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arian Kulik urodził się 5 lipca 1922 roku w Michalowie, w 

rodzinie chłopskiej. Od roku 1940 był związany z 

konspiracją. Najpierw należał do ZWZ, a następnie do AK. 

Nosił pseudonim „Czajka”.  Bronił naszej Ojczyzny przed wrogami. Po wojnie 

nikt jednak nie zamierzał dziękować jemu i innym żołnierzom podziemia.  

 „Czajka” od jakiegoś czasu ukrywał się w lesie przed aresztowaniem. 

Pewnej nocy odwiedził dom. Postanowił wstąpić do wojska, ale wcześniej 

chciał omówić to z ojcem. Zawsze bardzo liczył się z jego zdaniem. On też 

stwierdził, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Zjadł kolację i miał już opuścić 

dom kiedy wpadł na pomysł, że nic się nie stanie jeśli zostanie w domu jeszcze 

trochę. Dotychczas wrogowie nie robili nalotów w nocy, ryzyko było 

niewielkie. Położył się w ubraniu, by pierwszej w nocy mógł ruszać w drogę. 

Zdążył się chwilę zdrzemnąć kiedy usłyszał pukanie w okno. Matka zapytała 

przez okno: „Kto tam?”. Nastąpiła szybka odpowiedź: „Odkroj dwiery! No 

bystro!” To byli Sowieci. Wlecieli do domu gotowi do strzału i skoczyli na 

niego. Przeszukali go i znaleźli jeden z jego dwóch dowodów. Miał dwa, aby w 

razie problemów móc się ratować. Podał się za męża swojej siostry. Zaczęli go 

przepytywać. W pokoju obok przesłuchiwali jego ojca. Nie pozwalano im się 

ruszać. W końcu oficer sowiecki zapytał czy jest Marian Kulik. Odpowiedział 

na tyle głośno żeby ojciec usłyszał, że nie wie. Cały dom był otoczony, więc nie 

dało się uciec.  

Kiedy Sowieci nic nie znaleźli kazali wyjść z domu i zaprzęgać konia do 

wozu. Kiedy skończył Sowieci zaprowadzili na wóz ojca i sami też wsiedli. 

Kazano jechać w kierunku Cukrowni „Wożuczyn”. Kiedy woźnice mogli 

odjechać na bok zaczął wracać do planu ucieczki. Miał już uciekać kiedy 

przyszło dwóch enkawudzistów i jeden ze zdrajców. Poznał go i coś powiedział 

Sowietom. Nie było już wątpliwości. Został aresztowany. Zaprowadzono go na 

przesłuchanie.  Kiedy zapytany odpowiedział, że należał do AK Został kilka 

 M 
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razy zdzielony kułakiem. Kapitan krzyczał, wyzywał go, obrażał AK. Kiedy w 

końcu dał mu spokój wprowadzono kolejnego aresztanta. Został potraktowany 

tak samo. Po jakimś czasie wyprowadzono ich na plac. Załadowano ich i zaczęli 

jechać w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. 

Osadzono ich w „cybulance”. Znajdowała się tam siedziba powiatowego 

UB. Areszt znajdował się w piwnicy. Było tam kilka pomieszczeń. Nie 

znajdowało w nich się nic, nie było żadnego przedmiotu. Wprowadzono go do 

Sali w której znajdowało się kilkunastu ludzi. Liczba osadzonych w celi ciągle 

się zmieniała. Tłok był wielki, ciągle kogoś wprowadzano lub wyprowadzano. 

Przez cały czas trwały przesłuchania.  

W nocy z 14 na 15 listopada dowiedzieli się, że część zostanie 

wywieziona z Tomaszowa Lubelskiego. Następnej nocy na podwórze 

przyjechały wojskowe dodge. Do samochodów byli ładowani po 

kilkudziesięciu. Kazali im siadać tak aby następny siadał w rozkroku 

poprzednika. Stamtąd pojechali do Lublina. Tam trafili do poniemieckiego 

obozu. Po dokładnej rewizji zostali umieszczeni w baraku. Po pobycie w 

piwnicach była to wielka przyjemność. Po krótkim odpoczynku kazano 

przenieść  się do innego baraku. Najpierw kazano się rozebrać po czym bardzo 

dokładnie przeszukano ubrania. Zabrano medaliki, a w następnym 

pomieszczeniu sprawdzano czy nie ukryli czegoś w jamie ustnej lub odbycie. 

Później ostrzyżono ich z wszystkich włosów na całym ciele. Kiedy już zmarzli 

pozwolono im się ubrać W nowym baraku dostali drewniane łyżki i puszki po 

konserwach. Noc przeszłą spokojnie. Wszyscy zastanawiali się nad jednym. Co 

dalej? 

Rankiem dokwaterowano dużą grupę więźniów. Pochodzili z różnych 

rejonów Lubelszczyzny. Dowiedzieli się od nich, że Sowieci codziennie skazują 

ludzi na śmierć. Przez cały czas pobytu byli kontrolowani i mieszani, aby nikt 

nie nawiązał planu ucieczki. Tak było przez następne trzy dni. 
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Wieczorem 18 listopada wydano na kolację obfite porcje kaszy i zaraz 

potem zarządzono apel. Na apelu zostali podzieleni na grupy po 70 i 40 osób. 

Każda grupa była otoczona przez żołnierzy. Następnie zapędzono ich na 

pobliską rampę kolejową i załadowano do wagonów. Podczas załadunku 

Sowieci byli bardzo brutalni. Cały wagon był otoczony, pilnowali nawet na 

dachu. Mimo, że wszyscy wiedzieli o zabezpieczeniu wagonów zaraz po 

wyruszeniu zaczęli myśleć jak uciec. Przez to mieli zajęcie na noc i nie mieli 

czasu się martwić. Oprócz ludzi w wagonie znajdował się tylko piecyk „koza” 

pozornie służący do ogrzania wagonu. Nie było jednak niczego czym można by 

napalić. W podłodze znajdowała się też rura służąca jako toaleta. Nikt nie 

wiedział gdzie jadą. Podczas rozmów o podróży nawet najsilniejsi markotnieli. 

Około południa transport zatrzymał się i nastąpiło przeliczenie. 

Najważniejsze było żeby zgadzała się liczba czyli „sczot”. Tak trwała cała 

podróż. Wydawano każdemu porcję kaszy do jedzenia ale było jej tak mało, że 

nie można się było najeść do syta. Wody nikt nie dostał. Trzeba było zlizywać 

szron ze ścian aby ugasić pragnienie.  Wszyscy byli zarośnięci i brudni. Smród 

był straszny. Do każdej szpary w wagonie tworzyły się kolejki. Oderwać o 

rzeczywistości można było się tylko modlitwą. Był to jedyny sposób aby 

przestać myśleć o całym nieszczęściu. 

Rano 26 listopada 1944 roku po ośmiu dniach pociąg zatrzymał się na 

stacji. Z daleka dostrzegli napis „Borowiczi”.  Po otworzeniu drzwi zaczęto ich 

poganiać i pchać. Sowieci ciągle krzyczeli. Kilka razy sprawdzano „sczot”, bo 

to było najważniejsze. Wszyscy byli zmarznięci. Tutaj panowała sroga zima, a 

oni nie mieli odpowiedniego ubrania. Kiedy znów mieli iść ledwo stali. Szli 

kilka godzin, jednak nie mogli się zatrzymać, nic powiedzieć, a nawet rozejrzeć 

się.  

Po bardzo długim marszu zobaczyli cel swojej drogi. Na końcu pewnej 

wsi stał okazały obóz jeniecki. Nazywał się „Jogła”. Na pierwszy rzut oka z 
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obozu nie dało się uciec. Wszędzie byli strażnicy i reflektory. Po przejściu przez 

bramę wszystkich podzielono na grupy po pięćset osób i zaprowadzono 

poszczególne grupy do baraków. Naznaczeni zostali też dowódcy baraków i 

polski komendant obozu. Następnie byli wprowadzeni do baraku dziesiątkami. 

W baraku znajdowały się prycze po dwa rzędy z każdej strony. Nie było na nich 

żadnej pościeli, a wykonane były z chropowatych desek różnej grubości. Mimo 

wszystko możliwość odpoczynku była wspaniała. Została rozdana też „zupa” 

choć nie dało się tak tego nazwać. Była to raczej mieszanka wody, zmarzniętych 

liści brukwi i soli. Oprócz tego nie było w niej nic. Nikt nie mógł tego jeść 

jednak zmuszali się mówiąc, że to konieczność. Część jakimś cudem przełykała 

choć łyżkę, inni nie dali rady, bo od razu czuli się jeszcze gorzej. 

Około godziny dwudziestej zarządzono apele przed barakami. Wszyscy 

mieli ustawić się w pięcioszeregu. Po sprawdzeniu stanu dowódcy baraku 

meldowali sowieckiemu oficerowi. Później sprawdzał czy zgadza się liczba 

osób w baraku. Teraz nie byli już ludźmi. Nie byli nawet osobnymi numerami 

tylko częścią jakiejś większej liczby która i tak dla Sowietów nie była za wiele 

warta. Mimo to gdyby brakowało choć jednej cyfry do całości to byłby koniec 

dla całej reszty.  

Niedaleko Polaków stali jeńcy niemieccy. Oznaczało to, że walczyli ze 

swoimi największymi wrogami, a teraz byli w jednym obozie traktowani tak jak 

oni. Byli z nimi równi! A przecież chcieli tylko wolności Polski! Na dodatek 

idąc do obozu zauważyli, że mieszkańcy wsi uważają ich za Niemców. Ironia? 

Nie, to kolejny sposób na upokorzenie… 

„Jogła” zdawała się bez wyjścia. Jednak zawsze nawet w najcięższej 

sytuacji zawsze pojawia się iskierka nadziei. Było tak i tym razem. W drugiej 

połowie grudnia 1944 podczas porannego apelu stwierdzono brak sześciu 

Polaków. A jednak da się wyjść z każdej sytuacji. Więźniów sprawdzano 

kilkakrotnie, przeszukiwano baraki i wszystkie inne miejsca. Po dłuższym 
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czasie natrafiono na przecięte ogrodzenia. Wszyscy strażnicy byli wściekli. 

Jakiś czas później ucieczka powtórzyła się. Uciekła kolejna szóstka. Ci którzy 

zostali mieli nadzieję, że uda im się, a ludzie dowiedzą się gdzie się znajdowali.  

Nadeszło Boże Narodzenie. Wigilię zaczęto apelem. Było strasznie 

zimno, padał śnieg. Po zakończeniu apelu zarządzono drugi apel, tylko dla 

Polaków. Po kilkukrotnym sprawdzeniu stanu nie pozwolono się rozejść. Mieli 

dalej stać na mrozie, nie mogąc się ruszyć. Minął obiad. Wtedy pojawili się oni. 

Uciekinierzy. Zmęczeni. Zmaltretowani. Zatrzymywano ich przed grupą z 

każdego baraku, żeby każdy wiedział, że wyjścia nie ma. Oskarżano ich za 

grabieże, napaści. Mieli stanąć przed sądem. Wśród więźniów nie było osoby 

która ich nie żałowała. Jednak najgorsza z tego wszystkiego była ona, męcząca, 

straszna bezsilność…  

W pierwszych tygodniach wiele razy spisywano kto jaki zawód wykonuje 

lub chciałby wykonywać. W ten sposób powstały brygady robocze, przez 

więźniów nazywane funkcyjnymi. „Czajka” wybrał zawód cieśli nie chcąc 

przebywać w baraku. Osoby o tym zawodzie do pracy szły od zaraz, ponieważ 

dobudowywano baraki. Po za tym funkcyjni byli w pewien sposób 

uprzywilejowani. Na przykład szewc mógł łatwo wymienić stare buty na nowe. 

Funkcyjni mieli też dostęp do magazynów zasobów. Osoby funkcyjne pomagały 

innym osobom donosząc im między innymi pożywienie. 

Do warunków panujących w obozie nie dało się przyzwyczaić. Każdy z 

dnia na dzień tracił zapał, siłę, nadzieję. Stawali się wrakami człowieka. Wiele 

osób które wcześniej wspierały innych na duchu teraz zapadało w depresję. 

Coraz rzadziej słychać było rozmowy. Wszystko to wzmagał głód panujący w 

obozie. Niektórzy tracili siły, inni stawali się agresywni, za jedzenie gotowi byli 

zrobić wszystko. Nie można było też umyć się ani ogolić. W jednych i tych 

samych ubraniach byli od momentu aresztowania. Każdy miał wszy i inne tego 

typu robactwo. Pozbycie się kilkuset nie dawało żadnego skutku. Więźniów 
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męczył także świerzb. Nie dawał stać ani siedzieć. Całymi dniami wszyscy się 

drapali.   

W połowie lutego 1945 roku po porannym apelu władze zorganizowały 

masówkę. przybył na nią major enkawudzista. Wygłosił przemowę z której 

wynikało, że Polacy mają wrócić do ojczyzny. Mieli zostać wcześniej do tego 

przygotowani. Miała też przyjechać komisja lekarska dzieląc ludzi na cztery 

grupy w zależności od stanu zdrowia. Ci z pierwszej grupy mieli wrócić pierwsi. 

Wzbudziło to wielką radość wszystkich osób. Zapominano o wcześniejszych 

kłamstwach, myślano tylko o powrocie. Kilka dni później rzeczywiście 

przyjechała komisja lekarska składająca się z kilku kobiet i mężczyzn.  Do 

baraku w którym się znajdowali wprowadzano więźniów w grupach po 

pięćdziesiąt osób. Podczas badania często padało słowo „dystrofia”, czyli 

całkowite wyniszczenie organizmu.  

Marian Kulik otrzymał pierwszą kategorię zdrowia. Jego szczęścia nie 

dało się opisać! Miał jechać do kraju i to pierwszym transportem! Koledzy 

przekazywali mu i innym  z jego transportu dresy rodziny. To było niesamowite 

uczucie dowiedzieć się, że mimo zapowiedzi jednak zobaczą Polskę. Gdyby ich 

rodziny mogły o tym wiedzieć… Nawet pesymiści ucichli i już przestali nie 

wierzyć.  

Dwa dni po komisji lekarskiej zrobiono zbiórkę pierwszej kategorii. Z 

każdej strony bramy stali Sowieci i wyprowadzali kolejno wyczytaną osobę.  

Tam ponownie ustawiono więźniów i szczelnie otoczono ich bojcami z psami. 

Tak jakby bali się, że ktoś nie będzie chciał wyjść z tego piekła i wrócić do 

kraju… Trwało to bardzo długo. Kiedy po długim czasie oficer zakończył 

wyczytywanie na placu zostało kilka osób, w tym „Czajka”. Zapytał się 

dlaczego, skoro jeszcze przed chwilą miał wracać do ukochanej Polski. Wtedy 

oficer jeszcze raz przejrzał listę. Więzień zobaczył, że jego nazwisko zostało 
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wykreślone i wskazał je. Wtedy Sowiet zdenerwował się i zaczął krzyczeć, że 

więcej Polski nie zobaczy i wyzywał go od germańców. Dlaczego? 

Został umieszczony w niewykończonym baraku. W jednym miejscu na 

pryczach znajdował się śnieg. Miał zostawić swój „dobytek”, a w zamian dostał 

łopatę i kilof. Został wyprowadzony na zewnątrz baraku i kazano mu wykuć 

zamarzniętą ziemię pod latrynę. Po jakimś czasie przyszło jeszcze kilku 

więźniów. Pilnowali ich barto brutalni i agresywni bojcy. Pracowali tak kilka 

dni i nocy. W ciągu tego czasu tylko jeden dzień mogli odpocząć. Okazało się, 

że są w plutonie karnym. Potwierdzał to fakt, że w tej grupie znajdowało się 

kilka osób próbujących wcześniej uciec. Kiedy chciał wyjaśnić pomyłkę 

Sowieci nie dopuszczali go do głosu. Postanowił więc poczekać, aż służbę 

będzie miał pewien łagodniejszy oficer. Kiedy dowiedział się co się stało 

jeszcze raz po apelu dokładnie go o to zapytał i kazał zwolnić do kategorii 

czwartej. Ale dlaczego do czwartej? Przecież stan jego zdrowia nie był aż tak 

zły. Szybko okazało się jednak, że w czasie jego pobytu w plutonie karnym do 

kraju odjechała druga i trzecia kategoria zdrowotna.  Nie było z nim już żadnych 

znajomych tylko ludzie starsi i inwalidzi. Miał wątpliwości czy w ogóle da radę 

wrócić do kraju… 

W tym czasie skończył się okres kwarantanny i wszyscy mieli iść do 

pracy bez względu na stan zdrowia. Codziennie zbierano kilkudziesięciu 

osobową grupę idącą po drewno. Ze względu na bardzo zły stan tej drogi wiele 

osób słabło w drodze. Marian Kulik który codziennie musiał chodzić po drewno 

czuł, że długo nie wytrzyma pracując w ten sposób. Jednak pewnego dnia na 

apelu Sowieci zapytali czy jest jakiś krawiec. Nie zastanawiając się długo 

„Czajka” zgłosił się. Wiedział, że odpadnie już pierwszego dnia, bo nie miał 

doświadczenia w szyciu. Jednak ta praca okazała się łatwiejsza niż mu się 

zadawało i pozostał w tym fachu.  
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Na przełomie marca i kwietnia 1945 roku spadł bardzo obfity śnieg i 

każda osoba nawet z warsztatu musiała iść do odśnieżania. Używano do tego 

prowizorycznych łopat. Po powrocie nogi były całkowicie odmrożone. Z tego 

powodu „Czajka” stracił część dużego palca u lewej nogi.  

W marcu 1945 roku przerobiono dwa baraki na szpital obozowy. Nikt nie 

wiedział dlaczego.  Dopiero po kilku dniach sprawa się wyjaśniła. Przyjechały 

samochody z ludźmi na platformach. Nie ruszali się, byli przeprószeni śniegiem. 

Znoszono ich do baraków szpitalnych.  Nikt nie wiedział skąd i kim są, ale 

wszyscy im współczuli. Kiedy w końcu prawda wyszła na jaw wszyscy byli 

zszokowani. Okazało się, że to więźniowie którzy mieli wracać do Polski…  

Zamiast wracać do Ojczyzny wywieziono ich do miejscowości Ust’je. 

Zapędzono ich tam do pracy w kopalni. Była to strasznie ciężka praca. W 

kopalni było bardzo wilgotna, a na zewnątrz panowała okropnie niska 

temperatura. Po chwili przebywania na zewnątrz ubrania zamarzały. Trzeba 

było jednak czekać, aż wyjdą wszyscy i zostanie sprawdzony stan. W takich 

warunkach po kilku dniach człowiek strasznie chorował. 

Szpital obozowy nie spełniał warunków obowiązujących w innych 

szpitalach. Jedynym lekarstwem była nafta. Wyżywienie było prawie takie 

samo. Nie robiono też żadnych nawet podstawowych badań. Mimo wszystko 

warunki panujące w lazarecie były lepsze niż w barakach. 

Wiosną 1945 roku  więźniowie dowiedzieli się, że Sowieci będą wywozić 

nieuleczalnie chorych i kalekich Niemców z obozu. Nie było wiadomo dokąd 

jadą, ale najprawdopodobniejsze było to, że jadą do Niemiec. Więźniowie z 

Polski podawali im więc swoje adresy, żeby rodziny wiedziały gdzie się 

znajdują. Był to pierwszy taki kontakt tych dwóch grup. O tym, że rzeczywiście 

część rodzin dowiedziała gdzie się znajdują potwierdził fakt, iż jednego 

więźniów przesłuchiwano z tego powodu.  
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Pod koniec kwietnia obóz całkowicie się zmienił. Nadeszła wiosna, a 

dzień stawał się coraz dłuższy. Koryto niedaleko znajdującej się rzeki Msty 

znacznie się powiększało. W maju po raz pierwszy od początku pobytu można 

było zobaczyć kogoś pracującego na polu. Codziennie wysyłano kilka osób do 

pracy w polu zaprzęgając ich do pługu. Mimo, że prace w polu zaczęły się 

bardzo późno już w połowie czerwca rośliny sporo urosły. Wzrost był strasznie 

szybki. Więźniowie zrywali trawy i chwasty aby zaopatrzyć się w potrzebne 

witaminy. Marzeniem było dostać się do pracy w polu aby zaczerpnąć trochę 

świeżego powietrza. Wiosna miała też jednak i ujemne strony. Pojawiało się 

coraz więcej robactwa, zwłaszcza pluskiew. Gdyby wszystkie zrzucić ze stropu 

cała podłoga w baraku byłaby pod ich grubą warstwą.  

Tak minęło lato, jesień i znów przyszła zima. 

10 stycznia 1946 roku Sowieci zebrali kilkuset Polaków z Jogły, według 

wcześniej przygotowanej listy. Ustawiono ich piątkami i pod silnym konwojem 

wyprowadzono za bramę. Wiadomo było, że nie jadą do kraju tylko zmieniają 

obóz. Były to osoby które według Sowietów budziły zastrzeżenia. Po jakimś 

czasie wszystkich Polaków wycofano z pracy w warsztatach i kazano czekać na 

transport. Było tak z wszystkimi oprócz krawców. Oni mogli dalej pracować. 

Woleli pracować niż siedzieć w baraku.  

Czekali do połowy lutego kiedy dowiedzieli się, że do Polski dojechał 

pierwszy transport więźniów. Później powiedziano im też, że więźniowie z 

Jogły będą wracać następnego dnia. Sporządzono nawet listę z nazwiskami  

które w końcu im przywrócono. Kiedy już znaleźli się w wagonach okazało się, 

że są tam nawet prycze. Wszyscy zaczęli w miarę wierzyć Sowietom gdy 

zobaczyli, że jadą na zachód. Po dojechaniu do polskiej stacji podawano im 

przez zakratowane okna papierosy i jedzenie. Przy  następnej stacji w Białej 

Podlaskiej czekało wiele rodzin aby powitać swoich bliskich. Niektórzy jednak 

nie doczekali się ich powrotu. „Czajka” myślał już tylko o jednym. Dom… 
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Noc musieli spędzić w wagonach. Kiedy wyszli kazano im się udać do 

pełnomocnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Mieli tam otrzymać 

dowód tożsamości dzięki któremu mogli odjechać do domu. Wolność była 

spełnieniem wszystkich marzeń. Miejscowa ludność dawała im ubrania i 

jedzenie, byli zupełnie inni niż Rosjanie. Większość szła do kościoła dziękując 

Bogu, że mogli wrócić.  Gdy tylko otrzymali zaświadczenia wsiedli do 

pociągów żeby wrócić do domu.  

 Był 4 marca 1946 roku. Marian Kulik wracał ze swoim kolegą z 

Komarowa, kiedy zatrzymał ich Sowiecki oficer. Zapytał gdzie idą. 

Odpowiedzieli, że wracają z internowania w Związku Radzieckim. Zaprowadził 

„Czajkę” do chaty znajdującej się niedaleko. Tam kazał mu usiąść, a po chwili 

krzyknął żeby wyciągnął wszystko co ma. Po wyjęciu rzeczy z kieszeni 

krzyknął „A orużie gdie?”. Odpowiedział, że nie dali mu „orużia”. Przez chwilę 

milczał, następnie zaczął przesłuchanie. Trwało to trzy godziny, aż w końcu 

mógł odejść. Wieczorem po piętnastu miesiącach w Jogle był w domu. 

Piętnaście miesięcy to bardzo długi okres dla człowieka zamkniętego w 

miejscu bez wyjścia. Zwłaszcza jeśli nie zrobił nic żeby na to zasłużyć. Wielu 

ludzi nie wytrzymuje psychicznie jak i fizycznie. W ciągu tych piętnastu 

miesięcy więźniowie obozów takich jak Jogła codziennie oglądali śmierć. Jeśli 

ktoś tego nie przeżył nie może sobie nawet tego wyobrazić. Należy mieć 

nadzieję, że ten okres już się nie powtórzy i nie będziemy zmuszeni do tego 

żeby to zrozumieć przez doświadczenie. Trzeba jednak pamiętać o tych 

tragicznych wydarzeniach i jak do nich doszło…   
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Zdjęcia z książki: „Piętnaście miesięcy za drutami Jogły.  

Przeżycia żołnierza AK” autorstwa Mariana Kulika 
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Praca napisana na podstawie książki: 

„Piętnaście miesięcy za drutami Jogły. Przeżycia żołnierza AK” Marian Kulik 


