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Opowiadanie z naszego 
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w latach 1940 – 1946



Był to rok 1943, trzeci rok naszego zesłania na Syberię. Tego roku zima zawitała 
już na początku października, poprószyło drobniutko śnieżkiem, ale przyszły 
większe mrozy i silne wiatry. Tubylcy zapowiadali ostrą zimę. Jak co dzień przy-
szedłem do pracy, a pracowałem na fermie bydła dojnego, dojarki kończyły doić 
krowy, a krowy porykiwały jak by były zadowolone, że za chwilę będą mogły 
wyjść w step na pastwisko. Tego dnia miałem paść stado razem z Wasią. Był to 
Rosjanin starszy ode mnie, był sierotą mieszkał ze swą Babcią, byli to dobrzy lu-
dzie, Wasia zawsze bronił mnie, jak od rówieśników dostawałem lanie za „cud 
nad Wisłą”, a Babcia pocieszała, jak tęskniłem za Mamusią, z którą nieraz nie wi-
działem się i dwa tygodnie, a było to w pierwszym roku naszego zesłania, nieraz 
też przytuliła, co przypominało mi Babcię, która pozostała na Wołyniu.

Kierowniczka fermy poleciła mi pomóc Wasi wypędzić stado i wrócić, żeby za-
wieźć z panią Dunią mleko do mleczarni. Po powrocie na fermę zaprowadziłem 
Falę do stajni i jak zawsze Fala dostała coś dobrego w nagrodę. Woły były już w 
jarzmach, a bańki 
z mlekiem stały na 
wozie. Pani Dunia 
czekała na mnie, 
ale była zamyślo-
na. Wsiedliśmy na 
wóz, a woły same 
ruszyły wolnym 
krokiem. Tak w 
milczeniu jechali-
śmy dłuższy czas. 
Nie wiem o czym 
myślała pani Du-
nia, może o mężu, 
którego powołano 
na wojnę. Często 
widziałem, jak pła-
kała. Ja myślałem 
o Tatusiu, Babci, Dziadziu, pozostałej rodzinie, która została na Wołyniu, tak 
przejechaliśmy około pół drogi. Milczenie przerwała pani Dunia: „Powiedz mi, 
chłopcze, jak to jest u was w Polsce, w rodzinie i kto został w kraju?” Opowie-
działem jej o naszej rodzinie. Słuchała i od czasu do czasu zadawała pytania. Tak 
dojechaliśmy do mleczarni. Kierownikiem mleczarni był potomek Polaka, z pa-
nią Dunią przywitał się po rosyjsku, a do mnie łamaną polszczyzną powiedział 
dzień dobry.

Odpowiedziałem po polsku, pani Dunia tylko się uśmiechnęła. Rozładowaliśmy 
bańki, pani Dunia poszła podpisać odpowiednie dokumenty, ja ustawiłem woły 
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w powrotną drogę. Wyszła uśmiechnięta, widocznie kierownik z nią pożartował 
jak z każdym. Po usadowieniu się na wozie ruszyliśmy w powrotną drogę na fer-
mę. Tym razem woły ruszyły szybciej. Pani Dunia teraz też siedziała zamyślona. 
Ja spoglądałem w niebo, gdyż nadciągały chmury i zrobiło się zimno.

Pomyślałem o Wasi: ,,Chyba marznie, gdyż był ubrany nie na taką pogodę.” Po 
krótkim milczeniu Pani Dunia rozpoczęła rozmowę: ,,Wiesz chłopcze, dziś jak 
doiłam swoją ulubienicę, była jakaś niespokojna, spoglądała na mnie, mruczała. 
Jakby chciała coś przekazać, a jak po wydojeniu podeszłam do niej, polizała mnie, 
nigdy taka nie była, to ciekawe. Co?” Nie byłem zorientowany, która to jest jej 
ulubienica, więc zapytałem. „A która to?” „ No wiesz, to ta, co przywiozłeś w 
tamtym roku jej cieliczkę.” W stepie się ocieliła, ładna jest, podobna do matki. 
Pamiętałem to wydarzenie. Oj, miałem ja wtedy pietra, ale szczęśliwie się zakoń-
czyło to wydarzenie.

Pani Dunia znowu wróciła do rozmowy na tematy polskie i tak rozmowa 
przebiegała w formie pytań i odpowiedzi. W tak miłej atmosferze dojechaliśmy 
do fermy. Ja wyprzągłem woły z jarzma, a one już same poszły do obory. Pani 
Dunia zaniosła dokumenty do kantoru i przyszła po swój mały kożuszek, który 
zostawiła na wozie. Raptem się zatrzymała jakby coś usłyszała. Wyprowadzałem 
Falę ze stajni, żeby pojechać i podmienić Wasię, bo na pewno zmarzł, więc nic nie 
słyszałem.

Pani Dunia podbiegła do mnie: ,,Chłopcze, słyszę okropne ryki bydła. O Boże, 
żeby wilki nie zaatakowały stada!” Ja również usłyszałem głośne ryki buhaja i 
szybko wszedłem na wieżę obserwacyjną. Widzę jak stado rozproszone biegnie 
w kierunku fermy. Gdzie Wasia? Nigdzie go nie widzę. Szybko zszedłem z wie-
ży, w tym czasie Wasia wjechał na plac. Pani Dunia i ja podbiegliśmy do niego. 
Wasia zmarznięty, nawet nie mógł zsiąść z konia. Pani Dunia krzyczała: „Wasia, 
Boże, wilki stado zaatakowały.” Wasia widział, że szedłem, z wieży spojrzał na 
mnie, potwierdziłem słowa pani Duni. Wasia zbladł, szybko nawrócił konia, ja 
wsiadłem na Falę. Fala ruszyła z miejsca galopem, jakby wyczuła, że dzieje się coś 
złego. Dopędziliśmy Wasię, który dosiadał młodego bułana. Konie biegły razem, 
z nozdrzy buchała para, od czasu do czasu parskały jakby coś sobie przekazywa-
ły.

Spoglądałem na Wasię cały czas. Był blady. Stado rozproszone, poranione 
biegło do fermy, buhaje wydawały groźne ryki. Dojeżdżając do doliny, gdzie 
Wasia pozostawił stado, zobaczyliśmy walkę zwierząt. Wilki atakowały, a kro-
wy broniły się, wielka kotłowanina. Konie stały się nerwowe, widać było to po 
ruchach ich uszu i parskaniu. My krzyczeliśmy i strzelaliśmy pasterskimi batami, 
tak podjechaliśmy do miejsca, gdzie trwała walka. Tam leżała powalona krowa, 
którą szarpały wilki. Na nasz krzyk i strzelanie część wilków odskoczyła od ofia-



ry, ale kilka nie dawało za wygraną, dalej szarpało ofiarę. Podjechaliśmy bliżej, 
krzycząc, strzelając. Wilki odskakiwały od krowy, pozostał tylko jeden. Krowa, 
słysząc nasze krzyki, podniosła głowę, odwracając się w naszą stronę, popatrzy-
ła, jakby chciała powiedzieć: „Za późno chłopcy.” i położyła głowę, zamykając 
oczy. Na ten widok opuścił nas strach, a wstąpił gniew i współczucie. Ruszyliśmy 
ku leżącej krowie. Wasia wydał przeraźliwy krzyk. Wilk odskoczył od krowy i 
pobiegł do reszty, która krążyła w pobliżu. Podjechaliśmy do leżącej krowy. Po-
znałem ją, była to Ulubienica pani Duni. Leżała zraniona, cierpiała, gdyż z oczu 
spływały duże łzy. Spojrzeliśmy na siebie, my też mieliśmy łzy. Stado rozpro-
szone znikało za pagórkiem, biegło do fermy. My pozostaliśmy przy Ulubienicy, 
gdyż wilki czując krew, nie odeszły. Od czasu do czasu, wyjąc, siadały w nieda-
lekiej odległości.

Na wzgórzu pojawił się zaprzęg, jadący w naszą stronę z kilkoma osobami oraz 
dwaj jeźdźcy. Wasia, przerażony, rozpoczął rozmowę, pytając co teraz będzie? 
Pocieszyłem go, jak umiałem, ale sam też się bałem, bo przecież mieliśmy paść ra-
zem. Zaprzęg zbliżał się do nas szybko, tak, że mogliśmy rozpoznać jadące osoby. 
Był tam Przewodniczący kołchozu. Z opowiadania wiedziałem, że przed założe-
niem kołchozu był bogatym i najlepszym gospodarzem, a że nie chciał przystąpić 
do kołchozu, to też siedział w areszcie. Teraz, jak zabrali wszystkich mężczyzn w 
sile wieku na wojnę, to starszyzna przyszła do łask. Była też kierowniczka fermy 
i jeden Czeczen i Ingusz na koniach. Przyjechał pan Kola, był to inwalida, który 
stracił rękę w wojnie z Finlandią, ale tą jedną ręką dawał sobie świetnie radę oraz 
Pan, którego nie znałem.

Jak podjechali do nas, Pan Przewodniczący, spojrzawszy na nasze przestraszo-
ne twarze, powiedział: „No, zuchy chłopcy.” Spojrzeliśmy po sobie z Wasią, a 
Pani Kierowniczka szybko dodała: „Jedźcie, sprawdźcie czy gdzieś jakaś krowa 
nie błąka się, a my tu damy sobie radę.” Ruszyliśmy w kierunku wzgórza, z któ-
rego widać całą okolicę.

Stado było już w pobliżu fermy. Wataha wilków również oddalała się w od-
wrotnym kierunku, od czasu do czasu dając znać o sobie niegłośnym wyciem. 
Pan Kola, mając broń, oddał kilka strzałów w ich stronę. Słońce chyliło się ku za-
chodowi. Wiatr przestał tak silnie wiać, niebo przejaśniło się, na wschodzie poja-
wił się księżyc, trawa lekko kołysała, wygląd stepu przedstawiał falujące morze. 
My byliśmy na wzgórzu, z którego był widoczny ten piękny widok. W dolinie, 
gdzie rozegrał się dramat, nie było już nikogo. Powóz odjechał, a wilki były już 
na innym wzgórzu.

Wasia wznowił rozmowę: ,,Wiesz, boję się. Mogą mnie zamknąć. Co będzie z 
Babcią?” Ja się też bałem i tak po malutku zjeżdżaliśmy. Konie biegły lekkim kłu-
sem, a my rozważaliśmy co z nami będzie. Powóz z Ulubienicą wjechał już do 
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fermy. My dojechaliśmy w milczeniu, nikt na nas nie zwrócił uwagi. Rozsiodłali-
śmy konie, dając im siana. Jak odchodziłem od Fali, obejrzała się za mną i zarżała. 
Nie miałem już nic dobrego dla niej, pogłaskałem, poklepałem, tak mogłem jej 
podziękować za jej wysiłek. Chciałem jak najszybciej zobaczyć się z panią Dunią 
i przekazać jej przykrą wiadomość.

Przechodziłem obok kantoru, przed nim stał Wasia. Pokazał, żebym nic nie 
mówił, zatrzymałem się i ja. We wnętrzu toczyła się burzliwa dyskusja. Niezna-
ny nam głos krzyczał: „Ukarać ich!”. Pan Przewodniczący spokojnym głosem 
zapytał „Kogo? Przecież to jeszcze dzieci, a i tak los ich ukarał.” Nieznajomy 
pozostawał przy swoim. Odezwała się kierowniczka fermy. Spokojnym głosem 
powiedziała: „Słuchajcie, zbliża się święto rewolucji, mieliśmy zabić jakąś sztukę, 
więc już nie będziemy tego robić, bo już mamy.” Przewodniczący spokojnie po-
wiedział: „Wiesz Natasza, masz rację, tak zrobimy.”

Ja odszedłem od kantoru. Poszedłem szukać panią Dunię. Na fermie był wielki 
ruch, opatrywano zranione krowy. Nie mogłem odszukać pani Duni. Jedna pani 
powiedziała, że widziała jak szła do młodego stada. Poszedłem tam. Zastałem ją 
przykucniętą, a przy niej stała cieliczka Ulubienicy, którą głaskała. Podszedłem 
bliżej. Pani Dunia, słysząc zbliżającą się osobę, wstała, odwróciła się, zobaczyła, 
że to ja. „Ach, to ty, myślałam, że to ktoś inny.” Jakby się zawstydziła, bo płaka-
ła i szybciutko powiedziała: „Wszystko wiem.” Chciałem odejść. „Zaczekaj, nie 
odchodź.” Zatrzymałem się. „Wiesz, tyle przeżyć dziś miałam i tak głaszcząc tę 
małą, pomyślałam sobie, że będę na nią wołać Polszcza. A wiesz dlaczego? Ty ją 
przywiozłeś ze stepu, a teraz ratowałeś jej matkę. I tyle opowiedziałeś o Polsce. 
Wojna się skończy. Na pewno pojedziecie do rodziny, a ona będzie pamiątką po 
was.” Nie wiedziałem co mam powiedzieć, więc pocałowałem panią Dunię w 
rękę i szybko odszedłem. Przypomniała mi się rodzina, która została w Polsce i 
już miałem łzy w oczach. Wasia zobaczył, że idę, podbiegł do mnie. „Rysiek, Ry-
siek nic nam nie będzie. Biegnę do Babci, bo na pewno się martwi” i pobiegł.

Przed kantorem stała grupka kobiet, a wśród nich była kierowniczka fermy. 
Zapytała czy Fali dałem siano. Powiedziałem tak: „No to możesz iść do domu, na 
pewno Mama czeka i śpij spokojnie.” Powiedziałem do widzenia i wyszedłem. 
Do domu, a raczej do ziemianki, nie miałem daleko, więc szybko doszedłem. 
Mamusia na mnie czekała ze skromnym, ale ciepłym posiłkiem. Jasiek wskoczył 
na kolana, a ja jadłem i opowiadałem. Kiedy powiedziałem jak pani Dunia chce 
wołać na cieliczkę, Mamusia przytuliła nas i powiedziała: „Kochane moje sieroty, 
żebyśmy się tego doczekali.” Spojrzała na ścianę, na której wisiał obrazek ofiaro-
wany przez Dziadka i Babcię, Matki Boskiej Karmiącej z napisem. „Ty, coś kar-
miła świata zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie.” Rozpłakała się, ja też. 
Jasiek mały, nie wiedział o co chodzi, przytulił się do Mamusi i też rozpłakał się, a 
Mamusia zaczęła po cichutku śpiewać: ”Matko nie opuszczaj nas, Matko pociesz, 



bo płaczemy, Matko prowadź, bo zginie-
my. Ucz nas kochać, choć w cierpieniu, 
ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu. Nie 
opuszczaj nas.’’ A łzy spływały nam 
z oczu. Słońce ostatnimi promieniami 
wpadając przez małe okienko do zie-
mianki, oznajmiało koniec dnia jednego 
z sześcioletnich dni na zesłaniu. 
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