
 

 

 
 
 
 
 

STANISŁAW FUDALI 
 

MARZENIA O KAWAŁKU  
NIEZAPISANEGO PAPIERU 
 
 

Nóż przez Stalina we wrześniu 1939 roku wbity w plecy Polski, walczą-
cej krwawo z hitlerowskimi Niemcami, nie tylko zmienił świat, a zwłaszcza 
losy paru milionów Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie II RP,  
ale poddał ich szczególnemu doświadczeniu, nieznanemu w czasach I Wojny 
Światowej (1914-1918). Od 17 września, niemal z dnia na dzień, cichły kpiny  
o „kolosie na glinianych nogach”, o „czołgach z dykty”, czy o „karabinach  
noszonych na sznurku” – wszyscy w pewnym napięciu oczekiwali bolszewi-
ków, kiedy już przez Stanisławów i Tyśmienicę, gdzie wtedy przebywałem, 
przewaliły się wycofujące się polskie jednostki wojskowe i tłumy uciekinierów. 

Miałem wówczas niespełna 10 lat, przy pomocy rówieśników w lot  
niemal zrozumiałem, że górnolotne hasła „Silni, zwarci, gotowi”, rozklejane na 
wszystkich płotach i słupach, nie są warte papieru, na jakim je wydrukowano. 
Interpretowaliśmy je po swojemu, złośliwie: „Silni w gębie, zwarci wokół kory-
ta, gotowi do ucieczki” – nie mogliśmy, my malcy, darować Dzielnemu  
Wodzowi i Panu Prezydentowi haniebnego czynu – przekroczenia zaleszczyc-
kiego mostu, pozostawiając krwawiącą armię i zdezorientowany naród na  
pastwę dwóch wrogów. Natomiast z dumą powtarzaliśmy zasłyszane epizody 
(nie zawsze rzetelne!) z wrześniowych walk naszego wojska – obrona Helu, 
szarża ułanów na niemieckie czołgi itp. A mimo tego ciekawi byliśmy obcego 
wojska, bolszewickiego, ich mundurów, uzbrojenia itp.  

Z bolszewickimi żołnierzami spotkałem się po raz pierwszy 21 września 
1939 roku. Czterech konnych, na dobrze utrzymanych rumakach, na „przyja-
cielsko-zapoznawcze spotkanie” przyprowadziło mieszkańców trzech okolicz-
nych rusińskich wsi do majątku Gaj w Tyśmienicy, należącego do mojego 
Dziadka, Antoniego Dziedziniewicza. W czasie tego „spotkania” padły 3 strzały 
w stronę gospodarza, który salwował się ucieczką przez otwarte okno, a rusiń-
ska ciżba rzuciła się na rabunek; przebieg tego „spotkania” opisałem w artykule 
Rabunek w Gaju (zob. „Zeszyty Tłumackie”, № 1 (25) (2002), 7-10; № 2 (26) 
(2002), 8-11). Gaj został doszczętnie ogołocony, ale wszyscy wyszliśmy z tego 
cało i zdrowo, aczkolwiek solidnie przerażeni. Nie poniosły też uszczerbku 
sadyba i zabudowania gospodarcze – aż dziwne, że nie puszczono ich wtedy  
z dymem; stało się tak dopiero na wiosnę 1944 r., gdy bandy banderowców 
intensywnie przystąpiły do budowania sinie-żołtoj Ukrainy. 

Pod koniec września wróciliśmy do domu w Stanisławowie, bo matka 
niepokoiła się o ojca, od którego nie miała żadnej wieści; okazało się, że ojca 
aresztowano. Skutkiem tego matka niemal całymi dniami wystawała w siedzi-
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bie NKWD przy ul. Bilińskiego w nadziei, że uda się jej otrzymać jakąś wia-
domość o ojcu. Na początku października dowiedziała się, że ojcu wytoczono 
proces o działalność kontr-rewolucyjną – zaczęło się poszukiwanie adwokatów, 
bo matka miała jakieś pojęcie o procesie w polskim sądownictwie, i była pew-
na, że w radzieckim jest tak samo, potem pisanie wyjaśnień, że ojciec nie pro-
wadził żadnej działalności kontr-rewolucyjnej, a tylko – jako sędzia – ferował 
wyroki zgodnie z polskim prawem. Na te wyjaśnienia matka dostawała od cza-
su do czasu jakieś odpowiedzi, a mnie trochę zdumiało, że te odpowiedzi były 
pisane na maszynie o cylirycznej czcionce, i że na odwrocie polskich druków 
urzędowych, ale żadne wnioski z tego powodu nie powstały w mojej 10-letniej 
łepetynie; przyjąłem, że tak ma być – myśl o oszczędzaniu papieru, ani tym  
bardziej o jego ewentualnym braku w tych jesiennych miesiącach 1939 roku 
była niewyobrażalna. Żeby papieru mogło brakować? To było nie do wiary!  
Co innego brak cukru w sklepach, ryżu i mąki, bo prywatni sklepikarze pocho-
wali towar, aby nim spekulować, ale papier?! 

Po cukier matka wyprawiała się ze służącą Genką (jednej osobie  
spraedawano tylko 1 kg) już o godz. 7-ej wieczorem, aby stanąć w kolejce 
przed upaństwowionym sklepem i po całonocnym staniu ewentualnie około  
10 rano dokonać zakupu. Nie zawsze to się powiodło – bywało, że po całonoc-
nym wystawaniu wracały z niczym – zabrakło cukru! Rzecz to była nowa – 
przed wojną nie spotykana. Sama ta kolejka, nazywana tam – na Kresach –  
ogonkiem, była swoistym ewenementem. Przed wojną spotykałem kolejkę  
tylko w okresie przed Wielkanocą, gdy do kościoła spędzeni przez katechetę 
czekaliśmy przed konfesjonałem na swój obowiązek spowiedzi wielkanocnej.  
A kolejka do konfesjonału też nie była porównywalna do kolejki przed sklepem 
– w kościele stało się grzecznie, pod czujnym okiem katechety, wysilając  
pamięć na przypominanie swoich grzeszków, a przed sklepem ciągłe były spory 
o miejsce, a nawet awantury.  

Życie w mieście stało się wyraźnie inne, co nawet dla małolatów było 
wyczuwalne. Do szkoły chodziliśmy, bo rodzice kazali, ale nie w smak nam 
było, że w strukturze szkolnej zostaliśmy cofnięci o 1 klasę. Przed wakacjami 
dostałem promocję do 5 klasy, a teraz za bolszewików chodziłem znowu  
do czwartej; widocznie radzieckie władze uznały polski system edukacyjny  
za mało efektywny. Chodziłem do polskiej szkoły (były takie) i w tej nowej  
4 klasie uczyłem się takich samych rachunków i przyrody, jak rok temu, ale na 
lekcjach języka polskiego „obrabialiśmy” Plan 5-letni, na ukraińskim podziwia-
li баткiвщuну без края1, a na rosyjskim poznawali nowy język poprzez  
nauczycielkę uczęszczającą na skrócony kurs tego języka. Do nauki zbytnio nie 
przykładaliśmy się, bo żyło w nas przekonanie, że nasze chodzenie do szkoły  
w czasie okupacji nie jest ważne(?), bo po wojnie, która wnet się skończy,  
polskie władze tego nie uznają. Dorośli mieli inne problemy. Często organizo-
wano mitingi, czyli uliczne masówki, na które „zapraszano” okolicznych 
mieszkańców, by uświadomić, jakie szczęście spotkało ich po wyzwoleniu  
od „polskich panów” i jakie jeszcze czeka pod władzą radziecką; takie „zapro-
szenie” trudno było odrzucić – każdy się bał narazić okupantom. Co kilkanaście 

                                                           
1 (ukr.) – ojczyznę bezkresną. 
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dni ogłaszano jakieś nowe administracyjne zarządzenia; żyło się z dnia na dzień 
i nigdy nie było wiadomo, czym następny nas zaskoczy. 

Po Nowym Roku straciły moc nabywczą polskie złotówki, którymi  
dotychczas posługiwano się na równi z radzieckimi rublami – to skomplikowało 
życie tym, którzy nie mieli pracy, a takich była masa: rodziny aresztowanych  
i tych, co nie wrócili z wojny – polegli, dostali się do niewoli, niemieckiej bądź 
radzieckiej, albo uciekli na Węgry lub do Rumunii. Banki wymieniały złotówki 
na ruble tylko w ograniczonej ilości – w ten sposób realizowano jedno z socjali-
stycznych haseł: Кто не работает, тот не кушает!2 Aresztowania były  
na porządku dziennym, i wiadomości o nich nikogo już nie zdumiewały, nato-
miast coraz częściej zaczęto mówić o wywózkach w głąb ZSRR, na Syberię  
i na Kaukaz; o innych miejscach nie mówiono, nie znano ich jeszcze.  
Powszechnie istniało ciche mniemanie, że wywózki dotyczą w zasadzie męż-
czyzn, zwłaszcza tych, którzy nie mogli i nie chcieli pogodzić się z okupacją 
bolszewicką – wyłapywano takich, stawiano przed sądem i na podstawie wyro-
ku sądowego wywożono na zesłanie. Stąd znaczna liczba Polaków pod okupa-
cją radziecką podświadomie powoli przygotowywała się, fizycznie i duchowo 
na ewentualną przymusową podróż na Wschód, chociaż niemal każdy wierzył, 
że do tego nie dojdzie, że nasi „potężni sojusznicy”, Francja z Anglią, nie do-
puszczą do tego. 

A jednak stało się to i to według scenariusza, jakiego chyba nikt się nie 
spodziewał. W nocy z 10 na 11 lutego 1940 roku, nie patrząc na środek mroź-
niej i śnieżnej zimy, NKWD wywlekło z domów prawie całą polską służbę 
leśną i ogromną większość osadników wojskowych i cywilnych, wszystkich 
razem z rodzinami, i bez jakiegokolwiek wyroku sądowego wywiozło przeważ-
nie w północne lasy europejskiej części Rosji, a także w tajgi Krasnojarskiego 
Kraju. Była to pierwsza masowa deportacja ludności polskiej – o jakiej już nie 
szeptano ukradkiem, bo załadunek do bydlęcych wagonów odbywał się w biały 
dzień, a sposób jego realizacji zapierał dech w piersi: owinięte w pierzyny dzie-
ci, okryte pledami niemowlęta na rękach matek, saniami zwożone jak bydło  
na stacje kolejowe i pod czujnym okiem milicji i NKWD ładowane do wago-
nów; płacz, rozpacz, krzyki – przedsionek piekła. Po tym dniu każdy z Pola-
ków, co jeszcze nie trafił do wagonów, wiedział, jaki los może go czekać  
w radzieckiej rzeczywistości. 

Po dwóch miesiącach, 13 kwietnia 1940 roku, rzecz się powtórzyła,  
ale w mniej dramatycznej scenerii: Była już wiosna – mrozów nie było, śniegu 
też, ale był płacz i rozpacz, i poczucie niemocy bezbronnych. Tym razem  
do wagonów pakowano niepełne rodziny – kobiety i dzieci tych, co siedzieli  
w radzieckich więzieniach lub już byli pomordowani na mocy „sprawiedliwych 
wyroków”, oraz tych, co nie wrócili z wojny: polegli, dostali się do niewoli, 
bądź opuścili zniewolony Kraj. Była to druga masowa deportacja ludności pol-
skiej z Kresów Wschodnich – przeważnie do Kazachstanu, a także w jego  
pobliże. Wśród tych nieszczęśników znalazłem się i ja, wraz z matką i 4-letnim 
młodszym bratem.  

Po dwóch tygodniach nieustannej podróży od „naszego” transportu  
na stacji Lebiażje, drugiej od Kurganu na trasie kolei transsyberyjskiej, odcze-
                                                           

2 Kto nie pracuje, ten nie je! 
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piono cztery lub pięć wagonów. Rankiem je otworzono i kazano załadować 
swoje bagaże na podstawione ciężarówki, oczywiście pod okiem żołnierzy 
NKWD, a potem bez eskorty powieziono w „siną dal”; jedynymi naszymi 
„opiekunami” w ponad 120-kilometrowej podróży przez step był kierowca  
ciężarówki i jego pomocnik, całkiem sympatyczni cywile. Po południu byliśmy 
u celu podróży: w dość dużej (około 100 domostw) rosyjskiej wsi Presnoredut’, 
siedziby gminy (sel’sowietu), gdzie porozwożono nas na kwatery do tutejszych 
mieszkańców i pozostawiono samym sobie; należy tu zwrócić uwagę na spraw-
ność organizacyjną tego sel’sowietu dotyczącą zakwaterowania polskich  
zesłańców, bo w innych miejscowościach – jak się czyta w niektórych wspo-
mnieniach – Polaków wyładowywano na wiejskim placu pod gołym niebem  
i nie troszczono o nich więcej. 

Po niemal całodziennej podróży przez step poczuliśmy się jak w zupełnie 
innym świecie – nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim obyczajowo, 
społecznie i kulturowo. Wyrwani z 70-tysięcznego miasta, jakim wówczas był 
Stanisławów, i rzuceni na pół-tysięczną stepową wieś, jaką była Presnoredut’, 
nie znający języka ani tutejszych zwyczajów, nie mający swoich bliskich ani 
przyjaciół, a tylko „wagonowych” znajomych dzielących ten sam los, czuliśmy 
się nie tylko obco, ale jak skopani i sponiewierani; mówiąc tak myślę o naszych 
matkach, bo my, małolaty i nieco starsi, zupełnie inaczej odbieraliśmy to,  
co nas spotkało. Dla nas to była – zwłaszcza na początku – pewnego rodzaju 
przygoda. Było już po wiosennych roztopach, step zaczął się zielenić, w wielu 
miejscach pokrywały go żółte kwiaty, zwane tam подснежанками3, bo zakwi-
tały w pełni niemal równocześnie ze znikającym śniegiem, po tygodniu na ste-
pie rozkwitały krokusy w rozmaitych kolorach, zwane tam ветренками4,  
bo w czasie ich kwitnienia wiały ciepłe wiatry, osuszające glebę; potem rozkwi-
tały rozmaite inne kwiaty, zwłaszcza przy niezbyt licznych zagajnikach  
i laskach (północny Kazachstan leży w strefie stepowo-leśnej), gdzie dłużej 
utrzymywała się wilgoć z roztopów. Był maj, zbliżał się koniec roku szkolnego, 
ale nikt z nas nie myślał o szkole – ze względu na nieznajomość języka, było to 
niemożliwe; mieliśmy więc wczesne i długie wakacje. Włóczyliśmy się po ste-
pie i okolicznych laskach, poznawaliśmy okolicę, jej przyrodę, podpatrywali 
zwyczaje tutejszych mieszkańców i – chcąc nie chcąc – uczyli się języka.  

W tym czasie nasze matki słały listy do rodzin, których na razie jeszcze 
nie wywieziono, opisując grozę podróży, zaskoczenie pozauralskim światem  
i prymitywizm tutejszego bytowania. Największą grozę budził brak prowiantu – 
w czasie podróży chociaż od czasu do czasu dawano nam chleb i kipiatok – 
gorącą przegotowaną wodę – a tu nic z tych rzeczy. W wiejskim sklepiku na 
półkach widniała tylko literatura agrotechniczna i ideologiczna, której nikt nie 
kupował, oraz kobiece ozdoby typu broszki, tandetne pierścionki etc., a także 
jarmarczne zabawki, jakie w Polsce widywało się na odpustach; artykułów spo-
żywczych ani na lekarstwo. Aby kupić coś do jedzenia, trzeba było chodzić  
od chałupy do chałupy i niemal błagać mieszkańców, aby coś sprzedali: kartofle 
i mąkę, oraz jakieś warzywa. Robili to niechętnie, bo każdy liczył się z tym,  
by mu samemu do nowych plonów starczyło; bez problemu natomiast sprzeda-
                                                           

3 Podśnieżankami – polskiej nazwy nie znam. 
4 Wietrankami. 
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wali mleko. Przerażenie naszych matek budził problem pitnej wody – w całej wsi 
nie było żadnej studni z wodą zdatną do picia; nabierano ją z jeziora, 
w którym pojono bydło i kąpano się, a w letniej porze woda zagęszczała się  
od rozmnażających się glonów. Na uwagę naszej matki, że pojone w jeziorze 
bydło zanieczyszcza wodę, miejscowy felczer z uśmiechem objaśnił: – „Mocz  
i fekalia są cięższe od wody, więc opadają na dno, a z wierzchu woda jest czysta!”  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby to wszystko opisać zużyły matki papier listowy zabrany ze sobą,  

a na miejscowej poczcie nie sprzedawano takiego papieru, a tylko kartki pocz-
towe – ale jak wiele na korespondentce można było napisać?! W końcu i kore-
spondentek na poczcie brakło. Przy końcu sierpnia 1940 r. w wiejskim sklepiku 
wypatrzyłem stosik zeszytów szkolnych wystawionych do sprzedaży. W te  
pędy pobiegłem do matki oznajmić radosną nowinę: na kartkach z zeszytu też 
można pisać listy, nie tylko z papeterii. Matka w pełni zaaprobowała ten  
pomysł i nie zwlekając razem poszliśmy zrobić pożądany zakup. Stosik zeszy-
tów stał na ladzie, matka poprosiła o 2 zeszyty, a ekspedientka zapytała  
o справку5. Matka zdębiała – o jakie zaświadczenie chodzi? Przecie ona chce 
tylko kupić 2 zeszyty, aby móc pisać listy do rodziny, a na poczcie nie mają 
żadnej papeterii. Rozmowa ze zwykłej rzeczowej, przeobraziła się w emocjo-
nalną – matka nie mogła zrozumieć, o jakie zaświadczenie ekspedientce chodzi 
przy zakupie zeszytów, a ekspedientka nie miała pojęcia, co to jest papeteria – 
tym bardziej, że matka mówiła po rusińsku, czyli po ukraińsku, a ekspedientka 
– po rosyjsku. W końcu wyjaśniło się, że chodziło o zaświadczenie ze szkoły 
uprawniające ucznia do nabycia określonej liczby zeszytów w roku szkolnym. 
                                                           

5 Zaświadczenie. 

Urzędowe pismo „Cudaczna” koperta 
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Gdy do matki ta informacja dotarła, omal nie przysiadła – coś podobnego: limi-
towanie zeszytów dla uczniów! Stojący obok mężczyzna w sile wieku, pewnie 
doskonale pamiętający przedrewolucyjne czasy, smętnie pokiwał głową: –  
У нас всего много, но не для всех хватает!6. Odebraliśmy jeszcze jedną  
naukę o aktualnej radzieckiej rzeczywistości; wyszliśmy ze sklepu z przysło-
wiowym kwitkiem. 

 

Nie prędko otrząsnęliśmy się z tego wydarzenia – nie mogliśmy zrozu-
mieć, że towar (zeszyty) w sklepie był, a nie mieliśmy prawa go kupić,  
bo co innego gdyby zeszytów nie było. Radzi nie radzi musieliśmy i tę radziec-
ką rzeczywistość przyjąć do wiadomości. Niebawem zaczęliśmy po trosze  
ją rozumieć. W październiku 1940 r. otrzymała matka urzędowe pismo – odpo-
wiedź na prośbę o umorzenie zobowiązania podatkowego. Pismo to przyszło  
w „cudacznej” trójkątnej kopercie, przypominającej niedokończony samolot  
z kartki papieru, jakie małolaty chętnie robią i puszczają. Na odwrocie druku 
stanowiącego kopertę było urzędowe wyjaśnienie, że matki gospodarstwo 
(dwoje dzieci – 10 i 4 lata – niczego innego, bowiem nie miała!) zgodnie  
z ustawą nie podlega zwolnieniu (od wymiaru podatku: 72 kg mięsa wołowego 
i 3 surowe skóry baranie). Niezależnie od treści tego pisma zrozumieliśmy  
w końcu dlaczego w wiejskim sklepiku czyste zeszyty sprzedawane są tylko 
uczniom – w potężnym Związku Radzieckim, w którym wszystkiego było  
w bród, kulał przemysł papierniczy, bo musiano produkować armaty, czołgi  
itp., by „pokojowo”  urządzać komunizm w Europie i na świecie.  

                                                           
6 U nas wszystkiego pod dostatkiem, tylko nie wystarcza dla wszystkich! 

Zeszyt zrobiony z gazety 
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Rodzina zaalarmowana brakiem papieru na listy zaczęła przesyłać czysty 
papier w listach do nas i w ten sposób utrzymywaliśmy korespondencję,  
ale do czasu. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 roku prze-
rwał wszelki kontakt z bliskimi – przestały dochodzić listy, pieniądze i paczki; 
tym samym znikło źródło dostawy czystego papieru. A potrzeba korespondo-
wania między Polakami rozsianymi po nieprzejrzanym obszarze Sybiru była 
nadal ogromna, a nawet większa niż przed czerwcem 1941, bo sami musieliśmy 
się pocieszać w trudnych chwilach, dodawać otuchy do przetrwania, pielęgno-
wać nadzieję; żadne wieści o bliskich nie dochodziły spoza linii frontu. Wyko-
rzystywano do korespondencji wszelkie skrawki niezapisanego papieru: obwo-
luty i karty tytułowe książek, a także nie zadrukowane fragmenty stronic, frag-
menty przedwojennych dokumentów, także świadectw szkolnych. Później, gdy 
na mocy układu Majski-Sikorski rozkręciła się działalność polskiej ambasady  
w Kujbyszewie i wydawano dwutygodnik „Polska”, rulony gazety owijano 
czystym gazetowym papierem i wysyłano odbiorcom; do jakiegoś czasu (dopó-
ki ten układ obowiązywał). Nasza matka była jednym z takich odbiorców; 
oczywiście, tym czystym papierem trzeba się było dzielić z rodakami. 

 
 
 
Brak czystego papieru doskwierał również tubylcom, i to co najmniej  

na rok przed wojną z Niemcami, na co wskazuje pismo w „cudacznej” kopercie, 
o którym wyżej, a także sprzedaż zeszytów tylko dla uczniów na podstawie 
справки. Od początku wojny niemiecko-radzieckiej nie pojawiały się już zeszy-
ty w wiejskim sklepie i żadnych nie żądano справок. Uczniowie musieli sami 
robić zeszyty z gazet, poliniować je i pisać atramentem zrobionym z rozpusz-
czonego ołówka chemicznego. Szczęśliwie dla uczniów tak się złożyło,  

Stron 1 Strona 2 
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że wobec niedostatku farby drukarskiej druk w gazetach był blady i fioletowa 
pisanina w poprzek druku była w miarę uchwytna. Parę takich zeszytów przywio-
złem do Polski, ale nie budziły większego zainteresowania. Także instytucje pań-
stwowe i samorządowe borykały się brakiem czystego papieru – oto przykład: 

Na blankiecie formularza magazynu bazy MTS7 jest fragment sprawozdania 
magazyniera tejże bazy (strona 1 – odręczne pismo – ołówkiem) podpisany przez 
Głównego Buchaltera (stempel, i podpis atramentem) oraz początek niewypeł-
nionej listy (pismo odręczne – atramentem sporządzonym z rozpuszczonego 
ołówka chemicznego) pracowników wykonujących odpowiednie prace i przy-
sługujące im dniówki obrachunkowe; na odwrocie (strona 2) jest wzorzec spra-
wozdania z realizacji umowy między kołchozem i MTS. 

 
 
 
Na wiosnę 1945 r., jak się później okazało – pod sam koniec wojny,  

byłem учётчиком8 w kołchozowej brygadzie traktorów i co 10 dni miałem 
obowiązek składania sprawozdania, co do wykonania prac polowych i zużycia 
paliwa i smarów. W tym celu dostałem wzorzec takiego sprawozdania (sporzą-
dzonego na jakiejś nieaktualnej już instrukcji – patrz niżej), a wobec braku pa-
pieru na te sprawozdania dostawałem – jako dekadowy przydział materiałowy – 
dwie czterostronicowe gazety formatu A3, z których część musiałem «odpalić» 
palaczom, jako «bibułki» w skręcanych papierosach, oraz zaoszczędzić na zro-

                                                           
7 MTS – Maszyno-Traktornaja Stancja (czyli Ośrodek Maszynowy), który reali-

zował mechaniczno-polowe potrzeby kołchozu (kolektywnego gospodarstwa rolnego). 
8 Rachmistrzem. 

Wzorzec dekadowego sprawozdania 
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bienie zeszytów dla brata (zob. wyżej). Dostałem też buteleczkę czarnej farby 
olejnej na cały sezon, która rozprowadzona naftą służyła jako atrament. Efek-
tem pisaniny (w poprzek druku!) były lśniące czarne literki otoczone żółtymi 
obwódkami od wsiąkniętej w papier nafty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do momentu naszego powrotu do Kraju (kwiecień 1946) sytuacja w pół-

nocnym Kazachstanie pod względem czystego papieru była stabilna – czysty 
papier nadal pozostawał marzeniem! Chociaż coś drgnęło – jako uczotczik raz  

Pismo napisane farbą olejną 
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w miesiącu dostawałem do zapełnienia zupełnie czysty blankiet gazetki ściennej 
formatu A4 i do wywieszenia go w widocznym uczęszczanym miejscu.  
Z zadania tego – jak widać – nie wywiązałem się; trudno mi było – nie dokar-
mionemu i w łachmanach – entuzjamować się socjalistyczną rywalizacją, 
zwłaszcza pod protektoratem tego pana z wąsem, co zniewolił moją Ojczyznę, 
zabrał mi ojca, zrabował dziadkowy Gaj, a mnie  rzucił w kazachski step. 

 

 

 
Blankiet gazetki ściennej 
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Gwoli prawdzie trzeba wyraźnie powiedzieć, że w ciągu paru dziesiąt-
ków lat po zakończeniu wojny sytuacja pod względem papieru radykalnie się 
zmieniła. Wojenne reperacje z pokonanych Niemiec ożywiły radziecki (obec-
nie: rosyjski) przemysł papierniczy i poligraficzny, że można mu pozazdrościć. 
Oto parę przykładów: 

Przynajmniej pod tym względem życie 20 milionów obywateli radziec-
kich – ofiar wojny – nie poszło na marne. 

 
 

 

Okolicznościowe 
pozdrowienie 

Kartka Noworoczno- 
Bożonarodzeniowa 
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* 
Po powrocie do Polski czystego papieru mieliśmy w bród, zwłaszcza 

niewykorzystanych poniemieckich druków. Skrzętnie je zbierałem i wykorzy-
stywałem w miarę potrzeby; cieszyłem się samym ich posiadaniem – był to 
chyba skutek długotrwałego braku czystego papieru, co mi weszło w krew.  
Do dzisiaj bruliony różnych pism sporządzam na jednostronnie zapisanym pa-
pierze, bo jest mi trudno wyrzucić do kosza arkusik papieru zapisanego tylko  
z jednej strony! Ale ostatnio – choć „z bólem serca” – już wyrzucam. Gdy przez 
pewien czas wice-dyrektorowałem w uniwersyteckim instytucie, kultywowałem 
swoje nawyki odnośnie papieru, co wywoływało niekiedy zgryźliwe uwagi 
sekretarki. Po kilku latach gdy – już na emeryturze – zaszedłem po coś do  
sekretariatu, zobaczyłem przy powielaczu stosik jednostronnie zapisanego pa-
pieru. – A to co? zapytałem. – Eee, tyle papieru się marnuje, trzeba jakoś go 
wykorzystać! Być może ten mój nawyk oszczędzania papieru będzie miał więcej 
naśladowców … 
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