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22 MIESIĄCE 
POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ 1939-1941 

W KALINOWIE 
Fragment wspomnień 

...Nielekko się żyło rolnikom, zwłaszcza tym większym, tzw. kułakom, którym to 
nałożono niewspółmiernie duże kontyngenty ziarna, mięsa, ziemniaków i przymusowe 
odrabianie tzw. „normy", to jest pracy w lesie przy zrzynce drzewa i jego wywózce. 

Bałagan przy odbiorze kontyngentów był nie do opisania. Co za udręka było jeździć 
do Czyżewa, gdzie była najbliższa stacja kolejowa i siedziba „rajspołkomu". Do stacji 
spędzano na jeden dzień rolników z całej okolicy - z kilkunastu „sielsowietów" 
- z kilkudziesięciu wiosek. I trzeba było czekać i stać na mrozie w kolejce w dzień i w noc, 
nieraz dwa dni i dwie noce. A mróz tej zimy sięgał 40 stopni. 

Nikomu z ówczesnych władz sowieckich nie przyszło do głowy, aby sporządzić jakiś 
harmonogram dostaw, aby na jeden dzień nie spędzać więcej jak kilkudziesięciu rolników, 
a nie z kilkudziesięciu dni razem, kiedy zrobił się niesamowity tłok nie tylko na rynku, 
w sąsiednich podwórkach, ale i daleko poza miasteczkiem. Zboże sypało się na placu 
w pryzmy bez przykrycia, bo magazyn był mały i nie podstawiono dostatecznej ilości 
wagonów, do których można by było sypać zboże czy ziemniaki bezpośrednio. Tak samo 
było z dostawą mięsa, gdzie znów pędzono dużą ilość zwierząt, ryczało to i beczało, głodne 
tak, że słychać było te zwierzęce „głosy" na całą okolicę. 

Dużą udręką były podwody - codziennie musiała stać furmanka przed biurem 
„sielsowietu" i co dzień gnano tę podwodę do o 30 km odległego Czyżewa. „Dobre" to było 
w lecie, ale było uciemiężeniem w dni jesienno-deszczowe lub też w zawieje czy duże mrozy 
w zimie czy w rostopy wiosną. A drogi do Czyżewa były błotniste. O uchylaniu się od 
podwód nie było mowy, nad wymiarem podwód czuwała nie tylko administracja 
sowiecka (tj. predesdatiel), ale przede wszystkim na wszystko co się robiło i działo patrzyło 
czujne oko NKWD. 

W okresie 22 miesięcy panowania władzy radzieckiej odbyło się kilka wyborów: do 
„sielsowietu", do „rajspołkomu", do „obłasti" i do „wierchownego sowieta". Do niższych 
szczebli władzy weszło wielu Polaków, niektórzy wiernie służyli nowej władzy. Wyjąt-
kowo nieliczni weszli do „rajspołkomu", ale przynosili organizującemu się Ruchowi 
Oporu cenne wiadomości. Zapamiętałem, że do „wierchowego sowieta" Białorusi wszedł 
major Konowałow - komendant NKWD z rejonu Czyżew. Siedzibą tej komendantury 
było miasto Szepietowo. Spotkałem się jeden raz z tym deputowanym do „wierchowo 
sowieta" Białorusi, gdy przebywałem w areszcie śledczym w Szepietowie jako podejrzany 
o „rukowoditielstwo kontrrewolucjonnoj organizacji"™ 

Jeśli chodzi o głosowanie do „wierchownego sowieta" to nie było w całym tego słowa 
znaczeniu ani przemocy, ani przymusu. Był natomiast „przymus" skuteczny bardzo 
- uprzejma forma grzecznego zapraszania. Już o świcie w dniu głosowania pukano do 
okna czy drzwi domu uprzejmie zapraszając do wzięcia udziału w wyborach. Natomiast 
w godzinach późniejszych, w których mało kto głosował, zjawiali się towarzysze lub 
towarzyszki z „grzecznym" przypomnieniem, że komisja wyborcza czeka i czas upływa. 
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W czasie samego głosowania panowała również niezwykła „uprzejmość", wyrażająca się 
w doręczeniu zaraz w wejściu do lokalu kartek wyborczych z ustalonymi kandydatami, nie 
znanymi ani z widzenia, ani słyszenia. I grzecznie podprowadzano do urny. Gdy natomiast 
ktoś zaryzykował i wszedł do kabiny (kabina jednak była, choć bardzo zdradliwa), aby 
przejrzeć listę kandydatów i ewentualnie skreślić, to ten wyborca czuł na sobie „czułe" oko 
enkawudzisty. I w najlepszym wypadku szybko skreślał całą listę. Czynili tak tylko 
odważni, przeważnie młodzi. Natomiast najśmielsi dopisywali na Ustach różne epitety pod 
adresem władz sowieckich. Komisja wyborcza wykorzystując chwilową nieuwagę „anioła 
stróża" usuwała te kartki, choć nie wszystkie. W komisji brali bowiem udział także ludzie 
ze wsi, znający dobrze język rosyjski. Autorów tych dopisków domyślano się i trafiano 
dobrze. Gdy nie usunięty przez komisję głos taki trafiał do funkcjonariusza NKWD ten 
podobno powiedział: „eto nawierno zdziełał Elceser". Komisja zaprzeczała mówiąc: „eto 
zdziełał durak". Ale enkawudzista wzburzony upierał się „eto nie durak zdiełał"... 

Wiedziałem i czułem, że jestem śledzony, ale o tym na dalszych stronach tych 
wspomnień... 

Jeszcze kilka słów o reformie, czy raczej próbie reform, prowadzonych w gospodarce 
rolnej. Krótko mówiąc chodziło o chęć likwidacji gospodarstw rolnych i ich połączenie 
w tzw. kołchozy. Akcja ta jednak chybiła, bo chłopi polscy, choć kresowiacy, nie dali się 
zapędzić w „oczered". Stosunkowo długo trwała ta walka o kołchozy, którą z rozmachem 
i zapałem prowadziła władza radziecka, by w rezultacie tę walkę przegrać, bo ogromna 
większość ziem pozostała w rękach prywatnych, pozwalając rolnikom w tych ciężkich 
czasach częściowo uniknąć kryzysu. A przynajmniej nie był on taki „kolczasty". W okolicy 
nie udało się założyć ani jednego kołchozu. Natomiast za jednym zamachem dokonano 
wielkiej własności rolnej na zasadzie wywłaszczenia, bez jakiegokolwiek odszkodowania. 
I parcelowano tę ziemię między biedotę wiejską, której przed wojną nie brakowało, jak też 
między bezrolnych, przeważnie służbę folwarczną. Tak rozparcelowano majątek w poblis-
kim Janowie, Rusi koło Czyżewa, Zalesin i inne majątki. Właściciele-dziedzice, o ile 
wcześniej nie zdążyli umknąć przez pobliską granicę, byli deportowani w głąb Rosji 
całymi rodzinami. 

Choć serce buntowało się przeciwko przejawom tego bezprawia, to jednak zdrowy 
rozsądek mówił też, że w Polsce, pomimo 20 lat jej istnienia i trwającej ciągle walki 
0 reformę rolną, o przyspieszenie jej realizacji, o szybką parcelaq'ę majątków ziemskich 
- nie umiano własnym rozumem rozwiązać tak doniosłego problemu. Ten akt wywłasz-
czenia, choć wówczas bezprawny, pozostał taki przez okres radziecki, potem niemiecki. 
1 dopiero po wyzwoleniu na mocy dekretu o reformie rolnej rząd wydał użytkownikom 
rozdanej ziemi akty nadania z wpisem do ksiąg wieczystych... 

Przez całe miesiące życia „w raju" pozostali w miejscach zamieszkania myśleli o swych 
najbliższych, wywiezionych i tych, których powołano do Armii Czerwonej. Z dawnej 
gminy Jasienica poszło ich kilkunastu, z naszej wsi sześciu. I żaden z tych sześciu nie 
wrócił, a z tych kilkunastu z gminy wróciło tylko dwóch. Rodzice drżeli, że ich synów może 
spotkać służba w obcej, wrogiej armii. Powołany do armii Stefek Nowak nie stawił się 
i długo się ukrywał. Za to wywieziono całą jego rodzinę: matkę staruszkę, dwóch braci 
i siostrę z mężem i małym dzieckiem. To, co przeżywaliśmy, to była dobra szkoła 
i praktyczna nauka ówczesnej stalinowskiej konstytucji. Na przykładach tego piekła za 
życia pojęliśmy dobrze „demokratyczne paragrafy" stalinowskiej konstytucji o wolności 
osobistej, o wolności słowa, pracy, zebrań. Na tle ponurej rzeczywistości życia codzien-
nego, pełnego męki więziennej, obozów koncentracyjnych, grozy wywożenia, wyroków 
sądowych, krwawych egzekucji i niewolniczych norm, których nikt nie wykonywał, 
bowiem były ponad siły. W terrorze, krwi i pocie utonęła cała lipa konstytucyjnych 
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paragrafów. A pokazało się oblicze strasznego systemu, który - gdy nie umiał człowieka 
zwabić i pozyskać obietnicami, to postanawiał go złamać. Ludność już dobrze poznała ten 
nowy ład, obcy i wrogi 

Pamiętam, jeszcze przed wojną komunizm kojarzył mi się jako więzienia, obozy, 
masowe rozstrzeliwania, prześladowania, przesiedlenia. Dochodziły do Polski wieści 
0 tym, co się za granicą wschodniego sąsiada działo. Ale nigdy nikomu nie przyszło do 
głowy, aby kiedykolwiek w Polsce miano zakosztować tego „rajskiego życia". Tymczasem 
mijały długie miesiące takiego życia, zgotowanego przez wschodnich sąsiadów, którzy 
rzekomo przyszli nas oswobodzić... 

Nie wszyscy jednak odczuwali ciężar codziennego życia. Wielu poszło na łatwiznę, to 
jest na współpracę z wrogiem, spełniali funkcję tzw. dziesiętników, bo każdy miał pod 
opieką 10 rolników i obowiązany był donosić, co się w powierzonych mu zagrodach dzieje. 
Ci dziesiętnicy spełniali rolę pośredników między rolnikami a „sielsowietem". Tylko 
nieliczni z nich przeżyli, bo zostali aresztowani przez Niemców zaraz po ich wkroczeniu 
1 słuch po nich zaginął. Wróg wymierzył im „sprawiedliwość" i sądy Polski podziemnej nie 
musiały wydawać na nich wyroków... 

Choć w strachu i niepewności czas płynął i był nawet dość urozmaicony. Często 
odbywały się zebrania, na których przedstawiciele administraqi sowieckiej i politrucy czy 
funkqonariusze NKWD bezustannie powtarzali, że „Polszy ni kagda nie budiet", „Polsza 
propała na wsiechda", że należy się umyć sowieckim mydłem i o Polsce zapomnieć. 
Bardzo dużo mówili o tzw. „dogoworze" z Niemcami, to jest o pakcie nieagresji między 
Niemcami a Sowietami. Na tych zebraniach przedstawiciele władzy sowieckiej mydlili 
społeczeństwu polskiemu oczy, że sowieci zajęli część Polski dlatego, aby zapobiec 
przybliżeniu się armii niemieckiej do granic ZSRR. Ale myśmy doskonale wiedzieli, że jest 
to nowy rozbiór Polski. 

Pomimo istniejącego „dogoworu" Sowieci Niemcom nie dowierzali i już wiosną 1940 
r. zaczęli umacniać granicę w pobliżu naszej wioski, o niecałe dwa km od niej. Budowali 
potężne bunkry żelazno-betonowe, o bardzo grubych ścianach, z otworami strzelniczymi. 
Do dnia wybuchu wojny większość z nich była gotowa, lufy dział i karabinów 
maszynowych skierowane były w stronę zachodnią. Jednak - jak mi później mówiono 
- nie padł z nich ani jeden strzał, bo zaskoczenie było całkowite a napaść najmniej 
spodziewana. Do dziś istnieją te bunkry we wsi Groty, Prosienica, Żochowo, Grabowo, 
Grądziki, Szulborze i dalej wzdłuż byłej granicy sowiecko-niemieckiej. Wszyscy mieszkań-
cy w strefie granicznej byli wysiedleni, aby budowa mogła przebiegać w tajemnicy. 
Budowało je wojsko i sowieckie osoby cywilne - w dzień i w nocy. Szczególnie w nocy 
słychać było dokładnie szczęk i chrzęst żelaza. Miejsca pracy w nocy oświatlane były 
elektrycznością, do wytwarzania której służyły potężne agregaty prądotwórcze. Jak mi 
opowiadano - na kilka dni przed cybuchem wojny tu i ówdzie zauważono szpiegów 
niemieckich, którzy rozpoznawali okolice oraz prowadzili dywersję i sabotaż. W nocy na 
22 czerwca zagrzmiały działa wzdłóż całej zachodniej granicy ZSRR. Zaskoczenie było 
całkowite. Ludność widziała umykające w popłochu oddziały radzieckie. Ja tego nie 
widziałem, bo nie mogłem widzieć. Siedziałem w tym czasie w więzieniu w Białymstoku... 

Jak na początku wspomniałem - rozkazem dowódcy obwodu Zambrów mjr 
Ferdynanda Tokarzewskiego (pseud. „Kruk") zostało mi powierzone stanowisko komen-
danta gminnego Związku Walki Zbrojnej - tajnej zbrojnej organizacji wojskowej. Moim 
obowiązkiem było zorganizować sztab placówki i zaciągnąć nowych członków. Szło mi to 
0 tyle łatwiej, że jeszcze sprzed wojny - zanim poszedłem do wojska - miałem kontakty 
z młodzieżą okolicznych wsi, która należała do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici" 
1 „Siew". Miałem też kontakty z młodzieżą należącą do Katolickiego Stowarzyszenia 
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Młodzieży, a przede wszystkim do „Strzelca". Miałem również kontakt ze starszymi 
rolnikami, gdyż do chwili powołania do służby wojskowej pełniłem funkcję sekretarza 
w gminnym Kółku Rolniczym, które zrzeszało rolników z kilku okolicznych wsi. Jednak 
szeregi tajnej organizacji zbrojnej zasilała w większości młodzież zrzeszona w ZMW 
„Wici" i „Siew". Nawiązałem też kontakt z nauczycielami, którzy wskazywali mi młodych, 
należących do wybuchu wojny do harcerstwa. Z tych' to wyżej wymienionych organizacji 
młodzieżowych i z Kółka Rolniczego „wyłuskałem" najbardziej zaufanych, w większości 
sam ich wtajemniczyłem i odebrałem przysięgę. W końcu roku 1940 było nas już 
kilkudziesięciu członków. ZWZ w tym czasie nie przejawiała jeszcze zbyt dużej 
działalności na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Tylko nieliczna grupa z tych 
wtajemniczonych brała udział w kampanii przeciwsowieckiej, tj. w akcjach sabotażo-
wo-dywersyjnych. 

Samo organizowanie się w ówczesnych czasach narażało na niebezpieczeństwo, 
bowiem wszędzie węszyli agenci NKWD i miejscowi kapusie, którzy otrzymali zadanie 
śledzenia każdego młodego mężczyzny. 

Przez kilka miesięcy trwał również przerzut przez granicę w jedną i drugą stronę: do 
Generalnej Guberni tych, którzy czuli się zagrożeni na terenie okupowanym przez 
Sowiety. Te przerzuty były zawsze udane. Nie zawsze natomiast były udane przerzuty 
z Generalnej Guberni na „nasz" teren. Po każdorazowym przejściu pozostawały ślady na 
tzw. „połosie", co ułatwiało stwierdzenie przekroczenia granicy. No i wtedy był sądny 
dzień: pograniczniki z psami węszyli po zagrodach i dość często zbiegów łapano. 
Zamykano ich w strażnicach w Lubotyniu, Podborzu, Zarębach Kościelnych, gdzie 
w celach klasztornych gromadzono po kilkadziesiąt osób i - po śledztwie - wywożono do 
więzienia w Białymstoku. 

Organizacja i rozbudowa placówki wymagała częstych wyjazdów, jak też dość często 
ktoś u mnie bywał. Nie uszło to uwagi kapusiów i oficera politycznego Armii Czerwonej, 
który niedaleko miał swoją kwaterę. Czułem i widziałem, że jestem obserwowany 
i śledzony, bo często koło naszego domu przechodził ktoś dla mnie podejrzany 
i obserwował dom. Podejrzany też byłem o zdarcie i zniszczenie portretu Stalina w dniu 
któregoś głosowania. 

I tak w ostatnie dni roku 1940 zostałem aresztowany przez sowiecką służbę 
bezpieczeństwa, osławione NKWD - Narodnyj Komisariat Wnutriennych Dzieł - i osa-
dzony najpierw w areszcie śledczym w Szepietowie, gdzie mieściła się rejonowa 
komendantura NKWD, a następnie po krótkim pobycie i wstępnych badaniach 
przewieziony do więzienia w Białymstoku. Poważnym materiałem obciążającym mnie 
były znalezione w czasie rewizji „tajne gazetki". A dla mojego kolegi Rutka - znalezione 
u niego dobrze zakonserwowane trzy karabiny. Znalezione u mnie prasa podziemna 
a u kolegi broń utwierdziło śledczych w przekonaniu, że mają do czynienia z członkami 
tajnej organizacji zbrojnej. Ja, nazwany przez śledczego jako „rukowoditiel kontrrewoluc-
jonnoj organizacji" miałem wydać swojego przełożonego. 

Przeszedłem śledztwo jako więzień polityczny, wróg Związku Radzieckiego, nieludz-
ko traktowany i w bestialski sposób torturowany. Nie zdawałem sobie sprawy, że 
w śledztwie, aby wymusić zeznania, przyznanie się do winy - można zadać aż takie męki. 
Bicie, jednak bez pozostawiania śladów, było najprostszą metodą, najmniej jednak 
skuteczną. Jeden z oprawców siadał na głowie, drugi na nogach a trzeci raz po raz okładał 
palką. Człowiek wył z bólu, a gdy tracił przytomność to polewano na głowę wodę, lub 
wrzucano do celi karnej, tzw. kaceru. Ściskanie palców w drzwiach, kłucia wewnątrz 
w uchu czy w nosie, przypalanie pięt, przywiązywanie do ławy i ustawianie jej wraz 
z przywiązanym głową w dół - to były niektóre z licznych metod śledztwa. Poza biciem 
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i innymi okrutnymi metodami, przekraczającymi okrucieństwa chyba obozów koncent-
racyjnych, dążono do złamania równowagi psychicznej więźnia, np. zamykano w pomie-
szczeniu, obok którego prowadzono śledztwo z torturami, skąd słychać było krzyki, jęki, 
wycia i nieludzkie głosy męczonych więźniów. Zamykano też w pomieszczeniu, gdzie 
leżały zwłoki zakatowanych ludzi. Prowadzono np. śledztwo w pomieszczeniu, bez 
jedzenia i picia przez 2 - 3 dni, kiedy to zmieniali się tylko śledczy przesłuchując bez 
przerwy. Albo trzymanie więźnia w karcerze na stojąco w wodzie zimnej po kostki, 
a z góry kapały na skórę krople lodowate. Czy wkładanie między zęby ręcznika 
i przerzucając jego końce przez plecy wiązanie nimi nóg w kostkach, by w takiej pozycji 
trzymać więźnia kilkanaście godzin bez jedzenia i picia. 

Do „kulturalniejszych" sposobów należała „szczera" (raczej obłudna perswazja. 
Częściej były to ordynarne wyzwiska, nawet z gaszeniem papierosa na skórze prze-
słuchiwanego. Czy też klęczenie przez 12 i więcej godzin, kiedy to śledczy nawet szczał 
więźniowi w twarz. Trzymanie w zapluskwionym i zawszonym boksie. Czy stosowanie 
maszynek do wyrywania paznokci (wielu więźniów miało palce bez paznokci). Oto 
„przodujące" metody śledztwa. Były one w kilka lat później stosowane w UB i w lokalach 
informacji. Wykonawcy tu mieli pole do inwencji i wyszukiwania nowych, bardziej 
wyrafinowanych metod uzyskiwania przyznania się więźnia do winy. Były w tych 
metodach różnice i odchylenia, co przy braku doświadczenia powodowało śmierć 
katowanego, jak to miało miejsce w Białymstoku. 

Pomimo stosowanych metod nie załamywałem się i nie przyznawałem do niczego. 
Dawałem informacje nieprawdziwe i nikogo nie obciążające. Na przykład tłumaczyłem, że 
„bibułę" zostawili na pewno kontrabandziści, którzy być może skryli się w stodole. 
Nikogo nie wydałem, a w śledztwie wzdychałem do Boga, aby nie ujawnić prawdy. Nie raz 
w czasie śledztwa przeżegnałem się, i zauważyłem, że robiło to na prowadzącym śledztwo 
pewne wrażenie... 

Kilka słów o tym, jak się „mieszkało" w więzieniu. W celach pojedynczych przebywało 
po trzech-czterech więźniów. W celach przewidzianych na 2 0 - 2 5 osób przebywało 60 
i więcej osób. Wszystko w warunkach urągających najelementarniejszym zasadom 
higieny. Przy drzwiach stała „paracha", to jest duży kubeł z denkiem na wierzchu. Służyła 
ona do załatwiania się, tj. do spełniania potrzeb fizjologicznych. Tylko raz dziennie 
prowadzono do ubikacji i jednocześnie opróżniano „parachy". Cele były brudne 
i zawszone, dawały się we znaki pluskwy. Kilka sal było zmywanych jedną ścierką, w ten 
sposób przenosiły się pchły, wszy i pluskwy. Bieliznę zmieniano bardzo rzadko. W szwach 
koszuli, zlepionej potem i krwią, gnieździły się wszy. W łóżku spało po dwie osoby, nie 
było piernatów ani kołder. Za poduszkę służył łokieć, a za kołdrę - kurtka, jeśli ją ktoś 
miał. Gdy było zimno, to od samego poruszania się, aby się podrapać po ukąszeniach, 
robiło się cieplej. 

I wreszcie nadeszła ta noc poprzedzająca 22 czerwca 1941. Słyszeliśmy w mieście 
wybuchy bomb, a nad ranem bombardowanie lotniska. Ze skrzydła więzienia, gdzie 
przebywałem, widać było, po każdym wybuchu, pożar, belki hangarów wylatujące 
w niebo, olbrzymi ogień. Z okna był to niesamowity widok. Ale dla nas była to oznaka, że 
może wkrótce wyjdziemy na wolność. Drżeliśmy jednocześnie, aby spadające bomby nie 
trafiły w więzienie... 

Rankiem dnia następnego ucieszył nas widok kilkudziesięciu mężczyzn uzbrojonych 
w łomy i młoty, którzy zaczęli mocować się z więziennymi bramami. My więźniowie, 
widząc wysadzane bramy, wyrwaliśmy łóżka, umocowane do ścian i potężnymi uderzenia-
mi wyłamywaliśmy drzwi, które wyskakiwały z zawiasów. Tak uwolnieni wyskakiwaliśmy 
na korytarz, gdzie zrobił się niesamowity tłok, bo więźniów tam obliczano na przeszło pięć 
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tysięcy. Domyślaliśmy się, że uwolnił nas białostocki ruch oporu, bo w ubezpieczeniu tej 
akq"i widzieliśmy ludzi z bronią. Białostocki ruch oporu uwolnił nas wtedy, aby nie 
dopuścić do zajęcia nas przez Niemców. 

Po wyjściu z więzienia odszukałem z trudnością ojca i siostrę, a następnie kolegów ze 
wsi. Niezwłocznie, byle prędzej, kierowaliśmy się za miasto, skąd - zaroślami, pomiędzy 
pasącym się bydłem - doszliśmy do Narwi, przez którą na drugi brzeg przeprawili nas 
pastuszkowie pasący bydło. Byliśmy coraz dalej od miasta a coraz bliżej domu, do którego 
dobrnęliśmy po trzech dniach. 


