
 

 

 

 

 

STANISŁAW FUDALI 
 

ARMIA ANDERSA – NIEOSIĄGNIĘTA MEKKA 
 
 
Miałem niespełna 10½ roku, gdy 13 kwietnia 1940 roku zastukali w 

nocy i kazali się zbierać. PrzeraŜona tym Matka obudziła mnie, bym się 
spakował, bo wywoŜą nas na Sybir; nie podzielałem Jej załamania 
duchowego i nie zdawałem sobie sprawy z tragizmu naszej sytuacji. 
Byłem wtedy dość dobrze oczytany w dziecięco-młodzieŜowej literaturze 
przygodowej, więc juŜ „wiedziałem” co to jest Syberia, czytałem przecieŜ 
ksiąŜki Wacława Sieroszewskiego. Z tornistra wyrzuciłem więc 
podręczniki jako zupełnie na Syberii nie przydatne, a wpakowałem 
szkolny atlas geograficzny, stary rocznik „Płomyka” (by mieć 
odpowiednią lekturę), dwa albumy znaczków pocztowych (bo to był 
wówczas dla mnie „skarb bezcenny”), a gdy zajechała po nas cięŜarówka, 
zarzuciłem tornister na plecy, w rękę chwyciłem klatkę z kanarkiem i 
byłem gotowy do spotkania z Przygodą. Zaraz za progiem rzeczywistość 
brutalnie dała znać o sobie – z klatką w ręku nie mogłem wykarabkać1

 się 
na cięŜarówkę, więc bez jakiegokolwiek zahamowania, ze słowami: – 
„Oddasz, jak wrócę z Sybiru!” – przekazałem kanarka koledze, Tadkowi 
Białasowi, który przyszedł po mnie, aby razem z nim pójść do szkoły; – 
„Dzisiaj do szkoły nie idę, bo jadę na Sybir” – rzuciłem dla wyjaśnienia. 
Tak mniej więcej rozpoczynał się mój zesłańczy Los – oczyma 10½-latka 
widziany jako niecodzienna przygoda. 

Zamknięty na głucho bydlęcy wagon i 2-tygodniowa nim podróŜ 
ostudziły trochę gorączkę Wielkiej Przygody, ale szeroki północno-
kazachski step z przetykanymi laskami, gdzie się znalazłem

2
, wydawał 

się być dalszym jej ciągiem, aczkolwiek mniej entuzjastycznie 
przyjmowanym, bo trudności dnia codziennego objawiły się 
bezpośrednio po przybyciu i coraz bardziej dawały znać o sobie. 
Materialna nasza sytuacja z tygodnia na tydzień pogarszała się, mimo 
pieniędzy słanych przez rodzinę „z domu”, i paczek. Zbierane w laskach 
grzyby i jagody (dzikie truskawki) na stepie nie wystarczały do 
przeŜycia, a kupić Ŝywność za pieniądze było coraz trudniej; łatwiej było 

                                                        
1 Wyraz nie wiadomego pochodzenia, uŜywany na płd-wsch. Kresach, 

oznaczający tyle, co słownikowe: wgramolić się. 
2 Wieś Presnoredut’ presnogorkowskiego rajonu w kustanajskiej obłasti. 
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wymienić za jakieś rzeczy, przywiezione „z domu”. Urok Wielkiej 
Przygody, jaki mi się roił w kwietniu 1940 roku, zupełnie zbladł podczas 
zimowych dni i następnego lata – zacząłem zdawać sobie sprawę, Ŝe 
miejsce Niesamowitej Przygody zajmuje Niesamowita Rzeczywistość – 
zaczynała się walka o przetrwanie, i stawała się coraz trudniejsza. 

Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej radykalnie zmienił naszą 
sytuację. Początkowo byliśmy radzi, Ŝe nasz wróg, który w ciągu dwóch 
wrześniowych tygodni zadał kłam wyzierającemu zewsząd hasłu: SILNI, 
ZWARCI, GOTOWI, daje teraz „bobu” drugiemu naszemu wrogowi, co 
wiarołomnie wbił naszej Ojczyźnie nóŜ w plecy i nam zgotował 
zesłańczy los. Śledząc z tamtejszych gazet radzieckie osiągnięcia w 
skracaniu frontu i zajmowaniu bardziej dogodnych pozycji mieliśmy, 
wraz z miejscowymi ludźmi, nadzieję, Ŝe za 3-4 miesiące Niemcy 
przyjdą do nas i miejscowym sachar przyniesut’

3
, a nam moŜliwość 

powrotu do swoich. Nadzieje te jednak nie spełniły się, bo Niemcom 
bardziej zaleŜało na kaspijskiej ropie niŜ na dostarczaniu cukru do 
północnego Kazachstanu i umoŜliwieniu nam powrotu „do domu”. 
Odczuliśmy natomiast „na własnej skórze” skutki tej wojny: przerwana 
została korespondencja z pozostałymi na miejscu rodzinami, a tym 
samym ustały przesyłki pienięŜnie i paczki; widmo utraty wszelkich 
środków do bytowania stanęło w całej swojej grozie nie tylko przed 
naszymi matkami, ale i przed nami – małolatami. Wizja Wielkiej 
Przygody zmizerniała do zera, jak jarmarczny balon przekłuty igłą, a jej 
wizjonerzy – tacy jak ja – musieli stawić czoła trudnościom dnia 
powszedniego – plewić łany kołchozowych zbóŜ (by napełnić kieszenie 
ziarnami niedojrzałego Ŝyta bądź pszenicy), ciągać woły za rogi, 
szuflować wymłócone zboŜe itp., bo wtedy kaŜde ręce mogły się przydać 
do roboty.

4
 

Na przełomie sierpnia i września 1941 r. przez kazachskie stepy i 
syberyjskie tajgi poniosła się trudna do uwierzenia wieść, traktowana 
raczej jako plotka, podobna to tych, co powtarzała się zwykle kaŜdej 
jesieni i wiosny, takŜe i później: na wiosnę (w jesieni) na pewno nas 
stąd zabiorą! Powoli, nie od razu dowiadywaliśmy się o tym, Ŝe polski 
rząd w Londynie zawarł porozumienie z Moskalami, by nas traktowano 
bardziej po ludzku, Ŝe wypuszczą oni  z więzień i obozów naszych ojców 
i pozwolą im połączyć się z nami, Ŝe powstanie armia polska, która 
znowu będzie walczyć z Niemcami. Wszystkie te wieści brzmiały tak jak 
w najcudowniejszej bajce – cóŜ mogło być bardziej krzepiącego niŜ 
nadzieja na rychłą zmianę na lepsze naszych dotychczasowych 
warunków. 
                                                        

3  Autentyczne Ŝyczenie, usłyszane przeze mnie w lipcu lub sierpniu 1941 r. 
4 Zaraz po przywiezieniu w maju 1940 roku, kołchozy tamtejsze nie chciały 

zatrudniać Polaków. Na ten temat zob. np.: Stanisław Fudali, Osiemdziesiąt miesięcy w 
kleszczach sierpa i młota, Szczecin 2004, s. 126-128; ISBN 83-920815-1-X. 
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Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, Ŝe o powrocie „do swoich” w 
sytuacji wojennej mowy być nie moŜe – przedzielała nas bowiem linia 
frontu, ale sama moŜliwość bycia traktowanymi na równi z miejscowymi 
mieszkańcami, mogącymi się swobodnie poruszać po całej obłasti, a nie 
tylko po rajonie, przywracała nam cząstkę godności człowieczej, jakiej 
dotychczas nie mieliśmy. Chyba w połowie września 1941r. wręczono 
naszym matkom Udostowierienija o amnestionowaniu, jako obywateli 
polskich, na mocy których mogliśmy poruszać się po całym ZSRR, jaki 
jeszcze pozostał nie zajęty przez Niemców, ale wizja turystyki nas nie 
nęciła. Bardziej byliśmy zadowoleni z tego, Ŝe odpadła nam zmora 
uiszczania nałogu, czyli podatku od nieposiadania czegokolwiek, a 
taki nakaz na rok 1941 Matka nasza miała (i na 1940 r. teŜ). Oto jego 
kopia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddanie w naturze 72 kg mięsa rocznie, gdy w ciągu roku udawało 
się nam na 3 osoby w rodzinie kupić (i zjeść) co najwyŜej 5 kg, i 
przekazanie 3 surowych skór owczych było wymaganiem nie 
mieszczącym się w ramach ludzkiego rozumu – skąd bowiem matki z 
dziećmi wyrwane w środku nocy ze swoich domów i rzucone na step 
wśród zupełnie obcych ludzi mogłyby sprostać takim wymaganiom? Nie 
ziemia ta, na jaką nas przywieźli, była nieludzka, ale „nieludzkie były 
warunki, jakie nam stworzyła Władza Rad”. Początkowo więc tylko fakt 
moŜliwości nie płacenia takiego nieludzkiego podatku był moŜe nie 
szczytem, ale wysokim poziomem naszego zesłańczego zadowolenia. 
Zainicjowana pomoc materialna, tzw. amerykańska, przejawiająca się 

Kopia nakazu (część I – przednia i ostatnia stronica). 
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przeciętnie raz na kwartał w postaci jednej sztuki fragmentu odzieŜy na 
osobę i jednej konserwy rybnej, oraz jednej puszki skondensowanego 
mleka dla dziecka do lat 14 była nie pomocą, ale przypomnieniem, Ŝe takie 
rzeczy jak szalik, czy kominiarka bądź podkute buty skórzane, zupełnie 
nie przydatne w warunkach syberyjskiej zimy, a takŜe konserwy rybne 
bądź mleczne, jeszcze istnieją gdzieś na świecie. Pomoc ta była pomocą 
tylko z nazwy; gdyby tylko na nią liczyć, mało kto z nas mógłby o niej 
teraz mówić.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

W tym czasie na drogach i bezdroŜach nieobniatnogo Sowietskogo 
Sojuza zaroiło się od Polaków, wypuszczonych z łagrów, którzy przed 
wstąpieniem do Armii Polskiej w ZSRR chcieli odszukać w stepie czy 
tajgach swoje rodziny i nacieszyć się nimi przez chwilę, zanim staną w 
Ŝołnierskich szeregach, by nieść wolność Ojczyźnie. Czekaliśmy i my na 
swojego Ojca, któremu rzekomo Stalin zamienił karę śmierci na 10 lat 
katorgi

5
, ale bezskutecznie. Przychodziły do Mamy listy od znajomych 

zesłanek z prośbą o podanie błąkającym się łagiernikom adresu ich rodziny. 
Oto fragment jednego z takich listów, co prawda z nieco późniejszego 
okresu, bo z 21 kwietnia 1942, od p. Zofii Tobiasiewiczowej z Sybirki: 

                                                        
5  Por. Дело № 0045 – finał i zapóźnione refleksje [w:] Stanisław Fudali, 

Osiemdziesiąt miesięcy w kleszczach sierpa i młota, Szczecin 2004, s. 72-75. 

Kopia nakazu (część II – wewnętrzne stronice). 
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[…] Równocześnie proszę bardzo przy sposobności korespondowania czy 
teŜ osobistego widzenia się z powracającymi z więzień, zapytywać i o mego 
męŜa Władysława. Wszelkie moje dotychczasowe i bardzo usilne starania, 
niestety pozostają bezskuteczne. Jest to bezwzględnie jedna z największych 
bolączek mego smutnego i cięŜkiego Ŝycia. – Co do naszego wyjazdu, to i my 
tutaj przestałyśmy wierzyć, panuje tu równieŜ zniechęcenie i ogólna depresja, 
wyczerpani juŜ jesteśmy oczekiwaniem i borykaniem się o kaŜde jutro do 
ostateczności. […] 

Niestety, nikt taki, godny uwagi w Presnoreduti się nie pojawił. 
Pojawił się natomiast człowiek, niby łagiernik, który szukał nie tyle 
rodziny, co seks-przygody; poszedł dalej w step. Bardziej krzepiące ducha 
polskich małolatów były wieści o Szkołach Junaków, jakie rzekomo miały 
powstawać przy obłastnych delegaturach Ambasady Polskiej w 
Kujbyszewie. Wraz ze swoimi rówieśnikami, Januszem Buczakiem i 
Staszkiem Kowalikiem, podjęliśmy – na przedwiośniu 1942 roku – myśl 
wstąpienia do takiej szkoły. Mieliśmy juŜ po 12 lat, a wiedzieliśmy, Ŝe 
nawet 10-letnie Orlęta oddawały swe Ŝycie za polski Lwów; nie mieliśmy 
wahań, by swoje 12-letnie Ŝycie oddać za wolną Ojczyznę. Tym bardziej 
Ŝe moi starsi koledzy, a bracia moich rówieśników – Tadzik Buczak i 
Kazik Kowalik, wraz ze Staszkiem Gonkiem i Zbyszkiem Ropkiem – juŜ 
w lutym 1942 r. wyruszyli z pobliskiego leschozu do Armii Andersa. 
Obmyśliliśmy, Ŝe z końcem maja wyruszymy do Kustanaja, by zaciągnąć 
się do Junaków. Nie mieliśmy absolutnie pojęcia o politycznych 
zagrywkach między rządami – polskim i radzieckim, byliśmy 
Ŝółtodziobami i uwaŜaliśmy pociągnięcia polityczne za sprawę honoru, a 
nie „kiwanie” jednych z drugimi, i dlatego nie spieszyliśmy się specjalnie, 
bo mieliśmy świadomość naszego nieprzyzwoicie młodego wieku. W 
rezultacie okazało się, Ŝe ja – pod wpływem perswazji mojej Mamy – 
posłałem do Kustanaja telegram z zapytaniem o moŜliwość wstąpienia do 
Szkoły Junaków, na jaki otrzymałem telegraficzną niezbyt budującą 
odpowiedź : 
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To wystarczyło, bym się zawahał co do realizacji swoich 

młodzieńczych planów. Natomiast moi kompani, Janusz i Staszek, 
powędrowali beze mnie do Kustanaja, kaŜdy oddzielnie, i nigdy nie 
dowiedziałem się w jaki sposób. Najprawdopodobniej szli pieszo, bo 
Ŝadnego innego środka transportu, oprócz własnych nóg, tam wtedy nie 
było. Czas był letni, konie – nie zmobilizowane do wojskowego transportu – 
potrzebne były na miejscu: w kołchozach, sowchozach, leschozach; nie było 
czym jechać, a nogi były jeszcze młode. Pierwszy dotarł Janusz, do szkoły 
został przyjęty, ale nie do Junaków; do zwykłej polskiej szkoły 
powszechnej, bo tylko taka była w Kustanaju. Dostał się jednak do internatu 
i był na „delegaturowym garnuszku”, bo skąd miałby wziąć środki na 
utrzymanie? Staszek natomiast dotarł do Kustanaja w pierwszych dniach 
lipca i trafił do ochronki, bo był sierotą, a został przyjęty do tej samej 
szkoły. WyŜywienie w ochronce miał lepsze niŜ Janusz w internacie, ale 
podlegał większemu rygorowi. 3 lipca 1942 roku na kartce papieru, kaŜdy z 
nich na jednej stronie kartki napisał do mnie list: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie ma w tych listach patriotycznego uniesienia ani radości 
dotarcia do ośrodka polskości, nie ma teŜ utyskiwań na nieziszczony sen 
o Junakach, ani zadowolenia z przyjęcia do szkoły. Są to zwyczajne listy 
o niczym, takie szczeniackie, właściwe dla niespełna trzynastolatków.  

  

Treść listów w aneksie na końcu artykułu. 
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Po tych listach zawrzała we mnie chęć podjęcia Przygody, a ściślej 
– dorównania niedawnym kompanom; zacząłem juŜ przemyśliwać nad 
sposobem dostania się do Kustanaja, ale boleśnie odczuwane realia 
zapały moje studziły. Schorowana Matka z coraz większym trudem 
zdobywała coś do jedzenia, bo po roku wojny niemiecko-radzieckiej nikt 
w okolicy nie był w stanie oddać czegoś do jedzenia w zamian za jakieś 
odzienie lub bieliznę, które jeszcze mieliśmy. Brat miał 6 lat, ja byłem 
najstarszym męŜczyzną w rodzinie, i choć nie w pełni sobie 
uświadamiałem, jakie obowiązki spoczywają na najstarszym męŜczyznie 
w rodzinie, to czułem, Ŝe Matka oczekuje jakiejś pomocy z mojej strony 
– choćby przyniesienia chrustu z lasu, czy ziarna Ŝyta wygniecione z 
niedojrzałych kłosów z odległego kołchozowego pola; coraz częściej nie 
było co do garnka włoŜyć.Kilka dni po listach od kolegów przyszedł list 
z kustanajskiej delegatury: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten list zakończył moje rozterki co do samotnej wyprawy do 
Kustanaja: gdzie będę spał i co jadł, jeŜeli nikt mi tego nie zabezpieczy? 
śądzy chłonięcia nauki jakoś w sobie nie dostrzegałem na tyle, abym 
zdecydował się na tak daleką wędrówkę i na warunki trudne do 
wyobraŜenia – w kołchozie zawsze moŜna było coś ukraść do jedzenia, a 
w „mieście” – gdzie i jak?. Postanowiłem nie ruszać się z miejsca, nie 
rozłączać z rodziną, a czekać, dopóki nas stąd nie zabiorą! 

I doczekałem się. Po czterech latach zabrał nas kto inny – i nie miało 
znaczenia wtedy ani teraz, jakim ideałom hołdowali ci, co nas stamtąd 
zabrali. Chwała im za to! Dzięki nim mogliśmy wrócić do swoich, choć 
nie na swoje, mogliśmy wrócić do Ojczyzny, choć nie do takiej, jakiej 
pragnęliśmy i o jakiej śniliśmy, ale do tej z Wawelem i Kolumną 
Zygmunta (choć zburzoną), z Wisłą i Tatrami, z szerokim dostępem (a nie 
ścieŜką) do morza, do sanktuariów rodzimej kultury – świeckiej, religijnej 
i ludowej. I mogliśmy z tego wszystkiego, z całej skarbnicy narodowej, 
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korzystać w takim stopniu i zakresie, na jaki kaŜdego z nas było stać. 
Mogliśmy, wtedy jeszcze młodzi i pełni entuzjazmu, wziąć czynny udział 
w podnoszeniu z gruzów wojennych naszej Ojczyzny, budować jej 
przyszłość i swoją, aczkolwiek nie zupełnie taką, jakiej pragnęliśmy.  

Dzisiaj, po sześćdziesięciu paru latach od dni, w jakich 
zazdrościłem swoim rówieśnikom i nieco starszym, Ŝe udało się im 
wyrwać z „radzieckiego raju”, a mnie nie, patrzę bez zazdrości na koleje 
ich losów, a nawet z pewnym smutkiem. Wyrwali się, co prawda, z 
„radzieckiego piekła” udającego „raj”, starsi z nich walczyli z bronią w 
ręku pod Monte Cassino, pod Arnhem i Falaise, przelewali swoją krew 
za Polskę, ukochaną Ojczyznę, a po jałtańskim sprzeniewierzeniu się 
„aliantów”, w Historii zwanym „układem”, który dał nam „nową” 
„piastowską Polskę”, a dla nich stał się „obuchem w łeb” – stali się 
niepotrzebnymi, i kłopotliwymi ludźmi w Europie. Niewielka ich część 
wróciła po wojnie do pojałtańskiej Polski, wykreowanej przez Stalina i 
zaakceptowanej przez „aliantów”, bo miała tam najbliŜsze rodziny, ale 
większość pozostała na Zachodzie – przewaŜnie w charakterze „roboli”; 
nieduŜy tylko ich odsetek miał moŜliwości zdobycia odpowiedniego 
wykształcenia i wtopienia się w tamtejszą społeczność – angielską, 
szkocką, kanadyjską, australijską, nowozelandzką czy jeszcze inną. 
Większość wegetowała. Prawdą jest, Ŝe wegetacja na Zachodzie nie była 
tym samym, co Ŝycie w Polsce Ludowej. Ale co z tego, Ŝe nawet w 
warunkach wegetacji na Zachodzie Ŝycie codzienne było nie gorsze niŜ 
w PRL-u, kiedy serce zŜerała tęsknota za Ojczyzną, ból i Ŝal za tym, co 
miało być, a się nie stało. Nie z ich winy, i nie z naszej, ale tych, co w 
1945 roku decydowali o losach Europy …  

Tego my, Sybiracy, gdziekolwiek jesteśmy na świecie – w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, w USA, w 
byłych koloniach w Afryce, czy w Ameryce Południowej – nie moŜemy 
zapomnieć, i nie zapomnimy! MoŜe nasze prawnuki, które o naszych 
losach mieć będą tylko mizerne pojęcie, będą mogli im wybaczyć tę 
krzywdę, jaka nas spotkała.  

* 
Aneks 

Ze względu na to, Ŝe 65 minionych lat odcisnęło swoje piętno na 
podanych wyŜej kopiach listów z Kustanaja od moich presnoredutskich 
kompanów, ujemnie wpływając na czytelność, podaję ich treść w formie 
drukowanej. Z lewej strony, to list od Janusza Buczaka:  

d. 3.VII.42 

Kochany Staszku!  
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Przepraszam Cię, ze prędzej nie napisałem, ale nie miałem papieru 

– dzisiaj właśnie dostałem. Zostałem przyjęty do Internatu, chodzę do 5 

klasy. Koniec roku szkolnego jest 9.VII, dlatego tez nie wiem, czy przejdę 
do 6-tej klasy. Chleba jest pod dostatkiem. Jeśliśby chciał tu przyjechać – 

nie wiem, czy przyjmą razem z wiktem i kwaterą ŹleŜeś nadawał telegram, 

bo by Ci powiedzieli, Ŝe nadawali telegram i mogą tylko obespieczyć
6
 

nauką. W Kustanaju nic nowego nie słychać, przyjeŜdŜają nadal Ŝołnierze 

z południa i zabierają swoje rodziny. Czytałem ogłoszenie, Ŝeby do 

Kustanaja nie przyjeŜdŜać, bo nie zameldują, a takŜe Ŝe wyjazd do Iranu i 

zagranicę jest tylko pogłoską. Napisz, co porabiasz i co zamyślasz dalej 

robić. Kończę, bo trzeba karawaniarzowi
7
 zostawić papier. 

Pozdrawiam Cię i Jaśka
8
 a Mamusi całuję rączki 

Janusz 

Dopisek ołówkiem na końcu kartki, zakończony u góry: 

Nie słuchaj tego karawaniarza, bo sam tylko mnie zobaczył i juŜ 
się pytał, czy są ładne dziewczynki i sam się zaleca [do] jakiejś Joli.   

* 

I list (z prawej strony) od Staszka Kowalika: 

3.VII.42 

Kochany Staszku! 

Wczoraj przyjechałem na miejsce, jestem obecnie w ochronce, a 
Janusz w internacie. O tyle tu lepiej, Ŝe dają więcej jeść, ale za to mniej 
swobody. Stachu, jeśli chcesz, to przyjeŜdŜaj do internatu, bo do ochronki 
nie przyjmą. Pamiętaj, Ŝe jeŜeli im siądziesz niespodzianie na głowę, to 
przyjmą tak jak Janusza i mnie, a listownie nic nie wskórasz. Pisz 
dokładnie na adres: Powstańczeskaja 20. 

Ten ksiądz kolejowy
9
 znalazł sobie tu nową uchaŜorkę

10
, nazywa 

się Jola, a do Hanki napisał poŜegnalny list. Czołem, bo obiad, jak się 
spóźnię, to nie dadzą. Nie gniewaj się, Ŝe tak brzydko piszę, ale się 
spieszę na obiad. Ucałuj rączki mamusi i ucałuj Jasia. Cześć. 

Pisz tylko polecony, poszlij duŜo papieru, bo tu nie ma. Czołem 

                                                        
6 Z rosyjskiego: zapewnić. 
7 Staszka Kowalika w naszej grupce nazywaliśmy karawaniarzem, nie wiem juŜ 

dlaczego. 
8 Jasiek – to mój młodszy brat. 
9 Janusza Buczaka nazywaliśmy księdzem kolejowym, teŜ nie wiem dlaczego. A 

jak mnie nazywano – nie pamiętam 
10 Wyraz utworzony od rosyjskiego: uchaŜor (ухажер), znaczacy tyle co 

«chłopak „chodzący” z dziewczyną», nie wystepujący w jęz. rosyjskim; tu uŜyty w 
znaczeniu: „dziewczyna będąca obiektem zainteresowania konkretnego chłopaka”. 
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Staszek 

Dopisek ołówkiem u góry kartki: 

To Ci ks. kolejowy kantuje jak cholera, sam mi mówił, Ŝe jest tu 
jedna klawa kobita Jola i od razu ją mi pokazał. 
 

 

 

 

 

Stanisław Fudali 

 

Tym, co „wyszli”, i tym, co „nie zdąŜyli” 
 

W hołdzie tym, co wyszli z Andersem,  

i dla pamięci tym, co nie zdąŜyli. 

 

Szliście do Armii, do tej w Buzułuku,  

nie tylko by walczyć, by nie zdychać z głodu … 

Wszyscyśmy wierzyli – dokonacie cudu:  

nam drogę do Polski wyrąbiecie wśród wrogów! 

 

A my – małolaty, gnaliśmy za Wami, 

by jak ongiś Orlęta okryć się chwałą, 
miast Ŝyć w poniewierce i umierać marnie,  

lecz nie zdąŜyliśmy …  

– mróz, daleko i lat było zbyt mało …  

 

Zostaliśmy w „raju”, a Wy orli czując zew 

szliście przez pół świata, by do Polski dojść bram, 

pod Cassino krew dając, pod Arnhem i Falaise,  

lecz wolnej Ojczyzny  

– nie dali alianci, ni Pan! 

 

A myśmy wrócili, do swoich – nie na swoje,  

teŜ krwi nie Ŝałując, i nie niosąc wolności … 

Chylę czoła nad Waszym trudem czasu wojny, 

Kresów naszych ukochanie  

– przekazując potomności! 

 

Szczecin, 19 sierpnia 2007 r. 


