
Kolejka 

Mimo że i tak nie mogłem mieć z nimi kontaktu, lubiłem, gdy pan Kosiewicz głośnym 

zawołaniem „Prrrr!” zatrzymywał konia. Lubiłem to wieczorne „prr”, bo dawało mi jakieś 

pozorne – wiem – poczucie wyjścia z samotności, w której przecież jednak dalej tkwiłem. 

Trochę inne niż takie samo zatrzymanie furmanki w południe. W ciągu dnia nigdy nie 

wiedziałem, kto może w ślad za gospodarzami pojawić się na podwórku, bo często było słychać 

jakieś rozmowy, nawet okrzyki, gdy właścicieli pozdrawiali ludzie idący drogą przebiegającą 

bardzo niedaleko domu. Czasem nawet ktoś z przechodzących wkraczał na podwórko. Wtedy 

głosy cichły, bo pewnie tematy rozmów nie nadawały się do głośnej dysputy.  

Jestem tu już prawie rok, więc doskonale poznałem cykl życiowy domowników po 

wydawanych – nawet bardzo cichych – dźwiękach. Pierwsze odgłosy krzątaniny z dołu 

dochodziły przeważnie już przed piątą rano, gdy głuchą ciszę przerywał ktoś poruszający się. 

Potem delikatnie odsuwana zasuwka wskazywała, że ta osoba za chwilę wyjdzie na zewnątrz. 

Ten, kto wstawał pierwszy, wynosił wiadro za stodołę, ale jeśli wychodziła gospodyni, robiła 

to bardzo cicho, gdy właściciel – głośniej, bo pobrzękiwał cebrzykiem. W dodatku pani Eugenia 

nie wracała tak szybko do domu. Odkąd pamiętam, było coś dziwnego w tych jej wyjściach: 

trwały nad wyraz długo jak na załatwianie potrzeb fizjologicznych i wpisywały się w poranny 

rozkład jazdy kolejki wąskotorowej. 

Pierwsza ciuchcia jechała przed piątą od strony Grójca, jak się dowiedziałem kiedyś. O 

tej porze budziła mnie już na dobre, gdy zbliżała się do stacji, głośno wypuszczając kłęby pary 

i dymu z komina i gwiżdżąc przeciągle na zakręcie. Tory biegły dosłownie kilkanaście metrów 

za stodołą, więc dobrze było słychać słabnącą pracę tłoków parowozu, a nawet coraz wolniejszy 

stukot kół, gdy pociąg zbliżał się do stacji oddalonej nie więcej niż pół kilometra od naszego 

domu. Potem rozlegał się pisk hamulców. 

I właśnie czasem przed tą pierwszą kolejką w kierunku Warszawy słyszałem dźwięk 

odsuwanej zasuwki w sieni, po którym wymykała się z domu niemal bezszelestnie postać. Ale 

dla mnie po tych kilku miesiącach pobytu tutaj zorientowanie się, kto wychodzi z sieni na dole 

– choć nie wiedziałem jeszcze wtedy po co – nie stanowiło problemu. Powiązanie tych 

dyskretnych wyjść z godzinami odjazdów kolejki przyszło z czasem. Gospodyni znikała parę 

minut przed pierwszym kursem do Warszawy, a wracała tuż przed tym, jak słychać było pociąg 

jadący w przeciwną stronę. I znów dobiegały z dołu cichutkie kroki, lekki szczęk zamykanej 

zasuwki w drzwiach, a za chwilę rozlegał się stukot sapiącego pociągu do Grójca. Ale to były 

inne odgłosy. Kolejka warszawska hamowała, a ta nabierała dopiero rozpędu, więc wybuchy z 

komina lokomotywy były znacznie mocniejsze, początkowo częstsze, potem słabsze i coraz 

bardziej miarowe, gdy maszyna się oddalała. Czasem gwizdnęła na pożegnanie. Ale wtedy 

moja gospodyni była już w domu. 

Wsłuchując się w dźwięki wydawane przez kolejkę, nauczyłem się – głównie po 

głośności buchania kłębów z komina – określać nawet, z ilu wagonów składa się dany pociąg, 

czy to są wagony towarowe, czy osobowe, ile jest wśród nich pustych, a ile wypełnionych 

ciężkim ładunkiem. Wagony osobowe były lżejsze i krótsze, więc ich koła ciszej hałasowały, 

ale częściej następowały po sobie kolejne stuknięcia. Towarowe, nawet puste, były dłuższe, 

miały więc większy odstęp pomiędzy osiami, za to stuknięcia były mocniejsze i zależne od 

stopnia załadowania. Te poranne pociągi mogłem zobaczyć przez moje maleńkie okienko, gdy 

było jeszcze ciemno i nie groziło to zdradzeniem się. Między budynkami stodoły i obory, w 

przestrzeni z drzewami, widać było przez kilkanaście sekund w miarę dokładny zarys 

przejeżdżającej kolejki. Nauczenie się jej sygnałów trochę trwało, ale stanowiło jedną z 

nielicznych atrakcji, wypełniało pustkę i zabijało czas. 



Do mojej kryjówki docierały czasem dźwięki ze stacji w Piasecznie, gdzie była mijanka 

kolejek. Odbywała się tam swoista rozmowa pociągów. Prawie zawsze pierwszy odzywał się 

ten jadący od strony Grójca, czyli niejako z mojego kierunku. Tamten drugi odpowiadał po 

chwili, ale znacznie słabiej był u mnie słyszalny. Czasem odstęp pomiędzy gwizdem a 

odpowiedzią był dłuższy, co oznaczało, że ten drugi pociąg pojawi się koło mnie później. 

Różniły się też czasy przetaczania wagonów na stacji, zależnie od tego, ile wagonów 

odczepiano i czy zmieniano im kierunek. Pewnego dnia spotkała mnie niespodzianka: zamiast 

gwizdka z pary usłyszałem głośne buczenie. Wyjrzałem ostrożnie przez okienko nad sianem. 

Tak brzmiała lokomotywa spalinowa. Potem już je wychwytywałem bez problemu, choć 

jeździły raczej rzadko. 

Poranna kolejka stanowiła dla mnie znak, że świat wokół nadal istnieje. Ale przede 

wszystkim była też nadzieją: dostałem się tu ciuchcią, to może też którąś z nich odjadę. To nic, 

że jeszcze nie dziś. Ważne, że kursują. O kolejce przypominał mi też ciepły, sukienny kolejarski 

mundur, który – choć był mocno wytarty– nosiłem od początku pobytu. 

Kiedy gospodyni wracała do domu po piątej, rozpoczynał się normalny rytm dnia. 

Słyszałem odgłosy niesionego wiadra, które zapewne wykorzystywano przy dojeniu krowy. 

Skrzypnięcia otwieranych wrót do obory i stodoły, kwik świni czy muczenie krowy, bardzo 

rzadko rżenie konia. Takie było, nieznane mi dotąd, wiejskie życie. U mnie cały czas właściwie 

panował półmrok, więc wyrabiałem sobie pojęcie o świecie tylko za pomocą zmysłu słuchu.  

Czasem, ale raczej rzadko, jechał pociąg, który nie mijał się na piaseczyńskiej stacji z 

innym, chyba się nie zatrzymywał. Koło południa – co było widać nawet przez moje maleńkie 

i zabrudzone okno –odbywała się kolejna mijanka, czyli dwa pociągi z przeciwnych stron w 

odstępie kwadransa. Często tuż przed tą drugą kolejką rozpoczynała się krzątanina w izbie na 

dole i na podwórku. Nasłuchiwałem, bo niedługo potem, po trzykrotnym uderzeniu w sufit 

kijem od szczotki, podchodziłem do włazu, odsuwałem siano i dostawałem obiadową porcję.  

Ta strawa to była zazwyczaj zupa w emaliowanym, trochę poobijanym garczku, z pajdą 

chleba. Najbardziej lubiłem wodę śledziową, jak nazywała tę zupę gospodyni –gotowane mleko 

z octem i wkrojoną cebulą oraz kartoflami. Zupa była zawsze ciepła, pachnąca, pokochałem ją 

niczym najlepsze przysmaki kuchni mojej mamy.  

Kiedy przejechała już ostatnia para kolejek, gospodyni lub Justyna wychodziły na 

podwórze. Słyszałem kilkukrotne skrzypienie studziennego żurawia, co oznaczało, że 

nabierana jest woda do pojenia zwierząt, ale też dla mnie. Któraś z kobiet zanosiła jedno wiadro 

do obory, stawiała wysoko pod ścianą z dala od krowy i owcy. To była porcja dla mnie. 

Nabierałem do kolejarskiej manierki wodę do picia na następny dzień, a reszta służyła mi do 

mycia. Kiedy wiadro było już na miejscu i nie było żadnych niebezpieczeństw w postaci wizyty 

sąsiadki, która co kilka wieczorów zachodziła do Kosiewiczów na pogaduszki, rozlegało się 

stukanie w sufit. To był znak, że mogę odsunąć siano zalegające przy wyjściu od strony 

podwórza, spuścić drabinę i – znosząc w wiadrze nieczystości – zejść na wieczorny spacer, jak 

nazywałem w myślach dystans dziesięciu metrów dzielących mnie od drzwi obory. Tam 

czekała na mnie strawa. Nie była obfita, ale bardziej niż jedzenia brakowało mi przecież 

nadziei. I to chyba z każdym dniem mocniej. 

W duże mrozy, mniej więcej od połowy grudnia, przez dwa miesiące, zostawałem na 

noc w oborze. Za żłobem dla konia miałem posłanie ze słomy, pod którą dla ogrzania 

wkładałem trochę świeżego końskiego gnoju. Tego gnoju od jednego konia było zbyt mało, by 

rozłożyć go na całym posłaniu, więc wrzucałem go na środek, po czy zwijałem się wkoło. 

Obora była na tyle mała, w dodatku wypełniona słomą, że ciepło utrzymywało się do rana. 



Przypominałem sobie wówczas, jak mój ojciec mawiał o kimś ze złością: „On taki w oborze 

chowany”. A teraz ta obora była moją dobrodziejką, opiekunką, niemal połową życia. Czasem 

owca układała się w tym samym kącie co ja. Podsuwałem się wtedy do niej, bo jej wełna dawała 

prawdziwe, choć śmierdzące, ciepło.  

Wcześnie rano, kiedy zaraz po zapianiu koguta usłyszałem pierwszy sygnał 

nadjeżdżającej kolejki, musiałem zerwać się, obmyć cokolwiek w wiadrze, rozrzucić posłanie 

z gnoju i szybko wrócić na strych. Taka była dyspozycja gospodarza. Gdy nocą spadł świeży 

śnieg, musiałem jeszcze słomianym wiechciem zagarnąć po sobie ślady wiodące od drzwi 

obory do otworu, przez który wracałem na strych. Na szczęście zimą było ciemno, dystans 

niewielki, więc mogłem to zrobić nierozpoznany. Jesienią, dopóki nie przychodziły mrozy, 

układałem się przy kominie na strychu i tam spędzałem noc. Najmilej wspominam wrzesień i 

październik. Nie było już upałów: duchota na strychu ustąpiła; skończyły się burze, które 

groziły zerwaniem dachu, piorunem z pożarem i nie wiadomo czym tam jeszcze – ale wciąż 

było ciepło. 

Na kolację dostawałem chleb ze szmalcem, z marmeladą, czasem z twarogiem. Latem 

zdarzało się nawet jajko, zimą – ciepły placek. Chleb gospodyni wypiekała w domu. 

Wiedziałem, kiedy to robi, bo zapach rozchodził się także po strychu; do dziś jest to chyba 

najprzyjemniejsze z moich wspomnień z prawie roku spędzonego na poddaszu. Ten chleb 

zawsze był pieczony nocą, często w niedzielę.  

Niedziele poznawałem po tym, że kolejki nie kursowały prawie wcale. A jeśli jakaś 

jechała, to była króciutka i leciutka, czyli składała się jedynie z osobowych dwóch wagoników. 

I odbywała się tylko południowa mijanka. Pomiędzy kolejką z Grójca a tą ze stolicy odzywały 

się dzwony. Kościół był chyba gdzieś blisko stacji, bo głos dochodził z tamtego kierunku i nie 

był zbyt donośny. Ale stanowił jakąś nadzieję, sygnał, że świat wokół jeszcze istnieje, że jest 

dużo większy niż obejście Kosiewiczów. 

Zaraz po tych dzwonach pomiędzy kolejkami słyszałem, jak Kosiewicze wychodzili z 

domu i na dole zapadała cisza na jakieś dwie godziny. Ja też ten czas wykorzystywałem na 

modlitwę. Na modlitwę, jaką znałem, choć w domu nie modliliśmy się wiele. Od przybycia 

tutaj w przeddzień Tisza be Aw liczyłem dni naszych świąt. I tak kolejno minęły: JomKipur, 

Chanuka, Purim… Nie wiedziałem też tak naprawdę, do którego Boga się modlę: do 

katolickiego, bo w porze nabożeństwa moich gospodarzy, czy do swojego, bo słowami, których 

nauczył mnie ojciec. Miałem świadomość bluźnierstwa, ale było mi obojętne, który Bóg 

zabierze mnie z tego strychu. Nawet to, gdzie mnie Bóg pośle, nie miało żadnego znaczenia – 

byle do ludzi, nie do siebie. Powtarzałem więc: 

…Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który błogosławi lata!  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który zbiera wygnańców Swego ludu, Izraela!…1 

Z tego rozmodlenia wyrywało mnie dopiero stukanie w sufit, które oznaczało obiad. 

I jeszcze pamiętam wesołe krzyki dzieciaków pędzących po drodze i hałasujących przy 

tym zabawnie. Wtedy zdawało mi się, że wojna została co najmniej zawieszona, bo, jak mówi 

Pismo: „Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat”. Nie wiem, czy te dzieci 

śpieszyły do szkoły, ale tak chętnie bym wyskoczył wtedy ze swojego strychu i pobiegł z nimi, 

choć wiedziałem, że daleko bym pewnie nie dobiegł.  

                                                           
1 Fragment Amidy, modlitwy Osiemnastu Błogosławieństw. 



Któregoś dnia, bardzo słonecznego jak na tę porę roku, w porze obiadowej, Justyna -

podając mi garczek - powiedziała: 

– Wasi się biją w getcie. Łuna jest wielka, chyba szkopy podpalili getto. – Oczy miała 

przy tym jakieś smutne, inne niż te, którymi witała mnie zazwyczaj.  

A więc doszło do tego, do czego dojść musiało. Czy ktoś to przeżyje? Moich bliskich 

już tam nie było. Czy Żydzi mają szansę na zwycięstwo? Przecież walczą gołymi rękoma! Czy 

może liczą na jakąś zbiorową ucieczkę? Ale dokąd mieliby uciec? Brunatny świat był wokół 

szczelny. Przecież nie mogą się wszyscy pochować jak ja. A zresztą czy tam w ogóle jeszcze 

ktoś jest po tylu wywózkach? Kto tam się bije? Te pytania potęgował hałas dobiegający zza 

dachu, a właściwie przez niego.  

Wieczorem w maleńkim okienku nad sianem widać było łunę. Płonące getto…„ Więc 

tak wygląda koniec naszego świata” – pomyślałem. I znów ta refleksja, czy lepiej byłoby tam 

spłonąć, czy egzystować tutaj w oczekiwaniu, aż koniec świata dotrze do tego miejsca. 

Najgorsze były noce na strychu. Wprawdzie niebezpieczeństwo odkrycia się 

zmniejszyło, ale samotność dokuczała bardziej. I to nie tylko ta samotność tutaj, ale też 

świadomość, że zostałem na świecie sam, więc nawet jeśli zdarzy się cud i wyjdę z tej kryjówki, 

nie spotkam już ani rodziców, ani mojej ukochanej maleńkiej siostrzyczki Miriam. Stawały mi 

przed oczyma obrazy z getta sprzed kilku dni, tygodni, później miesięcy. Życie za murem było 

okropne: dziesięć osób z trzech rodzin ściśniętych w jednym dwuizbowym mieszkaniu z oknem 

wychodzącym na placyk, gdzie ciągle odbywały się apele, łapanki, egzekucje. A w kamienicy 

było nas chyba tyle co w połowie sztetlu. Tutaj, na strychu, życie było samotnym, jednak 

komfortem w porównaniu z egzystencją tam. Było czekaniem, choć nie wiadomo na co. Każdej 

nocy wracał koszmar sceny, kiedy w lipcowy słoneczny dzień widziałem przez szparę w 

drzwiach piwnicy moich rodziców i Miriam wpychanych do tłumu otoczonego przez komando.  

A kiedy płynęły łzy, przypominałem sobie fragment z Sanhedrynu: „Nawet gwiazdy 

płaczą razem z tym, kto płacze w nocy”. I łzy lały się jeszcze obficiej, chyba przez wszystkie 

trzysta trzy noce spędzone na strychu u Kosiewiczów, choć z pewnością najbardziej na 

początku, zaraz po trzynastym sierpnia. 

Po kilku dniach pobytu w mojej samotni, a zwłaszcza po takich paru nocach, 

zrozumiałem wreszcie, co miał na myśli mój gospodarz, kiedy przynosząc mi ubranie, 

powiedział do mnie: „Pasek to ty oddaj, nie będzie ci tu przecież potrzebny”. I oddałem. A 

potem, leżąc na swoim posłaniu z kożucha i widząc w skromniutkim świetle księżyca jętkę nad 

głową, nie raz myślałem, jaką wielką mądrością wykazał się ten człowiek. Narażał przecież dla 

mnie życie własne, swojej żony i córki, ale o moje troszczył się w wymiarze nie tylko 

materialnym, ale także jakimś ludzkim. Pamiętam też jego słowa do żony usłyszane 

przypadkiem: „Żeby on miał choć inny wygląd”. W imię czego tak naprawdę oni się narażają? 

I ile to jeszcze ma trwać? A właściwie na co ja czekam tutaj? Na koniec tej strasznej wojny czy 

na śmierć jako upolowana zwierzyna? Gdy uciekałem, nie myślałem, co będzie dalej. A może 

liczyłem na to, że jakiś strzał w plecy rozwiąże sprawę definitywnie? 

Aż do stacji kolejki wilanowskiej, gdzie zaopiekował się mną mężczyzna w kolejarskim 

mundurze. To on przywiózł mnie nocą w brankardzie i wyrzucił przy stodole swojego szwagra, 

Kosiewicza, Teodor – tak mówili o nim Kosiewicze – zorganizował to wszystko, co według 

planu miało uratować mi życie.  



Zaskoczyło mnie dziś pukanie w sufit o nietypowej porze. Z duszą na ramieniu 

odkryłem właz na strych i zobaczyłem, że pani Kosiewiczowa już na mnie czeka przy drabince. 

Trzymała małą, czarną książeczkę i się uśmiechała. 

– To twój paszport, Kalman. Masz, zobacz. – Wyciągnęła do mnie rękę w sposób, w 

jaki zwykła podawać mi garczek z zupą. Tylko minę miała inną, taką radosną.  

Choć wciąż nie dotarło do mnie, co tak naprawdę się stało, nie zważając na wymogi 

bezpieczeństwa, zeskoczyłem na dół i wpadłem w ramiona Kosiewiczów. Trwaliśmy tak 

dłuższą chwilę jak jacyś krewni po bardzo długiej rozłące. Dopiero potem zerknąłem na 

trzymany dokument. To był brytyjski paszport potwierdzający moje obywatelstwo Palestyny. 

Pozostawało teraz tylko poczekać, aż Teodor będzie miał dyżur na kolei i zabierze mnie w 

powrotną podróż do Warszawy.  

 

Z niemal ośmiu tysięcy Polaków wyróżnionych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata jest kilkunastu mieszkańców Piaseczna i okolic. 
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