WSPOMNIENIA TADEUSZA NOWOBILSKIEGO
Cichociemnego, pse;donim &Dzwon&

Napisane podczas wakacji w Londynie, w 1972 roku u jego stryja Albina Nowobilskiego
Po przej=ciu przeszkolenia w VI oddziele zosta;em w miesi'cu wrze=niu 1943 skierowany do bazy wyczekiwania
na odlot do kraju, znajduj'cej si/ pod Londynem. W bazie tej przebywa;em oko;o dwa miesi'ce, poczem zostali=my
przy;'czeni do transportu udaj'cego si/ do Stan[w Zjednoczonych. Transport ten sk;adaj'cy si/ z oko;o 100
okr/t[w by; mocno ubezpieczony przez okr/ty wojenne w tym r[wnie# przez lotniskowce. Po odp;yni/ciu na
wysoko=\ wysp Balearskich, cz/=\ konwoju skierowa;a si/ do Gibraltaru. Z Gibraltaru pop;yn/li=my do Algieru,
gdzie zatrzymali=my si/ ko;o tygodnia, a nast/pnie za;adowano nas na poci'g, kt[rym udali=my si/ do Tunisu, z
k'd po zaokr/towaniu udali=my si/ w kierunku Sycylii, a nast/pnie do Bari. Ja otrzyma;em polecenie
zorganizowania dostaw do naszej bazy w &Latiano&. Do pomocy przydzielono mnie #o;nierza Kanadyjskiego,
pochodzenia W;oskiego. Dow[dca naszej bazy by; pu;kownik Szkot, a ze strony polskiej pp;k. A. Szyd;owski.
Baza ta by;a organizowana w pierwszych dniach roku 1944. Tam oczekiwali=my na swoj' kolejk/ do odlotu do
kraju, prowadz'c do=\ intensywne \wiczenia gimnastyczne dla zachowania sprawno=ci fizycznej. Dopiero po
oczekiwaniu 3 miesi/cznym nadesz;a wiadomo=\ #e odlatujemy. Udali=my si/ na lotnisko po po;udniu i wieczorem
nast'pi; start. Lecieli=my do kraju na Liberatorze. W samolocie w kt[rym lecia;em by;o nas 5*ciu. Po przylocie
nad krajem nie zastali=my przygotowanych miejsc do skakania i przyj/cia zrzut[w. W zwi'zku z tym za;oga
samolotu wraz z ca;ym ekwipunkiem zawr[ci;a do W;och, gdzie przybyli=my rankiem.
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Po kilku dniach znowu nast'pi; start z lotniska. W samolocie by;o 5*ciu skoczk[w w tym pp;k. A. Szyd;owski.
Lot odbywa; si/ nad Jugos;awi', W/grami i Budapesztem gdzie zostali=my ostrzelani przez artyleri/
przeciwlotnicz'. Granic/ Polsk' przekraczali=my w Tatrach i tam natkn/li=my si/ na \wicz'ce samoloty niemieckie
my=liwce, kt[re z uwagi na ciemno=\ nie rozpozna;y naszego samolotu, a kt[rego pilot wytrzyma; nerwowo,
szed; naprz[d mimo i# niemieckie samoloty kr'#y;y ko;o niego. Nast/pnie dotarli=my do Wis;y i na nie wysokiej
od;eglo=ci lecieli=my a# do Warszawy, gdzie znowu odezwa;a si/ artyleria przeciwlotnicza. Samolot skierowa;
si/ w kierunku +widra i tam zobaczyli=my =wiat;a w uk;adzie litery &Y.& By;o to oko;o p[;nocy. Samolot zrobi;
okr'#enie i nada; znakami =wietlnymi, nast'pi; zrzut. Ze skoczk[w skaka;em ostatni, posiada;em przy pasie
tulejk/ mosie#n' z poczt' dla Armii Krajowej. W czasie l'dowania upad;em na bok w kt[rym mia;em mosie#n'
tulejk/ i przy uderzeniu o ziemi/ wbi;a mi si/ w bok, powoduj'c lekkie krwawienie. Na miejscu l'dowania ka#dy
poda; zgodnie z umow' lotnikowi sygna; =wietlny OK i odlecia;, my za= ori/towali=my si/ po sygna;ach =wietlnych
nadawanych samolotem #e wyl'dowali wszyscy szcz/=liwie i r[wnocze=nie znali=my swoje pozycje. W tym
samym czasie zrzucone zosta;y kontejnery z broni', amunicj' i materia;ami wybuchowymi. Do kraju przywieli=my polskie wojenne 100 z;. zrobione w USA a kt[re pakowali=my do skrzy] na bazie we W;oszech. Po zebraniu
si/ ko;o plac[wki przyjmuj'cej zrzut pp;k. Szyd;owski zapyta; si/ mnie> Moniek, jak si/ czujesz@ Wspomnia;em
mu o lekkim zranieniu si/ mosie#n' tulejk'. R[wnocze=nie zwr[ci;em uwag/ na jakie= pomruki w=r[d miejscowych
ludzi. Dow[dca plac[wki zabra; nas do siebie na nocleg. Rano po przebudzeniu si/ rozgl'dneli=my si/ w terenie,
znajdowali=my si/ blizko szosy prowadz'cej do Warszawy. St[; by; przyzwoicie zastawiony wedlinami i wyrobami
wieprzowiny. Jakie# by;o zdziwienie dow[dcy plac[wki, miejscowego nauczyciela, gdy zabra;em si/ do
jedzenia wieprzowiny. Zwr[ci; si/ do mnie> &A to pan chyba nie ~yd&. Ja opwiedzia;em mu o przydomku jaki mi
koledzy nadali na skutek obrony mojej w czasie przes;uchiwania mnie przez &Intelligence Service&. Tego# dnia
udali=my si/ do kolejki podmiejskiej i ka#dy osobno skierowa; si/ na adres kontaktowy podany nam zagranic'.

Po skontaktowaniu zosta;em przydzielony na kwater/ przej=ciow' na ~oliborz gdzie czeka;em na nowe
dokumenty zrobione w Warszawie. Uprzednio posiada;em odpowiednie dokumenty zrobione przez pana
R[#anskiego w Londynie. Pierwsze dni up;ywa;y na aklimatyzowaniu si/ w Warszawie. Przypominam sobie z
tego okresu pierwsze wydanie fa;szywej monety 100 zlotowej. Uda;em si/ do kt[rej= ulic na obiad i zam[wi;em
jedzenie. Po skonsumowaniu p;aci;em t' stu z;ot[wk'. Kelnerka powiedzia;a nie mam wyda\. Chodzi;o o kwot/
40 z;otych. Powiedzia;em &ale# dzi/kuj/&. Oczywi=cie by; to g;upi moment, bo mog;em przez to wsypa\ si/, #e
kwota ta jest fa;szywa. Po otrzymaniu dowodu osobistego zosta;em zakwaterowany przez ;'czniczk/ na ulicy
z;otej. Przydzia; w Armii Krajowej mia;em ustalony w Anglii zgodnie z moim #yczeniem na wojew[dztwo Krakowskie.
W tym czasie by;a wi/ksza wsypa w Krakowskim terenie< zgin/;o 3*ch skoczk[w a jeden ci/#ko ranny uratowa;
si/ i obecnie przebywa w USA. Zgin'; w tym czasie kolega szkolny z gimnazjum Wadowice, W'tr'bski. Za;oga
ta skaka;a miesi'c po moim l'dowaniu. Pami/tam z okresu pobytu w Latiano, #e oni mieli przeczucie #e zgin' i
nie pami/tam kt[ry to by; dzie] miesi'ca ale pi'tek napewno. Nie mo#na ich by;o pozna\ tak zawsze byli
zmienieni w g;/bokiej depresji. Prze#ywa;em we W;oszech z nimi trzy takie okresy. Zrzut ten by; zdradzony i
Niemcy w du#ej grupie obstawili ten teren, zabrali sprz/t oraz ludzi w tym 3*ch skoczk[w zgin/;o w walce, jeden
ci/#ko ranny zosta; uratowany. W czasie mojego pobytu na ulicy Z;otej mia;em odwiedziny dwojga m;odych ludzi
okolo lat 20*25, kt[rzy zarz'dali odemnie okupu 500,000 z;. gdy# jestem #ydem i si/ ukrywam. Korzystaj'c z
pozycji siedz'cej rozpi';em spodnie i szybkim ruchem wskaza;em m;odej dziewczynie na corpus delicti aby sobie
ogl'dn/;a. Speszeni tym zaj=ciem opu=cili mieszkanie. W dziesi/\ minut p[-niej opu=ci;em r[wnie# mieszkanie
i uda;em si/ na punkt kontaktowy, gdzie zg;osi;em o zaj=ciu. Zosta;em zakwaterowany na ulicy Ogrodowej u
si[str Cholewi]skich. Dwie nale#a;y do Armii Krajowej, jedna by;a w dywersji a druga sanitariuszk'. W tym
czasie zg;osi;em do dow[dzctwa Armii Krajowej, #e chcia;bym jak najszybciej wzi'=\ udzia; w walkach, gdy#
znudzi;o mi si/ bezczynne czekanie na mo#no=\ udania si/ do Krakowa. Zaproponowano mi wyjazd ewentualny
na Wo;y], Podole, lub na Wile]szczyzn/. Wybra;em Wile]szczyzn/. W okresie tym na skutek powiadomienia
mnie na czas o ;apance niemieckiej przez przypadkowego przechodnia na ulicy, unikn';em wywiezienia mnie na
roboty do Niemiec. Jeden z koleg[w skoczek bezpo=rednio po swoim wyl'dowaniu wpad; w tej ;apance i do
ko]ca wojny przebywa; w Niemczech. W okresie pobytu na ulicy Ogrodowej zar/czy;em si/ z jedn' ze si[str
Iren'. W tym te# okresie siostra narzeczonej sprowadzi;a z Kielecczyzny moj' najstarsz' siostr/ Janin/. Od niej
dowiedzia;em si/ o =mierci brata Zbyszka w obozie O=wi/cimskim. O bracie Mietku dowiedzia;em si/ tylko #e w
40 r. przed Bo#em Narodzeniem wr[ci; do Polski z Niemiec i zpowrotem uda; si/ przez S;owacj/ i W/gry na Blizki
Wsch[d. W mi/dzy czasie otrzyma;em papiery na wyjazd do Lida*Nowogr[dek z przydzia;em do 78*go pu;ku
piechoty. Otrzyma;em papiery niemieckie #e udaj/ si/ jako specjalista mechanik od samolot[w do Lidy.
Z Warszawy uda;em si/ do Baranowicz poci'giem razem z wojskowymi niemieckimi. W Baranowiczach
musia;em przesi'=\ si/ do innego poci'gu w kierunku na Lid/. Zwr[ci;em si/ wtenczas do niemieckiego
zawiadowcy stacji o poci'g najbli#szy do Lidy po Angielsku. Dopiero jego zdziwienie i g;o=ne &Was@ Was@&
przyprowadzi;o mnie do przytomno=ci i powt[rzy;em spokojnie to pytanie po niemiecku o najbli#szy poci'g do
Lidy. Wspomnia; mi abym uwa#a;, bo po drodze s' do=\ cz/ste napady partyzant[w rosyjskich. Dojecha;em
szcz/=liwie do miejsca kontaktowego i dnia nast/pnego zosta;em odwieziony furmank' do oddzia;[w 78 p.p. Po
kr[tkim staniu i okresie reorganizacyjnym, gdy# dow[dztwo pu;ku przejmowa; skoczek pp;k. A. Szyd;owski,
dow[dc' batalionu jednego zosta; por. Bujno za= ja obj';em dow[dztwo kompanii. W s'siednich kompaniach
byli skoczkowie Gustaw Heczko oraz Aleksander Tarnawski. W okresie rozpocz/cia si/ ofenzywy rosyjskiej pod
Mi]skiem na Bia;orusi ja ze swoj' kompani' bra;em udzia; w zasadzce na oddzia; zmotoryzowany niemiecki. W
zasadzce tej zgin/;o 4*ech motocyklist[w niemieckich oraz zosta;y uszkodzone i unieruchomione dwa wozy
pancerne. Straty niemieckie wynios;y 11 zabitych, po naszej stronie dw[ch rannych #o;nierzy w tym jeden
bardzo. W zwi'zku ze zbli#aj'cym si/ frontem ku granicom Polski dow[dztwo otrzyma;o rozkaz zkoncentrowania
oddzia;[w w rejonie Wilna. Oddzia;y nasze do Wilna nie dotar;y. W miedzy czasie nast'pi;o spotkanie nasze z
Armi' Radzieck'. Z pocz'tku obiecywano nam uzupe;nienie sprz/tu wojskowego i przeorganizowanie w wzi/ciu
udzia;u w walkach z Niemcami. W tym czasie premier Miko;ajczyk by; w Moskwie. Zdawali=my sobie spraw/ #e
je#eli nie dojdzie do porozumienia zostaniemy rozbrojeni i aresztowani. Przedstawiciele Armii Radzieckiej
zawiadomili nas #e nasze dow[dztwo wraz ze wszystkimi oficerami ma uda\ si/ do dworku (nazwy miejscowo=ci
nie pami/tam) gdzie odb/dzie si/ odprawa z naczelnym dow[dc' frontu Bia;oruskiego. Ju# z zachowania si/
poszczeg[lnych oficer[w radzieckich domy=lali=my si/ fina;u. Ja osobi=cie poprosi;em dow[dc/ pp;k.
Szyd;owskiego o wyznaczenie mnie na oficera inspekcyjnego batalionu< na podobnych funkcjach zostali r[wnie#
dwaj inni skoczkowie pse;donim Up;at i Skorpion. O p[lnocy dowiedzieli=my si/ o aresztowaniu naszego dow[dztwa
oraz wszystkich oficer[w. Po porozumieniu si/ z pozosta;ymi oficerami inspekcyjnymi oddzia;y zgrupowane
zosta;y skierowane do poblizkich las[w. Rankiem, dnia nast/pnego, nad oddzia;ami naszymi ukaza;y si/ rosyjskie
samoloty i helikoptery, #'daj'ce udania si/ na punkt zbiorny do Mydliszek, celem rozbrojenia i z;o#enia broni.

Wyznaczono nam przez specjalnie zes;anego oficera termin dwu godzinny po kt[rym miano przyst'pi\ do
bombardowania i zniszczenia naszych oddzia;[w. Przy sposobno=ci przeprowadzono demonstracyjne
ostrzeliwanie i rzucanie lekkich bomb. Po przemowie do oddzia;[w i zaznajomieniu ich z powsta;' sytuacj' i
wskaz[wkami Naczelnego wodza K. Sosnkowskiego o nie stawianiu oporu zbrojnego oddzia;om Armii Czerwonej,
kt[ry wizytuj'c baz/ skoczk[w we W;oszech, nie ukrywa; mo#liwo=ci aresztowania nas przez Rosjan. Ale jak
powiedzia;, Rz'd Polski w Londynie i Naczelny W[dz Wojska Polskiego chc' da\ zachodowi jeszcze raz dow[d
ch/ci wsp[;pracy z Rosjanami, mimo zerwania stosunk[w dyplomatycznych przez Rosj/ z Polsk' na skutek
zadania ze strony polskiej dopuszczenia komisji mi/dzynarodowej, celem ustalenia sprawc[w zbrodni w lesie
Katy]skim. Oddzia;y zosta;y rozwi'zane pozostawiaj'c wszystkim woln' r/k/ udania si/ z broni' do swoich
dom[w, lub ewentualnie p[j=cia na punkt rozbrojeniowy wyznaczony przez Armi/ Czerwon'.
Grupa oko;o 30 ludzi w tym ja i dwaj pozostali skoczkowie postanowili przedrze\ si/ do Warszawy. W tym
czasie ju# s;yszeli=my o wybuchu powstania w Warszawie. Szli=my lasami, przechodzili=my przez pal'c' si/
puszcz/ Rudnick'. Marsze przewa#nie odbywali=my nocami a w dzie] zaszywali=my si/ w lesie na odpoczynek.
Przewa#nie brali=my miejscowego cz;owieka wieczorem, z poleceniem doprowadzenia nas noc' do wyznaczonej
wed;ug mapy miejscowo=ci. Przewodnik taki by; zatrzymywany a# do nast/pnego wieczoru i po odebraniu
nowego przewodnika pierwszy wraca; do swojego domu. Na czele grupy sz;o ubezpieczenie sk;adaj'ce si/
przewa#nie z jednego skoczka plus dw[ch ludzi. Kt[rego= dnia przechodzili=my przez szos/ na kt[rej by; du#y
ruch wojsk sowieckich. Niezbyt daleko s;ycha\ odg;osy artyleryjskie, front bowiem zatrzyma; si/ na Niemnie. Po
odskoku oko;o 2 km. od szosy skr/cili=my w stron/ poblizkich las[w. Dochodz'c do lasu zostali=my zatrzymani
przez wartownika rosyjskiego, wezwaniem &Stoj! Kto idziot@&. Odpowiedzia;em &swoji& g;o=nym g;osem by id'cy
z ty;u s;yszeli #e natkn/li=my si/ na oddzia;y armii radzieckiej. Id'cy ze mn' dwaj pozostali ubezpieczaj'cy
cofn/li si/ w czasie mej rozmowy z wartownikiem. Pozosta;a grupa zrobi;a do=\ du#y szum rzucaj'c si/ w bok do
ucieczki. Wartownik otworzy; ogie], ja pad;em na ziemi/. W tym czasie &czo ty& wysun'; si/ ze skraju lasu i
zatrzyma; si/ tu# przedemn'. Ja nie drgn';em, ale s;ysza;em ca;' rozmow/ dow[dcy warty z wartownikiem,
kt[ry ruga; go dlaczego zaraz nie otworzy; ognia, a ten t;umaczy; si/ #e przecie# m[wili #e swoi. Mniej wiecej po
dwuch godzinach, gdy wszystko si/ uspokoi;o, zacz';em wyczo;giwa\ si/ do ty;u a p[-niej unios;em si/ i na
czworakach zacz';em szybciej cofa\ si/. Po pewnym czasie dosta;em si/ do wioski i ustali;em #e moja grupa
by;a w tej wiosce, z kt[rej wzi/;a przewodnika. Ja przenocowa;em w kopie zbo#a do rana. Gdy us;ysza;em g;osy
#o;nierzy rosyjskich, uzna;em #e czas najwy#szy jest uda\ si/ do lasu w kierunku w kt[rym posz;a grupa moich
koleg[w. Szed;em w dzie] uzbrojony w granaty i pistolet maszynowy oraz rewolwer. Oko;o po;udnia doszed;em
do osady po;o#onej w =rodku lasu. Wszed;em do domu, poprosi;em o chleb i mleko zaznaczaj'c #e nikomu nie
wolno wydala\ si/ z domu. Siedzia;em przy oknie na ;awce. Obok domu przechodzi; oddzia; partyzantki czerwonej.
Gospodarz zapyta; z jakiej jestem partyzantki odpowiedzia;em wymijaj'co podaj'c miejscowo=\. Na zapytanie
w kt[rym kierunku si/ udaj/, odpowiedzia;em odwrotn' do planowanej maszruty. Po wyj=ciu z domu uda;em si/
w kierunku zgodnie z udzielon' informacj'. P[-niej skr/ci;em lasem i uda;em si/ w kierunku drogi prowadz'cej
na Grodno. Na skraju lasu schowa;em w spr[chnia;ym pniaku bro] i amunicj/. W kilka godzin p[-niej by;em ju#
w Grodnie a nast/pnie uda;em si/ do Bia;egostoku. Od chwili schowania broni szed;em szos' a ligitymuj'cych
mnie przedstawicielom Armii Czerwonej podawa;em #e wracam do domu, gry# by;em wywieziony na roboty do
wschodnich teren[w. W Bia;ymstoku przenocowa;em a nast/pnego dnia uda;em si/ w kierunku Warszawy.
Szed;em jak najbli#ej wojsk frontowych, gdy# wiedzia;em #e jestem tutaj bezpieczny od NKWdzist[w, kt[rzy byli
troch/ dalej od linii frontowej. Tymczasem front zatrzyma; si/ d;u#szy czas na rzece Narwii. W tym czasie by;em
kilkakrotnie legitymowany i przechodzi;em rewizj/ przez oficer[w Armii Czerwonej. Oczywi=cie lepsze rzeczy
by;y mi zabrane. Od miejscowych ludzi dowiedzia;em si/ #e Rosjanie sforsowali przepraw/ przez Bug w okolicy
miejscowo=ci Granne i posuwaj' si/ na Bia;' Podlask/. Niezw;ocznie uda;em si/ do Granne i tam poprosi;em
jakiego= m;odzie]ca o zorganizowanie przewiezienia mnie na drug' stron/ Bugu, za co zaoferowa;em mu 10 dol.
w z;ocie. W p[; godziny p[#niej zosta;em otoczony przez patrol trzech ludzi, w tym dwuch oficer[w NKWD,
prawdopodobnie na skutek wsypy przez tego# cz;owieka, kt[rego chcia;em aby mnie zorganizowa; przepraw/
przez rzek/ Bug.
Zacz'; si/ okres przes;uchiwa] przez NKWD. Legitymowa;em si/ dotychczas dokumentem wystawionym
przez Armi/ Krajow' w Warszawie z piecz'tk' niemieck' #e jestem skierowany do Lidy jako specjalista mechanik
samolotowy. Dotychczas zatrzymuj'cy mnie rosyjscy #o;nierze i oficerowie nie reagowali na tre=\, gdy# nie znali
j/zyka niemieckiego i wystarczy;a im swastyka jako dokument. Natomiast pu;kownik NKWD do kt[rego zosta;em
odes;any przejrza; dok;adnie dokument i rzek; a to ty sukinsyn rabota; z germa]cami jako specjalista. W ten czas
niepotrzebnie zdradzi;em si/ #e dokument ten by; wystawiony przez Armi/ Krajow' dla wyjazdu na Wile]szczyzn/
. No tak nada gawory\. Oczywi=cie m[wi; do mnie juz grzecznie, ale przes;uchanie si/ przeci'ga;o. W mi/

dzyczasie stale by;em zamykany i pod stra#' silnie pilnowany wraz zatrzymanymi za ro#ne przest/pstwa lub
dezerterami armii czerwonej. W drugim dniu oficer pilnujacy mnie =ci'gn'; mnie moje buty oficerskie a w zamian
ofiarowa; mi olbrzymie buty brezentowe. Na uwag/ moj' #e s' za du#e powiedzia; niczewo s;omy dasz. Gdy
mnie nast/pnego dnia przes;uchiwa; pu;kownik powiedzia;> &czto wy zdzie;ali z waszymi sapahami@& A ja mu
powiedzia;em #e to ja nie zdzie;a; tylko wasz oficer dy#urny to zdzie;a;. Wezwa; go natychmiast i kaza; mu odda\
moje buty, kt[rych ju# nie mog;em ubra\ gdy# wyci'; usztywniki. Przez kolejne kilka dni odbywa;y si/ przes;uchania.
W mi/dzy czasie pokaza; mi Bieruta i Os[bk/ Morawskiego i pyta si/ mnie czy wiem kto to jest. Ja mu
odpowiedzia;em #e nie wiem. Pokaza; mi podobizn/ Miko;ajczyka a ten kto@ Nierozwa#nie powiedzia;em #e to
premier Miko;ajczyk. A to ty uznajesz tolko Londonsko prawitelstwo i to zadecydowa;o #e zosta;em wyznaczony
do wysy;ki najpierw do Brze=cia a potem do Rosji< chocia# ja podawa;em si/ tylko za kaprala a on obiecywa; mi
#e p[jd/ do wojska i tam zostan/ oficerem. Ze mn' znalaz;o si/ r[wnie# dw[ch m;odych Polak[w, tych jednak
skierowano do RKU do wojska Polskiego. Od siedz'cych ze mn' w ro#nych &ziemlankach& dowiedzia;em si/ #e
jestem w r/kach trybuna;u wojennego a na przes;uchiwania, kt[re odbywa;y si/ z regu;y noc' wyprowadzano
mnie pod stra#' dwuch #o;nierzy uzbrojonych a r/ce wi'zano mi drutem za kt[ry trzyma; mnie jeden z eskortuj'cych.
Najsmutniejszy okres z tego czasu przypominam sobie gdy ko;o Bia;ej Podlaskiej zwr[ci;em si/ do miejscowego
so;tysa o ofiarowanie mi jakiej= czapki gdy# mi w;osy zgolono i odczuwa;em ch;[d. So;tys spyta; si/ ruskich
#o;nierzy co ja jestem za jeden. Oni mu powiedzieli #e sukisyn rabota; z germa]cami. Pozostali to byli ruscy w
mundurach wojskowych. So;tys podszed; do szeregu i naplu; mi w twarz. :zy mi pociek;y po twarzy i powiedzia;em
na g;os wierzcie im tylko aby=cie nie znale-li si/ w takiej jak i ja sytuacji. W kilka dni p[-niej by;em ju# odwieziony
do Brze=cia nad Bugiem, gdzie znajdowa;a si/ ju# spora grupa oficer[w i #o;nierzy Armii Krajowej. By; to ju#
koniec sierpnia i pocz'tek wrze=nia 1944r. W obozie tym odbywa;y si/ dwa razy apele, rano i wiecz[r, gdzie
sprawdzano immiennie obecnych. Ja nale#a;em do grupy podoficerskiej. W tym czasie w obozie przebywa;
r[wny kolega z oddzia;u 1*ej Dywizji Pancernej ppor. Adam Krasinski r[wnie# skoczek. Kolega zapozna; mnie ze
swoimi bezpo=rednimi dow[dcami z Armii Krajowej miedzy innymi mjr. Tomasz Zan. Po pewnym czasie pobytu
w obozie w Brze=ciu nawi'zano kontakt ze stra#nikiem, kt[ry zobowi'za; si/ za zegarek wyprowadzi\ w nocy
jednego z naszej grupy. Ustalono po wsp[lnej naradzie #e kolega Kmie\ Adam p[jdzie poza oboz, nawi'#e
kontakt z Armi' Krajow' i przeka#e wiadomo=ci o aresztowaniu nas. Aby jednak ukry\ nieobecno=\ jednego z
oficer[w, kt[rych sprawdzali dok;adniej, ja zamieni;em swoje dokumenty a przej';em kolegi Adama Krasi]skiego,
kt[ry wyst/powa; w obozie pod nazwiskiem Kmie\ Adam Fr'cewicz. Przez jaki= czas udawa;o mi si/ odpowiadanie
przy odczytywaniu nazwiska za siebie i za koleg/ Adama. Wreszcie wysz;o na jaw gdy# doliczono si/ #e brak
jest jednego z podoficer[w. W nied;ugim okresie po ujawnieniu ucieczki zapakowano nas do wagon[w wi/
ziennych, ja z uwagi na przechodzenie w tym okresie zapalenia op;ucnej znalaz;em si/ w wagonie osobowym wi/
-niarka na g[rnej p[;ce. W tym to czasie spotka;em koleg/ skoczka Whitheada Alfreda, kt[ry wyst/powa; pod
nazwiskiem W[jcik Alfred. W przedziale w kt[rym wieziono nas na wsch[d odkryli=my szereg napis[w na =cianach
wagonu pisanych szk;em lub gwo-dziem lub o;[wkiem, gdy# by;y to te same wagony wi/zienne, kt[rymi wywo#ono
naszych oficer[w do Katynia. Przypominam sobie niekt[re z napis[w> wyprowadzaj' nas ma;ymi grupkami<
s;ycha\ niesamowite wrzaski i odg;osy oraz strza;y< wagony s' mocno obstawione przez stra#e i psy< szereg
kartek z opisami przywiezienia ich do Katynia< stoimy w Katyniu ju# kilka dni< nie dostajemy nic do jedzenia pr[cz
s;onych ryb i wody. Kartki znajdowa;y si/ w nieczyszczonych wentylatorach wraz z o=ciami z ryb. Cz/sc tych
kartek jak r[wnie# odpis[w ze =cian spisa; na kartce kolega skoczek Alfred Whithead i zrobi; odpowiednie
pomieszczenie w obcasie jego buta. Wiem do czasu odjazdu z ZSRR liczne rewizje, zwane obiskami, nie ujawni;y
schowanych dokument[w. Jakie# by;o nasze zdziwienie gdy pewnego dnia pa-dziernika 1944 stan/li=my na
stacji kolejowej Katy]. Gdy poci'g sta;, byli=my przekonani #e spotka nas los naszych poprzednik[w z 1939r.
Poci'g jednak ruszy; dalej na wsch[d w kierunku Moskwy, skr/caj'c p[-niej na po;udnie. Dotarli=my wreszcie
do obozu do Razania. Byli=my tam umieszczeni razem z je]cami niemieckimi. W obozie tym przebywali=my
kilka miesiecy. Ja znalaz;em si/ na sali w grupie oko;o 25 oficer[w. Na sali tej by; r[wnie# skoczek Whithead
Alfred oraz skoczek II Korpusu mjr. Tarnawski (Trondowski@) oraz mjr.Tomasz Zan. W okresie tym zosta;a
zorganizowana sze=cio dniowa g;od[wka. Zostali wybrani nasi przedstawiciele do rozm[w z w;adzami sowieckimi,
kt[rzy mieli w imieniu pozosta;ych #'da\ od w;adz> 1. Nie trzymania nas razem z je]cami niemieckimi. 2. Udost/
pienia nam mo#liwosci w kontaktowaniu si/ z w;adzami polskimi (ambasada polska). 3. Zezwolenie na
korespondencje z rodzinami w kraju. 4. Poprawa na odcinku #ywienia.
NKWD z miejsca aresztowa;o naszych przedstawicieli, tak #e niekt[rzy z nich, w tym mjr.Trondowski dopiero
8*ego dnia przesta; w wi/zieniu g;odowa\. Niemniej nie wypuszczono go do obozu, wys;ano go podobno na
leczenie psychiatryczne, chocia# by; to m/szczyzna okaza;ego zdrowia i nie dawa; #adnych objaw[w chorobowych.
W okresie g;od[wki ustalili=my #e z naszego pokoju, rozmowy nasze krytyczne lub wrogie do w;adz sowieckich
zostawa;y przekazywane do NKWD. Drog' odpowiednich chwyt[w ustalili=my bezspornie #e donosicielem trudni;

si/ mjr. Tomasz Zan. W 1945r. przeniesiono nas do innego obozu do Diagelewa obok Razania. Tam nie
umieszczono Niemc[w. Podzielono nas na kompanie, osobno oficerskie, osobno #o;nierskie. Do obozu tego po
pewnym czasie przywieziono r[wnie# grupy koleg[w aresztowanych z Wile]szczyzny a przebywajacych w Ka;udze.
Drugim transportem przys;ano znowu oficer[w z wojew[dztwa lwowskiego. Codziennie rano i wieczorem odbywa;o
si/ sprawdzanie obecno=ci. Szeregowi i podoficerowie wychodzili do pracy poza drutami i od czasu do czasu
mogli przywie=\ w ukryciu troch/ jarzyn, zbo#a lub tytoniu. Przy wej=ciu do obozu byli rewisowani, jednak nie
zbyt dok;adnie. Oficer[w za druty nie puszczali gdy# by;y przypadki ucieczek z pracy. Plag' siedzenia opr[cz
niewystarczaj'cego wy#ywienia by;y ogromne ilo=ci pluskiew, oraz bezczynno=c i brak ksi'#ek, bo wszystkie
zosta;y przy rewizjach zabrane. Od czasu do czasu otrzymywali=my miejscowe gazety, kt[re znaj'cy j/zyk
rosyjski t;umaczyli od deski do deski. By;o szereg specjalist[w, kt[rzy z tektury wyrabiali karty bryd#owe, lecz
trzeba je by;o dobrze ukrywa\ by nie zosta;y zabrane w czasie okresowych rewizyj. Wy#ywienie by;o coraz
gorsze. Cz/=ciowo przydzia;y by;y rozkradane przez komend/ rosyjsk' obozu. Najci/#szy okres nasta; po
wstrzymaniu dostaw ameryka]skich z tytu;u &lend*lease&. Pami/tam #e byli=my #ywieni, nazywa;o si/ to szczaw
zupa i szczaw na g/sto. By;a to faktycznie trawa koszona na l'ce gdzie 25% mog;o by\ szczawiu. Przez okres
nast/pnych dwuch miesi/cy #ywiono nas czyst' gotowan' przenic', kt[ra przechodzi;a przez #o;'dek w ca;o=ci
i mo#na by;o to zobaczy\ w obozowych latrynach. W roku 1947 wcze=niejsze mrozy nie zezwoli;y na wykopanie
z Sowchozu ziemniak[w, tak #e nasi #o;nierze chodzili z kilofami i wykopywali ziemniaki z du#ymi bry;ami ziemi
i takie zamar#ni/te zwieziono do obozu. Ziemniakami tymi przemar#ni/tymi a nastepnie =mierdz'cymi na wskutek
przebywania w cieplejszym miejscu #ywiono nas tygodniami. Na sali gdzie zjadali=my obiady nie mo#na by;o
wysiedzie\. Podstaw' po#ywienia by;o szczy, to znaczy kapu=niak, do kt[rego wrzucano suszon' ryb/. Jeden
z koleg[w zrobi; gablotk/ i posiada; w niej ponad 70 r[#nych okaz[w w;'czaj'c to myszy, #aby, d#ownice,
nietoperze. Ja osobi=cie przesta;em jada\ wog[le kapu=niak, gdy przy naszym stole z wazy chochla na talerz
wylano ugotowanego szczura. Zdarza;o si/ r[wnie# #e czasem brak;o chleba, gdy transport nawali;, chleb by; to
czarna masa, chyba posiada;a wszystko pr[cz m'ki, najwi/kszy procent wodny. Tego chleba otrzymywali=my
300 gram[w. Dwa razy zamienia;em si/ ze swoimi znajomymi, aby zobaczy\ co dzieje si/ za drutami. Oczywi=cie
gdy wracali=my z pracy widzia;em grup/ niewiast kt[ra podesz;a do wracaj'cego oddzia;u je]c[w niemieckich z
pracy &Fryc predajcie chleb&. Sprzeda# odbywa;a si/ przez wymian/ przewa#nie chleba na cebul/ i tyto] machork/
. A potem widzia;em scen/ b[jki mi/dzy tymi niewiastami o chleb, kt[ry by mnie przez gard;o nie przeszed;, gdy#
Niemcy w niewoli byli mocno za;amani i brudni. Kiedy= podszed; do mnie jaki= staruszek i powiada mi> &to wy ju#
szcze=liwi bo jeste=cie oswobodzeni wolni no ale kiedy my, tu westchn';, kto nas oswobodzi@& Odpowiedzia;em
mu przecie# jeste=cie zwyci/#cami i wolni. A on odpowiedzia; nie * a kto nas oswobodzi od NKWD. W mowie za=
wyczu;em g;/bok' nienawi=\.
Gdy premier angielski Winston Churchill wyg;osi; pami'tkow' mow/ wzywaj'c' do u#ycia na ZSRR bomby
atomowej, Rosjanie politrucy zrobili nam mas[wk/, odczytuj'c nam odg;osy prasy radzickiej, pot/piaj'ce jak si/
wyra#ano pod#egacza do wojny. Na zako]czenie mitingu zlecono zrobi\ apel do prez. Bieruta, pot/piaj'cy
premiera angielskiego Chuchill. Grupa tak zwanych demokrat[w zacz/;a zbiera\ podpisy pod apelem. Gdy
odm[wi;em z;o#enia podpisu nast/pnego dnia zosta;em wezwany na przes;uchanie do NKWD. Kmie\ Adam ty
nie podpisa; apele do prez. Bieruta pot/piaj'cego pod#egacza wojennego Churchilla. Ja odpowiedzia;em
stanowczo, zm/czony ju# pobytem w obozie, #e tylko Churchill mo#e mnie wybawi\ z obozu rosyjskiego. Na
wskutek tej odpowiedzi zosta;em skazany do karceru na 7 dni. By;a to ziemianka na terenie wi/zienia obozowego,
polega;a ona na siedzeniu w ziemi ze zmniejszon' do po;owy racj' chleba oraz jednorazowym posi;kiem zupy
wody. Siedzia; w tym czasie r[wnie# m;ody Rosjanin w mundurze #o;nierza zachodniego. Po trzech dniach
siedzenia m;ody Rosjanin zwraca si/ do mnie> &mnie was #al&. Ja mu odpowiedzia;em dlaczego, przecie# i ty
siedzisz tak jak i ja. A on powiada nie, #e jemu powinni jeszcze codziennie 25 la\ na pewn' cz/=\ cia;a za to #e
uwierzy; s;owom agitator[w, kt[rzy obiecywali wszystkim amnesti/ i prac/, gdy# ojczyzna potrzebuje r'k do
pracy. A on syn p;k. bia;ogwardziskiego razem z ojcem i matk' powr[ci; do Rosji. Ojca w ciagu jednego miesi'ca
rozstrzelali a on z matk' siedzi w obozie. Ja wyjecha;em z tego obozu w roku 1947, a on jeszcze przebywa; jako
wi/zie]. Po obozie cz/sto kr'#y;y wie=ci tak zwane parole, najcz/=ciej nie prawdziwe dotycz'ce wyjazdu do
kraju. Zdarzy;y si/ trzy pr[by ucieczki, dwie sko]czy;y si/ schwytaniem uciekinier[w. W jednym przypadku
uciekinier zosta; zastrzelony na oczach obozu przy drutach obozowych przez przeprowadzaj'cego go #o;nierza.
W drugim wypadku grupa czterech w tem zakonnik ze Lwowa zostali ztorturowani i osadzeni w wiezieniu. Zaledwie
jeden by; przypadek udanej ucieczki kpt.Mickunasa. Ucieczka ta podtrzymywa;a nas na duchu, by\ mo#e #e
wreszcie kraj dowie si/ o naszym pobycie w obozie, gdy# pisa\ nam do kraju nie by;o wolno. Nie by;o pewno=ci
czy listy wys;ane przez #o;nierzy poza drutami dochodzi;y do kraju, bo nikt z kraju listu nie otrzymywa;.
W roku 1947 zosta;em aresztowany przez NKWD. Siedzia;em samotny w celi. Okna zabite blach', a tylko

g[r' by; widok w'ski na niebo. Cela 10 stop d;uga i 4*1^2 szeroka. Wyposa#enie, jedna prycza drewniana i jedna
#ar[wka. W drzwiach celi judasz (przeziernik), przez kt[ry wartownik sprawdza; czy nie po;o#y;em si/ w dzie] na
pryczy, bo regulamin wi/zienny nie zezwala; na po;o#enie si/ w dzie]. A nocami odbywa;y si/ d;ugie przes;uchania
a zaczyna;y si/ ko;o godziny 23*ej, gdy uk;ada;em si/ do snu. Wchodzi; bojec i powiada; &dawaj na wapros& i
prowadzi; mnie do jakiego= pokoju NKWD. Wpycha; do pokoju i wycofywa; si/. Siedz'cy za biurkiem NKWdzista
cz/sto wog[le nie zwraca; uwagi #e kto= wszed;, lub czasem kaza; zaczeka\ i co= sobie pisa;. Po zadaniu pyta]
zdawkowych, jak familia, gdzie si/ rodzi;, po co lub po co= przyjecha; do Rosji, kaza; i=\ spa\. Lecz wiadomo by;o
#e przyjdzie za chwil/ znowu bojec, bo trzeba b/dzie uzupe;ni\ jeszcze jakim= g;upim pytaniem poprzednie
wezwanie i znowu cisza. Takie przes;uchania ko]czy;y si/ z regu;y nad ranem. Gdy si/ rozwidnia;o wtenczas
NKWdzista pakowa; si/ a cz;owiekowi powiada; &idej oddycha\&. Rano i wieczorem wartownik wyprowadza; do
latryny na opr[#nienie, zreszt' zbytecznie bo wystarczy;oby raz na trzy dni. Siedzenie w pojedynk/ w celi
przeci'ga;o si/ ju# pi'ty miesi'c. Wybitn' pomoc w tym czasie okaza; mi kolega skoczek Alfred Whithead, kt[ry
zorganizowa; z drutu pu;k/ mi/dzy okienkami (sedesy) w latrynie, na kt[rej rankiem co kilka dni otrzymywa;em
paczk/ zawini/t' w cerat/ a wieczorem zwraca;em opakowanie. Robi'c gimnastyk/ w niezbyt dalekiej odleg;o=ci,
gdy mnie prowadzi; wartownik, on wy=piewywa; po angielsku o tej skrytce. +piewa; po angielsku aby kapusie nie
donie=li ruskim. Przesy;ek takich otrzyma;em kilkana=cie, otrzyma;em r[wnie# ksi'#k/ Konrada Walenroda,
kt[rej tre=\ nauczy;em si/ na pami/\. Jakim sposobem stra#nik odnalaz; skrytk/ nie wiem. Lecz gdy nie w;o#y;
opakowania Alfred znowu przybieg; i pyta; dlaczego nie odda;em opakowania, oczywi=cie mog;em r/k' da\ znak
przecz'cy #e nie otrzyma;em. Zrozumia; wszystko, nast/pnego dnia s;ysza;em jak paskudnie wartownik przeklina;
po otwarciu przesy;ki. W sz[stym miesi'cu na jednym z przes;ucha] NKWdzista po zadaniu mi znowu g;upich
pyta] otrzyma; odemnie nie lepsze. Wtenczas zerwa; si/ i chcia; mnie uderzy\, zosta;em wyprowadzony z
r[wnowagi i zwr[ci;em si/ do NKWdzisty ze s;owami do=\ nie cenzurowanymi> ja z t'd nie wyjd/ ale ty te# nie
wyjdzesz bo ci/ udusz/, a wiedzia; #e b/d'c skoczkiem by;em kiedy= szkolony w dziudo. NKWdzi=ci w wi/zieniu
nie posiadaj' przy sobie broni przybocznej, zacz'; ucieka\ pod st[; na st[;, a kiedy widzia; #e ju# troch/ si/ zm/
czy;em, prosi; o przebaczenie i przyrzek;, #e mnie zwolni z wiezienia ale abym nikomu nie m[wi; o tym zaj=ciu.
S;owa dotrzyma; i w ciagu tygodnia by;em ju# w obozie. Ale niestety nie na d;ugo, bo znowu inny mnie wezwa; na
przes;uchanie i zamkn'; o ile pami/tam by;a to ta sama cela. Znowu przes;uchania, a# po kilku tygodniach
zacz'; ujawnia\ r'bka tajemnicy o co mu w;a=ciwie chodzi;o, a wi/c okres pobytu w partyzantce na Wile]szczyznie.
Po spisaniu tego wszystkiego wr[ci; znowu od pocz'tku jak wasza familia@ Oczywi=cie odpowiedzia;em bez
zaj'kni/cia Kmie\ Adam Fr'ncewicz. A on mi na to nie gawoncie hujowinki wy nie Kmie\ Adam Francewicz. Ja
upieram si/ #e Kmie\. Wezwa; wartownika i kaza; przyprowadzi\ jego. By; to mjr. Tomasz Zan, chcia; si/ wita\
ze mn', wyci'gn'; r/k/, krzykn';em won kanalio. NKWDzista zwr[ci; mi uwag/> jak wy si/ obraszczajecie do
swego prze;o#onego. Ja odpowiedzia;em #e to nie m[j prze;o#ony a =winia. Zwr[ci; si/ nast/pnie do T. Zana jak
ja si/ nazywam. Oczywi=cie nie zna; mojego nazwiska, lecz powiedzia; #e nie nazywam si/ Kmie\ Adam bo
Kmie\ uciek; z obozu z Brze=cia. Kiedy zwr[ci;em si/ do NKWDzisty #e mu powiem, kaza; opu=ci\ pok[j majorowi,
kt[ry znowu wyci'gn'; r/k/ na po#egnanie, lecz otrzyma; spojrzenie pe;ne pogardy. Potym wypadku po kilkunastu
dniach zosta;em zwolniony z wi/zienia i wr[ci;em do obozu. W tym czasie dowiedzia;em si/ #e mjr. T. Zan wraz
z grup' szeregowych pojecha; do Kraju.
Tymczasem na skutek siedzenia w obozie a nast/pnie w wi/zieniu stan zdrowia bardzo si/ pogorszy;.
Pierwszym objawem by;a utrata mo#liwo=ci rozr[#niania kolor[w co stwierdzili koledzy graj'c ze mn' w bryd#a.
Lecz nie tylko nie rozr[#nia;em kolor[w widzia;em czasem waleta jako kr[la lub naodwr[t. Po pewnym czasie do
godziny 10*ej rano czu;em si/ dobrze lecz potem stawa;em si/ bezradny i co mi zlecono robi\, robi;em ale
czu;em silne os;abienie i brak w;asnej woli. Skierowano mnie do szpitala obozowego. Mia;em w tym czasie sta;'
temperatur/ powy#ej 39 do 40 stopni. Zacz/to mnie leczy\ na malari/ lecz to nie by;a malaria. Otrzymywa;em
mas/ zastrzyk[w z glukozy. Zrobiono mnie punkcj/ rdzenia kregos;upa. Leczy; mnie z lekarzy polskich Paczkowski.
Z uwagi na nie poprawianie si/ mego stanu skierowano mnie do szpitala w Razania. Szcz/=liw' okoliczno=ci'
by;o dla mnie spotkanie lekarza Niemca, kt[ry mnie leczy;, a kt[ry czu; si/ wi/cej Francuzem ni# Niemcem i
pochodzi; z Frankfurtu nad Menem. On zaj'; si/ troskliwie moj' osob'. Za;o#y; mi sond/ przez nos i #o;'dek i
cztery razy dziennie otrzymywa;em strzykawki z jedzeniem p;ynnym, gdy# #o;'dek m[j nie przyjmowa; ju# wogule
pokarm[w. Godzinami przesiadywa; przy mnie i rozmawia; ze mn' po francusku bo ja tylko jeden zna;em
mo#liwie ten j/zyk. Kt[rego= dnia przysz;a wizytacja naczelnego lekarza rosyjskiego. Lekarz skoro zaznajomi;
pu;kownika rosyjskiego z moj' chorob' on na g;os powiedzia;> &Na czto jego rusza\, on tak podechniot&. ~a;owa;em
bardzo #e nie mog;em wsta\ i kopn'\ go w pewn' cz/=\ cia;a bo wa#y;em wtenczas zaledwie 34.5 kg i nie
mia;em si;y mokrym r/cznikiem wytrze\ sobie twarzy. W tym czasie skorzysta;em z uprzejmo=ci m;odego skoczka
niemieckiego, kt[ry na skutek siedzenia i przes;ucha] przez NKWD (posiada; krzy# #elazny) by; prawie na ;o#u
=mierci, da; mi swoj' kartk/ Krieggefangene Emil Bretz i jego kartk/ z jego nazwiskiem i Nr. oraz sterotypowym

jestem zdrowy i dobrze si/ ju# powodzi, spodziewam si/ niebawem wr[ci\ do domu, podpisa;em dein &Furtas&.
By; to przydomek kt[ry w domu u#ywa;em. Wys;a;em do siostry najm;odszej i to by;a pierwsza wiadomo=\ w
domu #e #yj/. Kartk/ t' potem otrzyma;em na pami'tk/ od siostry. Po sze=ciu tygodniach leczenia lekarz
zacz'; mnie karmi\ ;y#eczk' ma;', otrzymywa;em herbat/. Widzia;em u swego lekarza wielk' rado=\> jest
dobrze bo #o;'dek chwyci;, nie zwraca jak pierwotnie i zaczyna pracowa\. Lecz po kilku dniach znowu zmartwiony
moj' wysok' temperatur' oznajmi; #e musi wyj'\ sond/, gdy# prawdopodobnie kwasy #o;'dkowe prze#ar;y
rurk/ gumow' i nast/puje zatrucie. Po wyj/ciu sondy ogl'dno; j' * by;a ca;', ja za= poczu;em drapanie w gardle.
Gdy mu o tym powiedzia;em, stwierdzi; #e mam angin/. Sondy mi nie za;o#y; a karmiony by;em ;y#eczk'.
Otrzymywa;em tak zwany Kuchwunszt, to jest co #ycz/ sobie zje=\. Z tamt'd zosta;em wys;any do szpitala ko;o
Moskwy. Tam znajdowali si/ Niemcy, Wegrzy a nawet Hiszpanie oraz du#a grupa m;odych dziewcz't z Prus
Wschodnich, du#o z nich m[wi;o po polsku, by;y leczone na choroby weneryczne i innych urazy.
W 1948 roku wr[ci;em do obozu w Diagelewie. W dniu =w. Piotra i Paw;a odby;a si/ Msza +wieta wczesnym
rankiem, gdy# w;adze obozowe zezwoli;y na odprawienie mszy przed p[j=ciem #o;nierzy do pracy. Po uko]czonej
mszy polowej odprawionej przez kapelana Piotrowskiego, od=piewano pie=] &Bo#e Co= Polsk/& i rozeszli si/
wszyscy do barak[w. Na odg;os gongu wyzywaj'cego na =niadanie zareagowa;a zaledwie garstka * pozostali
postanowili przyst'pi\ do jednej z ostatnich g;od[wek na znak protestu przeciwko przetrzymywaniu nas w obozie,
braku ;'czno=ci z w;adzami Polski oraz mo#liwo=ci' prowadzenia z najbli#szymi w kraju korespondencji oraz z;e
wy#ywienie. Drugiego dnia w;adze obozowe dostarczy;y do obozu mi/so (przewa#nie g;owy z kr[w) gdy#
spodziewano si/ wizytacji ze strony swoich w;adz zwierzchnich. Na obiad uda;a si/ grupa oko;o 40 ludzi, na stan
ponad 4000 ludzi. Grupa ta zatru;a si/ jadem kie;basianym, cz/=\ z nich zmar;a a pozostali w ogromnych b[lach
zostali przewiezieni do rosyjskich szpitali celem przeprowadzenia sond i p;uka] #o;'dk[w. Czwartego dnia rozpocz/
to dokarmianie sztuczne. Na skutek tego przymusowego karmienia zgin'l general Marcin z okr/gu Lubelskiego.
W czasie karmienia przerwano mu #y;y. W czasie g;od[wki w;adze inspekcyjne przyrzek;y nam #e po przerwaniu
g;od[wki i poprawieniu swego stanu fizycznego #e wypuszcz' nas do kraju. Przyrzeczenia tego cz/=ciowo
dotrzymali. Ob[z w ci'gu miesi'ca zosta; zlikwidowany i przeniesiono nas na p[;noc do Moskwy, gdzie w
specjalnym obozie rozdzielczym zatrzymano gro ludzi a stamt'd wysy;ano ich do kraju. Ja za= znalaz;em si/ w
grupie oko;o 200 ludzi gdzie wys;ali nas jeszcze dalej na p[;noc poza Nowogrodskaja ob;a=\. Tam umieszczono
nas w specjalnym obozie gdzie warunki by;y ju# znacznie lepsze #ywno=ciowo. Odbywa;y si/ rozrywki kulturalne,
kina, odczyty, mecze pi;ki no#nej. Ob[z ten jednak pilnowali uzbrojeni je]cy niemieccy.
Wreszcie w pa-dzierniku 1948r. nadszed; dzie] wyjazdu. Przeprowadzono rewizje i za;adowano nas do
poci'gu. Pozostawiono z naszej grupy jeszcze oko;o 30 przewa#nie z grupy Lwowskiej. Stra# by;a ju# nie du#a
i wyczuwa;o si/ ju# ;agodne traktowanie. Jechali=my przez Moskw/ a potem znowu przez Katy] do Brze=cia nad
Bugiem. Tam spotka;em ju# mocno zchorowanego p;k. Adama Szyd;owskiego, by; on na ci/#kich robotach
podziemnych, z kt[rych zaledwie oko;o 30% stanu wr[ci;o jeszcze #ywych do Kraju. Po kilku dniach pobytu w
obozie zostali=my odwiezieni do Bia;ej Podlaskiej, gdzie przej/;y nas w;adze polskie. Ka#demu zrobiono zdj/cie
wraz z Nr. ewidencyjnym, dano na zmian/ po jednej koszuli oraz dostarczono ciep;ej strawy. Po za;atwieniu
formano=ci ewidencyjnej, ka#dy m[g; wraca\ do swoich najbli#szych. Do Warszawy udali=my si/ wieksz' grup'.
Pojecha;em do Warszawy z my=l' #e znajd/ swoj' narzeczon'. Wraz z najlepszym koleg' Mirkiem Ku-nickim
udali=my si/ na ulic/ Ogrodow'. Niestety z calej ulicy pozosta;y tylko drobne fragmenty szkielet[w mur[w.
Nast/pnie udali=my si/ na Mokot[w gdzie mieszka; stryj narzeczonej Cholewi]ski. Niestety i tam #adnych =lad[w
z dawnych mieszka]c[w nie odnalaz;em. Kolega Mirek postanowi; odwie=\ mnie do Wadowic, w moje strony
rodzinne. Lecz i tu spotka;o mnie zw'tpienie, gdy# z poci'gu winien by; zobaczy\ dom rodzinny, szko;/ w
Gorzeniu Dolnym, szko;y ani s'siednich dom[w nie zobaczy;em. Widzia;em zafrasowan' min/ kolegi, gdy# on
r[wnie# ponad cztery lata przebywa; w obozie i nie mia; #adnej wiadomo=ci o swojej rodzinie. Mnie odwi[z; do
Wadowic, gdy# w tym czasie by;em jeszcze rekonwalentem i mog;em wa#yc nie wi/cej ni# 45 kg. Przechodz'cego
obok mieszka]ca zapyta;em czy w Wadowicach znajduje si/ ksi'dz proboszcz Prochownik. Odpowiedotrzyma;em pozytywn'. Prosi;em koleg/ aby mnie dostarczy; na plebani/ a tam mn' si/ ju# zaopiekuje ksi'dz
proboszcz, kt[ry w okresie przedwojennym uczy; w szkole religii, gdzie m[j ojciec by; kierownikiem. Po przybyciu
na plebani/ dowiedzia;em si/ #e ksi/dza proboszcza chwilowo nie ma, podzi/kowa;em wobec tego koledze za
jego trosk/ o moj' osob/ i po#egna;em aby m[g; si/ uda\ w swoje strony rodzinne do swoich najbli#szych do
Cz/stochowy. Po pewnym czasie ksi'dz proboszcz na moje pozdrowienie, Niech bedzie pochwalony Jezus
Chrystus, spogl'dn'; na mnie i odpowiedzial> &Na wieki wiek[w amen, co sobie dziadku #yczycie&. Mia;em wtedy
lat 29. Odpowiedzia;em czy ksi'dz proboszcz nie poznaje mnie, jestem Nowobilski. A kt[ry, bo wielu ju# z was
nie #yje i ojciec w czasie odwetu Niemc[w r[wnie# zgin';. Zadzwoni; do gimnazjum do ksi/dza profesora czy
moja najm;odsza siostra Jadzia jeszcze nie chodzi do gimnazjum, lecz by; to ju# pa-dziernik 1948r. a siostra

sko]czy;a szkol/ do wakacji. W tym czasie furmanka przywioz;a ksi/dza wikarego z Gorzenia. Ksi'dz proboszcz
uradowany zawiadomi; mnie #e furmanka mo#e mnie odwie=\ do brata Janka kt[ry uczy w Gorzeniu Dolnym
gdzie r[wnie# mieszka moja mama. Gdy jecha;em na furmance b/d'c nie daleko domu, spotka;em po prawie 10
latach m;odszego o trzy lata brata. Nie by;em pewny czy to on, ale zatrzyma;em go pytaj'c> Jasiek@ A on na to
no Jasiek mi na imi/. A czy nie poznajesz mnie, a on nie. Tadek jestem. Przywita; si/ ze mn' i przeprasza; #e
nie mo#e ze mn' wr[ci\ domu, gdy# musi i=\ do inspektoratu szkolnego na konferencj/, ale w domu jest mama.
Po zej=ciu z furmanki od miejscowych ludzi, pracuj'cych przy pi;owaniu drewna, dowiedzia;em si/ #e mama
posz;a do lasu na spacer. Usiad;em na schodach kamiennych i czeka;em. Gdy mama wr[ci;a w bramie
przestraszy;a si/ czy zamkni/te mieszkanie, gdy# jaki= #ebrak siedzi na schodach. Pierwsze wra#enia matki o
kt[rych mi p[-niej opowiada;a. Ja nie rusza;em si/ a patrzy;em w oczy matki na trzy kroki przedemn' mama
pozna;a mnie po oczach. Po kilku dniach zje#d#ali si/ #yj'cy jeszcze bracia i siostry aby zobaczy\ si/ z bratem
#o;nierzem tu;aczem. Ja za= dope;ni;em nakazanego mi w Bia;ej Podlaskiej obowi'zku zameldowania si/ w
powiatowym urz/dzie bezpiecze]stwa oraz RKU. W tym czasie przebywa;em prawie stale w domu, gdy# stan
mego zdrowia jeszcze nie by; najlepszy. W czasie miesi/cznego pobytu w domu zosta;em wezwany do Urz/du
Bezpiecze]stwa, gdzie zwr[cono mi uwag/ #e siej/ wrog' propagand/ wobec Zwi'zku Radzieckiego. Zapewni;em
ich #e nie chodz/ nigdzie gdy# nie mam si;y, a w domu te# przychodz'cymi w odwiedziny znajomymi te# nie
rozmawiam na ten temat jak mi by;o w ZSSR, gdy# nikt by mi nie uwierzy; gdybym powiedzia; #e dobrze, gdy#
sam m[j widok =wiadczy; o czym innym. Dowiedzia;em si/ jednak #e przyczyn' tej wizyty by;a lekcja o Polsce
wsp[;czesnej w gimnazjum w Wadowicach, gdzie kt[ra= z uczenic zapyta;a wyk;adaj'cego profesora o wojsku
polskim, dlaczego w wojsku polskim s' oficerowie radzieccy. Profesor odpowiedzia; #e przecie# oficerowie
polscy zostali we Francji i w Anglii. Wtenczas uczenica nadmieni;a #e miesi'c temu wr[ci; oficer polski z Rosji.
Wyja=nie] dalszych profesor nie udzieli; ale zawiadomi; UB o powy#szym. Ci znowu z kolei o=wiadczyli mi #e
je#eli bed/ co= z;ego m[wi; na temat pobytu w Rosji to drugim razem ju# nie wr[c/ do domu. Nie omieszka;em
przedm[wcy powiedzie\ #e kiedy= bed'c na zachodzie s;ysza;em jak opowiadali #o;nierze co przeszli w Rosji.
Ja jednak nie wierzy;em, boj/ si/ #e gdybym ja opowiada;, te# ludzie by mi nie uwierzyli. Nied;ugo potem
wyjecha;em z bratem W;adkiem na zach[d do Dusznik, gdzie brat pracowa; jako le=niczy las[w miejskich, gdzie
przez sze=\ tygodni by;em na kuracji. W grudniu 1948 r. za namow' brata uda;em si/ do zarz'du Las[w
Pa]stwowych we Wroc;awiu, aby zg;osi\ si/ do pracy w lasach do kancelarii lub aby mnie wys;ali na kurs le=niczych
terenowych. W tym okresie ziemie zachodnie odczuwa;y powa#ne braki pracownik[w biurowych i terenowych.
Od roku 1938 do powo;ania mnie w lipcu 1939 r. pracowa;em w Nadle=nictwie Rzepichu w Krywo#y. Gdy
kierownik kadr zarz'du Las[w Pa]stwowych we Wroc;awiu zaznajomi; si/ z moim #yciorysem, o=wiadczy; takich
nam nie potrzeba i do pracy nie zosta;em przyj/ty.
Wr[ci;em do Wadowic. Dowiedzia;em si/ #e Urz'd Skarbowy w Wadowicach potrzebuje pracownika< zg;osi;em
si/. W ci'gu dwuch tygodni zosta;em zawiadomiony o przyj/ciu mnie do pracy. Przydzielono mnie do dzia;u
finansowego podatek od uposa#e]. Po trzech miesi'cach przeniesiono mnie do dzia;u domiar[w i wymiar[w na
miasto Wadowice, gdzie pracowa;em jako si;a pomocnicza odpowiedzialnego referenta. Po up;ywie miesi'ca
mojego szefa odkomendarowano na trzy miesi/czny kurs kierownik[w Urz/du Skarbowego a ja zosta;em
wyznaczony do prowadzenia tego# referatu. W owym czasie dzia;a;y r[wnomiernie z Urz/dem Skarbowym
Obywatelskie Komisje Podatkowe, kt[rych zadaniem by;o przeprowadzanie rewizji i robienie odpowiednich
wniosk[w podatkowych. By; to okres nagonki na prywatn' incjatyw/. W tym czasie musia;em robi\ domiary dla
swoich najbli#szych koleg[w a nawet dobroczy]c[w wzgl/dem mojej rodziny z okresu wojny. Przypominam
sobie fakt kiedy pe;ni'cy obowiazki Naczelnika Urz/du zleci; mi przeprowadzi\ kontrol/ w sklepie korzennym ob.
Rzyckiego. Kontrola moja nie wykaza;a #adnych niezgodno=ci z obowi'zuj'cymi przepisami. Niemniej naczelnik
poleci; mi zrobienie domiaru i to powa#nego, podaj'c spos[b uzasadnienia, #e sklep le#y w punkcie dobrym i w
por[wnaniu ze sklepem tej samej bran#y te# w rynku winien osi'ga\ trzy razy wi/ksze obroty w zwi'zku z czym
ksi'#ka podatkowa uznaje si/ jako nierzetelna tu nast/puje wyliczenie domiarowe od przybli#enia ustalonego w
spos[b powy#szy nie realnego obrotu przy zwi/kszonych stawkach o 50%. Z tym sposobem pracy nie mog;em
si/ pogodzi\ i wnios;em pro=b/ do Izby Skarbowej o zwolnienie mnie z pracy w przy=pieszonym terminie, gdy#
poda;em #e proponowana jest mi praca w ksi/gowosci w MHD Sklep Tekstylny z lepszym wynagrodzeniem,
gdzie ju# zreszt' od miesi'ca pracowa;em na p[;etacie po godzinach pracy w Urzedzie Skarbowym. Wtedy te#
zar/czy;em si/ z p[-niejsz' moj' ma;#onk'. Na wskutek nie dotrzymania umowy za p;acenie mi za godziny
nadliczbowe przez kierownika sklepu, przy nadarzaj'cej si/ okazji zwolni;em si/ z pracy w MHD i przenios;em si/
do Wsp[lnoty Pracy. Sklep wielobran#owy na stanowisko kasjera. Zarobek w tym sklepie otrzyma;em prawie
100% lepszy ni# w Urz/dzie Skarbowym.
W roku 1949 o#eni;em si/ w okresie Wielkanocy. Z pracy mojej moje kierownictwo by;o zadowolone tak #e po

roku pracy otrzyma;em dyplom przodownika pracy. W okresie lata 1949 roku zorietowa;em si/ #e jestem =ledzony
przez UB. Kt[rego= dnia otrzyma;em telefon, #e mam si/ uda\ na odpraw/ kasjer[w Sp[lnoty do Krakowa,
podano mi przy tem ulic/ i numer domu. Zaintrygowa;o mnie to, gdy# nasze w;adze Zarz'd Sp[;dzielni mie=ci;
si/ w Bielsku*Bia;ej. Wzi';em ksi'#k/ telefoniczn' i odnalaz;em pod wskazanym uprzednio adresem sklep
warzywny. Zadzwoni;em pod numer tego# sklepu i zapyta;em czy jest tam jaka= odprawa< otrzyma;em odpowiedprzecz'c'. Z spostrze#eniem moim zaznajomi;em kierownika sklepu i o=wiadczy;em mu #e na polecon' mi
narad/ nie pojad/, na co on wyrazi; zgod/. Nast/pnego dnia spostrzeg;em jednego z pracownik[w UB, kt[ry
sprawdza; moj' obecno=\ w sklepie. Za kilka dni otrzyma;em znowu zawiadomienie #e mam si/ zg;osi\ na
narad/ w Bielsku*Bia;ej. Po uzgodnieniu z kierownikiem sklepu na narad/ pojecha; m[j zast/pca Felek, dalszy
krewny, kt[rego zaznajomi;em z moimi spostrze#eniami. Nastepnego dnia uda; si/ na stacj/ kolejow'. Stacja
by;a obstawiona, a nast/pnie by; sprawdzany, bez legitymowania os[b, ka#dy wagon. Przy wyj=ciu na miasto
znowu dwuch typ[w sta;o i przygl'da;o si/ intensywnie ka#dej wychodz'cej osobie. W Bielsku Filek zd'#y;
wpa=\ do rodziny i przebra; si/ ubieraj'c inne palto i kapelusz. Gdy wszed; do sekretariatu sp[;dzielni i zd'#y; si/
zapyta\ o narad/, spostrzeg; na twarzy pytaj'cej osoby wielkie zdziwienie. W tym momencie wesz;o dwuch
cywili i pytaj'c si/ czy przyjecha; ten go=\ z Wadowic. Filek natychmiast zwr[ci; si/ do nich> Co panowie sobie
#ycz'@ Nic nie odpowiedzieli , bo im si/ opis i sylwetka nie zgadza;y z moj' osob'. Od tego czasu by;em
=ledzony krok w krok a do p[-nego wieczora z okien mieszkania widzia;em kr/c'cych si/ osobnik[w. Do pracy
odprowadza;a mnie #ona. Na przerwy obiadowe wogule ze sklepu nie wychodzi;em, by;em zamykany w sklepie.
Wieczorem po zako]czeniu pracy, te# przychodzi;a po mnie #ona lub szwagierka. W tym czasie na terenie
Wadowic by;y mi znane przypadki #e osoba zabrana z ulicy przez Urz'd Bezpiecze]stwa ju# nigdy nie wraca;a
do domu. W mi/dzyczasie otrzyma;em zwolnienie z pracy z ostatnim dniem miesi'ca, bez podania motyw[w.
Oczywi=cie wiedzia;em czyja to by;a spr/#yna, ale porozumiawszy si/ z kierownikiem sklepu, Lwowianinem,
zrobi;em odwo;anie do Zwi'zk[w Zawodowych, #e nie zosta;o zachowane obowi'zuj'ce trzy miesi/czne
wypowiedzenie oraz nie podano mi przyczyn chocia# kilka miesi/cy temu otrzyma;em dyplom przodownika pracy.
Zarz'd Sp[;dzielni anulowa; poprzednie wypowiedzenie i przys;a; nowe trzy miesi/czne, jednak w przys;anym mi
wypowiedzeniu pracy nie by;o wog[le zmianki o przyczynach zwolnienia mnie z pracy. W okresie tym robi;em
sprawozdanie w domu, a kt[re zapomnia;em zabra\. Zmuszony by;em do p[j=cia w okresie przerwy obiadowej
do domu. Po zamkni/ciu sklepu wyszed;em tylnym wyj=ciem. Przeszed;em bocznymi ulicami do ulicy Mickiewicza
gdzie chcia;em przeskoczy\ na drug' stron/ i wej=\ na ulic/ Barsk', gdzie mieszka;em. Wtenczas pos;ysza;em
bieg za mn' i g;os panie Nowobilski, panie Nowobilski! Powoli przystan';em, przy mnie sta;o ju# dw[ch pracownik[w
UB. O=wiadczono mi #e szef chce ze mn' rozmawia\, w zwi'zku z czym zaprowadzono mnie do budynku partii,
tam wprowadzono mnie do pustego pokoju a jeden z nich poszed; telefonowa\. Po 20 minutach zajecha; samoch[d
wi/-niarka do kt[rej zosta;em wsadzony. Wyj';em kawa;ek kartki i szybko skre=li;em trzy kartki o tre=ci> dzisiaj
to jest data i miesi'c zosta;em aresztowany przez UB i podpisa;em czytelnym nazwiskiem. Wyrzuci;em te kartki
na zewn'trz. Dnia nast/pnego samochodem wywieziono mnie do Krakowa. W Krakowie podano mi powody
zatrzymania mnie, #e znaj' mnie i znaj' moj' przesz;o=\, zaufanie koleg[w do mnie, przypuszczam #e dane
powy#sze czerpali ze =ledztwa NKWD z Rosji. R[wnie# przy tem #e nacierpia;em si/, w zwi'zku z tym proponuj'
mi obj/cie stanowiska Dyrektora Sp[;dzielni pracy, Sp[lnota, w Krakowie. Prac/ w Sp[;dzielni b/dzie prowadzi;
zast/pca, pan b/dzie je-dzi; samochodem s;u#bowym i nawi'zywa; kontakty z dawnymi kolegami i skoczkami.
Wszystkie ekstra wydatki i koszty popijanek z kolegami b/d' mi zwracane. Ja ze swojej strony b/d/ sk;ada;
sprawozdania co oni m[wi' na temat Polski Ludowej, ewentualnie jakie maj' plany. Gdy jednak stanowczo
odm[wi;em zacz/;y si/ straszenia, mi/dzy innymi #e mnie zgnoj', #e do;'cz' mnie do najbli#szego procesu
politycznego jako szpiega, gdy# by;em na zachodzie i utrzymuj/ kontakty z zagranic', koresponduj/ ze stryjem
i ze swoimi kolegami. Podano mi przy sposobno=ci przyk;ad Szczeci]ski, gdzie szpiedzy zagraniczni dostali po
kilka lat, a niewygodni byli oficerowie Polscy otrzymali wyroki =mierci. O=wiadczono mi r[wnie# #e jeste=my
pa]stwem policyjnym i zrobimy co chcemy. Niech si/ Ameryka czy Anglia za tob' upomni, oczywi=cie z;udze]
co do tego nie mia;em. Gdy upiera;em si/ przy swoim zdaniu, o=wiadczono mi, no to jeszcze zobaczymy i
polecono odwie-\ mnie z powrotem do UB w Wadowicach.
Siedzia;em w celi bez przes;ucha] ju# kilka dni lecz do samotnego siedzenia by;em przyzwyczajony jeszcze z
wi/zie] w Rosji. Pewnego dnia us;ysza;em jednak na korytarzu jakie= ruchy, przyszed; wartownik i wyprowadza
mnie na korytarz. Spotykam te=cia oraz dwie osoby. Te=\ mi chce oznajmi\ niedobr' wiadomo=\, lecz m[wi\
nie pozwalaj'. Pod eskort' jestem zaprowadzony do szpitala powiatowego. Na sal/ wprowadzony zosta;em z
grup' lekarzy i pracownik[w UB. Na lo#ku le#a;a z szeroko rozwartymi oczyma moja #ona. Najwpierw pracownicy
UB o=wiadczyli mi #e nie wolno mi m[wi\, a# oni zezwol'. Lekarze zwracaj' si/ do ma;#onki czy wie kto j'
odwiedza. Tak, widz/ sylwetki wielu ludzi. Spostrzeg;em spojrzenia porozumiewawcze pracownik[w UB.
Zwr[cono si/ do mnie abym przem[wi;. Lekarze przytrzymali #on/, kt[ra na m[j g;os zerwa;a si/. Jeden z urz/

dnik[w zapyta; #ony jak m'# jest ubrany. Oczywi=cie #ona pami/ta;a jak dnia w kt[rym zosta;em aresztowany
by;em ubrany< pomy;ki #adnej nie zrobi;a. Przecie# ona udaje. Lekarze interweniowali> prosz/ powiedzie\ ile
palc[w pokazuj/, raz, drugi i trzeci, nie zgadza;o si/ ani raz. Zwr[ci;em si/ do jednego z wartownik[w #e chc/ i=\
do WC gdy# mam silne bole=ci. Za kilka minut po-niej by;em ju# w ogrodzie szpitala a p[-niej na jednej z ulic.
Szybkimi krokami uda;em si/ w stron/ parku a po-niej do poblizkiego lasu w Gorzeniu Dolnym. Tam widzia;em
si/ z bratem Ja=kiem, kt[ry mi opowiedzia; co zasz;o po moim aresztowaniu. Mal#onka moja otrzymawszy w
ruchu wyrzucon' kartk/ przezemnie o aresztowaniu uda;a si/ do urz/du bezpieczenstwa, #e chce mnie zobaczy\.
O=wiadczono jej #e mnie wog[le nie aresztowali i #e mnie niema w wi/zieniu. Wtenczas #ona pokaza;a im kartk/
z moj' notatk'. Kartk/ t' jej wyrwali z r/ki, #ona chcia;a im j' odebra\ lecz w tym momencie jeden z UB*owc[w
kopn'; j' w brzuch. By;a w tym czasie na prze;omie 7^8 miesi'ca ci'#y. Dosta;a szoku w kt[rym przegryz;a
sobie silnie j/zyk. Nieprzytomn' i zakrwawion' odwieziono do szpitala, gdzie natychmiast poddano j' operacji
cesarskie ci/cie. Syn Jacek wa#y; w tym okresie 1.30 kg. W;o#ono go do inkubatora i stwierdzono #e #ona nie
widzi. Wiadomo=\ o moim aresztowaniu oraz wypadek #ony, kt[ra straci;a wzrok wzruszy;a mieszka]cow
miasteczka Wadowic, tak #e delegacja s'du i lekarzy udali si/ do urz/du aby mnie wypuszczono do szpitala,
gdy# tylko nowy szok mo#e #onie przywr[ci\ wzrok. Po kilku dniach #ona s;ysza;a rozmow/ piel/gniarki z
lekarzem #e syn Jacek zachorowa; i jest ma;a nadzieja #e uda si/ go utrzyma\ przy #yciu zerwa;a si/ z ;[#ka,
by;o ju# za p[-no, bo szwy =wie#o zrobione popuszcza;y. Musiano na nowo j' zszywa\. Wzrok tymczasem
wr[ci; jej pod koniec tygodnia. Przez pewien czas ukrywa;em si/ u rodziny w Palczy, wioska powiatu Wadowice.
Na prze;omie miesi'ca maja*czerwca 1950 r. postanowi;em ucieka\ za granic/ Polski. Nawi'za;em kontakt z
fotografem, kt[ry pracowa; na zachodzie, Racibowice powiat Boles;awiec, a kt[ry przyrzek; zapozna\ mnie z
osob' prawdopodobnie z organizacji podziemnej. Po przyjechaniu na zach[d uda;em si/ z nim do wspomnianego
go=cia, gdzie przedstawi;em mu swoj' sytuacj/. On postanowi; mnie ulokowa\ u swojego znajomego le=niczego,
w le=nictwie Jurk[w. Le=niczy ten posiada; 5*cioro dzieci, wszystkie w przedszkolnym wieku. ~ona jego chorowa;a
na raka czy inne choroby niewie=cie i stale by;a w szpitalu. Najm;odsza c[rka Anetka mia;a 4 miesi'ce. Le=niczy
by; mocno zaj/ty sprawami domowymi. Ja pomaga;em mu w pracy kancelaryjnej a potem stopniowo odbi[rki
drewna w lesie oraz pisanie kwit[w wywozowych czy inne prace w lesie. R[wnocze=nie bra;em ze sob' do lasu
wraz z butelk' mleka najm;odsz' dziewczynk/ dla kt[rej by;em nia]k'. Le=niczy ten z uwagi na k;opoty domowe
podpad;, gdy# zosta; przy;apany na handlu na wolnym rynku artyku;[w reglamentowanych buty gumowe. Z
uwagi na trudne warunki, du#o dzieci i chor' #on/ nie zosta; aresztowany, ale zosta; zobowi'zany do meldowania
si/ na posterunku MO w Pielnymce dwa razy w miesi'cu w wyznaczonych dniach. Tam pewnego dnia gdy
przyby;, zobaczy; moj' podobizn/, list go]czy UB. Gdy mnie o tym wspomnia;, przyzna;em si/ #e si/ ukrywam,
#e chcia;em wi'\ za granic/, no ale chwilowo tu si/ zatrzyma;em aby zorientowa\ si/ w mo#liwo=ciach oraz
rozpozna\ teren. Nied;ugo potem, le=niczy ten zosta; przeniesiony s;u#bowo karnie do kancelarii nadle=nictwa
Chojn[w, odleg;o=\ od le=nictwa oko;o 15 km. Je-dzi; z pocz'tku w poniedzia;ki wraca; do domu w sobot/ lub
czasem wpada; w tygodniu. Je-dzi; na rowerze. Uzgodni; z nadle=niczym #e ja mog/ by\ zatrudniony w
Nadle=nictwie jako pomoc biurowa, nazwa stanowiska brakarz katygorii III z wynagrodzeniem miesi/cznym 315
z;., by; to etat pracownika fizycznego. Ja nie mog;em przyj'\ etatu pracownika umys;owego, gdy# nie posiada;em
wog[le dowodu osobistego, kt[re w tym czasie by;y wystawiane, a opr[cz tego by;em wog[le nie meldowany. W
zwi'zku z tym rzadko wychodzi;em na miasto, aby nie zosta\ wylegitymowany przez M.O. Pracowa;em wi/c w
biurze wykonuj'c kolejno swoj' prac/ i sekretarza. Opodal od nadle=nictwa znajdowa;a si/ jednostka nadrz/dna
rejonu las[w pa]stwowych. Poniewa# nieraz musia;em za;atwia\ sam lub dane dla rejonu, pracownicy rejonu
koniecznie chcieli mnie =ciagn'\ do pracy w biurze urz/du. Nikt nie zna; mojego nazwiska poniewa# zajmowa;em
etat pracownika fizycznego, zosta;em nazwany Czarny z uwagi na m[j kolor w;os[w. Pewnego dnia kadrowiec
rejonu las[w pa]stwowych przyszed; do mnie z propozycj' pracy w biurze. Ja musia;em si/ wykr/ca\ #e nie
mam zamiaru pracowa\ w biurze, ale #e jestem chwilowo chory na #o;'dek i chc/ pozna\ prac/ kancelaryjn',
aby potem p[j=\ w teren na le=niczego. Wobec tego zaproponowa; mi z miejsca prowadzenie dwuch le=nictw.
Ja znowu odrzek;em #e jestem chory i nie mog/ narazie pracowa\ w terenie. W okresie tej pracy otrzymywa;em
bardzo rzadko wiadomo=ci o moich najbli#szych i od brata Kazimierza, kt[ry w tym czasie pracowa; w tym
samym powiecie Z;otoryjskim w szkolnictwie. Wychowywana i karmiona butelk' a potem gotowanymi przezemnie
potrawami najm;odsza c[rka le=niczego Naniu= zacz/;a m[wi\. Pierwsze s;owa mama skierowane by;y do
mnie. Mia;a dwa latka jak wr[ci;a jej matka ze szpitala i ojciec zapyta; si/ jej> Nianiu= gdzie twoja mama wyci'gn/
;a r'czki i przylecia;a do mnie z okrzykiem mama. Z uwagi na to #e znowu zacz/to mnie przyciska\ abym przyj';
prac/ pracownika umys;owego, uda;em si/ do Warszawy aby spotka\ kogo= ze znajomych i wyrobi\ sobie lewe
dokumenty. Przy pierwszym pobycie nic nie za;atwi;em. Wr[ci;em do przybranego domu, aby znowu odszukawszy
adresy przygodnie kor/sponduj'cej ze mna osoby po powrocie z ZSRR, pracowniczk' PCK oraz adres jednego
kolegi skoczka, uda;em si/ po miesi'cu do Warszawy. Poszed;em wpierw do pracowniczki PCK. Z miejsca
zapozna;em j' z celem mojego przyjazdu i z moj' sytuacja. Lecz gdy zobaczy;em strach w jej twarzy oraz pro=b/

#ebym m[wi; ciszej, gdy# =ciany s' bardzo cie]kie, wypiwszy podan' mi szklank/ herbaty uda;em si/ do kolegi
skoczka S;onia. Ja tam ponowi;em swoj' pro=b/, lecz sytuacja poprzednia si/ powt[rzy;a> prosz/ nie m[w o
tych rzeczach przy mojej ma;#once bo jest w 6*ym miesi'cu ci'#y. Oczywi=cie zmieni;em temat i ju# na weso;o
opowiada;em o dawnych czasach pobytu w Anglii. Wieczorem wsiad;em do poci'gu udaj'cego si/ na Wroc;aw
a nast/pnie na Chojn[w. Poci'g ten by; op[-niony ponad dwie godziny w zwi'zku z czym nie uda;em si/
bezpo=rednio do nadle=nictwa a skr/ci;em w prawo do rejonu las[w pa]stwowych. Tam cz/sto przebywa;em
w=r[d swoich blizkich mi koleg[w Lwowiak[w. Gdy mnie zobaczyli zdziwieni m[wi' mi, sk'd si/ tu znalaz;e=,
przed chwil' byli tu z Urz/du Bezpiecze]stwa i pytali si/ o ciebie, s' nawet przed nadle=nictwem. Nie wiedzieli
bowiem o moim wyje-dzie do Warszawy. Natychmiast ulotni;em si/ z rejonu las[w pa]stwowych, obszed;em z
ty;u parkiem pod nadle=nictwo i tam widzia;em obstawione nadle=nictwo. (@) Przenocowa;em w tym dniu u jednego
ze znajomych a nast/pnego dnia uda;em si/ do Bytomia do brata Bolka, kt[rego powiadomi;em #e s' na moim
tropie. Bolek doradzi; mi jecha\ do Warszawy do Urz/du Bezpiecze]stwa i tam si/ zg;o=, mo#e d;ugo ci/ nie
potrzymaj', bo zreszt' s' pog;oski #e ma by\ og;oszona amnestia polityczna. Ja mu nadmieni;em #e w;a=ciwie
jakiej ja mog/ podlega\ amnestii, przecie# nie pope;ni;em #adnego przest/pstwa. Nast/pnego dnia pojecha;em
do Warszawy i zg;osi;em si/ na wartowni oznajmiaj'c #e mia;em zatarg z UB powiatowym w Wadowicach.
Poniewa# nie mia;em dowodu osobistego odda;em swoj' ksi'#eczk/ wojskow', gdzie by; przebieg mej s;u#by w
Polsce i za granic' Polski. Po do=\ d;ugim oczekiwaniu wezwano mnie do kancelarii i sam minister rozmawia; ze
mn'. Przedstawi;em mu po koleji wszystkie poprzednio spisane fakty, kt[re doprowadzi;y mnie do dwuch
mo#liwo=ci albo chwyci\ za bro], a wspomnia;em #e jeszcze nie jednego bym po;o#y; zanim by mnie rozwalili
albo wia\ za granic/. Wybra;em t' drug' alternatyw/, lecz jeszcze raz pr[bowa;em #yc w kraju i dla kraju,
pracowa;em sumiennie ale z uwagi #e nie mia;em dowodu osobistego, nie mog;em by\ zameldowany. Kaza; mi
to wszystko opisa\ na pi=mie. Gdy napisa;em przeczyta; uwa#nie, nie podoba;o mu si/ jedno tylko wyra#enie, #e
chcieli na si;/ ze mnie zrobi\ szpicla. Zwr[ci; si/ do mnie #ebym zmieni; to s;owo, bo to nie;adnie napisane, co
uczyni;em. Nast/pnie kaza; mi jecha\ do domu, #e oni w ciagu 3 tygodni sprawdz' powy#sze i je=li to jest
prawda to mog/ by\ spokojny. Prosi;em o jakie= za=wiadczenie, ale o=wiadczono mi, #e #adnych pism nie
wydaj', ale po przyje-dzie mam zg;osi\ #e moja sprawa jest w Warszawie. Po-nym wieczorem przyjecha;em do
Wadowic po czterech latach roz;'ki wr[ci;em do domu ale tylko na kr[tko aby wczas rano uda\ si/ do UB w
Wadowicach. Nie chcia;em aby mnie widziano aby wszystko odby;o si/ jak najspokojniej. Na wartowni w UB
zg;osi;em #e przyszed;em si/ ujawni\. Wartownik zapyta;> byli=cie w bandzie@ Odpowiedzia;em zdawkowo tak,
bo co bed/ z nim gada;. Oko;o godziny 8*ej przyszed; oficer =ledczy (z Francji), kt[rego zna;em jeszcze z
czas[w siedzenia w urz/dzie oraz widywa;em go r[wnie# pod moimi oknami spacerujacego. Wartownik co=
podszepta; oficer zbli#y; si/ do mnie wpatrujac si/ powiedzia; ja was znam. Ja mu spokojnie odpowiedzia;em ja
r[wnie#. On pyta sk'd@ Czy nie przypomina pan sobie jak kilka lat temu spacerowa; pan wieczorem stale pod
moimi oknami na ulicy Barskiej. Ach to pan, pogadamy jak szef przyjdzie. Odpar;em po to tu przyszed;em. Gdy
przyszed; szef oficer natychmiast uda; si/ do niego i u=miechni/ty zaprasza mnie do szefa. Szef wysoki dryblas
z tryumfem na twarzy zwraca si/ do mnie> no to wreszcie pan zm'drza; i przychodzi pan do nas. Odpowiedzia;em
tak aby wam zg;osi\ #e moja sprawa jest w Warszawie. Spostrzeg;em konsternacj/ u niego, co@ Odpowiedzia;em,
#e Warszawa kaza;a mi to wam zg;osi\. Zacz'; z innej beczki czy mam dow[d osobisty. Odpowiedzia;em #e nie.
Noto zap;acisz grzywne. Zap;ac/. A czy mam zdjecia@ Mam. No to dawaj. Odda;em mu kt[re schowa; do
szuflady. Nast/pnie spyta; gdzie bed/ mieszka;. Po szybkim namy=le odpowiedzia;em #e w Gorzeniu Dolnym w
szkole u mamy. Ba;em si/ aby ma;#onka nie mia;a szykan w pracy z mojego powodu. Dnia nast/pnego pos;aniec
z UB przyni[s; mi dow[d. Lecz ani grzywny ani op;aty za dow[d nie #'da;. Maj'c dow[d postanowi;em uda\ si/
do brata najstarszego do Bieszczad gdy# czekanie mnie denerwowa;o a tam czu;em si/ =wietnie na ;onie dzikiej
natury. Tam zajmowa;em si/ zbieraniem jag[d, grzyb[w, ;owieniem pstr'g[w oraz pomaga;em bratu w pasiece.
Mniej wi/cej po trzech tygodniach otrzyma;em kartk/ od najstarszej siostry Janki #e otrzymali w domu wezwanie
do stawienia si/ do UB w Wadowicach. No ale poniewa# mnie nie by;o, siostra posz;a zg;osi\, #e nie mog/ si/
stawi\ dnia nastepnego gdy# pojecha;em do Bieszczad. Dy#urny krzykn';< kto mu pozwoli;, ale siostra czeka;a
spokojnie dalej. Prosz/ napisa\ do niego #eby natychmiast wraca; do Wadowic, #eby r[wnocze=nie napisa;a
aby si/ nie ba\, bo sprawa zosta;a pomy=lnie za;atwiona w Warszawie. Po otrzymaniu kartki pojecha;em do
Wadowic i po przyje-dzie dnia nast/pnego rano zg;osi;em si/ w urz/dzie. Chwil/ jeszcze czeka;em a# przyjdzie
szef. Gdy mnie wezwano, szef skoczy; z podniesionym g;osem do mnie, s'dzi;em #e mnie uderzy, lecz on tylko
krzycza; co ja nagada;em w Warszawie. Ja spokojnie odpowiedzia;em to tylko co by;o. On wtenczas< ja i tak
wiem co= nagada;. Ja dalej spokojnie a nawet z przekor'< no to poco si/ pytacie. Nastepnie kaza; mi napisa\
o=wiadczenie #e ja nie roszcz/ pretensji #adnej do Powiatowego Urz/du Bezpiecze]stwa w Wadowicach, data i
podpis czytelny. Po oddaniu mu tego o=wiadczenia pytam si/ i co dalej@ On mi powiedzia; mo#esz i=\. Spyta;em
gdzie * a nawet do d.... Podzi/kowa;em sk;oniwszy si/ i wyszed;em, postanowi;em dnia tego samego wsi'=\ na
poci'g z s'siedniej stacji i uda\ si/ na zach[d gdzie uprzednio pracowa;em w Nadle=nictwie gdy# obawia;em si/

zemsty miejscowego szefa, bo\ przecie# pami/tam =mier\ Kwarciaka, kt[rego zastrzeli;o UB po ujawnieniu si/
i po &skorzystaniu& z amnestii w dzie] przed wyznaczonym weselem zosta; zastrzelony a UB og;osi; #e koledzy
z lasu go zastrzelili, gdy# wsp[;pracowa; z Urz/dem. Ludzie jednak wiedzieli kto zastrzeli; m;odego ch;opca.
Pogrzeb zrobiono manifestacyjny, nawet UB bra; udzia; bo\ podtrzymywali #e to by; ich cz;owiek.
Po przyje-dzie do Chojnowa zg;osi;em si/ do urz/dujacego w rejonie las[w pa]stwowych kadrowca ob. Mazura
Juliana #e chc/ podj'\ prac/ gdy# mam ju# dow[d osobisty i jestem zameldowany w Chojnowie. Kadrowiec
o=wiadczy; mi, #e mnie do pracy nie przyjmie, gdy# nie jestem w porz'dku z UB. Wr[ci;em do poprzedniej pracy
do nadle=nictwa na stanowisko brakarza. Nadle=niczy inz. Szymendela opowiada; mi dlugo o swoich prze#yciach
i skarzeniu go przez Urz'd Bezpiecze]stwa w zwi'zku z moim pobytem w nadle=nictwie. On nic nie wiedzia; o
mnie #e si/ ukrywa;em, zadowolony by; jednak #e nie wpad;em, gdy# nie wiadomo jak potoczy;y si/ moje losy
gdybym by; wpad' za pierwszym razem w ich r/ce. Wspomina; o przes;uchiwaniu Urzedu Bezpiecze]stwa p[niejszym w Warszawie. Zapyta;em co powiedzia; im na m[j temat. On odpowiedzia;, #e wyra#a pe;ne zadowolenie
i uznanie dla pracy Nowobilskiego Tadeusza i chcia;bym mie\ zawsze takich pracownik[w oddanych i
zdyscyplinowanych. Kolega sekretarz nadle=nictwa Tkacz Zdzis;aw zosta; w tym czasie przeniesiony w teren na
le=niczego. Chwilowo nadle=nictwo nie posiada;o pracownika a ja spe;nia;em jak przedtem swoje zadania
otrzymuj'c wynagrodzenie 408 z;. Po trzech tygodniach otrzyma;em wezwanie przez MO do Urz/du Bezpiczenstwa
w Z;otoryja. Serce zacz/;o mi mocniej bi\ ale jecha\ postanowi;em. Gdy czeka;em nast/pnego dnia na korytarzu
UB z jednego z pokoji wyszed; w towarzystwie wartownika UB brat Kazik u=miechni/ty chcia; do mnie przem[wi\
lecz wartownik nie pozwoli;. Czeka;em jeszcze chwil/ i wezwano mnie do tego samego pokoju z kt[rego wyszed;
brat Kazik. Jakie# by;o moje zdziwienie gdy urz/duj'cy tam go=\ podni[s; si/ i mrukn'wszy jakie= nazwisko
poda; mi r/k/. Nast/pnie przeprosi; #e jeszcze ma troch/ do pisania. Ja spokojnie czeka;em, po chwili wyci'gn';
znowu popiero=nic/ i poda; abym zapali; papierosa. Podzi/kowa;em gdy# nie pali;em. Od;o#ywszy papiery
zapyta; czy go znam> odpar;em #e nie. Oznajmi; mi #e jest koleg' mego brata Kazika, #e razem chodzili do
gimnazjum w Wadowicach, nast/pnie opisywa; dok;adnie gimnazjum i Wadowice, wspomnia; #e by; u mamy
ostatnio w Gorzeniu, #e popi; z bratem Ja=kiem, #e to fajny ch;op. Wspomnia; o najstarszej siostrze #e r[wnie#
j' odwiedzi;, #e trzyma si/ =wietnie. W mi/dzyczasie przeskoczy; na okres wojenny i zapyta; si/ o kogo=.
Odpar;em mu #e przecie# ja w czasie wojny nie by;em w kraju, do Polski wr[ci;em z ZSSR z ko]cem 1948 r. No
tak zapomnia;em. Nast/pnie si/ spyta; jak mi si/ pracuje. Odpowiedzia;em, #e nie pracuj/ bo nie chc' mnie
przyj'\ do pracy. Zapyta; kto@ Odpowiedzia;em mu kadrowiec rejonu las[w pa]stwowych Chojn[w. Przedzwoni;
do szefa urz/du powiatowego> po;'czcie mnie z rejonem L.P. Chojn[w. Po chwili s;ysza;em rozmow/ jego z
kadrowcem, przedstawi; si/ jako szef urz/du wojew[dskiego a nast/pnie w do=\ niewykr/tnych s;owach i
stanowczych zapyta; dlaczego si/ czepia niewinnego solidnego cz;owieka i robi trudno=\ z przyj/ciem do pracy.
Odpowiedzi tamtego nie s;ysza;em bo si/ zacz'; j'ka\. Od;o#y; s;uchawk/ i rzek; a to takie kacyki i znowu
zacz';. Pan by; u naszego ministra w Warszawie. Odpowiedzia;em tak. Wtenczas zwr[ci; si/ do mnie dlaczego
nie zg;osi; si/ pan u nas. Z zainteresowaniem zapytalem> to znaczy gdzie@ Odpar; u nas w Krakowie. Trzeba
by;o przyjecha\ do nas, wszystko by=my na miejscu za;atwili. Odpar;em znowu, #e doprowadzili mnie do takiego
stanu nerwowo=ci, #e nie by;em w stanie g;/biej my=le\. No ale na przysz;o=\ juz b/de wiedzia;. Po#egna; mnie
serdecznie i #yczy; wszystkiego dobrego. Po powrocie do nadle=nictwa kadrowiec ju# czeka; na mnie wystraszony
co ja nagada;em na niego w urz/dzie. Ja go zapewni;em #e tylko wspomnia;em o tym #e z jego powodu nie
otrzyma;em w rejonie pracy. Dopiero teraz mog;em otrzyma\ dekret na sekretarza nadle=nictwa. ~ona wraz z
synem 4*ro letnim przyjecha;a do Chojnowa. Syn oczywi=cie m[wi; do mnie per pan, ale nie omieszka; mi
powiedzie\ #e ma tatusia i to ;adnego. Zaciekawiony tym opowiadaniem zacz';em si/ pyta\ o jego tatusia,
odszed; a po chwili przyni[s; mi moje zdj/cie i oznajmi;> to m[j tatu=.
W 1956r zmieni; si/ ca;kowicie stosunek do mnie. Przyj/to mnie do pracy w rejonie las[w pa]stwowych w
Chojnowie. W tym czasie urodzi;a si/ nam c[rka Magdalena Maria. Tam jednak pracowa;em przez trzy lata. W
1959 r. nast'pi;a reorganizacja las[w pa]stwowych i zosta;em przydzielony do pracy w nadle=nictwie Lw[wek
+l'ski jako g;[wny ksi/gowy. W pierwszym okresie pracy nie mia;em mieszkania wi/c do pracy je-dzi;em w
poniedzia;ki rano a do domu do Chojnowa oko;o 50 km wraca;em dopiero w sobot/ czasem w pi'tek. Dopiero
mieszkanie slu#bowe otrzyma;em w roku 1960 i mog;em sci'gn'\ #on/ z dzie\mi do Lw[wka +l'skiego. W mi/
dzyczasie uzupe;nia;em swoje kwalifikacje zawodowe i ucz/szcza;em na zaoczny dwuletni kurs ksi/gowo=ci
le=nej przy Wy#szej Szkole Ekonomicznej we Wroc;awiu. Kt[rego= dnia na prze;omie roku 1967^68 zosta;em
zatrzymany> panie Nowobilski szef chcia; z panem porozmawia\, jestem pracownikiem UB. Zaprowadzi; mnie do
kawiarni Metropol we Wroc;awiu i tam przedzwoni; do UB we Wroc;awiu. Zg;osi; si/ jaki= facet kt[ry po wst/
pnych zapytaniach co s;ycha\ u mnie i jak mi si/ powodzi zacz'; pyta\ o stosunek m[j do kraju. Co ja my=l/ o
Niemczech@ Opowiedzia;em mu o losach mego ojca kt[ry zgin'; w 1945r, o bracie kt[ry zosta; zam/czony przez
Gestapo oraz spalony w O=wi/cimiu, oraz o bracie kt[ry zgin'; pod Tobrukiem, wspomnia;em mu r[wnie# #e i

mnie nie mine;y nieprzyjemno=ci z ich strony, tu wskaza;em na wybite dwa z/by na przedzie przez Niemca
jeszcze z okresu Francuskiej niewoli. A widz/ #e doznali=cie wiele przykrych rzeczy wi/c powiem otwarcie o co
mi chodzi. Podejrzewamy #on/ waszego szefa nadle=niczego pochodzenia niemieckiego oraz jej przyjaciela
autochtona a pracownika nadle=nictwa o prac/ na rzecz wywiadu niemieckiego. W zwi'zku z tym czy ja nie
zwr[ci;em na to uwagi. O=wiadczy;em #e ta ewentualno=\ mo#e istnieje ale ja osobi=cie nie podejrzewam j' o to,
chocia# stwierdzi;em jej wrogi stosunek do Polski. Z uwagi #e oni pracuj' w Nadle=nictwie cz/=ciowo s' moimi
podw;adnymi. Prosi; abym zwr[ci; uwagi na ich rozmowy prowadzone tylko w j/zyku niemieckim oraz na wyjazdy
cz/ste do s'siednich miast, gdzie stacjonuj' jednostki specjalne w Jeleniej G[rze oraz radzieckie i polskie w
Boles;awcu. Spostrze#enia z tego zakresu mia;em przekaza\ pracownikowi UB we Lw[wku +l'skim. Spraw/
powy#sz' nale#y traktowa\ jako =ci=le poufn' i nie wolno o tym nikomu m[wi\. Spotkanie takie kolejno wyznaczy;
mi w kawiarni w Boles;awcu pracownik UB. Ja jednak nic konkretnego nie zauwa#y;em w post/powaniu zleconych
mojej obserwacji os[b.
W roku 1968 w czasie wydarze] marcowych stwierdzi;em #e m[j dom by; obstawiony przez pracownik[w UB
lub MO w cywilnych ubraniach. Wiosn' 1969, zosta;em przeniesiony do Okr/gowego Zarz'du Las[w Pa]stwowych
Wroc;aw z przydzia;em pracy jako rewizor finansowy na wojew[dztwo wroc;awskie. S'dzi;em #e b/d/ mia;
spok[j ze strony UB, ci jednak dalej interesowali si/ moj' osob' czasami informacyjnie dzwonili gdzie jad/ na
kontrol/, bo chcieli wpa=\ do mnie na rozmow/ i jak d;ugo tam b/d/. Z regu;y jednak nikt tam nie przyje#d#a;.
Telefony otrzymywa;em w domu w sobot/ lub w niedziel/, bo w tych dniach przebywa;em w domu we Lw[wku
+l'skim. Dopiero po wyda#eniach grudniowych to jest w roku 1970 przestano mnie nagabywa\ telefonicznie.
Gdy w roku 1972 zacz';em si/ stara\ o paszport do Anglii przyrzeczono mi, #e otrzymam go po okresie oko;o
dwuch miesi/cy. Przy wydawaniu paszportu ostrzegli mnie jednak #ebym nie opowiada; swoim znajomym i
kolegom o przykrych zaj=ciach i nieporozumieniach, bo\ chyba obecnie jest panu dobrze i jest pan zadowolony
z pracy. Ale# tak odpar;em.
W miesi'cu czerwcu wyjecha;em kolej' na miesi/czny urlop przez Niemcy do Londynu, w kt[rym uprzednio
przebywa;em w roku 1943. Zwiedzaj'c Londyn stwierdzi;em #e bardzo si/ zmieni;. +lad[w zniszcze] wojennych
nie spotka;em a stolica posiada;a cal' mas/ nowoczesnych blok[w i wie#owc[w. 20 lipca wracam do kraju, w
sercu jednak odczuwam lekki l/k czy Urz'd Bezpiecze]stwa pozostawi mnie w spokoju, chocia# po aresztowaniach
wy#szych urz/dnik[w Ministerstwa Spraw Wewn/trznych z roku 1971 odczuwa si/ u ich niepewno=\ i za;amanie.

