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Andrzej Gawęcki  

 

(Suwałki 1986/87 – Nowy Jork 2008 – West Palm Beach 2020) 
 

 

 

...JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM 

 

 

Przyrzekłem sobie, że kiedy przyjadę do Polski, kupię 

najpiękniejsze kwiaty i złożę je u Pani Ireny. Wraz z 

modlitwą, jaką wyszukałem w starej książeczce do 

nabożeństwa mojej Babci. 

I – porozmawiam z Nią o tym wszystkim, co ulotnością 

dawnych lat uciekło bezpowrotnie a niezamierzenie z 

naszych spotkań wówczas. 

Wiem – to nietaktem trąci, choćby serce wypełniały 

najbardziej szlachetne intencje, pytać kobietę o tę 

jedną jedyną i zawsze pierwszą miłość jej życia. 

Dziewczęcą tkliwość i pieszczotę pocałunków, które 

zabierze ze sobą na ostatnim przystanku, zaborcza o 

najmniejszy okruszek uczucia. Niemniej, a w miarę 

upływu czasu coraz bardziej utwierdzam się w tym 

przekonaniu, że podczas ostatniego wieczoru nie 

wszystko zostało do końca dopowiedziane. Tak, jak 

byśmy, żegnając się wtenczas, wierzyli święcie, że 

jeszcze nie jedno spotkanie przed nami. 

Dzisiaj nie mam już wątpliwości, iż to właśnie 

nieśmiałe, panieńskie zauroczenie umiejscowiło Jej 

postać w panteonie najbardziej tragicznych kobiet. 

Przynajmniej w moim odczuciu. 

 

                *         *         * 

 

- To prawda, że chcę sprzedać dom wraz z posesją - 

przy czym słowo posesja wymawia z taką emfazą, jak 

byłby to co najmniej Ogród Luksemburski.- Nie mówiłam 

jeszcze o tym nikomu. Dopiero panu, teraz – i mruży 

wyblakłe starością oczy w filuternym uśmiechu, który 

– w zawstydzeniu jakby – przemyka ukradkiem. 

Patrząc na jej twarz, pomyślałem, że dawniej była z 

pewnością interesującą kobietą. Z klasą niebywałą, 

par excellence, jak mawiają koneserzy niewieściej 

urody. Nawet dzisiaj, mimo siedemdziesiątki, włosy 
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pozostały kruczoczarne, gęste, bez odrobiny siwizny, 

które kobietom jej miary dodają wyłącznie 

dostojeństwa. Pod czołem gładkim, przedzielonym 

cienką zmarszczką, oczy ongiś piwne, teraz o wiele 

tonów jaśniejsze (wypalone udręką cierpienia, 

skwitowałby poeta), szeroko osadzone, przenikliwe. 

Twarz proporcjonalna, pociągła, zachowała pamięć 

minionej urody, z ledwo dostrzegalną starością na 

policzkach. Jedynie w kącikach ust, kiedy uśmiechała 

się, odsłaniając tanie protezy z ubezpieczalni, 

rysowała się siateczka zmarszczek. Ciepła chusta, 

cerowana i postrzępiona wiekiem, nie dość dokładnie 

okrywała plecy i szyję, którą, niczym niepowtarzalna 

kolia, ozdabiały wątrobowe plamy. 

  
Celowo usiadłem poza kręgiem światła, padającym z 

tandetnego żyrandola, by widzieć ją w łaszącym się po 

kątach półmroku. Przyjazny wyznaniom, sprzyjał nam 

aksamitnymi cieniami pokój wypełniając, namacalnym 

wprost ciepłem i niewysłowioną intymnością zachęcając 

do zwierzeń.  Popatrując na nią, byłem pewien, że z 

każdym tygodniem, miesiącem stawała się coraz 

bardziej bezradna wobec mijających lat, ale kiedyś 

naprawdę była ładną kobietą, spojrzenie niejednego 

mężczyzny zatrzymując na sobie. 

- Niedługo przed wyzwoleniem, kiedy Niemcy przepisy 

poluzowali, pamiętam, mąż postawił ten drewniaczek. I 

wie pan co? – dobrze, że pospieszył się, bo w 

czterdziestym  piątym przyszła na świat Jadzia. W rok 

później – w tym momencie twarz skrywa rękoma w 

dziewczęcym jakby zawstydzeniu z popełnienia czegoś 

niestosownego – Wandeczka. 

- Władeczek, Boże mój, co to był za dobroci człowiek, 

świeć Panie nad jego duszą! Zawsze powtarzał: Iruś, 

odchowajmy dzieci, przez ten czas zbierzemy trochę 

grosza i dostawimy pięterko. Dla naszych dziewczynek, 

ażeby dopatrzyły na starość, w samotności i 

zapomnieniu nie zostawiły. Mój Boże, jaki 

zapobiegliwy był to człowiek...Taki dobry...Taki 

przyjaciel kochany… Taki przyjaciel kochany…  – 

powtarza po dwakroć, bym nie miał wątpliwości w tę 

jego dobroć niewypowiedzianą, która w niej wciąż żyje 

i trwa. Cichnie, bo mowę wzruszenie odbiera, a oczy 

szklą się łzami.  
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- Pani Ireno, jeżeli pozwoli pani tak mówić – a ona 

kiwa przyzwalająco, nawet z aprobatą, lecz to może 

być wyłącznie moim złudzeniem, gdy wpadam w ton 

rozwlekły narzekającego kupca, podpatrzony u 

szemranych aplegrów z holliwodzkiej szmiry – sama 

pani widzi, że to kompletna ruina. Wprawdzie szalunek  

niedawno robiony.... 

- Siedem lat temu obstalowałam – wpada w słowo 

przytomnie. 

...ale cała reszta – tylko do rozbiórki. Tu nie da 

się mieszkać. Tym bardziej z rodziną, dzieciakami... 

- A czy ja mówię, że trzeba zaraz mieszkać? – 

przerywa żartem, lecz z przyganą w głosie, niczym 

stary handlarz, który worek soli zjadł na utarczkach 

z takimi jak ja. – Toć sama widzę, że dom niezbyt 

wart. Żadnych wygód, w ścianach korniki, bez 

ubikacji, wody, łazienki, węgły zapadają w 

ziemię....- nie pytana wymienia mankamenty na palcach 

lewej ręki. – Ale liczy się posesja, prawda? Mam 

rację? – dopomina się o pochwałę za uczciwie 

postawioną sprawę. 

- Widzi pan sam - położenie dobre, lepszego w 

Suwałkach ze świecą szukać. Hańcza w dole 

warzywniaka, za płotem, spokój, cisza, ogród duży. 

Nawet nie pamiętam, ile tego jest, musiałabym w 

dokumentach poszukać – zachwala. 

- Tyle że ogród zapuszczony, drzewa zaniedbane, płot 

wiatrem podparty, chaszcze wszędzie... – punktuję 

mankamenty. 

- A niby jak ma być inaczej? Ja mam przy tym 

chodzić?! Najemnych godzić na dniówki? - z nutą 

złości w głosie. - Z tymi rękoma?, w moim wieku? - 

pokazuje dłonie skręcone reumatyzmem. - Tutaj 

potrzeba gospodarza młodego, silnego, jak pan – 

celuje we mnie palcem i uśmiecha się szelmowsko. 

- Najważniejsze, że do centrum niedaleko, a i plany 

urzędowe wykupu przymusowego nie obejmują. Na to 

dzisiaj ludzie patrzą przede wszystkim, bo Suwałki, 

odkąd województwo przenieśli, rozrastają się na 

wszystkie strony. A tu – basta! - tryumfująco zatacza 

ręką półkole. - Można stawiać spokojnie, bez sankcji. 

Córka dokładnie wypytała w magistracie, jak na urlop 

ostatnio zjechała. O resztę też nie ma co się 
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martwić: hipoteka czysta, bez obciążeń, może mi pan 

wierzyć. 

- No, no, jaka ze mnie gospodyni! Nawet herbatką 

gościa nie poczęstowałam – strofując samą siebie 

truchta prędziutko do kuchni, po drugiej stronie 

mrocznej sionki, skąd po chwili dochodzi odgłos 

przesuwanych po płycie fajerek. 

 

                 *         *         * 

 

 

W liście podane było wyłącznie nazwisko, jakie nosiła 

grubo ponad pół wieku wstecz. Tylko tyle. Nic więcej. 

Bez cienia sugestii, czy żyje, a jeśli tak – czy 

nadal mieszka w Suwałkach. 

Jak odnaleźć człowieka, o którym nic nie wiadomo? 

Poza tym, że pięćdziesiąt lat temu miał takie a nie 

inne imię i nazwisko? 

Po kilku tygodniach łażenia po urzędach byłem bliski 

rezygnacji. Wielodniowe ślęczenie nad stosami 

dokumentów nie zaprocentowało najmniejszym punktem 

zaczepienia. Na nic zdało się wertowanie kartotek w 

biurze ewidencji ludności, odkurzanie archiwalnych 

staroci i wertowanie opasłych tomów akt zgonów. Nade 

wszystko - mieli mnie dosyć wszędzie i traktowali 

niczym zadżumionego, gdziekolwiek zdążyłem otworzyć 

drzwi. 

Czepiając się ostatniej deski ratunku, pomyślałem w 

końcu, że może starzy suwalczanie, którzy w pamięci 

zachowali niejedno, pomogą odnaleźć właściwy trop. 

Przez ludzi do ludzi dotarłem do Mirosława Cz. Ten 

przypomniał sobie, że jako podrostek, przed wojną, 

miał kolegę z podwórka przy Kamedulskiej, który 

terminował u siodlarza o nazwisku wymienionym w 

liście. Rzemieślnik ów miał niewielki warsztacik  w 

dzielnicy Małe Raczki i przyjmował zlecenia od 

wojska. 

Wyglądało na to, że pierwszy, nikły punkt zaczepienia 

miałem za sobą. Tylko – czy właściwy? 

Nie dane mi jednak było rozmawiać z niedoszłym 

mistrzem w szyciu siodeł dla suwalskich i 

krechowieckich ułanów. Tadeusza Gobell’a wywieziono 

do Stutthof’u w jednym z ostatnich transportów, jakie 
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odeszły z Prus Wschodnich. Tak więc nadal nikt nie 

mógł potwierdzić, czy rymarz ów miał córkę Irenę.  

 

Czas upływał, a ja nadal tkwiłem w miejscu. Co było 

tym bardziej frustrujące, iż wrodzony, w co wierzę, 

sygnalizator w tyle czaszki pulsował światełkiem 

dobrego tematu na reportaż. I to właśnie pchało mnie 

do przodu, nie pozwalało na chwilę oddechu i 

zwątpienia. 

Niemniej, nie do zniesienia był fakt, że listu nie 

mogłem okazać nikomu. Nie miałem moralnego prawa aż 

do momentu potwierdzenia zarzutu. Miałem świadomość, 

że w tym stanie jest on li i wyłącznie ciężkim 

oskarżeniem. A jeśli niewinnej zupełnie osoby? 

Dopuszczałem ewentualność, iż potwarz może być także 

diabelskim zamysłem wyrównania odwiecznych krzywd, 

tak przecież nieobcych pomiędzy Polakami i Żydami. 

Rachunków, może nawet i zemstą, gdzie jej osoba jest 

efektem ubocznym skutku, lecz nie głównym powodem.  

- Czy aby kobieta, o którą pan rozpytywał, nie wyszła 

za mąż za.... tu padło nazwisko – w 1942 roku? – 

Mirosław Cz. przedzwonił wieczorem, sumitując się za 

późny telefon. 

- Wie pan, ta sprawa nie daje mi spokoju – 

usprawiedliwiał porę.– Niedawno byliśmy u dalszej 

rodziny i szwagierka jakby coś spamiętała. Ona 

mieszka... 

- To było późną wiosną...- waha się przez moment -  

albo wczesnym latem, w .42 roku – słyszę, kiedy 

nazajutrz rano melduję się pod wskazanym adresem.  

– Mieszkałam z rodzicami przy Placu Piłsudskiego, 

koło kościoła św. Aleksandra i naszą – dziewcząt – 

jedyną przyjemnością i rozrywką było oglądanie 

ślubów. A tamten zapamiętałam, bo jak na okupacyjne 

czasy był nad wyraz okazały. I powiem panu, że tak 

pięknej panny młodej nie widziałam ani przedtem, ani 

potem – dodaje jakby z odświeżoną zazdrością, co 

kobiety kodują w pamięci po wieczne czasy. 

- Jeśli to ta, której pan szuka, to lepiej jej wydać 

nie mogli – komentuje towarzyszący mi Mirosław Cz. – 

Jego rodzina zasiedziała w Suwałkach od Bóg wie jak 

dawna i na długo przed wojną interesy poważne 

prowadzili. 

- Żyje ktoś z jego rodziny? 
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- Z pewnością miał brata, ale czy ktoś jeszcze żyje? 

– nie powiem – rozkłada bezradnie ręce. – Ale co? – 

zaciekawia się - pomoże to panu w czymś? 

 

Wtenczas jeszcze nie wiedziałem, lecz przeczucie 

podpowiadało mi, że wyprawa w drugi koniec miasta nie 

pójdzie na marne.  

Jeszcze tego samego dnia złapałem właściwy trop. 

Powojenny rejestr rzemieślników suwalskich, do 

którego wgląd wyżebrałem  u prezesa Cechu Rzemiosł 

Różnych („Cholera, gdzie tego szukać? Pół piwnicy 

papierów przyjdzie przewalać! - mruczał ze złością 

pod nosem”.), zawierał  nazwisko, jakie wymieniono 

kilka godzin wcześniej. I pozostałe dane: personalia 

współmałżonka, stan rodzinny i...adres z roku 1950. 

Niemniej to wystarczyło, aby ustalić resztę 

szczegółów.  

Nazajutrz, po sprawdzeniu nazwisk właścicieli domów 

zamieszkujących przy ul. Nadrzecze, nie miałem 

wątpliwości: list mówił pierwszą część prawdy  – 

Irena Kamila... mieszkała nadal w Suwałkach. 

 

                  *          *         * 

 

Kiedy wyzbyłem się wątpliwości, że dane mogą nie być 

prawdziwe, począłem, niczym termit, wgryzać się w jej 

przeszłość. Wystarczająco długo pracowałem jako 

dziennikarz, bym nie miał znajomości tam, gdzie 

akurat były one wskazane w związku z tematem, jaki 

akurat miałem na warsztacie. Co najważniejsze, 

wiedziałem do kogo „stuknąć”, kogo poprosić, komu 

przymilić się obietnicą napisania o „sukcesach i 

wykonaniu planu”, by otrzymać akurat te informacje, 

jakich potrzebowałem. 

Notes pęczniał zapisywanymi stroniczkami. 

Drobiazgami, ale i tymi ważącymi. Przemyśleniami, 

które plątały się po głowie nie mogącej zasnąć i 

wskazówkami do wykonania. W miejscowym archiwum, 

które nadal nie mogło otrząsnąć się z kataklizmu 

reorganizacji kraju, dotarłem do dokumentów szkoły, 

do której uczęszczała przed wojną i odtworzyłem część 

nazwisk koleżanek z klasy. W garnizonowej izbie 

pamięci, poświęconej suwalskim ułanom, zachowało się 
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kilka kwitów dostawczych, na których trwały, 

przedwojenny atrament zachował nazwisko jej ojca. 

Udając zainteresowanie starociami, co było wówczas 

wysoko notowane towarzysko i w modzie wśród 

obsiadłych miasto „spadochroniarzy”, obszedłem domy 

sąsiadów, którzy na strychach, w piwnicach i w 

rozwalających się chlewikach przechowywali jeszcze 

niejedną piękność, powleczoną patyną. Urzeczony 

kolekcją Mariana Cylwy, znanego suwalskiego 

kolekcjonera, rozpytywałem o zegary ścienne, dawne 

meble, obrazy, stare książki, a  przy okazji niejako, 

ot tak sobie, o ludzi. A kto?, a co?, a gdzie i 

kiedy? Wrodzona gadatliwość rodaków do każdego 

nazwiska dodawała garść miałkich ploteczek, dla mnie 

znaczących w przypadku tej jedynej, jedynej. 

Usłyszałem więc o córkach, które dawno powychodziły 

za mąż, założyły rodziny i mieszkają w świecie. Z 

dala od matki, jej kłopotów, chorób i bolączek. I to, 

że w 1976 roku,  z nagła i w sile wieku zmarł jej 

mąż, człowiek porządny wielce i sąsiad szanowany 

powszechnie. A ją, dopóki nogi posłuszeństwa nie 

odmawiały, ludzie widzieli codziennie na cmentarzu, 

opowiadającą swojemu Władeczkowi radości i smutki. I 

żale, że odkąd odszedł zaniedbuje ją zupełnie. W 

snach nie przychodzi, z fotografii ślubnej nie 

uśmiecha się, a ona nie ma kogo się poradzić, choć 

każdy dzień spraw tyle przynosi. Szeptali także o 

absztyfikancie, względami którego wzgardziła, bo 

ponoć przychodził czując pieniądze. A także i o tym, 

że od jakiegoś czasu przepytywała o ceny domów i 

parceli w tej części miasta. 

 

             *            *               * 

 

Z imbryka, stojącego na gustownej, lakowej tacy, oczu 

od której oderwać nie sposób, ubywa herbaty. Jest 

ciekawa świata, więc bez żenady wypytuje o wszystko. 

Gdzie pracuję, skąd pochodzę (a dowiedziawszy się, że 

z diecezjalnej Łomży z uznaniem kiwa głową:- O, to 

dobrze, biskupa swojego macie), ile mam dzieci, czy 

żona miejscowa, czy przywieziona. Jak to jest z tym 

pisaniem do gazety, kiedy mam zamiar budować: na 

kredyt bankowy, czy gotówką płacony? 
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- Nich mi pan wierzy – gdyby żył Władeczek, wszystko 

byłoby inaczej. Nie wystawiałabym domu na handel. A 

tak – muszę, bo kto przy mnie starej będzie chodził? 

Córki dobre, kochane, ale po co im matka nad grobem 

stojąca? Toć to tylko zawalisko a pożytek żaden. Co 

innego pieniądze...Podzielę, a sobie kupię dziupelkę 

w bloku, Betlejemkę na parterze i – da Bóg – w 

spokoju końca doczekam... – cichnie, strzepując z 

rękawa niewidzialny pyłek, dalekimi oczami smutek 

goniąc za oknem, gdzie listopadowa szarówka cienie 

rozpościera po ścianach. 

- Tak, tak – potwierdzam bezwiednie, bo naprawdę nie 

wiem, co  powiedzieć, kiedy słyszę rozbrajającą 

szczerość i starczą bezradność wobec życia.  

Nie wiem też, jak podjąć TEMAT, do którego 

przygotowywałem się długie tygodnie. 

 

... Nie raz i nie dwa, siedząc godzinami w zimnym 

samochodzie (ręka moja by uschła, gdybym włączył 

ogrzewanie, kiedy benzyna na kartki) niedaleko jej 

domu, wymyślałem różne warianty spotkania. Tego 

jedynego, dla którego wymyśliłem cały ten scenariusz,  

najważniejszego z ważnych. Rozważałem najbardziej 

niedorzeczne kombinacje dialogów, jakie układałem w 

określonej kolejności. Zadawałem pytania i – tak, jak 

gdybym był nią – sam na nie odpowiadałem. Twierdząco 

i przecząco. Odpowiedzi przeczące rozbudowywałem o 

hipotetyczne reakcje z jej strony. I kiedy już byłem 

zdecydowany zapukać do drzwi – lęk paraliżował moje 

kroki, mowę odejmował, suchością w gardle mącił 

umysł. Strach przed niewiadomym. Obawa przed tym 

jednym, drobnym elementem, który może nie zagrać, 

którego zabraknie. Wówczas mój plan runie a ja 

zostanę pogrzebany wraz z nim. 

Załóżmy, że zaprzeczy. Właśnie. Co będzie, jeśli 

wyprze się, narobi rabanu, od głupców wyzwie, za 

drzwi wyrzuci ze stekiem kalumni na odchodne? Co 

wtedy?  Że mam ten list? Ironią prychnie w twarz, bo 

żaden to dowód. I na tak sformułowane pytanie nie 

znajdowałem już odpowiedzi, gdyż - prawdę mówiąc - 

takiej ewentualności nie przewidywałem. Może inaczej: 

takiej odpowiedzi nie dopuszczałem do myśli, co z 

gruntu było fałszywe. 

 



 9 

                *            *              * 

 

Za plecami godny muzeum szafkowy „dortmundczyk”  

pracowicie wywija połyskującym słońcem wahadła. Na 

dworze coraz ciemniej, kaflowy piec chłodnieje i w 

pokoju przytulności daremnie szukać. Pora na mnie, 

czas się zbierać, bo starość z kurami chodzi spać. 

Jakby tym długim czuwaniem za bramą jawy zapraszała 

najbliższych do odwiedzin. Więc jednak nie dziś. 

Trudno. Myśli gorączkowo poganiają jedna drugą. 

Nakłamię, że decyzję o kupnie raz jeszcze muszę 

przemyśleć, omówić w szczegółach z prawnikiem, z 

rodziną, przyjaciółmi, w banku wywiedzieć się o 

warunki kredytu... Chyba tak. To jest rozsądne 

posunięcie. Tak właśnie jej powiem, prosząc o 

zrozumienie. 

Lecz przecież – tłumaczę sam sobie – to w niczym nie 

zmieni sytuacji, bo – następnym razem, kiedy tu będę 

– znowu stanę w punkcie wyjścia. I spektakl powtórzy 

się według tego samego scenariusza: zaborcza chęć 

rozmowy z jej strony i zdawkowe półsłówka z mojej, bo 

żaden moment nie będzie stosowny do zadania T E G O  

pytania.  

- Pani Ireno, czy dawno, dawno temu, przed wojną, 

znała pani Olka? – z przerażeniem słyszę wypowiadane 

słowa i – na Boga! – wiem już, że miało być nie tak! 

Nie teraz! Nie dzisiaj! 

Zdążyłem dostrzec otwierające się powoli usta i 

wypalone oczy rozszerzone zaskoczeniem?, 

przerażeniem?, czymś niewytłumaczalnie groźnym, co 

pozostawia trwały ślad w źrenicach. 

Ponoszę porażkę, a Bóg poplątał moje szyki. 

Przy „Olku” zegarowi zebrało się na bicie i czysty, 

donośny dźwięk wypełnił pokój. 

Sześć uderzeń trwało całą wieczność i wibrowało 

echem, podczas gdy my siedzieliśmy naprzeciw 

wpatrzeni w siebie. Niczym zahipnotyzowani, wiedząc, 

że to, co najgorsze, co ukaże nas nieuchronnością 

zdarzeń, dopiero przed nami. 

- Jak..., jak pan powiedział...? – słowa zduszone, 

chrapliwe z trudem wydobywały się z jej gardła. – 

O..., O..., Ol...ka? – w kącikach oczu nabrzmiewały 

kropelki. 
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- Tak, Olka, i wiem, że drugim pani imieniem jest 

Kamila. Dopiero po wojnie Irena zastąpiła Kamilę w 

dokumentach – wziąłem głęboki oddech, jak przed 

skokiem do wody, bo teraz już nie miałem odwrotu. 

- Olka? – z wyczuwalnym wahaniem rozciągnęła frazę 

dla zebrania myśli, a może przypomnienia, a może 

ucieczki w przeszłość. 

- Olka? Jakiego Olka? Nie, nie znałam żadnego Olka – 

z rezygnacją, bez przekonania. I usiłowała spojrzeć 

mi w oczy, a ostatnie słowa szeptała wprost, wzrok 

spuściwszy na drżące ręce, splecione na poddołku.  

- A kogoś, kto Olkiem nie był, a podawał się za Olka? 

Za osobę o takim imieniu. Powiedzmy, że był to taki 

fałszywy Olek. Taki Olek na niby...Pani Ireno, 

zapytam wprost – czy przed wojną miała pani kontakty 

z policją? – musiała być pewna, że patrzę na nią, 

lecz nie stało jej już sił, a może też i odwagi i 

zaparcia, by podnieść głowę. I zawalczyć o siebie, po 

raz ostatni. O spokój nocy bez rozdartego życiorysu, 

o młodzieńczą przeszłość, ciężarem kładącą się u 

kresu wędrówki. 

 

Dzisiaj, kiedy piszę historię Kamili, jestem pewien , 

że w tamtej, jedynej chwili uświadomiła sobie, że nie 

ma sensu dłużej zapierać się. Igrać z zapomnieniem, 

zarzekać się przeszłości, bo ta odnajdzie nas, 

choćbyśmy nie wiem jak ślad starali się zgubić, w 

mysiej norce upchnęli. Że trzeba zmierzyć się z tym 

epizodem życiorysu, który nie pozwoli poddać się, 

bowiem - zrządzeniem losu – nadszedł czas sposobny, 

by – rozliczając się przed Bogiem i samą sobą – 

wyznać prawdę. 

 

A ja dałbym wiele, by dowiedzieć się, co działo się w 

jej duszy. Bo kiedy w końcu podniosła głowę, oczy jej 

patrzyły na mnie z taką nienawiścią, odrazą i 

pogardą, że powinienem skarleć w garść popiołu. 

I wtedy... 

...hałas padającego krzesła. A ona nieudolnie 

usiłująca dźwignąć się z kolan. Z wysiłkiem, trudem 

nie do opowiedzenia, narastającym płaczem i szałem, 

jaki widzę w jej oczach.  

I raptem: 
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- O Jezusie Nazareński!!! O Matko Chrystusowa!!! O 

Jezu!!! O Jezu, ratuj!!! - zwierzęcy skowyt wibruje w 

ciszy pokoju, zwielokrotniony echem ścian uderza o 

sufit, że na ulicy słychać. 

Siedzę znieruchomiały przerażeniem jej furii i lękiem 

o tę kruszynę, a ona klęczy przed mną, prawą rękę 

wsparłszy o stół nie ma siły wstać. 

Zanosi się płaczem głębokim, do dna serca, a łkanie 

targa jej ciałem. 

- Boże mój! Boże litościwy, dlaczegoś mnie tak 

pokarał! Za jakie grzechy?! – łka zawodzeniem coraz 

cichszym, coraz słabszym.  

- Przepraszam za to wszystko, pani Ireno. Przepraszam 

za cierpienie, jakie sprawiłem. Przepraszam z całego 

serca... – mówię do zgiętego w pół wraka, z którego 

uszły resztki życia, okrytego wylniałą chustą. Są we 

mnie żal i niemoc, a przede wszystkim bezkresne 

poczucie winy, kiedy patrzę na chude plecy targane 

spazmami. 

Zaraz za drzwiami, na ścieżce do furtki oblepia mnie… 

Nie, nie listopadowa szadź, od kilku dni wisząca nad 

Suwałkami o tej porze roku. To byłoby zbyt komfortowe  

wytłumaczenie. Obrzydzenie do samego siebie wciska 

się w każdą komórkę, rozsadza czaszkę, goni tabunem 

poprzez moje myśli. Czuję do siebie wstręt za 

rozgrzebany życiorys starej kobiety, stojącej nad 

grobem.  

 

                  *         *         * 

 

Zupełnie jak w życiu, tak i spotkanie z Ireną Kamilą 

... było zrządzeniem przypadku. 

Zimą 1985r. na moim biurku znalazłem list z Netanii. 

Pisał Józef Chrust – dziennikarz, historyk, pedagog, 

od wojny mieszkający w Izraelu. Niezdarną polszczyzną 

wyznał, że interesują go tematy, jakie publikowaliśmy 

na łamach Tygodnika od dłuższego czasu. 

„Krajobrazy”, którym sekretarzowałem od narodzin 

tytułu, zamieszczały, cieszące się dużą poczytnością 

wśród czytelników, wiele materiałów poświęconych 

działalności Armii Krajowej Obwód „Jeziora” w 

Suwalskiem, Augustowskiem oraz na Litwie. 

Dwa doskonale udokumentowane artykuły, autorstwa 

Waldemara Monkiewicza, pracownika Okręgowej Komisji 
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Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku o 

likwidacji getta w Augustowie, wraz z archiwalnymi 

zdjęciami, zawędrowały do Izraela. I one to 

zainteresowały p. Chrusta, który – poprzez redakcję – 

szukał kontaktów z ocalonymi.  

W taki oto sposób zapoczątkowaliśmy naszą znajomość. 

Wplotło się w nią – wybiegam w nieodległą przyszłość 

- przygotowanie i opracowanie przeze mnie materiałów 

do księgi pamiątkowej o suwalskiej gminie 

wyznaniowej, wydanej w Tel Awivie, w 1988r. Jak 

również kolejna znajomość – z Davidem Sternem, 

rodzonym bratem, pochodzącego z Suwałk, Abrahama 

Sterna, Jair’a. Twórcy i przywódcy Irgun Zwai Leumi, 

organizacji walczącej o wyzwolenie Palestyny spod 

brytyjskiego protektoratu. Schwytanego, osądzonego i 

rozstrzelanego przez Anglików na krótko przed 

utworzeniem państwa Izrael za kierowanie ugrupowaniem 

terrorystycznym. O tym wszystkim usłyszałem od Davida 

Sterna, którego wraz z rodziną, parokrotnie gościłem 

w moim domu. 

Po kilku miesiącach od pamiętnego listu p. Chrusta, 

który nie omieszkał pochwalić się łomżyńskimi 

korzeniami dziadków, napisał do mnie, powołując się 

na przyjaciela, Jedidiach Ackermann, którego wojna 

wypędziła z rodzinnych Suwałk, a generał Anders 

przywiódł do Ziemi Obiecanej. 

 „(...) Będę wdzięczny Panu sercem starego Żyda – 

pisał J. Ackermann - jeżeli zechce Pan sprawdzić 

zbiór faktów o Żydach suwalskich. Po co to nam? – 

Pańskie prawo zapytać, a my odpowiemy tak:  

Przed ciemną nocą Shoah było wielu kupców, 

rzemieślników, urzędników, pracowników i młodzieży 

zdolnej wyznania Mojżeszowego. O naszych Braciach 

pokolenia zrodzone w Wolnym Państwie Izrael nic nie 

wiedzą, nic nie pamiętają. A napisane zostało w 

piątej Księdze Mojżeszowej: „Zachowaj też w pamięci 

całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził cię przez 

czterdzieści lat po pustyni, aby cię upokorzyć i 

doświadczyć,  i aby poznać, co jest w twoim sercu, 

czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie”. 

Świętym obowiązkiem naszym przed śmiercią jest 

przypomnienie młodym Izraelitom o poświęceniu ich 

Ojców i Dziadów. (...) Wiemy też, że przed wojną, w 

naszym mieście, w naszym Gimnazjum  była założona 
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organizacja młodzieżowa syjonistyczna. Długo ona nie 

działała, bo wydała ją policji uczennica Irena.... 

/tu wpisano nazwisko/, Polka. Na ten czas aresztowano 

wielu starozakonnych, wielu sądzono, wielu skazano, a 

organizację władze państwowe rozbili. 

My tu w Izraelu wiemy, że dokumenta z tej sprawy w 

biurze materiałów dokumentalnych w Suwałkach były 

jeszcze w 1963 roku i wtedy żyła Irena imienia 

drugiego Kamila z domu.... Z ręką na Torze i sercem u 

Jahwe opowiadali o tym Żydzi, których po 1968 roku 

wypędzono z Polski z przekleństwem na ustach, a 

którzy zdążyli w Ziemi Izaaka kości złożyć”. 

 

                 *            *             * 

 

Zniszczona szara teczka z ozdobnym szlaczkiem dookoła 

wiązana na niebieską wstążkę. Jako autora wpisano 

Komendę Powiatową Policji Państwowej w Suwałkach. 

Jest i tytuł, jak przystało na wartościowe dzieło, 

środkiem biegnący: „Wywiad konfidencjonalny Kom. Pow. 

P.P. w Suwałkach o ruchu organizacji KPZB, w 

gimnazjum  żydowskim w Suwałkach i wśród ludności 

żydowskiej”. W nawiasie „ 1935 – 36”. Zamiast oficyny 

wydawniczej czerwona pieczątka: Archiwum Państwowe w 

Suwałkach. 

Wewnątrz dziesięć arkuszy podaniowego papieru 

wypełnionych wyblakłym, maszynowym pismem. Tak 

wyglądają raporty z rozmów z konfidentem „Olkiem”. 

Dalej – pięć ćwiartek papieru  a na nich rozkazy, 

ustalenia, dyspozycje tajne, poufne, bardzo pilne. 

Wśród nich jedyny dokument, który potwierdza, że 

policyjny konfident o pseudonimie „Olek” był kobietą. 

 

„Starosta Powiatowy Suwalski B.Pilne Tajne                                     

Nr 157/35 

Dn. 27.VIII.35 r. 

akcja komunistyczna w żydowskim gimnazjum w 

Suwałkach. 

  
Do Powiatowej Komendy P.P w Suwałkach. 

Nawiązując do sprawozdania z dn. 12 bm. Nr 1/0 i z 

dn. 20 bm. Nr 2/0 w sprawie informacyj konfidentki 

„Olki” (podkreślenie moje – A.G.) polecam szczegółowo 
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rozpracować uczniów żydowskiego gimnazjum w 

Suwałkach, sympatyzujących z ruchem komunistycznym. 

Niezależnie od tego polecenia, ustalić nazwiska 

Kierownika „M.O.P.R” (organizacja komunistyczna 

założona w 1922 r. w Moskwie. Jej celem była pomoc 

rewolucjonistom  w zwalczaniu kapitalizmu oraz 

wspieranie więźniów politycznych i ich rodzin. 

Podporządkowana Międzynarodówce Komunistycznej,  

rozwiązana w 1947r.- przyp. mój – A.G.) i członków 

„Makabi”( organizacje sportowe i gimnastyczne, 

nawiązujące nazwą do powstania pod wodzą Judy 

Machabeusza przeciwko Grekom w latach 166-164 p.n.e. 

oraz ich wypędzeniu z Jerozolimy – przyp. mój – A.G.) 

sympatyzujących z ruchem wywrotowym”. 

Podpis nieczytelny 

 

W ten oto sposób przeszłość przypomniała Irenie 

Kamilii...,  pseudonim w Policji Państwowej „Olek”, 

że zbyt pospiesznie, nie gasząc świateł rampy, 

chciała zejść ze sceny. Mimo upływu dziesięcioleci, 

jakie bezpiecznym murem zaszłości, wydawało się, 

odgradzały ją od tamtych wydarzeń, do momentu 

spotkania z reporterem, który postanowił rozwikłać tę 

historię.  

 

                  *         *          * 

 

Nota konfidencjonalna nr 1. Informacje o ruchu w 

organizacji KPZB (Komunistycznej Partii Zachodniej 

Białorusi – przyp. mój – A.G.). Informacje uzyskała 

Kom. Pow. PP w Suwałkach. Konfident „Olek”. Uzyskano 

dn. 11.VIII.35 r. 

Treść: W koedukacyjnym gimnazjum żydowskim w 

Suwałkach jest grupa uczniów sympatyków organizacji 

komunistycznych, którzy zamierzają zorganizować kółko 

literackie, w tym celu by mieć możliwość lepszego 

grupowania się i omawiania  spraw komunistycznych. 

Jednym z tych, którzy chcą zorganizować kółko jest 

niejaki Albert (imię na razie nieznane) wzrostu 

niskiego, włosy czarne, szczupły. 

W  żydowskim stowarzyszeniu sportowym „Makabi” w 

Suwałkach  jest grupa członków sympatyków organizacji 

komunistycznych, która zamierza zorganizować klub 
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szachistów, w celu uzyskania nieskrępowanego wstępu 

do lokalu i tam omawiania spraw komunistycznych. 

Jakie zarządzenia wydano i co na miejscu zrobiono: 

Ponieważ  konfident został niedawno zaangażowany, 

polecono mu nawiązać łączność z osobami podejrzanymi 

o działalność komunistyczną. Odnośnie grup 

komunizujących w gimnazjum i w „Makabi” polecono 

konfidentowi ustalić, czy kółko literackie i klub 

szachistów został zorganizowany, jeśli tak – to kto 

do nich należy, oraz polecono pogłębić wywiad 

odnośnie ich działalności. 

 

Pod spodem pieczątka:Komendant Powiatowy P.P. w/z Z. 

Włoczewski, aspirant. Odbito w 2-óch egz.: 1/ do p. 

Komendanta Wojewódzkiego P.P (Urząd Śledczy) i 2/ do 

p. Starosty Powiatowego. 

 

Nota konfidencjonalna nr 2. Uzyskano dn. 18.VIII.35 

r. 

Treść: Do grupy sympatyków organizacji 

komunistycznych, która zamierza zorganizować kółko 

literackie w koedukacyjnym gimnazjum żydowskim  w 

Suwałkach należy Bromberg Dawid, uczący się w tem 

gimnazjum. 

Żydowskie stowarzyszenie „Makabi” w Suwałkach jest 

przeciwne założeniu klubu „Szachistów” podejrzewając, 

że będzie on wykorzystywany do celów wywrotowych. 

Sprawa ta jest jednak nadal aktualna i kiedy zostanie 

definitywnie zdecydowana nie wiadomo. 

W Suwałkach przebywa nieznanego nazwiska mężczyzna 

Żyd, kierownik „MOPR”, który ma kontakt z CK KPZB 

(Centralny Komitet Komunistycznej Partii Zachodniej 

Białorusi – przyp. mój – A.G.) w Wilnie. Nazwisko i 

bliższe dane tego Żyda będą przez konfidenta w 

niedługim czasie ustalone. 

Komuniści w Suwałkach wyborami do Sejmu i Senatu nie 

wykazują żadnego zainteresowania i czy wezmą udział w 

głosowaniu – nie wiadomo. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono.. 
 

Nota konfidencjonalna nr 3. Uzyskano 28.VIII.35 r. 

Treść: Działacze komunistyczni w Suwałkach posiadają 

kontakt partyjny z OK KPZB (Okręgowym  Komitetem 

Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi – przyp. 
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mój – A.G.) w Grodnie. Kto ma ten kontakt konfident 

na razie nie ustalił. Około 3-4 tygodni temu wstecz w 

Suwałkach był jakiś delegat OK KPZB Grodno w sprawach 

partyjnych. Bliższych danych o tym delegacie 

konfident nie posiada. 

W sprawie 1 września, obchodu M.D.M. 

(Międzynarodowego Dnia Młodych – przyp. mój – 

A.G.)działacze komunistyczni w Suwałkach żadnej 

propagandy nie prowadzili dotychczas i żadnej akcji 

zewnętrznej nie zamierzają przeprowadzać. 

Przebywający w więzieniu suwalskim , a 

przetransportowani z więzienia  grodzieńskiego 

działacze komunistyczni dotychczas  kontaktu z 

działaczami w Suwałkach nie posiadają.  

Kilka tygodni temu pracownik elektrowni miejskiej w 

Suwałkach – Glikson Abram, bundzista, rozmawiał z 

niezwykłym działaczem komunistycznym w Suwałkach w 

sprawie jednolitego frontu robotniczego. Rozmowy 

skutku nie dały, gdyż Glikson na propozycję działacza 

komunistycznego nie zgodził się.  

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 4. Uzyskano 19.IX.35 r. 

Treść: Kierownikiem „MOPR” w Suwałkach jest 

Gołębiowski Szloma – Jankiel, syn Zelika-Pejsacha i 

Chjeny-Sary z Gliksonów, ur. 18.I.1899 w Filipowie, z 

zawodu buchalter i sekretarz Gimnazjum Żydowskiego w  

Suwałkach, kawaler, narodowości żydowskiej, zam. w 

Suwałkach przy ul. Noniewicza 18 m 3. Wymieniony w 

swoim czasie posiadał kontakt z CK MOPR w Wilnie. Czy 

obecnie posiada – konfidentowi nie wiadomo, lecz dane 

te dostarczy w najbliższym czasie. 

W grupie sympatyków komuny w gimnazjum żydowskim w 

Suwałkach, którzy chcą zorganizować kółko literackie 

są: Bronberg Emanuel-Dawid, syn  Abrama i Estery, ur. 

17.II.1916 w Łodzi, kawaler, zam. w Suwałkach przy 

ul.Berka Joselewicza 42 i Rozental Abram, syn Chaima 

i Cyryli ze Żmijewskich,ur. 1918 w Suwałkach, zam. w 

Suwałkach przy ul. Berka Joselewicza 67 m 1. Kto 

więcej należy do sympatyków komuny – konfident będzie 

starał się dowiedzieć i po uzyskaniu danych będzie 

meldował. 
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Dotychczas działacze komunistyczni w Suwałkach 

bezpośredniego kontaktu z więźniami komunistycznymi w 

Suwałkach nie mają, lecz starają się go nawiązać. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 5. Uzyskano dn. 21.X.35 r. 

Treść: Konfident informuje, że Lenczewski Rubin 

upatrzył sobie na przyszłych członków KPZB w 

Suwałkach następujące osoby: 1) Jurkowskiego Berela, 

zam. przy ul. Noniewicza, z zawodu krawca, 2)Lewina 

Mendla, zam. przy ul. Wesołej, bez określonego 

zajęcia i 3)Grodowskiego Icka, zam. przy ul. 3 Maja, 

bez określonego zajęcia, wszystkich stałych 

mieszkańców. Wszyscy w/w od czasu do czasu przebywają 

w towarzystwie Lenczewskiego Rubina i dyskutują  o 

sprawach komunistycznych. Największym zaufaniem 

Lenczewskiego cieszy się Lewin Mendel, co do którego 

informator przypuszcza, że będzie on  w przyszłości 

sekretarzem komórki KPZB. Wymienieni są przekonań 

komunistycznych i z tem nie kryją się przed innymi 

zaufanymi lub byłymi działaczami komunistycznymi. 

Według twierdzenia Lenczewskiego Rubina dotychczas 

działacze komunistyczni w Suwałkach kontaktu 

partyjnego z OK Grodno nie posiadają. Natomiast 

Lenczewski posiadał kontakt osobisty z KPP w 

Warszawie. Czy obecnie posiada go – nie wiadomo. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 6. Uzyskano dn. 5.XI.35 r. 

Treść: Dn. 22.X.35 r. w Suwałkach spotkali się 

działacze komunistyczni Krasnopolski Ałter z 

Lenczewskim Rubinem, który w toku rozmowy  zapytywał 

Krasnopolskiego, czy ludność wiejska odrabia 

szarwarki i płaci podatki. Na to Krasnopolski, który 

trudni się handlem szmatami po wsiach odpowiedział, 

że na razie w  terenie jest spokój i ludność swoje 

powinności  wypełnia. Następnie Krasnopolski 

nadmienił, że zbliża się rocznica rewolucji 

październikowej dn. 7.XI.35 r., wobec czego zapewne 

jego, tj. Lenczewskiego policja aresztuje. Na to 

Lenczewski odpowiedział, że o to się nie obawia, gdyż 

obecnie w myśl nakazu wyższych władz partyjnych akcja  

techniczna w terenie nie jest przeprowadzana, gdyż 

zawsze przy tej okazji policja zawsze aresztowała 
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najwybitniejszych działaczy komunistycznych 

udowadniając im winę. Natomiast akcja taka była 

prowadzona sporadycznie w wypadkach niezwykłej wagi, 

jak np. śmierć jednego z wodzów komunistycznych , 

„zamordowania” komunisty przez policję itp. Ponieważ 

w czasie obchodu  obecnej rocznicy rewolucji 

październikowej akcji technicznej nie będzie, policja 

nikogo nie będzie mogła aresztować. 

Następnie Krasnopolski zapytał Lenczewskiego, czy 

Lewin Mendel i Gradowski Icko są dobrymi chłopakami 

(działaczami). Lenczewski wyraził na to zdziwienie, 

że on jako stary karany działacz komunistyczny nie 

zna zasad konspiracji i pyta o takie rzeczy. 

Dn. 26.X.35 r. spotkali się znów Krasnopolski i 

Lenczewski. W toku rozmowy Krasnopolski zapytał 

Lenczewskiego, czy nie ma jakiej sprawy partyjnej na 

wieś, gdyż mógłby mu to załatwić, na co Lenczewski 

odpowiedział, że ze wsią kontaktów nie ma.  

Dn. 1.XI.35 r w zakładzie fryzjerskim Rozendorfa 

Mejera spotkali się Krasnopolski Ałter i Osiński 

Josel, którzy rozmawiali ze sobą o sprawach 

komunistycznych. Ciekawych momentów w ich rozmowie 

nie było. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 7. Uzyskano dn. 21.XI.35 

Treść: Konfident informuje, że Lenczewski Rubin już 

od 2-ch tygodni jest obłożnie chory i z domu nie 

wydala się nigdzie. 

Około miesiąca temu wstecz w Suwałkach przebywał 

funkcjonariusz OK KPZB Białystok w sprawach 

partyjnych. U kogo wymieniony zamieszkiwał – 

konfident nie ustalił. Delegat ten kontaktował się z 

Lenczewskim Rubinem, lecz w jakim miejscu, o jakiej 

porze i co omawiał, konfident nie wie.  

Dn. 14.XI.35 r. spotkali się komuniści Krasnopolski 

Ałter, Grodowski Icek i Lewin Mendel. W czasie 

rozmowy Lewin narzekał, że w Suwałkach są trudne 

warunki pracy komunistycznej, gdyż nie ma żadnej 

legalnej organizacji żydowskiej, w lokalu której 

mogliby się grupować komuniści i omawiać różne 

sprawy. W dalszej rozmowie twierdził, że w Suwałkach 

wśród komunistów panuje ogólny brak zaufania w 

wytrwałości pracy konspiracyjnej ,jak również obawa o 
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to, że w razie aresztowania któregokolwiek z 

działaczy komunistycznych, w dochodzeniu wyda on 

innych. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 8.Uzyskano dn. 27.XI.35 r. 

Treść: Konfident informuje, że Lenczewski Rubin 

wyzdrowiał i że dn. 24 bm. spotkał się z komunistą 

Krasnopolskim Ałterem w mieście, z którym rozmawiał o 

sprawach komunistycznych. W toku rozmowy Lenczewski 

Rubin powiedział Krasnopolskiemu, że dotychczas w 

Suwałkach organizacja komunistyczna nie istnieje, 

gdyż działacze komunistyczni obawiają się prowokacji 

i wzajemnie sobie nie ufają. W dalszej rozmowie 

Lenczewski Rubin opowiedział Krasnopolskiemu, że 

prenumeruje komunizujące czasopismo pt. „Przekrój 

tygodnia”, wychodzące w Warszawie pod redakcją Józefa 

Aptera przy Placu Żelaznej Bramy nr 4 m 2. Cena tego 

czasopisma wynosi 20 gr za egzemplarz. Ile takich 

egzemplarzy Lenczewski otrzymuje – nie mówił. Na tem 

swoją rozmowę obydwaj zakończyli. 

co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

 

Nota konfidencjonalna nr 1.Uzyskano 8.III.36 r. 

Treść: Dn. 7.III.36 r. Lenczewski Rubin spotkał się 

na ulicy w Suwałkach z komunistą karanym więzieniem – 

Ałterem Pejsachem  Krasnopolskim, który zapytał, czy 

nie ma w Suwałkach literatury komunistycznej, gdyż 

chciałby coś poczytać. Na to Lenczewski Rubin 

odpowiedział Krasnopolskiemu, że obecnie literatury 

nie ma, że niedawno była i znów będzie, a wówczas da 

mu trochę do przeczytania. Na to Krasnopolski zwrócił 

się do Lenczewskiego z wymówką, dlaczego w tym 

czasie, kiedy była literatura nie dał mu jej do 

czytania, lecz mówił, że nie ma. Lenczewski 

odpowiedział, że jakkolwiek ma zaufanie do 

Krasnopolskiego, jako do byłego działacza karanego 

więzieniem, jednak ponieważ ten przez dłuższy czas 

odsuwał się od spraw komunistycznych, zajmując się 

swym życiem prywatnym, sprawami handlowymi i uprawiał 

praktyki religijne, a ponadto, że jest żonatym oraz 

kaleką – uważa go za nieodpowiedniego do organizacji. 

Ostatecznie obiecał Krasnopolskiemu sprawę tą 

wyjaśnić w niedalekiej przyszłości. Dalej mówił mu, 
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że obecnie program pracy organizacji KPZB zmienił się 

w stosunku do poprzednich warunków bardzo i tak jak  

dawniej praca  polegała prawie że na kolportażu 

literatury, urządzaniu większych zebrań, wywieszaniu 

transparentów itp. – dziś tego nie ma.  Natomiast 

prowadzi się robotę, jak się wyraził Lenczewski, 

„podziemną” , unikając większych zebrań i 

ograniczając się do kolportażu literatury wewnątrz 

organizacji, tj. wśród członków, zaś wywieszania 

transparentów obecnie prawie się nie praktykuje w 

mniejszych ośrodkach ludności, jak np. Suwałki. Na 

tym wymienieni rozmowę zakończyli  i rozeszli się. 

Co zrobiono: Konfidentowi polecono... 

    
Tajne akta policyjne nie zawierają dalszych raportów  

„Olka”. Można domniemywać, iż po ośmiomiesięcznej 

współpracy kontakty zostały zerwane bez podania 

powodów, co najkrótszą adnotacją nie zostało 

odnotowane. 

 

                 *         *          * 

 

Nie było w niej krzty zdziwienia, zaskoczenia, lęku 

nawet, kiedy po dwóch tygodniach stanąłem w drzwiach 

domeczku przy Nadrzecznej. 

Tyle że...postarzała się najwyraźniej przez ten czas, 

poszarzała jakby, zmalała pod chustowym namiotem. 

Twarz ściągnął smutek, cierpienie bez Boga, a oczy 

patrzyły na mnie dwoma płatkami niezapominajek. 

Przywitaliśmy się milczeniem przydługim. I tym 

nicniemówieniem dała znak, że mogę wejść, nie 

zamykając mi drzwi przed nosem. A potem szedłem za 

nią krok w krok, i usiedliśmy w tym samym pokoju, na 

tych samych poskrzypujących starością krzesłach z 

wytartymi siedzeniami co wtenczas. 

Jakby pomiędzy czasem dawnym minionym a obecnym nie 

wydarzyło się nic szczególnego. 

Usta obojgu nam zasznurowało lękiem przed 

wypowiedzeniem pierwszego słowa. Czekaliśmy, 

popatrując jedno na drugie, kto zacznie, odwagą 

tchnięty. 

- No, tak, tak...- dopiero teraz, po dłuższej chwili 

spojrzała na mnie z tym swoim bezgranicznym smutkiem 
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w oczach. – No, tak, tak... Widocznie on tak 

chciał... 

Nie powiedziała kto, a ja bałem się zapytać i do 

dzisiaj nie wiem, o kim myślała w tamtej chwili. O 

mężu? O pierwszej, młodzieńczej miłości? O Bogu? 

Popołudnie przyoblekło czerń nocy, a kolejne imbryki 

z herbatą i stary „dortmundczyk” radowały się wraz z 

nami. Bo w miarę upływu czasu zbliżaliśmy się ku 

sobie, łagodnieli w sercach, napięcie w nas 

ustępowało, topniało niczym lód wiosną. 

- To nieprawda, że lata tamte przeżyłam bez strachu. 

Lęk o siebie, za to, co popełniłam, szedł za mną 

niczym cień, tylko w miarę mijania życia jakby 

oddalał się, malał, tracił na wyrazistości i groźbie. 

- Kiedy zaczęłam się bać? Już w wojnę – ręce splotła 

na kolanach zwyczajem starych kobiet i spowiadała się 

głosem cichym, jednostajnym, z koniecznością 

wypowiedzenia tego wszystkiego, co do tej pory taiła 

przed samą sobą nawet.  

- Ludzie przepowiadali, co wyrabiano z Żydami. 

Ocaleni z pożogi świadczyli, jak tamci szli do swego 

Boga przez kominy. Spokojnie, bez sprzeciwu, bez woli 

walki, z jakąś bezgraniczną rezygnacją, którą 

widziałam na ich twarzach na długo przed wojną. 

Zatrzymywali się u bram piekła, a później wchodzili 

doń, przekonani, że taka jest wola Jahwe. 

- Eloi, Eloi, Lama Sabachthani!!! - rabin nad grobem 

stojący, niepomny na gniew Stwórcy, wygrażał 

niebiosom, nieczułym na los czosnkowych. Mimo wieku 

matuzalemowego zapomniał, że El Shaddai, sam 

zaznawszy udręki ludzkiego żywota wśród pobratymców, 

ma powyżej dziurek w nosie wiecznych malkontentów, 

którzy, jak świat światem, nigdy z niczego nie byli 

zadowoleni. Żyd nie pomoże!, Żyd ciebie zdradzi i do 

więzienia wsadzi! Polaku, zapamiętaj i podaj dalej! – 

czytałam z kartek znajdowanych pod drzwiami. 

- Inni widzieli, jak palili getto w Białymstoku, jak 

wywozili Żydów z getta w Łomży, jak mordowali ich w 

obozie w Augustowie. Jak strzelali, tropili, 

wieszali, 

gnębili do ostatniego. 

- Matka moja, kiedy jeszcze żyła, pytała głupkowatą 

Fejgę, posługaczkę w żydowskim  przytułku: Fejga, a 

gdzie wasz Bóg się zapodział, że tyle was pozwolił 
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wytracić? A Fejga, oczy w ekstazie wznosząc ku górze, 

jakby tam odpowiedzi wypatrywała, szeptała półgłosem: 

Sza, pani, sza. Przyjdzie dzień sądu, że Jahwe światu 

wskaże wszystkich wrogów Izraela. 

- Jej słowa zapadły we mnie, bo brzmiały mocą 

przepowiedni. I wtedy właśnie zaczęłam się bać, gdyż 

pomyślałam, że ci, co zostaną, wzrastać będą z taką 

nienawiścią w sercach, że ta zabije każdego 

współwinnego śmierci ich sióstr i braci, matek i 

ojców. Obojętnie: Niemca, Polaka, Litwina czy Żyda, 

bo i tacy nierzadko przytrafiali się. 

- Ja stawiałam się w tym rzędzie. Tak jak oni byłam 

winna. Niechaj mi pan nie tłumaczy, że zdrada 

zdradzie nierówna, że daje się usprawiedliwić, 

złagodzić, czymś wyjaśnić – sytuacją, 

okolicznościami, uczuciem, rozkazem czy prośbą. Wiem 

o tym, pamiętam. Lecz wiem również i to, że 

pozostanie ona zdradą we mnie, w mojej pamięci. 

Czynem podłym, choćby wszyscy  wmawiali we mnie, że 

fakt ten nie miał żadnego wpływu na czyjś los, czyjeś 

życie. 

- Żyłam z tą świadomością na co dzień i bałam się. 

Przyznam - fizycznie bałam się o swoje życie. 

Pierwsze lata po wyzwoleniu gęste były od śmierci 

dziwnych, nagłych, tajemniczych, nie wyjaśnionych do 

dzisiaj. Ludzie o jasnym spojrzeniu, szlachetni, w 

sile wieku przestawali żyć z dnia na dzień, bo 

wiedzieli za dużo. Widzieli to, czego nie powinni 

byli widzieć, wolnością swoją zagrażali wolności 

innych, bo wojna podzieliła nas na tropiących i 

zwierzynę do odstrzału. Zresztą...któż by dzisiaj 

dociekał przyczyn? Babrał się w okolicznościach? W 

każdym przypadku były one inne. Niewytłumaczalne dla 

postronnych, najczęściej. 

- Chodziłam z Wandeczką, kiedy zdecydowałam się 

opowiedzieć wszystko mężowi. Nękała mnie natarczywa 

myśl, że nie urodzę szczęśliwie, a Bóg pokaże mnie za 

TAMTO, za moje grzechy, za moje sprzeniewierzenie 

się. 

- Najsampierw byłam u spowiedzi. Mówię: Ojcze 

duchowny, poradź, co mam czynić, jak postąpić, żeby 

do grobu nie prześladowały mnie czyjeś przekleństwa i 

łzy. Żeby Bóg pozwolił urodzić szczęśliwie, bom w 

stanie błogosławionym jest. 
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- Ksiądz, gdy mu opowiedziałam wszystko dokładnie, z 

detalami, rozgrzeszył mnie:- Córko, idź w pokoju 

ducha. Nie bierz na siebie krzyża winy, bo jesteś 

niewinna. To, co zrobiłaś, jest dobrym postępkiem, bo 

kierowałaś się miłością do ojczyzny. Do prawdziwej 

ojczyzny, pamiętam, zaznaczył. A miłość do ojczyzny, 

obok miłości do Boga, jest wartością najdroższą na 

ziemskim świecie, jest najszlachetniejszym przymiotem 

człowieka. Wracaj w spokoju ducha. I nie obarczaj ani 

siebie, ani bliźnich swoim czynem, pamięć o nim 

przechowaj tylko ty. 

- Wróciłam, lecz spokój ducha widać nie był mi 

sądzony. Może i dlatego, że zabronione miałam 

wspominać o tym komukolwiek, ślubnemu mężowi nawet. 

Co prawda przez pierwsze lata, kiedy miałam na głowie 

wychowywanie dziewczynek, że na sen czasu brakowało, 

myślałam o tym coraz rzadziej, Stwórcy w duchu 

dziękując. Pewna byłam, że przeszłość, niczym wieko 

starej skrzyni z ubraniami, jakich nie będziemy już 

nosić, zamknęła się za mną bezpowrotnie. 

- To jednak było tylko złudzenie. Wmawianie w siebie 

rzeczy niemożliwych. Podobne do tego, kiedy chory 

śmiertelnie przekonuje siebie, że nagłe załamanie 

zaraz przejdzie. Lęk prześladował mnie namacalnie, 

jak zły duch, który czyhał za każdym rogiem. 

Wystarczyło, że na ulicy dojrzałam czyjąś twarz, 

którą widziałam po raz pierwszy, a w twarzy tej 

przypominał się układ ust, czerń oczu czy krzaczaste 

brwi, gdy gorąc strachu buchał we mnie od nowa. Nocą 

szczury harcowały po strychu, a ja zlana potem 

prosiłam męża: - Wstań, Władeczku, spojrzyj, kochany, 

czy aby kto za drzwiami nie stoi. Potem już nawet 

męża nie niepokoiłam, nasłuchując szmeru, 

skrzypnięcia, dźwięku najcichszego. I kiedy tak 

leżałam ze wzrokiem utkwionym w ciemność i nie mogłam 

oczu zmrużyć do rana, z czerni sufitu spływała jego 

twarz – młodzieńcza, radosna, pachnąca tkliwymi 

pocałunkami. 

- Ja wiedziałam, zdawałam sobie sprawę, że za to, co 

zrobiłam, zostanę ukarana. Jak nie na tym, to na 

tamtym świecie. Córeczko, powtarzała moja matka od 

dziecka, zapamiętaj jedno: Pan Bóg nie rychliwy, ale 

sprawiedliwy, co za dobre nagradza, a za złe karze i 

nikt nie ukryje się przed Jego sądem. Taką kolej  
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rzeczy wpoili we mnie rodzice i Kościół, chociaż 

ksiądz mówił co innego. Zło nie może być na wierzchu, 

bo  w takim razie, gdzie szukać dobra? 

 

- Byłam pewna, wiedziałam, że któregoś dnia stanie 

się to, co stało się teraz, kiedy ciebie, pana 

poznałam – poprawia się szybko. - Synku... – mówi 

miękko, z ciepłem w głosie. Kiedy jednak swoją małą, 

drobną dłonią, żyłkami nabrzmiałą, nakrywa moją, w 

gardle więźnie mi płacz i skowyt żalu za czymś 

nieokreślonym, utraconym bezpowrotnie, przebrzmiałym. 

- Nie miej za złe tamtej sceny rozhisteryzowanej, 

starej kobiety. Wiesz sam – przechodzi na ty i w tym 

momencie popatruje w okno, jakby tam ktoś na nią 

czekał - że śmiertelniśmy, ale ostatkiem sił bronimy 

się przed odejściem. Myśl tę odsuwamy jak najdalej od 

siebie. Im bardziej zbliżamy się, tym mniej chcemy 

wiedzieć, czuć, rozmyślać. Do tej chwili, do tego 

końca, kiedy nie ma to już żadnego znaczenia, a w nas 

hart walki zetlał, wypalił się na popiół. 

- Tak, tak...Wiedziałam, byłam pewna, że do tego 

dojdzie. Do takiej rozmowy, do takiego spotkania. Nie 

wiedziałam tylko kiedy, ani kto wejdzie do mojego 

domu. I dlatego, daruj - nie przyszykowałam się, jak 

należy. Ciebie, widać, synku – już ośmielona, po raz 

kolejny tak mówi – Bóg naznaczył na mojego 

spowiednika. Wierzysz w Boga? – pyta nieoczekiwanie i 

patrzy uważnie w moje oczy, a kiedy potwierdzam, 

słyszę to jej półszeptanie: Tak..., tak... – ni to 

aprobatę, ni to powątpiewanie.  

- Uwierz mi: Z głębi duszy, z całego serca pragnęłam, 

a i nie jeden różaniec odmówiłam, żeby TO stało się 

przy Władeczku. By ten ktoś, tak jak ty wtenczas, 

mógł zapytać mnie w obecności mojego męża. Tym samym 

ja,  zwolniona z zachowania tajemnicy, mogła wyznać, 

co zaszło w moim życiu. Przez lata byłam pewna jego 

ramienia, więc i wtedy, nie obawiaj się, wsparłby 

mnie. Sił dodał, uchronił przed potępieniem, pomógł 

udźwignąć ciężar hańby, bo tak to sobie tłumaczyłam.  

- Kiedy zabrał się z nagła, tak pospiesznie, że myśli 

nie zdążyłam pozbierać, miałam mu za złe, że odszedł 

tak szybko, niespodziewanie i mnie zostawił samą, 

choć przecież nie tak umawialiśmy się z Panem Bogiem. 

A potem już zobojętniałam na wszystko, co niosły ze 
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sobą dnie. Na pory roku, na grób zaniedbywany, 

starczą samotność. Już i nie cieszyło szczęście 

córek, ich udane małżeństwa, wnuki, ani to, że Bóg 

pozwolił przeżyć kolejny tydzień. Tylko przed snem, 

klękając do pacierza, co z bólem w kolanach coraz 

większym przychodziło, dłużej zamyślałam się nad 

sensem jednego, jedynego zdania: - Posłuszni Jego 

nakazowi, codziennie prosimy naszego Ojca 

niebieskiego, by przebaczył nam nasze grzechy, jako i 

my odpuszczamy naszym winowajcom.  

- Ale o czym to ja zaczęłam? 

- Aha, pytał pan – wraca do dawnej formy - jak do 

tego doszło? W bardzo głupi sposób, dziecinny 

zupełnie... – ręką zasłania usta i chicholi 

dziewczęco, cichutko, w zawstydzeniu. A w chwilę 

potem jawi się jakże inna. Odmieniona, po raz 

pierwszy uśmiechająca się całą sobą. Jasno i 

radośnie, do tamtych lat, wspomnień, szczęścia 

gimnazjalistki, rozdzielonych wiekami niepamięci. 

- No, więc było tak... – nieoczekiwanie jej policzki 

zakwitają delikatnym różem a oczy nabierają blasku, 

jaki zwykliśmy widzieć u kobiet w pełni doznania. – 

Na początku był prezent gwiazdkowy Donki. Nie zna pan 

Donki? Oooo.. – z przyganą w głosie i odpływa w 

cudowną, najpiękniejszą podróż swego życia.- Ależ , 

naturalnie, bo niby i skąd, prawda?  

- Z Donką Szwejkowską uczyłyśmy się w jednej klasie, 

w gimnazjum kupieckim, przy Kościuszki. Dobrymi 

byłyśmy koleżankami, najlepszymi pod słońcem. Na 

śmierć i życie, do samej wojny, bo później jej 

rodzice podpisali volkslistę i wyjechali do 

Generalnej Guberni. 

- Więc Donka dostała pod choinkę patefon. Piękny, że 

zazdrość brała: politurowany, z podnoszonym wiekiem, 

na korbkę i z błyszczącą, miedzianą trąbą, która 

niczym zaczarowane lustro odbijała cały świat. To 

było - zaraz, zaraz - w trzeciej? Czy w czwartej? 

Tak, w czwartej, bo zdawałyśmy maturę. Ale głową nie 

ręczę - zastrzega przytomnie. 

- Dostała ten patefon i w pierwszą niedzielę 

karnawału – rok to mógł być .35?, .36?, Boże, już 

pamięć nie ta, ale tak jakoś – sprosiła nas, byśmy 

piosenek posłuchały. Chciałyśmy - my dorastające 

pannice – urządzić wieczorek tańcowalny, zupełnie jak 
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w Resursie albo Pod Kominkiem, dokąd czasami chadzali 

rodzice.  

- Szwejkowscy, jak pan pamięta, mieszkali w tej 

kamienicy przy więzieniu, na końcu Noniewicza. Jej 

ojciec był tam jakąś grubą rybą, bo Donkę za mury 

wpuszczali bez niczego. Do ojca, oczywiście, a mnie 

razem z nią.  

 - No więc jesteśmy na wieczorku u Donki. Za oknem 

śnieg do pasa, zapach Bożego Narodzenia jak w bajkach 

Andersena, bo w jadalni choina pod sufit,a od aromatu 

w nosie kręci. Są ciasteczka, herbatka, lemoniada i 

nawet butelka wina z zapasów jej ojca, specjalnie na 

tę okazję. Na domiar złego ani jednego kawalerczaka i 

patefon do obsługi.  

- Z początku jako tako szło, w zgodzie i bez 

docinków. Później jednak, po lampce wina, i jednej, i 

drugiej, żadna nie chciała stać kołkiem  i kręcić 

korbką, i patrzeć, jak koleżanki walczyki wywijają. 

Pospierałyśmy się w końcu, aż na ten harmider wszedł 

stary Szwejkowski. Dowiedziawszy się o co chodzi, 

zburczał nas i nawstydził. 

- Opowiedział to widocznie swoim gościom, bo w soboty 

na karty znajomych spraszał, dość, że po chwili w 

pokoju pojawił się młody mężczyzna. Przedstawił się 

szarmancko i grzecznie oznajmił, że będzie kręcił 

patefon, a my możemy się bawić.  

- Ano i zabawiłam się...Na całego. Dzisiaj na taki 

afekt mówią - zakochanie od pierwszego wejrzenia.  

Mnie też się wydawało, że miłość ścieżkę przestąpiła. 

Podobał mi się - nie skłamię, bo bym zgrzeszyła – od 

razu. A i ja w oko mu wpadłam, bo co i raz na mnie 

zerkał, jakiem tylko na niego spojrzała. Boże mój... 

– widzę, jak pod przymkniętymi powiekami na nowo 

wyczarowuje raz jeszcze, może już ostatni, tamtą 

chwilę – jedyna, niepowtarzalną, jaką zabierze ze 

sobą w podróż nieziemską. Boże mój... – przymyka 

oczy, by z całą wyrazistością uciekającej pamięci na 

nowo wyczarować ów moment -jakiż on był przystojny… 

Śliczny jak malowanie. Wysoki, smukły, z czarnym 

wąsikiem na dziecięcej buzi, niby amant filmowy. W 

ciemnym, dobrze skrojonym garniturze od dobrego 

krawca, białej koszuli z modnie zawiązanym krawatem. 

Z warszawska, bo nie był z Suwałk. Przyjechał tu do 

pracy. 
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- Z dziewcząt ja miałam najdalej do domu. Podczas gdy 

one  mieszkały w mieście, przy rynku, ja chodziłam aż 

za Arkadię, pod koszary, gdzie za Hańczą, pod drugiej 

stronie, rodzice mieli domek. 

- Do placu Piłsudskiego doszłyśmy wszystkie razem. 

Mróz siarczysty skrzypieniem niósł po uśpionych 

ulicach, a śnieg powłoką niebo zasłonił, że lamp mało 

co było widać. Potem Donka zaczęła przekomarzać się z  

panem Stefanem...? – przez chwilę wątpi w swoją 

pamięć – o, tak, z całą pewnością – Stefanem, żeby 

ten odprowadził mnie pod dom, dla bezpieczeństwa, 

skoro ojciec wysłał go z nami. 

- Nie minęło mało wiele i już nie raz żegnaliśmy się 

przed furtką. Z początku wstydziłam się, że pracuje w 

policji i zajmuje się brudami. Złodziejami, 

panienkami z deptaku, oszustami zapalniczek, 

sutenerami żydowskich prostytutek. Tak wtenczas 

myślałam. 

- W policji są różne prace i różne stanowiska, a 

żadna praca nie hańbi, kiedy służy Polsce – tłumaczył 

mi cierpliwie.  

- Ojciec mój, bo – naturalnie - wywiedział się 

szybko, jakiego to córka ma „narzeczonego”, a szło 

mnie już na osiemnasty, więc ojciec mój, świętej 

pamięci, nie krył zadowolenia, kto wie? – może nawet 

i dumy. Zapamiętaj, córeczko, że wojsko i policja to 

ostoja Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Żeby nie 

polski mundur, to ta wszawa żydokomuna zjadłaby nas 

do szczętu, jak końskie ścierwo – z kopytami. 

- Przepowiedziałam to Stefanowi, a ten uśmiał się 

setnie. Jaki tam ze mnie policjant? Zwykłym 

urzędnikiem od przekładania papierków jestem, nikim 

innym. Tyle że nie w starostwie, a w policji, choć 

biurka i u nas, i tam – jednakowe - bagatelizował.  

 

- Nie mam prawa potępiać ojca za jego poglądy. 

Wspominał nie raz, że od małego marzył o wojaczce, bo 

to ich rodzinna – Krakusów – tradycja. I kiedy tylko 

Naczelnik ogłosił legiony, zaciągnął się w pierwszej 

setce, nie pytając ojców ani o zgodę, ani o 

błogosławieństwo nie prosząc. I stało się – Bóg 

pokarał jego niepokorę. Nie za długo kozacka lanca 

strzaskała mu kolano i jako niezdolnego ze służby 

zwolniono. 
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- Mając uprawnienia osiedleńca wojskowego, dostał 

sześć morgów odłogów na Litwie. Tylko tyle, nic 

więcej. Honor nie pozwalał wrócić, ukorzyć się przed 

rodzicami. Próbowali więc z matką gospodarzyć – bez 

koni, ziarna, pieniędzy, za to naddatkiem nienawiści 

miejscowych. Kolejnej zimy na Wileńszczyźnie już nie 

przetrzymali – Bóg zapomniał o nich i z pomocą 

Litwinów przepędził. Tym bardziej, że matka chodziła 

ze mną, a i ojciec nie chciał, by rodziła w 

czworakach, jak prosta chłopka.  

- Zjechali do Suwałk, akurat na czas połogu. Ojciec, 

że przy koniach od małego chowany, a i zdolny  w 

rękach był, do Żyda rymarza poszedł. Po paru latach, 

gdy odkuł się i na nogi stanął, wydzierżawił połowę 

parteru na Małych Raczkach, gdzie zakładzik niewielki 

otworzył. 

-No, tak..., ale ja przecież nie o tym chciałam – 

uśmiecha się ostrożnie, przepraszająco, nie zdając 

sobie sprawy, że, wraz ze swoją opowieścią, zapadła w 

moje serce. I pozostanie, a radością jest słuchanie 

jej. 

- Z początku spotykaliśmy się niezbyt jawnie, 

ukradkiem raczej, a i on do domu nie zachodził, chodź 

pod furtką godzinami wystaiwał, odwlekając porę 

pożegnania. 

Dopiero, kiedy powiedziałam, gdzie pracuje, ojciec 

zapragnął poznać Stefana, choć, jak pamiętam, zbyt 

wylewny ze znajomościami to on nie był. I później już 

dopytywał niecierpliwie, kiedy pan Stefan „wizytę 

złoży”. Nie mógł się doczekać, a późnowieczornym 

politykowaniom przy nalewce z aronii nie było końca, 

aż matka wzrokiem zegar pokazywała, a mnie pędziła do 

mojego pokoiku na górze. Nie ma co – przypadli sobie 

do gustu, że nieraz zazdrosna byłam o te ich 

gawędzenia, przy których jednak miejsca dla mnie 

było. 

- Oboje czuliśmy, że to, co pomiędzy nami, to dużo, 

dużo więcej, aniżeli znajomość z wieczorku u Donki. 

Wie pan, takie fluida człowiek wyczuwa, serce daje 

znać, bo dusza też wie swoje, prawda? A Stefan już i 

w niedzielę, bywało, po kościele z dorożką na nas 

czekał. Do domu odwoził, uprzednio na lody, na 

Chłodnej serwowali najlepsze, wstąpiwszy. Przed całym 

miastem adorował jak narzeczony, choć o zrękowinach 
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słówkiem nie napomknął. Ale, co tam? – matka machała 

ręką – bo inne czasy były, nowocześniejsze takie. 

Świat dzisiaj staje na głowie, wszystko jest na opak, 

mawiała.  

- Nie, nie powiem, żeby krył coś o sobie. Taił, 

powiedzieć wzbraniał się. Wspominał o rodzicach 

pozostawionych w Miłosnej, o ciotkach, wujkach. Na 

porządnego młodzieńca wyglądał i takim z pewnością 

był. Broń Boże, słowa złego nie powiem, bo z całą 

pewnością dobre wychowanie, taką przedwojenną 

kindersztubę, wyniósł z domu. Nie był nachalny w 

dopraszaniu się o czułości, całowaniu, dotykaniu, no, 

wiesz, o co chodzi, prawda? Bo przecież jedna drugiej 

trochę opowie, żeby koleżanki zazdrościły. Chociaż 

potem, ni stąd, ni zowąd, zaczął mnie unikać.  

- Ja sprawowałam straż u grobu Chrystusowego w 

przedwielkanocne czuwanie, kiedy po raz pierwszy 

napomknął o tej organizacji w żydowskim gimnazjum. 

Ale ot, tak sobie, zupełnym przypadkiem, mimochodem. 

Tak, jak mówił o wielu innych rzeczach z pracy, 

wtenczas tak sądziłam. Lecz od tamtej pory zmienił 

się nie do poznania. U mnie matura na nosie, to 

prawda, a on jakby zapomniał i nasze spotkania coraz 

rzadsze już są, chłodem ciągną, obojętnością. Z 

początku sądziłam, że kobietę gdzieś bokiem ma, 

jakieś troski rodzinne, albo co. Zdobyłam się na 

odwagę i rozmówiłam się ze Stefanem na poważnie, a 

wtenczas przyznał, że w pracy nie układa mu się 

najlepiej. Przesunęli go do innego referatu, a tam 

obowiązki takie, że tylko powiesić się. - Na domiar 

złego wypuścili mnie na głęboką wodę, a ja nie znam 

tu nikogo. Nie mam znajomości, układów, koleżeństwa 

żadnego, bo sama wiesz, jakie może być koleżeństwo 

policjanta. Sam jak palec o, gołodupiec na weselu, co 

za drużbę chce figurować, coś w tym guście mówił. 

- W jakiś czas potem wrócił do tej rozmowy o 

gimnazjum. Tym razem w zupełnie innym tonie. Po balu 

maturalnym, pamiętam, czerwcową nocą wracamy dorożką 

do domu. Ja lekka niczym motyl, w kreacji że zazdrość 

nawet Donkę brała, ufna w przyszłość i szczęśliwe 

życie z wymarzonym mężczyzną u mojego boku, a Stefan 

zamyślony, ponury, nieobecny. Co jest Stefciu, co 

ciebie trapi?, dopytuję, a on odpędza się ode mnie, 
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zły jak szerszeń. Dzięki Bogu, że nie żądli – po tylu 

latach sili się, by w humor obrócić tamtą noc. 

- Przed Hańczą zatrzymał fiakier i dalej już 

poszliśmy pieszo. Dopiero wtenczas Stefan zwierzył 

się, że w pracy powiedzieli mu, że albo będzie 

śledził komunistów, albo wróci tam, skąd przyszedł – 

do Warszawy. Tyle że na podrzędną posadę i za dużo 

mniejsze pieniądze. 

- Polityką nie zajmowałam się, ale wiedziałam, że w 

Suwałkach mieszkają komuniści i jak tylko mogą, tak 

szkodzą Polakom i katolikom. Tak mówili w szkole, tak 

powtarzał ksiądz na kazaniach, tak opowiadali ludzie 

całkiem jawnie, bez skrytości. Tak wreszcie wpajał we 

mnie ojciec. Taki też zaczął być i Stefan. 

- Kamiś, przekonywał, kiedy byliśmy we dwoje, chociaż 

ja nie o tym pragnęłam rozmawiać, nie takich słów 

oczekiwało moje serce. Kamiś, moja Kamiś, wymawiał 

miękko, czule, zrozum, kochana, że naszym – Polaków – 

obowiązkiem i świętą powinnością jest chronić kraj 

przed komuną i Żydami. Popatrz sama - kto psuje nam 

gospodarkę?, handel?, rzemiosło?, przemysł?, naukę? - 

pytał i domagał się, żebym potwierdziła, że 

wszystkiemu winni są Żydzi i komuniści. Gdzie nie 

spojrzysz, tam wszędzie Żydzi – w urzędach, w 

bankach, w kupieckim stanie, od jarmarku do szarwarku 

– jakbym ojca słyszała. 

- Bądź pewna, że i twojej rodzinie żyłoby się lepiej, 

gdyby nie to całe żydostwo – wyjaśniał, a ja 

przytakiwałam, bo wszyscy dookoła tak powtarzali. 

Popatrz na Suwałki - więcej obrzezańców tu się 

włóczy, aniżeli katolików mieszka , znowu 

potakiwałam, bo była to prawda. Pochodzisz z rodziny 

szanowanych katolików,  więc pragniesz dobra swego 

kraju, prawda? A innym razem rozpoczynał od 

komunistycznego zagrożenia. 

- O, takimi historyjkami mnie wziął. Z początku były 

to same błahostki. Naprawdę – drobiazgi nic nie 

znaczące. Byleby tylko znalazł godzinkę, byleby tylko 

mógł spotkać się ze mną. 

- Po maturze podjęłam pracę w największym sklepie 

kolonialnym w Suwałkach z pensją 110 złotych na 

początek. Doroślejąc, żyłam jeszcze beztroską, szkołą 

i koleżeństwem z gimnazjalnych bali i rowerowych 

wyjazdów nad Zatokę Słupiańską. Wtedy różnicy nie 
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było, czy kto protestant, prawosławny, Żyd czy 

katolik. Dopiero wojna uświadomiła nam wagę podziałów 

i cenę istnienia od tego zależną. 

- Ale Stefan był w moim życiu na pierwszym planie, po 

nim dopiero rodzice i znajomi. Spotykaliśmy się już 

jakby na wpół prawdziwe narzeczeństwo, tak nas 

zaczęli kojarzyć, a i mamę przepytywali o datę ślubu. 

- Tyle że ja zaczęłam dostrzegać,że między nami coraz 

mniej  uczucia i rozmów o przyszłości, a coraz więcej 

jego służbowych tematów. To, co z nami związane na 

drugi plan schodziło, a ważniejsze już było to, 

gdzie, kto, z kim, kiedy. Wystarczyło jednak, że 

objął, przytulił, pocałował, słowem przymilnym 

połaskotał. Kamiś, głuptasku, wydaje ci się, 

wyszeptywał tym swoim aksamitnym głosem, a ja 

miękłam, puszczałam wszystko w niepamięć, nadziei 

wypatrywałam niczym kania dżdżu.  

- Później doszła sprawa tego gimnazjum. Kamiś, 

kochana moja, perełeczko jedyna prosił, przepytaj, 

złociutka, ale wiesz, dyskretnie, jak tylko ty 

potrafisz. Przecież masz tam koleżanki, kolegów. 

Dowiedz się, o czym rozmawiają, podsłuchaj ich, 

powiedz, że i ciebie to ciekawi. Na pewno mają do 

ciebie zaufanie, prawda? To nic zdrożnego, 

przysięgam. Nie mniej wyrzutów sumienia, uspokajał. 

Zrozum, jest jeszcze czas, by uchronić tych młodych 

przed niebezpieczeństwem i kłopotami. Oni są w twoim 

wieku, a wiesz dobrze, że za polityczne sprawy sąd 

pobłażania nie ma. Na takie zachowanie prawo zgody 

nie wyraża. Pomyśl o ich rodzicach, a oszczędzisz im 

cierpień i zgryzoty. 

- Kiedy ma się osiemnaście lat, wiara w  prawo i 

porządek jest niewzruszona, bo to oznacza ład w 

życiu, które dopiero zaczyna się. 

- Tak jak przedtem spotykaliśmy się. Czasami w 

Arkadii, zmierzchaniem na bulwarze nad Hańczą. Bywało 

że szliśmy na długi spacer traktem do Augustowa. Nie 

był nachalny w wypytywaniu. Bardziej jakby się 

radził. Jakby zdania mojego słuchał, ciekaw ogromnie 

wszystkiego. Jaki ten, a jaki tamten? Rzucał od 

niechcenia. A tego znasz? – podawał nazwisko -  bo on 

podobno to i to, lecz czy to może być prawdą? – sam 

nie wiem. Popatrz Kamiś, a ja lubiłam, kiedy zwracał 
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się do mnie w ten sposób, ten znowu wcale nie wygląda 

na takiego, a jednak... 

- Broń Panie Boże, ażebyśmy spotykali na policji czy 

gdziekolwiek urzędowo. Noga moja by tam nie stanęła, 

mimo wszystko, a ze znajomością koniec.  Nigdy nic 

nie notował, nic nie pisał. Ani jawnie, ani po 

kryjomu. Tylko pytał i słuchał. Słuchał i wypytywał. 

Nawet i po dwa razy o to samo.  Ot, stara głowa, 

niczym rzeszoto dziurawa, i uśmiechał się 

prześlicznie.  

- Ja pomagałam mu, jak umiałam najlepiej. Znosiłam 

zasłyszane strzępy rozmów z ulicy, w zakładzie ojca, 

od krawcowej. Jakieś ploteczki, nowinki, ciekawostki 

dla kogoś mało ważne, lecz Stefanowi przydatne. Teraz 

częściej chadzałam do koleżanek. I do Polek, i do 

Żydówek, chociaż częściej do starozakonnych, mimo że 

z trudem przełamywałam mur nieufności między nami. Z 

uwagą przysłuchiwałam się rozmowom w ich domach. 

Prawda, między sobą mówili w jidysz, lecz kiedy 

pytałam po polsku, grzecznie odpowiadali, by nie 

sprawić mi przykrości. By nie zapomnieć – po 

wielokroć powtarzałam nazwiska, imiona, adresy. 

Miasto znałam na wylot. Ludzi, ich sprawy, tu 

urodzona, wychowana, a umysł młody chłonny jak gąbka. 

Układałam w pamięci zasłyszane strzępy rozmów, a w i 

pracy ochotniej wdawałam się w pogawędki z klientami. 

Czułam, że Stefan tego właśnie potrzebuje i nie 

myliłam się. 

- Jakoś później, przed Bożym Narodzeniem, przemówiłam 

się z mamą ostro. Cóż, to, córeczko, na przechrztę 

idziesz?, bo na mieście tak ludzie wygadują. Że do 

żydowskich domów bez skrępowania zachodzisz, 

godzinami przesiadujesz. W żydowskich sklepach 

kupujesz, jakbyś polskich nie miała i bez wstydu 

rozmawiasz z nimi na ulicy. Tylko patrzeć a Kościół 

święty na synagogę przehandlujesz. I tak od słowa do 

słowa. Ale co...? Miałam jej powiedzieć?, 

wtajemniczyć we wszystko?, że Stefan prosił, ażebym 

zbliżyła się do starozakonnych, bo tylko tą drogą 

mogłam mu pomóc? Im z kolei schlebiało, kiedy 

zostawałam na kolacji, a mężczyznom, żem nie taka 

płochliwa sziksa, jak te ich Żydóweczki. 

- Kiedy wahałam się, czy aby po chrześcijańsku 

postępuję, Stefan przekonywał argumentami, którymi 
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sypał jak z rękawa. Chcesz, żeby ojciec poszedł na 

bruk albo do więzienia, kiedy żydokomuna przejmie 

władzę w Polsce? To proste – jest kapitalistą, a u 

bolszewików wszystko jest wspólne. Żony nawet, a mnie 

zmroziło takie stwierdzenie. Twój ojciec to burżuj - 

ma zakład, ucznia, gotówkę w banku, domek. A ciebie 

wywiozą na Syberię, do łagru, na białe niedźwiedzie, 

tak mnie straszył, a ja zamierałam lękiem. Potem 

wyjął zdjęcie jakiegoś mężczyzny. Przypatrz mu się 

uważnie: to groźny komunista i tacy jak on chcą 

naszej zguby. Zguby naszej ojczyzny i zatracenia 

wiary. Organizują się wszędzie, żeby wprowadzić swoje 

rządy. Tak jak w Rosji, gdzie głód, bieda że siekierą 

nie urąbiesz i Boga nie ma, a kościoły i cerkwie na 

stajnie zamienione. Znasz,Kamiś, jego córkę... 

- Prawda, znałam. Zaznawałam też uczucia cichej 

radości, spełnienia powinności wobec Polski, dumy, 

gdy był zadowolony. Bo przecież to, co robiłam było 

słuszne i każdy Polak na moim miejscu tak by 

postąpił, chwalił i...- zastanawia się, czy może 

zdradzić tajemnicę – buziaczki na policzki dawał. Po 

cóż młodzi z „Makabi”  mieliby pójść do więzienia? Po 

cóż mieliby płakać rabini w synagodze, wykrzykując 

Torę?  A ponadto ani ja, ani ktokolwiek w moim 

otoczeniu nie pragnął przyjścia komunistycznych 

rządów. Tak wtenczas myślałam. 

- Zastanawiałam się też, dlaczego Stefan kilka razy 

porównał mnie do Olka, rodzonego brata, o którym 

parokrotnie wspominał. Jesteś z charakterem, odważna, 

jak Olek. W policyjnej służbie karierę byś zrobiła, a 

ja prychałam niczym rozeźlona kotka na taką 

propozycję.  Ale widzi pan, uleciało jakoś z głowy i 

zapomniałam o to spytać, kiedy moment był sposobny. 

- W rok?, a może też i trochę później, Stefan zniknął  

z mojego życia tak samo nagle, jak niespodziewanie 

pojawił się. Z początku nie dopuszczałam  do siebie 

myśli, że zostawił mnie – bez powodu, słowa 

wyjaśnienia, karteczki, listu tłumaczącego postępek 

niegodny. Kiedy przez tydzień, i drugi, i trzeci nie 

dawał znaku życia, a ja od zmysłów odchodziłam z 

nerwów i rozpaczy, przemogłam się i poszłam na 

policję, wstyd nieludzki kryjąc. Nie dopuścili do 

nikogo ważniejszego, przez dyżurnego kazali 
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powiedzieć, że został przeniesiony służbowo i poza 

rodziną nikomu adresu nie podają. 

- Ja...zawierzyłam mu... – patrzy mi w oczy miłością 

tamtej, osiemnastoletniej Kamiś i wiem, że w głębi 

serca taka zawsze była. I taka już pozostanie do 

końca – dorastającą panienką, która na wieczorku u 

Donki zakochała się swoją pierwszą, najczystszą 

miłością. 

 

* * * 

 

Dzisiaj, dokładnie po półwieczu od tamtych wydarzeń 

nie sposób jednoznacznie wyrokować, czy zachodzi 

związek przyczynowy pomiędzy działalnością Ireny 

Kamili primo voto..., rzekomego konfidenta Policji 

Państwowej w Suwałkach, pseudonim Olek, a 

aresztowaniem grupy działaczy Komunistycznej Partii 

Zachodniej Białorusi. W Archiwum Państwowym w 

Suwałkach nie zachował się żaden dokument temu 

poświęcony, co potwierdziła Irena Filipowicz, 

dyrektor placówki, po dokładnym przebadaniu zasobów. 

- Wobec tego – pani dyrektor waży słowa – wskazywanie 

bohaterki pańskiego reportażu jako sprawcy 

aresztowania i skazania młodych Żydów, o czym pisał 

pan Ackermann z Izraela, jest daleko posuniętą 

nadinterpretacją faktów historycznych, nie mających 

potwierdzenia w materiałach archiwalnych. 

Zbieżną opinię wypowiada płk dr Zygmunt Kosztyła, 

dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, znawca dziejów 

północno-wschodniej Polski przed- i w latach II 

wojny. 

- Wedle stanu mojej wiedzy, jest znikome 

prawdopodobieństwo, by osoba zupełnie nieprzygotowana 

do takich działań, jak właśnie ta dziewczyna, służyła 

jako konfident „dwójki”, bo o wywiad polityczno-

wojskowy zapewne chodziło w mieście nadgraniczym, 

jakim przed wojną były Suwałki. Bardziej skłonny 

jestem twierdzić, że zaaranżowano tutaj pozorowaną 

grę operacyjną, kiedy to „wystawia” się na wabia, dla 

zmylenia, na „odstrzał” nic nie znaczącą osobę, na 

której skupia się uwagę przeciwnika. Równolegle, w 

głębokim ukryciu prowadzi się rzeczywistego 

wywiadowcę, który ma wtenczas niczym nie skrępowaną 

możliwość penetracji operacyjnej. Sądzę, że właśnie w 
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tym przypadku taki wybieg zadziałał z dobrymi – dla 

mocodawców - rezultatami.  

  
Faktem jest, że dopiero w rok później od przyjęcia 

ostatniego meldunku od „Olka” , 9 stycznia 1937 roku, 

o godzinie 9.35 rano w Suwałkach zatrzymano Judela 

Ałtera Krasnopolskiego. W dwie godziny później Rubina 

Lenczewskiego, a o 13.15 – Alberta Borucha. 

Tego dnia w godzinach 9.35 – 14.50 policja 

aresztowała 12 członków  Rejonowego Komitetu KPZB. 

„Na skutek likwidacji został rozbity Rejonowy Komitet 

KPZB z sekretarzem Krasnopolskim  Judelem na czele, 

aktyw zawodowy tegoż komitetu działający na terenie 

związków zawodowych z kierownikiem Lenczewskim na 

czele, czerwona pomoc z Grabowskim Abramem na czele i 

technika z Ratomskiem Janelem na czele. W czasie 

dochodzenia prokuratorskiego stwierdzono, że Rada 

Związków Zawodowych w Suwałkach  i TUR (Towarzystwo  

Uniwersytetów Robotniczych – przyp. autora) były 

opanowane przez KPZB” – doniósł nazajutrz w tajnym 

raporcie do starosty powiatowego komendant P.P w 

Suwałkach – J. Makarewicz. 

 

                     *          *         * 

 

Ostatnie dni kwietnia 1987 roku. 

- Pan jest ostatnim Żydem w Suwałkach – siedzę na 

wprost Natana Adelsona, w jeszybot przezywanego 

Naumem, jednego z blisko dziewięciu tysięcy 

Izraelitów mieszkających tu przed wojną. 

- Tak, ostatnim – dochodzi do mnie po dłuższym 

milczeniu, jakby ta oczywistość była aż tak trudna do 

wypowiedzenia, do uwierzenia. 

 - A tamci... – i wymieniam nazwiska z notesu. 

 - Nie ma już tamtych. Krasnopolski w 1939 roku 

poszedł za Rosjanami. Ci za wierność i zasługi dla 

komunizmu zrobili go burmistrzem czy sekretarzem 

magistratu w Augustowie. W czerwcu 1941 rozstrzelali 

go Niemcy. Nie żyje też Bronberg, nie ma Abrama 

Gliksona, Lewina Mendla. W Izraelu zmarł Szloma 

Gołębiowski, którego we wrześniu Sowieci zabrali ze 

sobą w głąb Rosji, dzięki czemu ocalał. Z tego, co 

wiem, Abram Rozental żyje w Izraelu. Żyje także 

Rufko, czyli Rubin Lenczewski, mieszkający w 
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Argentynie. Jego siostra, w której, zdradzę, 

podkochiwałem się nawet, została w Izraelu.... 

Przerywa w pół słowa, jakby nikogo więcej nie było 

już do wymienienia z długiej listy. I milknie, usta 

rozpaczą sznurując, by bólem ciszy uszanować  

wspomnienia, które duchami przeszłości wypełniły 

pokój. 

 - Coraz mniej nas. Coraz mniej... – szepce. 

I patrzy ponad moją głową w dal zaokienną, w 

przestrzeń świata, jakby chciał gdzieś tam, na łąkach 

niebieskich, dojrzeć braci swoich, do których i jemu 

przyjdzie niebawem dołączyć. Długo tak wypatruje,  

łkaniem przepędzając łzy zbierające się w dużych, o 

wiele za dużych, jak na tak starego Żyda przystało, 

oczach. 

 

 

Od Autora: 

Oboje nie mieliśmy szczęścia: Bohaterka mojego 

reportażu - w życiu, ja z tekstem przez życie Jej 

peregrynującym. 

Już w trakcie gromadzenia materiałów, czego w 

Suwałkach w żaden sposób nie dało się ukryć, 

słyszałem jakże często zadawane pytanie przez ważne i 

trochę mniej ważne osoby: Cóż to za temat? Komu jest 

on potrzebny? Kto „to-to” będzie czytał? Po co 

rozgrzebywać przeszłość, przywoływać upiory, wywlekać 

dawne historie, do tego nie wiadomo, czy prawdziwe? 

W Białym Domu przy Noniewicza, skąd „ojcowskimi 

radami” kierowano tytułem, w którym pracowałem, 

pryncypialnie pouczano mnie, co powinienem wziąć pod 

uwagę, iż ewentualne opublikowanie tekstu – jeśli do 

tego w ogóle dojdzie, a co stoi pod wielkim znakiem 

zapytania - na pewno nie zaważy, ale też i nie 

wpłynie korzystnie na kiełkującą wtenczas 

normalizację stosunków pomiędzy Polską a Izraelem. 

Zaraz potem dodawano z troską w głosie, że na moją 

przyszłość zawodową z całą pewnością. 

 

Był rok 1987, kiedy jeszcze lata świetlne dzieliły 

tamtejszą rzeczywistość od nadciągającej burzy w 

Europie. 
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Reportaż ten nigdy nie ukazał się w całości. Także i 

dlatego, że dałem słowo mojej Rozmówczyni, iż za Jej 

życia nie opublikuję najkrótszego fragmentu, mogącego 

przyczynić się do identyfikacji. Stąd w roku 1987 w 

Tygodniku „Krajobrazy” ukazał się tylko wyimek 

wyrwany z kontekstu – odnalezione w archiwum meldunki 

„Olka”. Jednakże bez słowa komentarza czy 

wyjaśnienia, co dla czytelnika  pozostało li i 

wyłącznie ciekawostką historyczną, dotyczącą dziejów 

miasta nad Hańczą. 

 

Od momentu, kiedy zakończyłem prace nad tekstem, 

jakiś niewytłumaczalny racjonalnie ciąg zagadkowych 

wydarzeń kładł się nad nim brzemieniem. Jakby dawna 

Kamiś niewidzialną mocą nadal strzegła tajemnicy, a 

fatum karało śmiałków za pokalanie sacrum.  

Będąc jeszcze w Polsce doszła mnie wiadomość, że 

Jedidiach Ackermann, autor listu, wyjawiającego 

przeszłość gimnazjalistki, miał niezbyt groźny 

wypadek samochodowy. Niemniej zmarł po paru 

miesiącach, co równie dobrze mogło być naturalnym 

zrządzeniem losu, wziąwszy pod uwagę wiek. 

Ja zaś dowiedziałem się, owym zadziwiającym 

przypadkiem, że interesują się mną odpowiednie 

służby, o czym mogę teraz napisać. 

Pan A.H.(stopień, imię i nazwisko znane piszącemu, 

jak również dziennikarzom Tygodnika, nad którym 

sprawował „pieczę” operacyjną) z WUSW w Suwałkach po 

pijaku zgubił dokumenty z klauzulą „Tajne Specjalnego 

Znaczenia”. Akurat dotyczące mojej osoby i moich 

rzekomych powiązań z radykalną prawicą w Izraelu. 

Teczkę z „kwitami” znalazła pani, która przyniosła ją 

do redakcji, a której nawet nie zdążyłem podziękować, 

co czynię niniejszym, jeśli czyta ten tekst. 

- Czem prędzej pozbądź się tego gówna! Jak 

najszybciej! - poradził mi Marek S., mój szef, kiedy 

pokazałem mu zawartość niecodziennego „prezentu”. Co 

też uczyniłem w pośpiechu, jako że tamte lata gęste 

były od wypadków przedziwnych, śmierci do dzisiaj 

niewyjaśnionych, karier złamanych odgórnymi 

decyzjami, bez możliwości odwołania. O czym jednak 

mało kto chce teraz pamiętać. 

Niemniej, dzięki temu poznałem pseudoliterackie 

fantasmagorie smutasów, których opisywactwo urojonej 
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rzeczywistości miało na celu kwitowanie 

comiesięcznych poborów. Ja zaś, po skopiowaniu 

dokumentów, oryginały oddałem pechowcowi ze słabą 

głową. Wywiedziawszy się dyskretnie, że w bloku, w 

centrum miasta, gdzie mieszkała Pani znalazczyni, 

ubecja miała tajny punkt kontaktowy. Który jednak 

służył częściej jako potajemka męsko-damskim 

balangom, aniżeli określonym zadaniom.   

 

Dziesięć lat później, w 1997 roku tekst przywiozłem 

do Ameryki. Byłem święcie przekonany, że gdzie jak 

gdzie, lecz tutaj – w kolebce demokracji, wolności 

wypowiedzi i Pierwszej Poprawki do Konstytucji– z 

pewnością ujrzy światło dzienne. 

Daremnie! Reportaż ponad rok „półkownikował” w pewnej 

przezacnej redakcji o szlachetnej proweniencji, jak 

utrzymywano wszem i wobec, a ja pocztą pantoflową 

dowiedziałem się, że – zupełnie jak dawniej – jest 

niewygodny światopoglądowo i nie z tych co należy 

pozycji napisany. 

 

Z Polski natomiast poraziła mnie smutna wiadomość – w 

1998 r., przeżywszy lat 81, zmarła Irena Kamila primo 

voto...,z domu....  

Pochowano Ją w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach. 

Że co? Że nawet teraz nie podaję Jej nazwiska? Jakie 

to dzisiaj ma znaczenie? A Ona niechaj spoczywa w 

Pokoju.  

 

Kilka miesięcy temu reportaż „...jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom” zaproponowałem gazecie 

„Polski dzień”, która – niczym efemeryda – pojawiła 

się na nieboskłonie polskojęzycznej prasy Wschodniego 

Wybrzeża. 

Tekst przy ochach i achach przyjęto do publikacji, 

pod warunkiem, o czym poinformowano mnie później już 

mniej kurtuazyjnie, zaakceptowania redakcyjnych 

skrótów, daleko idących. Nie mając pola manewru, 

przystałem na nie, pragnąc w końcu, by Kamila 

przestała być  wyłącznie moją tajemnicą. 

Jakież było moje zaskoczenie i niedowierzanie, kiedy 

przeczytałem, że „Historia niezawinionej zdrady” była 

jednym z ostatnich tekstów w ostatnim wydaniu 
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„Polskiego dnia” (# 187 z 07/04-06/2008).Po tej dacie 

gazeta przestała ukazywać się, czego nie omieszkały 

odnotować konkurencyjne tytuły. Nie bez tajonej 

satysfakcji, jak sądzę. 

Co, wierzę i nikt mnie nie przekona, że może być 

inaczej, jest niemałą zasługą „mojej” Kamiś, która 

spacerując niebieskimi ścieżkami, baczy pilnie, by na 

ziemskim padole panował porządek. Zwłaszcza, gdy 

dotyczy to tekstów o Niej mówiących. 

              


