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. Folwark Detz, 30 stycsrda 194-5'po'ku.
Rozlegle podwórze· z trzech stro~ otoczone GUmnami. Całoś6

kr6t.szym bokiem przylega do drogi prowadzące j od wsi. O~oczona
parkanem, brama - przy bramie wartownik.

Z t;rłu za pmnami murowany bud7Uk mieszkal.!o'. Siedziba
właściciela czy administracJi fQlwar • Kołowrót. Dalej cród,
może sad~ 1'0 auź tylko domy.sl. Vart;r, ~es.zcsewkoło ttas warty,

.jak rok temu, dwa, pięć •••
Przespaliśmy w tych cumnacn dzisiejszą noe; jest nas tu oko-

ło. trzech tysięcy oticerów, polowa obozu Otlag II C w Wold n-
bergu, sromadka podchorążych i podo:ticerów. Dziś "torek. VI u-
biegły e zwarte k25 styczn1a 'RYX'USzyliśm;y e obozu nazach6d ;takc
ostatnia grupa. miało to decydujące znaczenie dla nasz;rcb
prz;rszłych;. l.os6w. Ewa~ację zarządzono' nagle, »oprzedniego'
wie·czoru. 'Było to z.upełnym zasItocsen1em.

Widoezn1:e ofensywa ~ad.1.ekat o lrt6nj wiemy t". co zko-
munikat6w, zagraża już Zachodniemu Pomorsu. Tempo je j widoez-
me bard szybkie, X'8lultat udereenia a1a~d.żący.Z"Fb rl-
scne zeitungfł do WCzoll"a~ tak ~eplaftaie .adcłlodząc.~, wiemy,.
że to się zaczęło 12-co nad Wisłą.

Kiedy opuszcsa~iśmyobóz, pięć dr.ii tou. slllay preez kr~
zasiedzialy J.-eszcze i spo o~rq. Na drodze WOQ' cłU!opsJd,a ł ko';"
b1ety na rowerach; jeszcze przedwczoraJ w1ecZo~.w jakiejŚ
osadsJ.e pełno ludzi przed sieniami dom6w- 11 rozparse codzieD
-mo :t1D.alu po dl1iuracy. Częstu3ą prowadząC~łl Das Wacllmaa6w
z ośywierd.em rozmaw1a~ąc. Oglądamy to \lscys't:.m • pew:rqm sac:i.tt-
kawieniem. Odpięeiu i p6ł lat pl-awie 111- wldz1alle B bliska
lłOhaił.De ~~1e budZi od~gle w&lj)omn1eua. Parrz,my ~akb7 J18

coś zlianeco· z literatul-y, ~ez j oglą'aa 10 ocs8Iłll wyobraźni.
Ostiatrd dzień marszu. To było w~zoraj. w Barliaku, 11 ma~



miasteczku. "il~e. dQ1l1! letl'.l~skowe. piękDy ~lt - la., ulłce
wn-ln1oll8 wozami uc1etdn1órów; podobao z ~s· W8cbodD1ch.Dwie
fale płyną obok a1ebie • ,oni ią. Ktoś s_pc na owo ł

- Wr~s1eń 19'9 ~. Prz7ssło na Szkopów.
Nagle sta~ą prced OCZ~ :toto~rati.e' z U-CZD7cb. w7dawn1.ctw

niemieckich poświęcoJIyCb. wo~n1e,ft18 dniu, jak ją, Da$:JWa~a ła-
mliwa propaganda Goebelsa. Natotografii Hitler odbiera deli-.
ladę oddziałów staC$8'~1Cb się se~bk1m marszem do brodu Da
Hece. I zaraz i.aDat ogromne po sapem ODe .olm..anłi pols-
k1m1 wziętymi do niewoli. I jeszcze ifma: War_a a w płom.1e-
nisch 1 zgliszczach. .

Wozyposuwa~ą stę :przez BarJ.inek na zach6d. clęł"e ł prze-
ładowane wsze1ltim, dobrem. fut~f ods:laż 'beczki z mar~waQ- '
mi 8zlIlkam1t Vię~O ą slold.ną, mąką, - patyna zaso'b,QOśei Di -
m1eck1ej. My maszewaący ~żpiąty dz1.Uł WSZ75tkieao ty~eo
na sobie, w lekkie tobolkacb t~ocb.ę f;plDOŚei. mydłot ót.lliAt-
kiedy książka, coś baMl'SO osobistego. Im kto więc. j sab1.e:rał
dobJtku opuszczaJąc ob6z. ma tpt większy w~ład \li '18d7 nasz.-
co przemtJrssu.

oni zaczęli, 1 otQ wreszcie uciekają do Niemiec, IU', oCb, '
czujemy to chl.lp1ąe PQ l'Ozmolt':rm śrdep! -my po-n-6c1my _te
w nę-,SH l'odz~ strony. Mote, bo oddziela l18S od Dich ciesa-
t:rczna śej.ana wojJl7.

- NicŁi.tb18ibenl Nicb.t ble.:1benł - 1D.OJ1oto Kłosy waJ:':towa1-
k6ww 1."ześ1d.mpow1etrzu. ReagUje aię na Ue st ara'll* się
słyszeć ich, powoli przy~wycza~:1e, piąty dzień.

PłŹIqm w1eczo m do. kli~ się o folwarku. Wc _Oś-
oiach zass~liśmy slę " siano. Jak co ds~ń, eS)" co DOC. Mokre
l.;Nt7~hasię· sloa~ e"y SiaM., rzeezy wiU. sł.ę w je d••
tłumok, żeby ll1e zagubić czego. RaDklem trwblo roU'\18sa6 csłoD.
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ki. Zimne świty. mam.yj(tszeze ma,szerować dalej. TraQ.Sport kole
jowy obięcuJą gdzieś kolo Pyrzye. Przy wymarszu podano Dam, ś.
~esteśmy -ewakuowani za Odrę.

Poprzednie{bO dnia W rannej krzątaninie spotykam jednego s
barakowych kolegów. Opowiada mi. te na pierwszym. postoju 111 kil
ku zaszyli się'w siano, ale kiedy wyruszyUśmy, patrol waegań-
'ski odnalazł ich kłując po sianie z laznym1 kijam. A teraz -. \ . .m6wi - są tam 3ut radzieckie CZOłgi. Nie do wiary! Więc.to tak
szybko idzie ~••

'. .' INa majdanie stoi.trzeci batalion,got6w do wymarszu. Już po
ósmej,a batalion nie rusza. Ifas też jakoś nie wołają na zbiÓr-
kę. Narazie nikogo to ni~ ~iwi. Korzystamy ze zwłoki, teby po
prawić nikłe śniadanie. Ludzie rozpalają ogień, zabierają się
na dobre do got awania.

Mija godzina.
Jeszcze p61.
Jeszcze kwadrans. •
Słychać warkot samolotów. Niemieckie'. Przeleciały. Wróci.ły,

zatoczywszy koło. Znów odleciały. Naglę:
- Bum - bum; bum - bum, bum, bum - bum•• ~.
I karabiny maszynowe.
Na majdanie się zakot}owało~ Niewiadomo s ąd wieść:
- Czołgi sowieckie :pod lasem!
I:
- Niemcy ~br3Ucają je bombami'

- Nic im nie zrobilił
Dobrze, ale skąd ta relacja. Nowiny jak sprinterzy przesa-

dzają koło~6t t płoty, wpada~ą w bramę. tu przeobrstoD8 w a
batów wykonują, salto ponad dachami bud.7nkÓw. wpadaJą 'Gl ŚJ:Odek
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ludzkiej gawiedzi, skaczą z m:1ejsca na miejsce" gdeie.ś przepa-
dają. Ale w nas pozostaje ślad i.h gwałtowne~o rllchu.. Krew za.•.
czy.o.anap.ł;y\Ą/ać d~ zz.iębn1ęt~eh k~ńezyn, skronie pulsują, oży-
wiają się gesty, oezy błyszc~ą. Nie słyszymy, źeśmy wsz,yscy;
podnieśli głos,' być mo~e.nawet krzyczymy•., ,

zasem samoloty powracaJą, krążą, tSdz1eś odlatują i zno-
I

i.7JU:

Bum-bum,bum-b~, bura1 bum., ••
Wreszcie od~.eeiały. Cisza. Nikogo nie widać, nowin brak. Ale

sytuacja sięzmiao.1ła •. Czas nadąża ju~ dobrze· ku porz~ połud-
niowej •. Niemiecka wacha sląlpiła się w murowanym budynku miesa-:-
kal.uym - organizu.ją widać obronę. Pod bl:'amą pojedynczy wa~to-
wnik, to samo przy kołowrocie. Co potrosze 1n:ł;eresujet ezy ni,

I ' .' , ,

miecki generał t komendant obozu., kt6ry cały czas 'towarzysz,-ł
n.aszej grupie, pJ:łzebywa tam w budynku., czy, te~s1ę w:YlIlmął.

Ponieważ nic slę nie dzieje ludzie zaczynają się rozłazić .•
PostaIUlVJiamy w ki~ usotować ta'sztę na obiad •. Wiadomo teraz
napewno t żeśmy tu utknęli •. ~wracają kilkuletnie meclla1l1ZIllYł
KtoŚ bierze garnek, inny idzie po wodę., reszta czoka. na siaaJ.e
leżąc. :wżąc. siedz.ą~. nasłuchując •. stojący w ogonktł: po gorącą
v/odę ćmią papi$r'Osi. Ob~z jeniecki, starzy łłg.fangeni~·, wielu
poeiw1~łQ w tęJ lliewol;ł.. Na.wet. nie omawia si.ę tego gwałtownego
intermezza wojS11liegoł które l'Ozdarło przez cbwl1ę ,aakżemono-
tOmlY byt nagłym błyskiem życia.J znanym do 'tej pory tylko &

komunikatów. Przenios1o nas ono w odległy ~9.•y rok, w tragiez-'
na t~g;odnie września.. Noszę je szcze tę samą .czapkę " płaszez,
i. buty w;1fasowane w pułku na kampal11ę wo~enną. Robiło się co
mogło.t żeby je zachować na moment wymarszu z obozu.

Każdy myśli w gl:ębi - pewnie odjectlały" te czołl;ti •.•• Cz.,.
wr6cą., NapevJoo wrócą •• ,. A.le kiedy?
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GOdzina jedenasta li .wp6ł do dwunast,ej. Czas r6wno prze prze d
siebie. Dzień pogodny, słońce. Wesoła zima pomorska," bez wiat-
ru,. Wcią2, jeszcze stoję VII ogonku po, gorącą wodę z kuctmi.

Nagle zjawia się szybko zmierz~jący do kołowrotu niemieeki
ka~itan~, ten sam, co tyle razy liezył nas naapelacb. Ale i nie
ten sam. twarz zmieniona, stężała, skamieniała, nie widzi nilto-
11;0.Btoją,e,y ;przy kołowrocie wachman,aas;le się ożywia i zapiera
go drągiem. Pamiętam ten ruch. MÓ~ł0ymgojeszcze dziś wyryso- 'I
wać jak poŚpiesznie pcb:a kołowrót.

I znów nowina leei z ust do ust:
- Czołgi 'sowieckie ~adąt
Wszystko się zmieszało" zakotłowało II> Nikt już nie myślał o ,

gorącej wodzie. o obiedzie. Wszystkie h ogarnęła bezładna, KO-
rączkowa aktywność. To chwila na którą czekaliśmy- blisko dw~
tysiące dni.

Jakieś strzały.
Teraz napraWdę się r0~poezęło.

" Sytuacja: wacha niemiecka zamknęła się w budynku mieszkal-
nym z tyłu za ~ami. Pod bramą-WiOdącą na majdan samotny ła-, ,

maga, wartownik, kt6ry na krzyk: "Już jadą!" - odstawia kara-
bin pod ścianę, s' kiedy to się zaraz nie sprawdza bierze go z
powrotem. Skupiona koło niego gromada jeńców czeka co będzie.

. "
Inni rozsypani po gunmacb na sianie, pod. ścianami' na podwórzu.

Wspiąłem się po drabinie na strych :pozbierać manatki. Rzuci ..
lem się na siano, leżę cbwilęo Natłok myśli penetrujących sytu
ac.ję. Cisza. Ogromne znużenie. Jakieś krzyki. Zrywamsię t sJ)O-

glądam na drogę - tu dobry punkt obserwacyjny, - brama ~ tut za- ,

nią droga ,ku wsi •••
Nie, jeszcze nie. Znowuchwila oczekiwania. No, teraz to

jużełlyba tak. - Jadą, jadą - wołają głosy ze wszystkic~ strolll



0_ G-

...
,
I

I strzały ł eo;raz -częstsze. Odzywa się karabin maszynowy, poczy-
na coraz gwałtowniej jazgotać,;

'Z za węgła wyłania się wi~lkt czołg radziecki. Wi&zyezka od-
kryta.. l<l:Q";~f w n:ie3 do pasa dowódca CZQł-p~ fi bere"Cietr~seś-
misoy, aeha ręką do naszych. Czoł~ przesuwa sę, mija, o dzi-
wo naszą bramę, znika. Dłua chwila·konsternaeji. szarpana zja-
dliwie seriami karabinów.

To czołg bije z działa za ścianami naszego budynku. Strzela-
nina eorazzywsza, na podwór'zu napięcie oczekiwania.

Wreszcie wyłania się 'drugi wóź bojowy, kieruje się do bra-
my. Ju2 ją nasi otworzyli, czołg wtłacza się w'o.podw6rze. Dow,6d-
ca jego krzyczy:

- . \'1,. swabotiny! Wyehoditie t
atnie·;Jąc się macha rękam;i. Sunie dalej w głąb podwórza, ku

- o

murowanemu budJ'1'lkowimieszkaln~mu. Co mocniejsi of'icerowie.spo-
śr6d jenców dQłąe.zają doń,

A tu br~a otwarta. Ruszamy przez nią tłumem. Potem skok
przez drogę, rolą ku pobliskim domost om. Mijamy je i jeszcze

. .

polami', rozle~łą, śnieżną równiną. bezładnie. Rojem. Nadlatują
samoloty niemieckie •. Krążą dość nisko, krążą ale nic,. wreszcie
odlatują.. Widocznie mają \1Vażnie~sze cele. Za nami rośnie strze
lanina. Radzieckie działa szturmowe co i,raZł bum ,bum tbum. ,

Trafiamy na jakąś drogę. Na czele kto.ś "'przezornie" niesie
bial:ą szmatę na kiju. Chwilę zatrzymujemy się. Jesteśmy ju!
pewnie z kilometr od :r01 arm. Znów ruszamy. Dochodzimydo ~a-
kiehŚ zabJldowań. Widać żołnierzy radzieckich. Przed czoł•.m na-.
szego pochodu wyrasta . ysoka postać podoficera. Rozkłada ramio-

-na, zatrzymuje nas.
Pole'ea up.oJ,'ządkowanie kolumny, większe zwa.rcie. Zapytuje

•
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kto dowodzi. Trzeba się porozumieć z dowódcą pancernego klina.
Ktoś ze starszych tam idzie~ Czekamy.. .

Obok pali się budynek. Wieś obstawiona ezołg;ami. Widać i
troc·b.ę pie.choty. Nagle alarm~ Przez pola zb.liżaJą się' ku..wsi.
jakieś rozsypki żołDie.zy. Wybiegają ku nim piechurzy radzi~c-
ey z pepe~zam1 gotow,mi do strzalu·, niewielka tyralierka. Al.
z n-aszej kol~ ktoś rozpoznał. Ji)oe~;ynająwołać. t.eby nie
strzelano: to dalsza grupa ;je.ńc6w nadeiągająea z nieco innej
strony. Tal.'alierka ~adziecka ,się zwija. cofa. Tameidołącz~.ją
do nas.

Za chwilę rozmawiamy z dwomaof-ieerami Qd ez.ołgów. któl,-zy
S$O ~ą s:polto$1niepod murem. Samolo.ty nie·mieckie krążą nad nami,.
ostrzeliwuje je artyleria przeei lotnicza. Palący się dom
trzeszczy. Widać robotn.ików. Polaków, Rosjan i cUdzozieme6w,
przed jakąś zagrodą grupka wojskowych, jeńe6\9 frsD.9uskleb..

Nasi powracają od dowódcy radzieckiego. Mamydale.j iść dro-
gą ściśle przezeń wskazaną. Jest to- t~asa najbezpieczniejsza,
bo trzymana przez oddziały klina pancerl1Gsowysun1ęt'ego ~akieś
sześćdziesiąt ~ometró II przed główny front. Bar;atelaf Wooło
pełno oddziałów niemieckich1 jest to jedyna szczelina pr~ez'- .

kt6rą można się stąd prz.ecisnąć z minimuml!iebezpiee~ństwa.
Poaa tym mamyea.~kowitą swob dę marszu, ,aeBo o-re:anizacji, t'.m-

. pa.
Jest już trochę po ołudntu •. Jako tako z.o!'ganizowani rusza-

my kolumną daleJ. MiJamy czołłEl. pr'zy nien obsł gs. Uśm1echa~ą
się, mówią przyjaz.m st"Vl8., pytają czy ni.ęmamy ·zegark6w. ezę.-
stują papierosami /amsrykańskie/. Moja twarz. zupełnie-dla

. mnie niespQdsiewan:ł.e ZWl'aea ieh Utl'fsgę. Okaźuje się, te jest
ona idealnie reprezentat:ywna jako twarz j ńea męczonego p:tzez
faszyst,6w tyloletnią niewolą. Budzi coś w r6dza~ wS],'J6łczucia,
jakiś żołnierz wychylony z wieżyczki czołgu:

•
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- Męczyli was - powtar'za - Ot biedni ł
Uśmiecham się zuchowato t ,przyns3I11ll1ej tak mi się wydaje ,3ak

to naprawdę "wyszło". ni~ 'estem pewien; ł każdym 14szie nie
wiedzia,łem wted~f że powrae~ z ~źlicą VI prawym płucu.

- A gdzie generał? ~ p~a~ą onas'Z~r:e niemieckiego indora.
Już ~i raz i przed tNJZl padało to pytanie. Sami się też :trapi-
my! co z nim?

Je5teśmy więc wolni, przyJaźnie traktowani. Fogoda piękna.
;ialtby na potwiardz~nie t źeśmy skończyli :taz na zawsze z nlewo--
lą. Po .kilku latacb zastałych dlU i nocy życie kręel się coraz
szybciej. jak na zmontowanejfachowo pomyślanymi skrótami taś-
mie f+lmowej •. I my z nim, ,z tym nurt m faktów. przypadków. oko-
liczności.

Patrzymy na czołgi,. które akurat dwa lata temu łamały reszt-
ki opo.w ali'mii Paulusa wStalillgradzie. A teraz są już -tlttaj_
na Pomorzu 'ZacHodnim.

CZOłgi z nad Wołgi., Oki? Newy, Donu i Kubanat ludzie z
Wielko.ros'" ~ Turkmenii, Syberii., Kaukazu, Kazachstanu. szesnas-
tu republlk~ siedemdziesięciu kilku narodowości .• O tym będą
!lam m6wili na posi;ojacil 1'6żni żołnierze od czt$reeh lat oderwa-
ni od domu; rodzin, swego zawodu, odczterectI lat w polu. Vi 111(1

ee z faszystowskim naaeźdźcą. lAT pocbodach, llatarc1~chł specja-
liŚci od ryglowania. od robienia kotłów, Vfbijania kl.inó.w.

Właśnie ieh widzimy przy jednej- z takich. prac. Za nasz:yml
plecami Wlre ;jeszcze walka z oi70ezQ ą wachą. Odgłos strzelaniny

_j.akby nasila sf,ę , ' ,
Wielki dzieńt z komunikatów Wehrmacntu wkroczyliśmy ;pełną-

rzecz:yvJistość walki. lfIaśma filmowa nowego życia poczęła się
przesuwać -coraz szybci~j ..
...MijamY grupę jeńców, niemieckich. Wśród nich lotnik z popa-



rZOl'lą twarzą,~ głowa owinięta w kobiecą. chłopską chustkę. Pali 1:
się podobno. Jeńc6w pilnują lUdzie ze Zw1ązh~ Radzieekiego por-
wani. tu na roboty. Mają już w rękach pepesze, czerwone opaski
na rękawacn~ ,

Parę kilometr6w dalej, na drodze wśr6d p6l wd.eptane czołgiem
w śnieg ciała kilIm ojakowych niemie~k1eh. Niewyraźna masa ł

gdzieś 4ysty.nkeje: Jakit podpułkownik SS. Pięćdziesiąt met~6w
od drogi osobowy samoch6d. Rozbit'y. C.zujny eelo'ffn1czy c,zołgu

, I

nie stracił ich z muszki.
Coraz bliżej wieczoru. Skręcamy w leśną duehtę, idzi~my nią

długie godziny tv głęboką ciemną noc. Wokoło rozległyell bo~6w c;-
sza. śnieg. milczenie drzew. I'r'zesleka leśn.a jak strz&lił. r1agle
pojawiają się łuny. Jedna." potem dr1.tS:8. Od dzisiaj 'toczy się' tu
wojna. I:Jłoną wsie i miasteczka Pomorza Zachodniego ..

No.c'lag w ~akie jś łsi. Potem cały dzień marszu. Rzadkie spot-
kaaia 3 idącymi wcląz naprz6d oddziałami radzie ckimi: samocho'dy ,
pieebota.czołgi" ozy 1 znów czołgi. Dziwne jak wszY'scy 31.1ż Q

n-as w 1ed:zą o

WiecZQ:remw zniszczonym, częściowo postrzelanym FriedebG~g'łi
rozbite .czołgi niemieckie, tnapy rzucone se:riami w ulicżkach:,
radzieccy warto.wnicy_ Już 1l0C, miJa nas potęzna kolumna olbrzy-
mich, czołgów i eiągl.e fLrupami· ,amochodyamer;ykańskiego pce hc-«
dzeniso

Na ;jedn~ z postojów dłuższa 1"ozm'Oa z pOdoficerem art:tle:r:1i
radzie cJtiej. Od kilku godzin r peru~e silnik_ pod nasz;ymi oknami~
Późn~ wieczorem przyc~odzi na pogawędkę. J~st z zawodu kombaj-
nistl;h- Liczy przeszło 40 lat. Czt ry lata a wo~ni: ~ Będzie :r>s·
cowałoło dzia,la jeszcze całą noc. Teraz odpooz.ywa chwi:1ę i
gawędzll.

- No~ jesteście wolni, wracacie do ojczyzIQl'. - Rozgląda się
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po pomieszcz.eniu /chł.opski dom, murowany, solidnie zagospoda-
ro any, :masywnemeble/, zkl"ada ręce: - czeg;o oni od S$ cheie
li, tyle krwi, tyle o.:fiar. Czy'tu im,bylo źle2 Wszystkomieli.
żyli ~ak ludzie. Dlaczego nie ohcieli ni.mi byc, woleli zo-stać
taszystsl!li i napadać? f ,

Opowiada o Związku Radzieckim, ;Jego ttStl'o.ju., rozUcznycb.
narodosoścaacu, o socjaUzmie, o Stalinie.

- U nas nauka etoi otwo m przed kaśdym- o.żywia się .•- en,
możesz się uczyć. jeśli chceszt:ylko, i~ dusza zapragnie. Są

. ró~ne szkoły" 'fliżsee ,. wytsze. teehniczne, i na l.ę'karzyt na
agronomów. Mas~ ebęć iść do któręa, do:pomo~ąei, porsdzą,dadzą·

. '

pomQcw pieniądzach. To sEąllO' z książkami: biblioteki, c~ytel-
nie", Ludzie u nas o romnie U~re.su~ą ślę nauką.."

Po gOdzinie łak~ej pogada! że a się • czas odejść do
pracy.

Kiedyindz1-ea, z ów :tozmowa przez dłuższy caae z wnym olLe -
rem, .api tanem ~~y ma·o8m. By~on dzieckiem rew' 1 c j1, dosłow-
nie" urodził się bowiem w roku jej wybucllU. Inżynf.er, w,chowa-
nek Komsomolu.. Opowiada masę o budowie socjaliz.mu w Ros;!-1 i we
wszystkich kr'ajac h Z\viąz·· Radzieckiego .•

- Jesteśmy żomi rZ8I!lini.e jedhego na~od , ale nal'Od9W Zwią-
z.kuRadzieckiego, siedemdz:1es_ęciu sze_ści arQdowości.Nie są
on 50bie równe liczbą l.ndnośc i, ani :poz,1omem cpr11iz.acjj. ł

przeszłością bisto,r-yczną, tradycjami. Robimy WSiiYst-ko, aby 'te
róśn,ic&rt. g~z1e.trzeba - uszanować, gdzie trzeba'- ~ówanć,b~
d.zić kalturyn~odow., rozszer-~ać nowecee sną wiedSą, dawać
wszys1;kie-mu nauko podst;awy. Dlat go i tu, dąe p~zęz Polskę.
};>:rzezJtttaj uwolniony od f'aszyst-o: skiego najeźdźcy, spóln'l'Dli
siłami z wojskiem polskim staramy się ze wszystkiCh s1ł być
yraz1c~elami SQC al1~uł nauki Lenina, nauki .Stalina.
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Padały zapytania" ofioer roztrząsał wątpliwości,. niestrudzę-
I .

ny w chęci wytłwnaczenia, przekonania. Wreszcie jakimś .1ezau~
ważonym wirażem rozmowa zeŚlizgnęła eię łJB teatr. Opowiadaliś-
my coś o naszym· życiu w o.bozie. pracy kul1;uralnej" teatrze.Ka-
pitan rozpromienial:' sypał jak z rękawa tytuły ~zt~kł nazwiska
liktorów. _śpiewaków radzieckich .• Obiecywa~ sobie, że jak po
tych wszystkicr latach wojny powróci do domu to Chyba długo
ni'Elwyjdzie w ogóle z te.atw.

Za oknem huczały czołgi., drżały szyby od toeząc3Ch się
dział. Nie byliś y już gdzieś na dalekim przedpolu tJ,?óntu,a1e
w samymjego ~ądree,. Całe arnde par'ły w gwałtownej ofensywie
na Berlin. Jednocześnie wezy.stkimi drogami na wschód. kierun-
ku odw:t'otnym. do marszu froutut ciąa;nę!y długier,zędy' wozów,

6zk6wt f'owerzyst6w. pieszych Ze biało-czerwonymi opaskami na
lewym·ramiemu. Kobl -ty, dzieci, żOłn1ępze., cywile. To Polacy
wyzwoleni z obozów pracy, z przymusowych robót t wraca~ą do sie ••
bie. Tylu ich. Nasza kolumna jeniecka juź dawno rozciągnęła
się., po. prostu rozlazła. Idziemy teraz w sześciu. K~óregoś
dnia, przedpołudnia os gamy Krzyż opuszczony przez ludność,
ale :pełen ruchu wojsk"

W dniu 3 lute~o1945 roku przek~aQzaliśmy w ~1eleniu dawną
I .

gl'a.nic polsko-niemiecką. Cała miasteczko pe:tlle oflagowiczów.
Funkcjonują chyba jakieś władze, bo wskazują nam dom na kwa-
terę.

'?\Jl (!:Ih tv{; \.s-'!A.tL irJ ~ [c t·H) «R 0- /,(0 w: fiJ 9::;-A \11.V'. --1 S 9
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