromione
i  najczarniejsze  wizje.  Przejmujący chłód na zmianę  z  palącym gorącem przenikały  moje
ciało, a myśli miotały się między wizją śmierci ojca a niemalże nieuzasadnioną nadzieją na
jego ocalenie. Mimo dzielących mnie od tamtego momentu lat wciąż nie mogę myśleć o tej
chwili, nie odczuwając przynajmniej cienia strachu, jaki mną wówczas zawładnął. 

Przy wstępnym przesłuchaniu na światło dzienne wyszedł fakt, iż ubecy dobrze wiedzieli              
o mającym się dziś odbyć spotkaniu ojca ze „Zbroją”.  Zmuszony do mówienia,  skrzętnie
obracałem posiadanymi informacjami, by nie ujawnić spraw, które mogłyby poprowadzić ich
ku cudem ocalałemu od zasadzki Marszałkowi. 

1 Ludwik Marszałek
2 Z. Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 221
3 Z. Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 221
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-  No więc jak  się pan kontakuje  ze „Zbroją”?  Jakim sposobem pan go umówił? – padło
pytanie ubeka.

- „Jak chcę się z nim spotkać, robię kredą znak na ulicznej szafie telefonicznej u zbiegu ulic
Stalina  i  Cybulskiego.  Marszałek  przychodzi  wówczas  na  godz.  16  pod  pocztę  na
ul.  Stalina”.4 –  odparłem  przekonująco.  Mówiłem  jednak  zaledwie  część  prawdy  –  nie
wspomniałem przecież,  jak  wygląda  nasz  umówiony  znak,  przez  co  nawet  zmuszony  do
przywołania „Zbroi” w ubecką pułapkę mogłem narysować cokolwiek. Poza tym „Zbroja” na
wieść o moim zatrzymaniu zachowałby na tyle  rozumu, by nawet  nie  pojawiać się w tej
okolicy.
W końcu zostałem odesłany do pokoju, gdzie siedział ojciec. Szczęśliwym trafem dostaliśmy
chwilę na rozmowę na osobności, tak długo odwlekaną i wyczekaną. 

- „No synu, teraz to koniec naszej działalności. Ty wyjdziesz – tak mi z resztą oświadczono.
Zostałeś  zatrzymany  tylko  do wyjaśnienia.  Ja  również  oświadczyłem,  że  ty  nie  masz  nic
wspólnego z konspiracją, a ukrywałeś się jedynie z mojego powodu. Ale ja pójdę na hak. Nie
zniósłbym zresztą, gdyby którykolwiek z moich podwładnych poniósł śmierć, a ja uszedłbym
z życiem”5.  – mówił ojciec,  a jego słowa głęboko dotykały mego zbolałego, synowskiego
serca. Oprócz tego starałem się dowiedzieć, jak doszło do aresztowania taty:

- Jak to się wogóle stało? Gdzie wpadli na twój trop? 

- Och, przyjechałem do Żnina po resztę rzeczy, a tam już z okien łypali na mnie ubowcy,
czego  jeszcze  wtenczas  nie  widziałem.  Gdy wszedłem na  stancję,  powalili  mnie  i  zakuli
w  kajdanki,  a  gdy  gospodarz  zapytał,  o  co  cały  ten  rumor,  powiedzieli  mu,  żem  jest
poszukiwanym oficerem SS – wyjaśnił.

Nasze  przyciszone  i  drżące  głosy  uświadamiały  nam  to,  czego  nie  sposób  było  ubrać
w słowa. Skąd mogliśmy wiedzieć, czy nie będzie to nasza ostatnia rozmowa? Wszelkie nasze
plany i marzenia snute przed wojną brutalnie nam odebrano, a buzujące we mnie poczucie
niesprawiedliwości  i  żalu  z  powodu  losu,  jaki  dotknął  moją  rodzinę,  skondensowały  się
właśnie w tamtych godzinach. Rozpaczliwie szukałem szczęścia w nieszczęściu - pozostało
mi  jedynie  zadowolić  się  tymi  kilkoma  chwilami,  kiedy  mogłem  pobyć  sam  z  ojcem
i  symbolicznie  rozstać  się  na  ścieżce  życia,  którą  dotychczas  kroczyliśmy wspólnie.  Cóż
więcej mogłem dla niego zrobić, jak okazać nieskończoną wdzięczność i miłość w ostatnich
zapewne tygodniach  i  zachować  świętą  pamięć  po  nim?  Niepogodzony z  czekającym go
wyrokiem,  lecz  pełen  szacunku  i  uznania  dla  jego  wkładu  w  sprawę  polską,  otulałem
wzrokiem  jego  twarz,  próbując  zapamiętać  każdy  najdrobniejszy  detal,  by  na  zawsze
zachować  obraz  człowieka,  który  był  dla  mnie  najdoskonalszym  wzorem  i  najczulszym
opiekunem. W kolejnej chwili z głębokiego poruszenia wyrwał mnie przeszywający do głębi
krzyk, dotychczas tłumiony przez lichą ścianę pokoju. Za nim nastąpiła salwa przekleństw
i wrzasków, które zdawały się niemal wynaturzone, pełne nieocenionego bólu katowanego
człowieka. Dźwięk uderzeń i grom pytań ubeka ciągnął się dobre dwadzieścia minut, podczas
których siedzieliśmy z ojcem niemi,  zszokowani.  Tak miało wyglądać „przesłuchanie”,  to
miało dziać się w imię „budowy socjalizmu”. Niedługo potem zaszczękał zamek od drzwi
celi, do której wpadł jeden z przydzielonych nam strażników. Gdy usłyszał, co dzieje się za
ścianą, rzekł tylko:

4 Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 224
5 Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 224
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-  „Cholera,  nie  mogą  gdzie  indziej  przesłuchiwać,  tylko  tu!”6 Zaraz  potem  wybiegł,
a bestialskie wrzaski oprawcy i płacz katowanego człowieka momentalnie ucichły.

Wieczorem  rozdzielono  nas  z  ojcem,  sam  zostałem  przeniesiony  do  pustego  pokoju
biurowego. Kiedy ukradkiem wyjrzałem z okna wychodzącego na ulicę Świdnicką,  moim
oczom ukazał się kościół Bożego Ciała. Obserwowałem ludzi zmierzających na niedzielną
mszę, po cichu im zazdroszcząc. Jakże trudno było mi w samotni odnaleźć obecność Boga,
którą oni mają na wyciągnięcie ręki! Modliłem się żarliwie i niestrudzenie, jednocześnie nie
mogąc odnaleźć pocieszenia i ukojenia bólu zalegającego w sercu. Kimże jestem, nie mogąc
już nic uczynić dla drogiego mi ojca? Z niesłabnącym poczuciem żalu i po trosze własnej
winy spędziłem kolejne trzy dni, podczas których strażnicy odwiedzali mnie tylko po to, by
zostawić coś do jedzenia. Nocami spałem na podłodze, co z początku uznałem za niewygodę,
później  zaś  okazało  się  wcale  nienajgorszym scenariuszem.  Trzeciego  dnia  zabrano mnie
w  towarzystwie  ojca  na  Dworzec  Główny,  skąd  pod  osłoną  nocy  przewieziono  nas  do
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Całe następujące śledztwo zostało
przeprowadzone właśnie przez tę instytucję, co paradoksalnie miało swoje dodatnie strony –
najokrutniej z przesłuchiwanymi obchodzono się na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
czego nam udało się uniknąć. Jednak nie uszła mojej uwadze historia jednego z kolegów,
który natknął  się  w łazience  na pułkownika  obmywającego  ręce  z  krwi zbrudzone aż  po
łokcie. Nie ulegało wątpliwości, że i on kogoś „przesłuchiwał”. 

Po godzinie oczekiwania ponownie nas rozdzielono. I tym razem musieliśmy się pożegnać,
skąd mogliśmy bowiem wiedzieć, czy będzie nam dane kiedyś jeszcze się zobaczyć? Do tego
ograniczało się ostatnimi laty nasze życie – ciągłych pożegnań, przelotnych spotkań, czułych,
być może ostatnich uścisków, słów pouczenia i pociechy. Radowaliśmy się z każdej wspólnie
spędzonej chwili po dwakroć, tak rzadko przecież były nam dane. Nie żałowaliśmy jednak
tych lat – taki był szlachetny obowiązek, tak zapłacić trzeba było za powinność wobec Polski.
Z  głębokim  smutkiem  i  tęsknotą  wypuściłem  ojca  z  objęć  i  oswobodziłem  dłoń  z  jego
uścisku,  po czym poprowadzono nas  w przeciwne strony.  Wkrótce  posadzono mnie przy
stoliku i nakazano zapisać szczegółowy życiorys. Zajęcie to powtarzałem przez kolejne trzy
dni, podczas których niejednokrotnie zostawałem poddawany nachalnej indoktrynacji. 

- A wiesz pan, jaką świetlaną przyszłość ma wasza Polska pod opieką proletariatu? Gdyby nie
ludzie  pokroju  waszego  ojca  już  byście  wy,  Polacy,  mogli  dawno  cieszyć  się  nowym
porządkiem w tym waszym kraju. Oni tak okrutnie nam to wszystko utrudniają, ten marsz ku
lepszemu, wiesz pan? – bezustannie przekonywał pilnujący mnie ubek.

- Jestem prawie przekonany, że ten ustrój, jak pan mówi, jest dla nas najlepszy. Czy jednak
nie rzuca się panu w oczy jedna rażąca nieprawidłowość? Mnie wydaje się, że terror, jakim
posługujecie się przy rządzeniu narodem, siejąc przy tym ogromny strach i popłoch, kłóci się
z pojęciem demokracji. Nie uważa pan? 

- Oj, gdybyśmy wam tak za bardzo popuścili, tobyście wtedy dopiero wszyscy weszli nam na
głowy – skwitował tylko.

Innym razem przekonywał mnie, że próżno mogę cokolwiek ukrywać, bo UB i tak wszystko
wie.

-  Pisz  pan,  zresztą  czego  by  pan  nie  napisał,  UB i  tak  znajdzie  sposób,  by  to  od  pana
wyciągnąć  –  mówił,  na  co  nieszczególnie  zwracałem uwagę.  Mimo tego  ciągnął:  -  „Nie
musimy  się   uciekać  nawet  do  tortur,  o  jakich  na  pewno  wam  opowiadali.  Dam  wam

6 Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 225
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przykład. Znacie ... (tu wymienił nazwisko bliskiego współpracownika Ojca). Wiecie, jak go
urobiliśmy? Przesłuchiwaliśmy go w jednym pokoju, a w drugim jego żonę. Widzieliśmy, że
się kochają. Gdy on nie chciał mówić, biliśmy w fotel, stojący w pokoju, gdzie była żona,
i kazaliśmy jej krzyczeć. Powiedzieliśmy mu, że ona za niego dostaje lanie i, jeżeli dalej nie
będzie  mówić,  będziemy  dalej  ją  bili,  i  mąż  w  końcu  „puścił  farbę”.7 Jak  jednak
dowiedziałem się wiele lat później - tę kobietę naprawdę bito.

Kolejnego  dnia,  wbrew  wcześniejszym  zapewnieniom,  zmuszony  byłem  do  oddania
wszystkich swoich rzeczy osobistych do depozytu.  Ubek nie  reagował  na moje  nieśmiałe
protesty.  W końcu  odpuściłem,  było  mi  zresztą  i  tak  już  wszystko  jedno  –  o  siebie  nie
martwiłem się ani w połowie tak jak o ojca. Wyciągnąłem z kieszeni wszystko, co miałem,
w tym lewe dokumenty na nazwisko Kowalski, zdjąłem też pasek od spodni i wyciągnąłem
sznurówki z butów. Pozostawiłem sobie jedynie pamiątkowy różaniec, otrzymany od księdza
„Mieczyka”8 z nadzieją, że chociaż ten drobiazg protokolant pozwoli mi zatrzymać. Była to
pamiątka  minionych  lat,  kiedy  z  ojcem kryliśmy się  po  lasach  jeszcze  w  szeregach  AK
i wspólnie  walczyliśmy o wielką sprawę. Dziś,  rozdzieleni  i  pozbawieni  optymistycznego
spojrzenia w przyszłość, mogliśmy jedynie wracać myślami do tych chwil i być wdzięczni, że
możliwie długo dane nam było być razem. 

- „Co, chcecie się na nim modlić? Możecie się pomodlić na palcach”.9 – wyrzucił protokolant,
a jego pełne ironi i wzgardy spojrzenie sprowokowało we mnie pewną myśl – przecież on też
został kiedyś ochrzczony, też go kiedyś matka brała na kolana i uczyła modlitwy, a dziś kpi
i z niej, i ze mnie i z samego Boga!

Nagle, kiedy różaniec był wpisywany do protokołu, do pokoju rewizji wszedł wyższy rangą
i stopniem funkcjonariusz – Żyd, ten sam, który zatrzymał mnie wcześniej we Wrocławiu.
Stanął za moimi plecami i przyglądając się rewidowanym przedmiotom, powiedział:

- A cóż to, pański różaniec? Możecie mu go zostawić – zwrócił się do protokolanta, który
wykreślił  drogą mi pamątkę z listy.  Cóż za ironia – Polak,  katolik,  jawnie wyśmiewający
uczucia  religijne  i  Żyd,  który  pomimo  innej  wiary  i  nadrzędnego  stanowiska  potrafił  je
uszanować.  Później  zresztą  okazał  mi jeszcze więcej  życzliwości  – jako jedyny traktował
mnie  przyzwoicie  -  zawsze  zwracał  się  do mnie  na „pan”,  a  kiedy zabrakło  papierosów,
częstował mnie swoimi. 

Kolejne  dni  płynęły  podobnym  rytmem  jak  wcześniejsze  –  nadal  codziennie  pisałem
życiorysy,  aż  w końcu dano mi  szansę  na zwolnienie.  Warunkiem wyjścia  było  złożenie
oświadczenia  zobowiązującego  do  współpracy  z  organami  ścigania  i  zawiadamiania
o wszelkich przejawach działania przeciwko państwu i ustrojowi, na co nie miałem zamiaru
się zgodzić, nawet pod groźbą dalszej odsiadki. Sprawa ciągnęła się godzinami, aż w końcu,
drogą ustępstw ze strony ubeków, podpisałem jedynie papier o zachowaniu tajemnicy. Przed
wieczorem  zaprowadzono  mnie  jeszcze  do  któregoś  z  gabinetów,  gdzie  chwilę  później
wprowadzono także ojca. Obaj niebezpodstawnie przeczuwaliśmy, że tym razem jest to nasze
ostateczne pożegnanie – wiedzieliśmy, że rozstajemy się na zawsze. Przez łzy napływające mi
do oczu mało  co  widziałem z  ojcowskiej  twarzy,  dlatego  czule  obejmowałem ją  rękoma
i  gładziłem  wychudłe,  zmarniałe  policzki.  Dawałem  upust  emocjom  przede  wszystkim
w gorących słowach:

7 Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 228
8 Ks. Stanisław Bartosz 
9 Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009, s. 229
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- Tato, och tato, jakże wdzięczny jestem, że mogę nazywać się twoim synem! Uwierz mi,
lepszego  ojca  nie  mógłbym  mieć,  to  zaszczyt  nosić  twoje  nazwisko,  które  tak  chlubnie
przyozdobiłeś  wojskowym  honorem.  Obiecuję  ci,  że  będę  miał  w  czułej  opiece  mamę
i Danusię10, i że będę się starał podążać za pięknym przykładem, jaki ty mi dałeś. Przyrzekam
ci, że będę żyć według ideałów, jakieś mi nieustannie wpajał przez całe swoje życie i za które
ogromnie jestem ci wdzięczny. Tak wiele jeszcze mógłbym się od ciebie nauczyć, ojcze!

- Synku mój, Zbysiu! Ja zawsze wierzyłem i jestem zupełnie pewien, że będziesz porządnym
człowiekiem.  Zam  twoje  serce  i  wiedz,  że  masz  moje  błogosławieństwo,  także  co  do
małżeństwa  – mówił,  a  z  każdym kolejnym zdaniem serce  mi  miękło,  przed  oczami  zaś
tańczyły świeczki. Tata wspominał jeszcze o wielu innych drogich mi sprawach, które już
dziś ciężko mi przytoczyć. Wciąż jednak pamiętam te niewyraźne miny strażników, którzy
stali w milczeniu i przyglądali się nam.

Pewnego czerwcowego dnia, po wielu innych wypadkach dzielących mnie od pobytu
we wrocławskiej  i  warszawskiej  siedzibie  Urzędu Bezpieczeństwa,  otrzymaliśmy z  mamą
i Danusią gryps z więzienia na Mokotowie. Ze sklejonej bibułki papierosowej odczytaliśmy
krótki list, jaki nadesłał ojciec, adresowany szczególnie do mamusi. „Jadwisiu, w tej chwili
najwyższej  próby  chcę  Ci  przypomnieć,  jak  ogromnie  jestem  wdzięczny  za  życie,  które
mogłem z Tobą spędzić.  Ty oddałaś mi swoją młodość i urodziłaś mi trójkę wspaniałych
dzieci, które od zawsze są moją wielką dumą. To w Tobie zawsze znajdowałem podporę we
wszystkich trudach życia. Jadwisiu, jesteś słońcem, które ogrzewało moje serce przez tyle
szczęśliwych lat i teraz także wspomnienie Ciebie rozjaśnia moje dni, choć te są policzone.
W całym tym moim kochaniu muszę Cię jeszcze przeprosić za wszystkie kłopoty, w które
przeze  mnie  wpadłaś  oraz  za  wszelkie  przykrości,  które  mogłem  Ci  sprawić  w  naszym
wspólnym życiu. Proszę Cię jednak, abyś jako Polka znosiła dzielnie wszystkie te trudy, które
spotykają  Cię  teraz  zapewne i  w przyszłości  też  spotykać  będą.  Na zawsze  pamiętaj,  że
kocham Cię ogromnie. Wam, moje drogie dzieci, serdecznie błogosławię na dalsze losy życia
i mam nadzieję, że przebaczycie mi, iż nie mogłem do końca otoczyć Was ojcowską opieką
i miłością. Wspomnijcie mnie czasem ciepło, jak ja Was teraz - pełen wzruszenia i dumy –
wspominam”.

Wraz z listem nadesłał także różaniec ulepiony z chleba. Gdy nocą modliłem się o spokojny
sen ojca, paciorki powoli rozkruszały się pod moimi palcami.

10 Danuta Lazarowicz – córka Adama Lazarowicza, siostra Zbigniewa
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„Różaniec”

Oliwia Opozda

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

klasa 2Dp (po szkole podstawowej)

Wykaz literatury:

Lazarowicz Klamra – mój ojciec, Wrocław: Wydawnictwo „Lena” 2009
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