RELACJE Z ZESŁANIA
By czas nie zatarł śladów naszych doświadczeń syberyjskich od wieków najdawniejszych aż po okres drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej
zakończeniu, a pamięć o tym trwała, redakcja „Zesłańca” postanowiła utworzyć nowy
dział poświęcony tej problematyce. Spełniamy tym samym prośby wielu Czytelników,
którzy przysyłają propozycje dotyczące publikowania swoich zesłańczych wspomnień,
powołując się na zeszyt „Zesłańca” poświęcony Matkom Sybiraczkom, który spotkał
się z wielkim zainteresowaniem.
Dział „Relacje z zesłania”, nawiązuje w pewnym sensie do serii „Biblioteka Zesłańca”, ukazującej się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym oraz do serii pod
nazwą „Wspomnienia Sybiraków”, wydawanej w poprzednich latach przez Komisję
Historyczną Zarządu Głównego Związku Sybiraków pod red. nieodżałowanej pamięci
Janusza Przewłockiego, pomysłodawcy tego działu w naszym piśmie. Zesłańcze wspomnienia wydawane są także w poczytnej serii „Tak było... Sybiracy”, realizowanej
przez Oddział Związku Sybiraków w Krakowie, pod red. Aleksandry Szemioth, przewodniczącej tamtejszej Komisji Historycznej oraz systematycznie drukuje je czasopismo „My Sybiracy” wydawane przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi. Mamy
nadzieję, że przez taki zabieg edytorski wzbogacimy naszą historiografię o cenne źródła
dotyczące zesłań Polaków na Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i w inne
rejony byłego Związku Radzieckiego. (red.)

*
Mieczysław Chudziakiewicz – Jedno polskie życie
Już czas, czas wspomnień. Urodziłem się 13 stycznia 1931 r. we Lwowie,
w sanatorium „Salus”. Rodzina zmartwiła się mocno, że przyszedłem na świat
trzynastego i zapisała mi na chrzcie i w księgach, iż urodziłem się 14 stycznia.
Tak rzekomo miało być lepiej – uniknęło się feralnej trzynastki. Uważam jednak, że trzynastka jest dla mnie liczbą szczęśliwą, chociaż, prawdę mówiąc, nie
przywiązuję do tego większej wagi.
Ojciec mój, Mikołaj Chudziakiewicz, w tym czasie, kapitan Wojska Polskiego, stacjonował w Przemyślu, dziadkowie zaś mieszkali we Lwowie – stąd
moje lwowskie narodziny. Matka po moim narodzeniu przestała pracować -–
poprzednio była nauczycielką. Według relacji rodziców począłem się na święcie
pułkowym, obchodzonym w rocznicę zdobycia na bolszewikach dwóch armat
przez oddział pod dowództwem mojego ojca. Na uroczystości tej ojciec był
fetowany i podkreślali jego zasługi. Ojca darzyłem wielką estymą. Był wielkim
idealistą i gorącym patriotą. Jeszcze jako gimnazjalista wstąpił do Legionu
Wschodniego. Po rozwiązaniu Legionu Wschodniego ojciec został przymusowo
wcielony do armii austriackiej, następnie dostał się do niewoli włoskiej, by
później walczyć jako ochotnik po stronie koalicji w Oddziale Polskim przy
Armii Włoskiej. Tu zasłużył się i otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń
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włoskich „Al Valor Militare”. Później, oddział ten został wcielony do Armii
Polskiej gen. Hallera we Francji i z armią tą ojciec powrócił do Polski.
Następną kampanią była kampania bolszewicka. Za udział w walkach
o niepodległość Polski otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Virtuti Militari
i dwukrotnie – Krzyż Walecznych. Ojciec po ciężkim zranieniu na froncie
wschodnim został w wojsku jako oficer oświatowy, by później ukończyć studia
prawnicze z tytułem doktora praw. Jako prawnik został przeniesiony do korpusu
audytorów i pełnił funkcję sędziego. Pochodził z biednej rodziny, był pogrobowcem – ojciec jego, kowal z zawodu, zmarł na zapalenie płuc zanim on się urodził.
Wszystko co w życiu osiągnął było wynikiem jego samozaparcia, wielkiej pracy
i oddania Ojczyźnie, za co jeszcze bardziej jego ceniłem. Rodzinę ojca znałem
stosunkowo mało, wprawdzie ojciec jeździł odwiedzać swoją matkę i wspomagał
ją finansowo, ale kontaktów z babką ze strony ojca, prawie nie było.
Matka – córka nauczyciela matematyki i rysunku, później inspektora
szkolnego Ludwika Tarasa oraz Marii z Moszorów – też nauczycielki, reprezentowała średnią inteligencję kresową. Dziadek Ludwik w czasie zaboru austriackiego był czynnym członkiem sportowo-patriotycznej organizacji „Sokół”
i działał aktywnie w krzewieniu oświaty polskiej na terenie Małopolski
Wschodniej, między innymi współdziałał przy tworzeniu znacznej ilości szkół
wiejskich. Dziadkowie mieli dwoje dzieci – moją matkę Marię i syna Tadeusza
Tarasa, późniejszego profesora i prorektora Uniwersytetu Marii Skłodowskiej
Curie w Lublinie. Przed wojną Tadeusz Taras ukończył studia prawnicze we
Lwowie i był początkującym prokuratorem w Czortkowie.
Ojciec, jak go pamiętam, był stale zapracowany, natomiast domem zajmowała się matka. Duży wpływ na moje wychowanie miała babka, u której często
przebywałem we Lwowie. Była to osoba bardzo zasadnicza, bogobojna i pobożna: wychowała się bowiem u swego kuzyna Jakuba Moszoro – infułata ormiańskiego we Lwowie. Infułat Moszoro, którego ja znałem tylko z opowiadań, był
człowiekiem wielkiego charakteru, wyjątkowo prawy i wywarł duży wpływ na
osobowość babki. Przez całe życie podkreślała ona swoje ormiańskie pochodzenie oraz swój katolicyzm obrządku ormiańskiego. Rodzeństwo babci posiadało
niewielki majątek w Strzylczu pow. Horodenka, woj. stanisławowskie. Było tam
jak pamiętam 5 koni, 10 krów, 2 psy i sporo innego inwentarza, niewielki dworek
i zabudowania gospodarcze. Niedaleko płynął potok-młynówka, a w sąsiedztwie
stał duży młyn. W potoku było sporo ryb, głównie płocie, które łowiłem, gdy
przyjeżdżałem na wakacje. Na wieś, do rodziny babci, przyjeżdżałem niemal na
każde lato. Moi rodzice poznali się właśnie w tej okolicy. Ojciec za zasługi wojenne otrzymał ziemię w pow. Horodenka, we wsi Raszków. W pociągu, w którym jechał by oglądać nabytą ziemię, poznał moją matkę. I tak to się zaczęło. Ja
do wojny, krążyłem między domem rodziców, domem babci w Lwowie i mająteczkiem w Strzylczu. A dom rodziców często się zmieniał. Ojca, jako wojskowego, często przenosili – i tak początkowo do 1935 roku mieszkaliśmy w Przemyślu, potem dwa lata w Bydgoszczy, gdzie ojca awansowano do stopnia majora,
a następnie od 1937 do 1939 w Tarnopolu, gdzie ojciec pełnił funkcję szefa sądu.
Nareszcie nastąpił spokój w tych ciągłych przeprowadzkach związanych
z życiem rodzin wojskowych. Niestety, spokój był krótkotrwały. Coraz bardziej
gęstniała atmosfera polityczna w Europie i narastały żądania Hitlera wobec Polski
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w sprawie „korytarza” i miasta Gdańska. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego co
się dzieje wokół nas. Do szkoły nie chodziłem. Byłem bardzo słabego zdrowia
i rodzice postanowili przez dwa pierwsze lata, uczyć mnie w domu – przychodził
korepetytor a ja zdawałem jako ekstern w szkole. Tak ukończyłem dwie klasy.
Według opowiadań mamy, byłem dzieckiem nieznośnym, nieposłusznym i niejadkiem. Byłem przy tym, jak wspomniałem, chłopcem szczupłym i wątłym,
toteż rodzice moi postanowili poprawić moją kondycję i zaprowadzili mnie do
znanego profesora lwowskiego, pediatry i dietetyka prof. Grera – tak chyba
brzmiało jego nazwisko. Ów profesor zalecił mi regularne jedzenie posiłków
według odpowiedniego zestawu i wagi i tak, miałem spożywać na obiad: tyle
a tyle mięsa, tyle jarzyn, taki kompot itd. Oczywiście rodzina zastosowała się do
zaleceń profesora i przystąpiła do ich realizacji. Zaczęto wciskać we mnie odpowiednią ilość dekagramów poszczególnych produktów. Wyglądało to jak tuczenie
gęsi. Efekt tego był taki, że po spożyciu całej zalecanej porcji, wszystko zwymiotowałem. Jeszcze raz, usiłowano zrealizować zalecenia profesora i wciskano we
mnie jedzenie. Ale efekt był podobny zrezygnowano z karmienia mnie na siłę.
Z ojcem często chodziłem na spacery. Przed wojną był taki zwyczaj, iż oddział wojskowy oddawał honory oficerom sztabowym, jakim był major, przez
krok defiladowy. Mnie, małemu chłopcu bardzo to imponowało i byłem dumny
z ojca. Bawiłem się z rówieśnikami tylko na podwórzu najczęściej w wojsko,
zabierając ojcu kaburę i pas. Sprawiało mi przyjemność robić różne niespodzianki, zwłaszcza gdy przychodził korepetytor. Raz tak przemyślnie się schowałem,
że lekcja nie odbyła się, korepetytor poszedł do domu. Koniec tej sielanki nastąpił
brutalnie i nagle – wybuchła wojna. Mnie zastała u dziadków we Lwowie.
1 września 1939 roku był pięknym dniem. Wprawdzie rano ogłoszono alarm, ale
jakoś nikt nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa i nawet nie schodzono do
schronów. Dopiero następnego dnia, jak usłyszeliśmy wybuchy i zaczęły terkotać
karabiny maszynowe, uświadomiliśmy sobie grozę sytuacji i zbiegliśmy do piwnicy. Trzeciego dnia wojny przyjechał ojciec, aby mnie zabrać do Tarnopola.
Jeszcze przeżyliśmy jeden lub dwa naloty, ale przy ulicy gdzie mieszkałem
u dziadków nic szczególnego się nie działo. Pamiętam jak wychodziło nasze wojsko na front, żegnane kwiatami, uśmiechem i łzami przez tłumy Lwowian. Żołnierze szli uśmiechnięci, pełni zapału, nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy
z tego, że losy wojny potoczą się tak tragicznie dla nas wszystkich.
Ojciec zabrał mnie 4 lub 5 września do Tarnopola. Dworzec Główny był
już zbombardowany, więc jechaliśmy z innego dworca. W Tarnopolu mieszkaliśmy niedaleko dworca kolejowego, na ulicy Punczerta. Wynajmowaliśmy
mieszkanie u państwa Łeniów, Ukraińców, właścicieli fabryki tutek do papierosów. Dom ich, jak na czasy wojenne, stał w wyjątkowo niefortunnym miejscu.
Bliskość torów kolejowych narażała nas na częste bombardowania. W tym czasie, obrona lotnicza zarządziła kopanie rowów przeciwlotniczych w pobliżu
parku i należało się tam udać w wypadku alarmu lotniczego. Tak też zrobiliśmy
po ogłoszeniu alarmu. Niestety, w drodze do tych rowów, na czystym polu,
nadleciały samoloty i zaczęło się bombardowanie z bardzo niskiego pułapu.
Wpadliśmy do jakiejś szopy, gdy uderzyła bomba w dom przy parku, do którego na szczęście nie zdążyliśmy dobiec. Powietrzem targnął potężny huk i odczuliśmy silny podmuch. Usłyszeliśmy terkot karabinu maszynowego. Strzelali
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do biegnących ludzi. Gdy samoloty odleciały zobaczyliśmy skutki bombardowania. Widocznie nie była to duża bomba bo tylko zerwała narożnik domu
i odsłoniła wnętrze jakiegoś pokoju na parterze. Pamiętam jak dziś, rozhuśtany
kilim na fragmencie ściany. Ojciec z jeszcze jednym oficerem pobiegli ratować
rannych – było ich kilku i jeden zabity. Zawiadomiono pogotowie. Po powrocie
do domu, a było to 100 metrów od miejsca upadku bomby, stwierdziliśmy wybicie wszystkich szyb, a ja znalazłem jeden odłamek. Na szczęście, nikomu
z nas nic się nie stało. Po tym wypadku przenieśliśmy się do centrum Tarnopola, które było mniej narażone na bombardowania.
W tym czasie, około 10 września 1939 r. przybyła do Tarnopola duża
grupa oficerów audytorów z Warszawy z Najwyższego Sądu Wojskowego
i Prokuratury przy Sądzie Najwyższym, pod dowództwem płk Matznera. Ojciec, jako gospodarz na tym terenie, zapewnił im zakwaterowanie na terenie
miasta. Do naszego mieszkania przyjęliśmy kpt. Lesława Meinhardta, znanego
ojcu jeszcze z wspólnej pracy w Przemyślu, wraz z jego żoną i synem. Ojciec
będąc inwalidą wojennym, pozostał w garnizonie w Tarnopolu, natomiast jego
zastępca kpt. Hryckowian, wyjechał z dywizją na front. Przybyli oficerowie
z Warszawy, przywieźli złe wiadomości. Na całym froncie armia polska cofa
się, a Marszałek Śmigły Rydz opuścił stolicę. Były to wieści przygnębiające.
17 września 1939 r. wybuchła jeszcze gorsza wiadomość. Wojska sowieckie przekroczyły wschodnią granicę Polski. Płk Matzner zarządził ewakuację wszystkich oficerów w kierunku granicy rumuńskiej. Ojciec został włączony do tego transportu. Nie ujechali jednak daleko – wojska sowieckie odcięły
im drogę. W tej sytuacji zawrócono do Tarnopola. Płk Matzner wpadł na pomysł, aby pertraktować z władzami sowieckimi i prosić ich o wolny przejazd do
Rumunii. Ojciec (jak mi opowiadał) zdecydowanie się temu sprzeciwił, twierdząc, że z silniejszym nie można pertraktować – można tylko, albo poddać się,
co nie wchodziło w grę, albo przedzierać się do Rumunii na własną rękę. Znał,
aż za dobrze bolszewików, jeszcze z wojny 1919-20 r. Namówił do przedzierania się na własną rękę jeszcze kpt. Mainhardta i w nocy zjawili się w naszym
domu, przebrali w ubrania cywilne, pożegnali się z rodziną i podążyli w kierunku granicy rumuńskiej. Ja spałem. Ojciec pocałował mnie śpiącego i tak rozstaliśmy się. Jak przewidział ojciec, wszystkich pertraktujących aresztowano i ślad
po nich zaginął. Ojcu nie udało się jednak w tym czasie przejść przez granicę.
Czterokrotnie był zatrzymywany i za każdym razem udało mu się zbiec, niestety, gdy przybył w strefę przygraniczną granica była już obsadzona. Zaczął się
dla niego okres ukrywania się na terenie okupowanym – ale o tym później.
My z matką pozostaliśmy w Tarnopolu. Widziałem wkraczające wojska
radzieckie. Byli źle ubrani, brudni, zaniedbani. W nocy 18 września była straszna strzelanina. Całą noc przesiedzieliśmy z matką w łazience, gdzie nie było
okien i pociski nie mogły nas dosięgnąć. Przykro było widzieć polskich żołnierzy prowadzonych pod bagnetami do niewoli, a może na rozstrzelanie. Przypominam sobie taki obrazek. Na bruku leżała czapka policjanta polskiego z orzełkiem, w pewnym momencie podbiegł żołnierz sowiecki i z furią kopnął ją. Ścisnęło się serce malca na ten widok.
Z jedzeniem było coraz gorzej, ale jakoś zapasy na pierwsze dni starczały. Gnębiły nas różnego rodzaju pogłoski. A to, że ojca aresztowali, a to że widziano jak go prowadzono na rozstrzelanie. Taką wieść przyniósł raz woźny
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z sądu. Matka wtedy spytała: „A czy miał brodę? Bo dla niepoznaki sobie zapuścił?” „Tak” odpowiedział woźny. Uspokoiliśmy się, gdyż ojciec w tym czasie
nie nosił brody. Postanowiliśmy pod koniec września powrócić do dawnego
mieszkania przy stacji kolejowej, gdyż większość mebli tam pozostawiliśmy.
Ale trzeba było z czegoś żyć. Zapasy kończyły się. Należało coś robić. Doszliśmy do przekonania, że najlepiej i najbezpieczniej będzie udać się do naszych
kuzynów Moszorów do Strzylcza koło Horodenki. Mająteczek jak już wspominałem leżał na wsi i sądziliśmy, że tam będzie można przeczekać najgorsze
i jakoś się wyżywić. Wszystkie meble stłoczyliśmy do jednego pokoju i udaliśmy się na wieś. Tu dowiedzieliśmy się, że ojciec dotarł do Horodenki. Miejscowość leżała w bliskości granicy rumuńskiej, ale nie mógł w tym czasie
przejść granicy i udał się do Lwowa, aby tam w większym mieście i z dala od
strefy przygranicznej, gdzie w każdej chwili mógł być zatrzymany, ukrywać się.
Ukrywał się w domu dziadków przy ul. Mikołaja 21. Ojciec uchodził wtedy za
kupca z terenów zajętych przez Niemców. Dopomógł mu w tym jakiś dokument, który zdobył na kursie handlowym oraz zdolności teatralne nabyte
w przeszłości podczas kierowania amatorskim teatrzykiem wojskowym.
Pomału zaczynaliśmy nawiązywać kontakty z ojcem i innymi członkami
rodziny. Ważną sprawą było zorganizowanie przewodnika, który przeprowadziłby ojca za granicę. Gotowość ucieczki za granicę zgłosił również brat matki
Tadeusz. Zarówno jednemu jak i drugiemu palił się grunt pod nogami. Sowieci
ogłosili obowiązkową rejestrację oficerów – ojciec oczywiście się nie zgłosił.
Dobrze zrobił, gdyż później wszystkich zgłaszających się aresztowano i większość zginęła w Katyniu. NKWD szalało we Lwowie. Ktoś doniósł, że
w mieszkaniu dziadków ukrywa się oficer sztabowy i tylko dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności ojciec uniknął aresztowania. Sytuacja była niewesoła.
Ojciec nie wrócił do domu przy ul. Mikołaja, a zamieszkał u swego kuzyna
Bolka, który pracował na poczcie i jako pracujący miał „dobre” papiery.
W międzyczasie z Francji zaczęły dochodzić wieści, że gen. Władysław Sikorski organizuje Armię Polską. Ojciec z wujkiem Tadeuszem postanowili przejść
granicę i udać się do Francji do Armii Polskiej. Organizacją przerzutu zajęła się
matka. W tym czasie byliśmy już u kuzynów w Strzylczu – miejscowości położonej niedaleko granicy rumuńskiej.
Wuj matki Władysław, był na tym terenie przed wojną wójtem i znał różnych ludzi, w tym przemytników. Jeden z nich, niejaki Feniuk, zgodził się za
sowitą zapłatą, przeprowadzić ojca i wujka Tadeusza przez granicę do Rumunii.
Pozostało zatem jedynie dostarczenie uciekinierów do strefy przygranicznej.
Zarówno ojciec, jak i wujek, nie mieli najlepszych dokumentów i w każdej
chwili mogli być aresztowani. Należało ich jednak dowieźć – naprzód do Horodenki, a później w kierunku granicy, gdzie miał już czekać ów przewodnik.
Dostarczenia do Horodenki ze Lwowa podjęli się: bratanek ojca, Bolek – do
Kołomyi, a z Kołomyi – matka. Podróż ze Lwowa do Kołomyi przebiegała bez
zakłóceń, choć częste dość były kontrole w pociągach na tej trasie. Na stacji
w Kołomyi wszyscy wychodzący z dworca byli kontrolowani. Matka wpadła na
pomysł, aby przeczekać w restauracji dworcowej, wychodząc z założenia, że
kontrolujący po odejściu pociągu też pójdą. Tak właśnie się stało. Po pewnym
czasie, sprawdzający dokumenty gdzieś się ulotnili i droga była wolna.
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Dalszą drogę do Horodenki przebyli autobusem, udając chorych jadących
do szpitala. Do Horodenki przybyli nocą. Przespali się w domu patriotycznie
nastawionej rodziny p. Wartanowiczów i następnego dnia wyruszyli dorożką na
spotkanie z przewodnikiem do nadgranicznej wsi. Towarzyszył im, siedząc na
koźle zaprzyjaźniony z rodziną Moszorów milicjant. Ów milicjant – o nazwisku
Sendor Zahler przed wojną handlował z rodziną mamy końmi. Był dostawcą koni
do majątku w Strzylczu. Jego obecność w dorożce odstraszała wszystkich potencjalnych ciekawskich i ewentualnych kontrolerów, zwłaszcza, że dorożka udawała się w kierunku granicy. Granicę przekroczyli 2 grudnia 1939 r. w nocy bez
większych przygód, z tym, że przewodnik w połowie drogi zażądał dodatkowej
zapłaty. Na szczęście mogli zapłacić żądaną kwotę, w przeciwnym razie groził, że
ich zostawi na pastwę losu. Ale o tym dowiedzieliśmy się znacznie później.
W nocy, gdy ojciec z wujkiem przekraczali granicę, babka zorganizowała głośne
odmawianie różańca w ich intencji. Cała rodzina klęcząc odmawiała modlitwę
prosząc Boga o łaskę i obronę. Pamiętam do dziś podniosły nastrój tej modlitwy.
Pozostaliśmy teraz z matką u rodziny w Strzylczu. Zima zapowiadała się
sroga. Żyliśmy z zapasów jakie były w mająteczku u kuzynów. Dom stanowił
enklawę we wsi zasadniczo ukraińskiej. W sąsiedztwie był również młyn, należący do Polaków. Nasi kuzyni Moszorowie, babci rodzeństwo, uważali się za Polaków choć wyraźnie podkreślali swoje ormiańskie pochodzenie. Młodszy brat
babci brał udział w obronie Lwowa po stronie polskiej – jeszcze jako młody gimnazjalista. Jako polska enklawa w morzu ukraińskim byli teraz obiektem stałych
szykan ze strony nowych władz. Kilkakrotnie miejscowy komendant NKWD
przyjeżdżał robić rewizje i podstępnie wypytywał domowników o wszystko.
W czasie jednej z takich wizyt komendant NKWD spotkał u nas Sendora Zahlera
– natychmiast go wywołał i dłuższy czas z nim rozmawiał. Sądzimy, że zobowiązał go wówczas do pilnowania nas, o czym świadczyłyby późniejsze wypadki.
Jedną z najbardziej brutalnych rewizji postaram się opisać. Pewnego dnia,
chyba w listopadzie, przyjechał samochód pełen NKWDzistów. Kazali wszystkim zebrać się w jednym pokoju. Moja matka na wszelki wypadek, wolała ulotnić
się tylnimi drzwiami od werandy i uciekła do sąsiadów młynarzy. Ja – dzieciak
pozostałem w tylnym pokoju i nasłuchiwałem co się dalej będzie działo. Po jakiejś pół godzinie usłyszałem głośny krzyk „ruki w wierch – wsie pod scienku”.
Dłużej nie czekałem, też tylnymi drzwiami prysnąłem do sąsiadów. Tymczasem
w naszym domu zaczęła się rewizja. Trwała do późnego wieczora. Gdy wróciliśmy z matką zobaczyliśmy przerażający widok: książki z biblioteczki podarte,
kołdry i pierzyny pocięte, pełno pierza na podłodze, obrazy potłuczone, fotele
połamane, pozrywane drzwi z szaf. Wszystko walało się po podłodze, tak że
trudno było przejść. Szukali ojca i za bronią. Broni nie było, a strzelby poprzednie
rewizje już dawno zarekwirowano. Ojciec zaś był już daleko w drodze do Francji.
Zastaliśmy rodzinę w szoku i rozpaczy. Owoce wieloletniej pracy leżały
w gruzach. Ale najgorsze dopiero miało przyjść. Zima była wyjątkowo mroźna.
Oczekiwaliśmy, że z wiosną zmieni się na lepsze. Słuchaliśmy audycji z zagranicy, wiedzieliśmy, że we Francji powstaje polskie wojsko. Radia u nas już nie
było, ale starsi chodzili do sąsiadów słuchać wiadomości. Odbiór radiowy był
słaby i co się nie usłyszało, to się zmyślało – zawsze optymistycznie żyliśmy
złudzeniami. Liczyliśmy, że na wiosnę sprzymierzeni wygrają wojnę i Polska
odrodzi się – znów niepodległa. Na razie, trzeba było czekać. Miasteczko Horo-
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denka upstrzone było różnymi bzdurnymi plakatami szkalującymi przedwojenną Polskę. Jeden z nich przedstawiał jak polski oficer „jeździł” na chłopie itp.
Wydano serię znaczków upamiętniającą wyzwolenie Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Na znaczkach widnieli śmiejący się sałdaty witani entuzjastycznie przez
miejscową ludność. Trzeba było, aby filateliści na świecie uwierzyli jakie
szczęście nas spotkało. Nareszcie według słów Mołotowa nastąpił „koniec wersalskiego bękarta”, czyli koniec Polski. Wszystko to było przygnębiające, ale
nie traciliśmy nadziei. Gdzieś na początku lutego 1940 r. władze ni stąd ni zowąd zarządziły zbiórkę podwód z końmi w wyznaczonych punktach. Nikt nie
wiedział w jakim celu. Sądzono, że chodzi o jakąś akcję zwożenia produktów
rolnych, czy coś w tym rodzaju. Dopiero 10 lutego 1940 r. w samą trzaskającą
zimę gruchnęła przerażająca wieść, że bolszewicy wywożą na Sybir kolonistów
polskich, którzy otrzymali w tych okolicach ziemię jako nagrodę za zasługi
wojenne w walce o niepodległość Polski podczas pierwszej wojny światowej
i w wojnie 1920 roku. Nas wtedy nie ruszyli.
Lutowe wywózki jak się potem okazało były wyjątkowo okrutne. Ludzie
wywożeni marli w słabo opalanych lub nieogrzewanych wagonach. Jak później
opowiadano na stacjach wynoszono trupy z niemal każdego wagonu. Wywożono
na daleką Syberię z dala od miast, głównie na tzw. „lesoróbkę”, czyli do wyrębu
lasu. O ile mnie wiadomo, z tej właśnie wywózki było najwięcej ofiar śmiertelnych, w czasie transportu i w czasie pobytu na zsyłce. Na pozostałych w kraju
padł blady strach. Czy następna wywózka nie obejmie i nas? W każdym razie,
podwody wróciły i wyglądało na to, że przynajmniej na pewien czas dadzą nam
spokój. Niezależnie od tego wywożono na wschód w tym czasie aresztowanych
i zatrzymanych na granicy.
Więzienia były pełne. Aresztowano większość działaczy polskich na tych
terenach, funkcjonariuszy państwowych, harcerzy, inteligencję patriotyczną.
Najokrutniej obchodzono się z policjantami i żołnierzami KOP – Korpusu
Ochrony Pogranicza. Lutowa wywózka była wywózką totalną – objęła wszystkich: dzieci, matki, ojców i najstarsze pokolenia, starców i staruszki. To właśnie
przerażało – nikogo nie oszczędzali. Czekaliśmy co nastąpi dalej. Za granicę
uciekać było już za późno. Granica była już szczelnie obstawiona. Nadto była
zima, gdzie każdy ślad na śniegu był dobrze widoczny i uciekinier miał niewielkie szanse przedostania się na drugą stronę granicy. Prócz tego, matka
obawiała się iść z małym chłopcem przez zieloną granicę – miałem wtedy dopiero 9 lat. Podejmować się takiej eskapady było wielkim ryzykiem. W każdym
razie postanowiliśmy, że gdyby były jakieś oznaki organizowania wywózki
uciekniemy do większego miasta i tam postaramy się jakoś przeczekać. Na razie
pozostawaliśmy u krewnych w Strzylczu.
Już wkrótce pojawiły się złowieszcze sygnały. Znów zarządzono przed
13 kwietnia 1940 r. dostarczenie podwód wraz z końmi do dyspozycji NKWD.
Zapowiadało się niedobrze, wyglądało bowiem na to, że zaczną się nowe wywózki. Z matką i dziadkami postanowiliśmy nie pozostawać u krewnych
w Strzylczu, miejsce to bowiem było zbyt często odwiedzane przez NKWD –
i jak poprzednio napisałem, udaliśmy się do większego miasta, do Horodenki.
Tu zatrzymaliśmy się – matka, ja i babka u wspomnianej już rodziny p. Wartanowiczów, zaś dziadek udał się do naszego krewnego księdza ormiańskiego Walerka Bąkowskiego. Przenocowaliśmy w mieście dwie noce i jakoś nic się nie
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działo. Już sądziliśmy, że alarm był niepotrzebny, gdy rano 13 kwietnia pojawił
się na naszej kwaterze wspomniany już Sendor Zahler, zdenerwowany i oświadczył nam, że naszych krewnych ze wsi Strzylcze w nocy wywieźli i mogą lada
chwila tu też nas znaleźć. Poradził zatem aby wyjść na miasto i skryć się w innym
miejscu. Tak też zrobiliśmy – matka, ja i babka udaliśmy się do rodziców Sendora, którzy mieszkali w mieście. Rodzice jego byli przerażeni naszym najściem
i poradzili nam, aby przejść do sąsiadów. Posłuchaliśmy ich. W międzyczasie pan
Sendor gdzieś znikł. Po jakichś piętnastu minutach pojawił się znów na naszej
nowej kwaterze, a po następnych dziesięciu minutach przyszło dwóch milicjantów i nas wszystkich zatrzymano. Na nic zdała się nasza ucieczka.
Dwóch rosłych drabów z czerwonymi opaskami na ramieniu poprowadziło nas teraz pod bagnetami na komisariat. Pan Sendor był również z nami.
Przyprowadzono nas do dużego pomieszczenia z dwoma ławami rozmieszczonymi przy ścianie, na których kazano nam usiąść. Z boku pod oknem stał stół,
przy którym stale ktoś siedział, widocznie jakiś dyżurny milicjant. Po chwili
zjawił się komendant placówki NKWD – ten sam, który kilkakrotnie bywał na
kontroli u naszych krewnych w Strzylczu. Ucieszył się, że nas złapano, ale w
pewnym momencie stwierdził, że wśród nas nie ma mego dziadka, który jak
wspominałem spał gdzie indziej. Zwracając się do p. Sendora zapytał groźnie
„a gdie toj starik?!” Sendor odpowiedział „nie znaju”. Rozwścieczony NKWDzista wrzasnął „prymknut jego!”. Na te słowa Sendor przyznał „Nu, nu, ja uże znaju”. Natychmiast polecono innym milicjantom przyprowadzenie dziadka. Matka
ubłagała tylko, że pójdzie z nimi i zabierze część rzeczy, które były pozostawione u księdza, w miejscu ukrywania się dziadka. NKWDzista wspaniałomyślnie pozwolił – byliśmy w odzieży wiosennej i gdyby nas zabrano tak jak
staliśmy, to sądzę, że nie mógłbym dziś pisać tych wspomnień. Sendor poprowadził wszystkich do dziadka, matka poszła z nimi. Sądzimy, że Sendor został
zobowiązany przez NKWD w czasie jednej z kontroli, o której już wspomniałem, do pilnowania nas – stąd to oburzenie NKWDzisty na niego. Na komisariacie pozostałem ja i babka. Godziny dłużyły się. Mnie coraz bardziej opanowywał strach. Nie wiedziałem, co z nami zrobią. Chłopięca wyobraźnia działała, tymczasem zmieniali się milicjanci; jedni oddawali broń i naboje dyżurującemu, inni fasowali oporządzenie. Dla mnie małego chłopca wyglądało to bardzo groźnie i przerażająco – myślałem, że zaraz nas rozstrzelają...
Koło południa przyjechała matka z dziadkiem, oczywiście pod silną eskortą i zabrano nas do transportu. Matce pozwolono zabrać część rzeczy, resztę zrabował komendant NKWD. Sendora zwolniono do domu. Ubłagaliśmy eskortujących nas NKWDzistów, aby dołączyli nas do wagonu, w którym już byli nasi
krewni ze wsi Strzylcze. Był to wagon nr 13. Pociąg stał jeszcze na bocznym
torze w Horodence, jakby czekał na nas. Kuzyni opowiedzieli nam, jak ich zabrano. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, podjechała podwoda z kilkoma NKWDzistami i miejscowymi milicjantami. Kazali w ciągu jednej godziny zabierać się,
zabrać jedzenie na kilka dni i sporo ciepłej odzieży. W tym pośpiechu brano co
było pod ręką. NKWDziści poganiali kontrolując jednocześnie, aby nie zabrać
czegoś bardziej wartościowego. Nie powiedziano dokąd ich zabierają. Gdy nas
dowieziono do transportu okazało się, że mnie przez omyłkę nie było na liście.
Matka nawet zaczęła się zastanawiać czy nie pozostawić mnie pod opieką księdza
Bąkowskiego, doszła jednak do przekonania, że lepiej będzie cierpieć razem.
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Dobrze zrobiła, gdyż ksiądz w rok później zmarł, a ja prawdopodobnie znalazłbym się w którymś z sierocińców radzieckich.
Pod wieczór pociąg ruszył w nieznanym dla nas kierunku. Zewsząd słychać było szloch ludzi wydartych z ojcowizny i wiezionych w zamkniętych
wagonach bydlęcych na poniewierkę. Wagon nasz, szczęśliwym trafem nie był
zbyt przepełniony. Było w nim około 40 osób. Jak mówiono w innych wagonach było do 70 osób. Zawsze było trochę luźniej. Był to wagon przeznaczony
do przewozu bydła z wmontowanymi pryczami piętrowymi, oraz niewielką
dziurą w środku, wielkości około 15 cm, umożliwiającą załatwianie potrzeb
fizjologicznych. Okna były zabite deskami, tak że gdy zamknięto drzwi było
prawie ciemno, przeświecało tylko światło przez nieliczne szpary. Na pryczach
leżało trochę słomy. Transport był eskortowany przez kilkunastu NKWDzistów,
którzy na każdej stacji pilnowali by nikt nie podchodził do wywożonych. Zabroniono wszelkich kontaktów, nawet przez szpary znajdujące się w oknach.
Okna dodatkowo zabezpieczone były drutem kolczastym. Nasi kuzyni siedzieli
na górnej pryczy z dobrym dostępem do okna, co nie było bez znaczenia przy
potwornym zaduchu, który już dnia następnego pojawił się na skutek stale zamkniętego wagonu. Ktoś wpadł na pomysł aby wydłubać deski, które zasłaniały
okna i w ten sposób umożliwić większy dostęp powietrza. Później, nawet, udało
nam się kilka desek wyłamać. Było więcej powietrza.
Ludzie leżeli pokotem jeden obok drugiego, poruszanie się po wagonie
było bardzo kłopotliwe i utrudnione. Kłopotliwe było zwłaszcza załatwianie
potrzeb do dziury w podłodze – wagon był przecież pełen kobiet, mężczyzn
i dzieci. Prócz mnie było jeszcze małe dziecko i kilkoro małolatów. Skład społeczny był bardzo zróżnicowany było kilku tzw. „kułaków”, trochę inteligencji,
rodziny wojskowe. Pamiętam, że była wśród nas jedna pani znająca język rosyjski, co w dalszym biegu wydarzeń było bardzo cenne i pożyteczne.
Wywożeni pragnęli w jakiś sposób powiadomić bliskich o swoim losie.
Toteż wyrzucano kartki z wiadomościami, gdy jeszcze byliśmy na terenie
przedwojennej Polski. Większość tych karteczek dotarła, jak później dowiedzieliśmy się od adresatów. Wzdłuż torów stali ludzie i zbierali kartki z przesłaniami, przerażeni tym co się działo, płakali i współczuli nam. Wśród wywożonych
byli przecież ich bliscy, znajomi, sąsiedzi. Potem już w Rosji nikt nam nie towarzyszył wzdłuż torów – widocznie ludzie przyzwyczajeni byli do takich widoków. Z naszej rodziny wywieźli wszystkich, którzy schronili się w mająteczku w Strzylczu. Znaleźli się tu: Władysław Moszoro – właściciel majątku i były
wójt; Jan Moszoro – urzędnik; Stefania Winogrodzka z d. Moszoro – b. kierowniczka trafiki państwowej w Horodence; Maria Taras z d. Moszoro – emerytowana nauczycielka, moja babka; Ludwik Taras – emerytowany inspektor, mój
dziadek; Maria Chudziakiewicz z d. Taras – moja matka (rodzina wojskowa)
i ja Mieczysław Chudziakiewicz – uczeń, mały chłopiec, który przeszedł swoją
przyśpieszoną edukację życiową i historyczną.
Już w drugim dniu podróży obsiadły nas wszy. Zaczęło się intensywne
łapanie insektów różnymi sposobami – nawet poprzez wyłuskiwanie wszy nożem z fałdów bielizny. Wagony, którymi nas przewożono były od pewnego
czasu przeznaczone do przewozu więźniów, toteż dokładnie były zawszone.
Były też napisy więźniów na ścianach, ale treści ich nie pamiętam. W ciągu
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pierwszych kilku dni, gdy byliśmy jeszcze na terenach wschodniej Polski, wypuszczano nas na dwór dwa razy. Później jechaliśmy około trzech tygodni zamknięci i stłoczeni w wagonach, bez wychodzenia na spacer. Dziwnym zwyczajem, chyba tylko dlatego, żeby jak najmniej ludzi nas oglądało, a my ich,
w nocy wydawano nam na stacjach chleb, „kipiatok” (gorącą wodę) i przepaloną zupę. Posiłki te nie zdarzały się jednak często i regularnie.
Już w czasie podróży głód zaczął zaglądać nam w oczy. Wydawanie posiłków wyglądało tak: w pewnym momencie, na stacji, nocą otwierały się drzwi
wagonu, wpadał NKWDzista i krzyczał, aby dwóch mężczyzn z wiadrami szło za
nim fasować jedzenie i „kipiatok”. Każdy otrzymywał swoją skromną porcję. Nie
pamiętam ile tego było – w każdym razie, ja, były „niejadek”, prosiłem matkę,
aby gdy w nocy przyniosą coś do jedzenia budziła mnie na posiłek – bo byłem
głodny. A jedzenie było wyjątkowo podłe – zupa z kluskami lub z krupami, zawsze przepalona i czarny gliniasty chleb. Kto miał trochę zapasów z domu, to jadł
popijając „kipiatokiem”. Pod koniec podróży, w trzecim tygodniu przestano nam
i te skromne porcje wydawać. Najgorsze było to, że przestali również wydawać
wodę, tak że pragnienie zaczęło nam dotkliwie dokuczać, a gorąc na dworze się
wzmagał. I tu przyszła nam po raz pierwszy z pomocą p. Nina Osińska, o której
już pisałem uprzednio – osoba znająca język rosyjski. Poprosiła kolejarza rosyjskiego i ten dał nam trochę wody z kotła parowozu. Podobno taka woda jest trująca, ale wtedy nam jakoś nie zaszkodziła – tak byliśmy spragnieni. W tym czasie, w niektórych oknach wyłamaliśmy deski, które zasłaniały nam widok i można było rękę wyciągnąć na zewnątrz po ofiarowaną nam wodę.
Po trzech tygodniach pociąg zatrzymał się na stacji w Semipałatyńsku
w północnym Kazachstanie, nad rzeką Irtysz, około 200 km od granicy z Chinami. Tu zarządzono wysiadać. Podjechały ciężarówki. Na każdą ciężarówkę
załadowano po kilka rodzin. Myśmy znaleźli się na jednej ciężarówce z rodziną
p. Niny – łącznie 13 osób oraz skromny dobytek. Podróż „gruzowikami” (ciężarówkami) trwała krótko. Przywieziono nas do nieczynnej już dawno chlewni
zwanej „świńbazą”. Mieściły się kiedyś tu, jak sama nazwa wskazuje, pomieszczenia służące do spędu i przechowywania trzody chlewnej, baraki i urządzenia
pomocnicze. Od dłuższego czasu baza ta była nieczynna – obiekty pokryte były
grubą warstwą piachu i kurzu. Prócz nas, jak zapamiętałem, znaleźli się w Semipałatyńsku między innymi: matka z córką i synem Poczekajowie, Jan Pawlak
z matką, Hermanowa z synem, Golczewska z rodziną, rodzina byłego vice starosty z Horodenki Smolki, Turkiewiczowie, pani Pelcowa.
Wywiezionych rozmieszczono przeważnie w obiektach przeznaczonych
dla zwierząt. Nasz samochód, nie wiem czy za sprawą pani Niny, która rozmawiała z kierowcą, czy było to szczęście, skierowano do domu byłego stróża
nocnego – przynajmniej do obiektu przeznaczonego na pobyt ludzki. Były tu
deski na podłodze, a nie beton i piasek jak w innych pomieszczeniach. Domek
miał dwie małe izby: w jednej zamieszkała rodzina pani Niny składająca się
z sześciu osób, w drugiej nasza rodzina siedmioosobowa. Domek oczywiście
był bez żadnych urządzeń sanitarnych. Za ubikację posłużył nam pobliski jar,
myć się zaś chodziliśmy do niedaleko położonego źródełka, stąd też braliśmy
wodę do gotowania. „Świńbaza” znajdowała się na peryferiach Semipałatyńska,
w odległości około 8 km od miasta, na osiedlu zwanym Zatonem. Obiekt oto-
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czony był drutami kolczastymi, rozpiętymi na słupach drewnianych, mocno
nadwyrężonych wiekiem. Eskorta, która pilnowała nas w czasie podróży, przekazała nas miejscowym władzom NKWD – te zaś po zakwaterowaniu nas na
„świńbazie”, specjalnie nami się nie przejmowały – toteż rozebraliśmy ogrodzenie, wykorzystują drewniane słupy na podpałkę. Pieców nie było, więc każdy jak mógł organizował sobie ciepłą strawę. Na miejscu można było znaleźć
stare blachy, cegły, glinę na zaprawę i niektórzy zbudowali kuchenki na wolnym powietrzu. Mnie udało się też zbudować taką kuchenkę polową z czego
byłem bardzo dumny. Funkcjonowała dobrze i mogliśmy ugotować i zjeść ciepłą strawę z resztek zapasów, które pozostały nam jeszcze z Polski. Gotowała
na niej babka ze swoją siostrą Stefanią dla nas wszystkich.
Już następnego dnia po przyjeździe ujawniły się skutki długotrwałego leżenia i siedzenia bez ruchu w czasie podróży w wagonach. Zaczęły nas strasznie
boleć mięśnie nóg, jak po długotrwałej ciężkiej chorobie. Mnie również przez
kilka dni bolały strasznie nogi. W tym dniu mieliśmy pogrzeb. Utkwiło mi
w pamięci bardzo to zdarzenie. Zmarło małe dziecko, prawdopodobnie nie wytrzymało trudów podróży, zwłaszcza ostatniego etapu, kiedy nie dawano nam
nawet wody. Dziecko jechało w innym wagonie, tak że nie znałem nawet jago
imienia. Trumienkę skleconą z desek niósł dziadek dziecka, rosły, zgarbiony,
stary człowiek o siwej brodzie. Tak go zapamiętałem. Trzeciego dnia władze
zainteresowały się nami. Przyjechał komendant miejscowego NKWD i oświadczył, że „kto nie rabotajet tot nie kuszajet” i dał do wyboru dwie możliwości pracy: pozostanie w „świńbazie” i praca przy kopaniu torfu, lub wyjazd do tutejszych kołchozów, do pracy na roli. Część ludzi zgłosiła się na wyjazd do kołchozów, sądząc, że tam będzie może łatwiej dostać coś do jedzenia. Grubo się mylili,
gdyż później, po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, kołchozom prawie
wszystko zabierano na potrzeby wojska, natomiast chłopi przymierali głodem. Ci
co wyjechali do kołchozów powracali opuchnięci z głodu, chorzy na szkorbut
i inne choroby. Myśmy pozostali na „świńbazie”. Obaj wujkowie Władysław
i Jan poszli do kopania torfu, ja – jak mogłem pomagałem im w układaniu pryzm
z torfu celem jego osuszenia. Praca ich dawała marny zarobek i trzeba było rozglądać się za inną pracą oraz sprzedawać co się tylko dało z przywiezionych rzeczy. Ja do dzisiejszego dnia się chwalę, iż byłem pierwszym, który sprzedał swój
zegarek i tym poratowałem rodzinę w najgorszym okresie, kiedy nie mieliśmy ani
grosza aby coś kupić. Miałem bezkamieniowy zegarek na rękę, który dostałem od
ojca po skończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zegarek ten został
sprzedany za cenę jednomiesięcznej pensji pracowniczej.
Matka zaczęła chodzić na tzw. tołkuczki czyli bazar sprzedawać bieliznę
osobistą jedwabną, która miała szczególne powodzenie u Kazaczek i Rosjanek,
które nosiły ją jako sukienki. Wyprzedawaliśmy się prawie ze wszystkiego aby
żyć. Z opałem też były kłopoty. Szczęściem, jeden z baraków rozbierano i można
było trochę desek na podpałkę ukraść. Ja też kradłem. Pomału otrząsnęliśmy się
z sytuacji w jakiej znaleźliśmy się. Korzystnym bardzo było, iż przywieźli nas do
miejscowości blisko położonej od miasta i po pierwszym szoku, można było rozejrzeć się za lepszą pracą aniżeli kopanie torfu. Miejscowy komendant NKWD
nie stawiał przeszkód w znalezieniu innej pracy – nie wolno nam było tylko wyjeżdżać do innej miejscowości. Opatrzność miała nas w swojej opiece, że nie
znaleźliśmy się w jakiejś „głuszy” – 200 km od stacji kolejowej, na „lesoróbce”
lub kopalni albo w kamieniołomach, a i takie miejsca zesłania zdarzały się też.
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W mieście była tzw. „złotoskupka” – kantor, w którym skupowano złoto i wymieniano na żywność, której stale brakowało. Wszystko co mieliśmy, a mieliśmy
trochę ukrytego złota, jak: obrączki, krzyżyki, medalioniki czy łańcuszki – tam
zostawiliśmy, to nas głównie poratowało w pierwszych miesiącach tułaczki.
Miejscowa ludność przyjęła nas ze zrozumieniem, zwłaszcza starzy ludzie,
którzy wiele widzieli. Było tu już sporo zesłańców z różnych okresów władzy
radzieckiej oraz carskiej. Spotkaliśmy nawet potomków zesłańców polskich z
okresu powstania styczniowego. Starzy, jak wspomniałem, odnosili się do nas
przyjaźnie i ze współczuciem. Pocieszali, że trzeba się jakoś dostosować mówiąc
„niczego, niczego – jeśli nie prywykniesz – tak podochniesz”. Zawarta w tym
była ironia, ale takie to były czasy. Zresztą tutejsza ludność żartowała, że społeczność radziecka składa się z tych co siedzieli, siedzą lub będą siedzieć
w tiurmie, niestety była to prawda. Myśmy byli pomiędzy tymi, którzy „siedzą” i
tymi, którzy „będą siedzieli”, gdyż za każde nierozważne słowo mogło nas spotkać jeszcze coś gorszego – więzienie lub zesłanie na Kołymę, poza krąg polarny.
Nazwano nas „specperesieleńcami” lub będącymi na „wolnej zsyłce” – jaka jest
różnica między tymi określeniami, do dziś nie mogę powiedzieć. Gorzej wyglądały nasze stosunki z młodzieżą radziecką. Ta, wychowana przez wiele lat we
wrogości do tzw. „polskich panów” zachowywała się raczej nieprzyjaźnie. Do
dzisiejszego dnia dźwięczą mi w uszach słowa pełne nienawiści: „Nu Paliak,
jobanyj w rot”, ale i wśród nich spotykały się wyjątki pozytywnie do nas nastawionych. W późniejszym okresie zdarzały się nawet serdeczne przyjaźnie.
Na „świńbazie”, po rozebraniu ogrodzenia z drutów kolczastych, Polacy
poczuli się nieco pewniej. Zwłaszcza młodzież, do której się jeszcze nie zaliczałem, bo byłem za mały, zaczęła się samorzutnie organizować. Pamiętam, że
powstało coś w rodzaju harcerstwa przedwojennego, kierowanego przez harcerza, o ile sobie dobrze przypominam o nazwisku Szwed. Robiono zbiórki, śpiewano pieśni patriotyczne. Utkwiła mi w pamięci jedna pieśń, którą śpiewali –
stara, wzruszająca pieśń powstańców z roku 1863 (cytuję z pamięci):
Naprzód drużyno strzelecka,
Sztandar do góry swój wznieś,
Żadna nas siła zdradziecka
Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.
Czy umrzeć nam przyjdzie na polu,
Czy w Tajgach Sybiru nam zgnić,
Z trudu naszego i znoju
Polska powstanie by żyć.

Zapamiętałem również jedną piosenkę satyryczną, śpiewaną na melodię
mazurka Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła póki Bóg nad nami,
Jeszcze Stalin będzie wisiał do góry nogami,
Marsz, marsz Hitlera – niech go weźmie cholera,
Niech go piorun trzaśnie oraz imię zgaśnie.

Z perspektywy dzisiejszej widzimy jakie prorocze były to słowa.
W „świńbazie” miałem wielu kolegów i przyjaciół, ale czas zatarł już ich imiona i nazwiska. Najlepszym moim kolegą był Zdzisio Poczekaj, z którym razem
chodziliśmy na ryby. Rzeka Irtysz, a szczególnie jej zatoczki, były w tym czasie
bardzo rybne i złowienie dużej ilości rybek, zwłaszcza narybku rybiego, nie
przedstawiało większej trudności. Rybki te łowiliśmy małą siatką. Można je
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było następnie ugotować i przyrządzić pastę do smarowania chleba lub zupę.
W lecie można się było kąpać w Irtyszu. Lato było upalne, typowe dla klimatu
kontynentalnego, natomiast zimy ostre i mroźne, gdzie temperatura na otwartym polu dochodziła do –50 C.
Praca przy kopaniu torfu była ciężka i mało płatna, toteż dziadek mój
podjął intensywne starania, aby znaleźć inną pracę. Znał język ukraiński, który
jest podobny do rosyjskiego i to w dużym stopniu ułatwiło mu kontaktowanie
z miejscową ludnością. Wybrał się zatem w poszukiwaniu pracy. Jadąc do miasta ciężarówką – takim miejscowym „autobusem” (ciężarówką z wstawionymi
ławkami dla przewozu ludzi), zwierzył się sąsiadowi, że szuka pracy. Ten
oświadczył, że właśnie w jego zakładzie poszukują malarza zabawek. Dziadek
momentalnie oświadczył, że on jest malarzem i jego córka też. W ten sposób
dziadek i moja matka zatrudnili się jako malarze w przedsiębiorstwie zwanym
„Promkombinat”. Był to zakład produkujący nie tylko zabawki, także kiczowate
figurki z gipsu, ale również wytwarzał mydło, zajmował się stolarką i kowalstwem. Dyrektor po odpowiednim posmarowaniu – jego żonie sprezentowano
sukienkę i kilka innych drobiazgów, zgodził się jeszcze przyjąć około czterdziestu Polaków do różnych prac. Zawsze było to lepsze aniżeli kopanie torfu stojąc
po łydki w wodzie. Przenieśli się tu również krewni. Władek teraz zbijał
skrzynki, Janek pracował przy odlewni gipsowych figurek. Jan Pawlak, późniejszy dowódca czołgu w Armii gen. W. Andersa, ranny w kampanii włoskiej,
pracował przy wyrobie mydła. Pamiętam, że strasznie śmierdział – bowiem
produkcja mydła oparta była na tłuszczach padłych zwierząt.
W jesieni kazano małolatom iść do szkoły rosyjskiej. Poszedłem do trzeciej
klasy. Nie skończyłem jej, gdyż w zimie mróz był trzaskający, a myśmy z matką
mieli tylko jedne „walonki” na zimę. Toteż zimę przesiedziałem w domu. Przenieśliśmy się teraz do służbówki przy „Promkombinacie”, też była tu tylko jedna
izba na 7 osób, ale znacznie cieplejsza od domku na „świńbazie”. Latryna znajdowała się w sąsiednim podwórzu. Tu mieliśmy przeżyć pierwszą syberyjską
zimę. Chłodno było i głodno, ale w tym czasie można było jeszcze coś kupić
w sklepach. Wszędzie były kolejki mimo tego, że nie było jeszcze wojny z Niemcami. Pamiętam raz pojawił się cukier. Oczywiście ustawiła się ogromna kolejka
tzw. „oczered”. Trzeba było na 1 kg porcją cukru czekać 3-4 godziny. Ja obróciłem kilka razy w ciągu dni, zmieniając swoje ubranie i nakrycie głowy, aby mnie
nie rozpoznano, iż już uprzednio kupowałem. Cukier i herbata tzw. „kirpicznyj
czaj” były bowiem niezastąpionymi artykułami wymiennymi na inne towary.
Zwłaszcza herbata, za którą się zabijano – stanowiła bowiem ulubiony napój Kazachów. Słyszałem o wypadkach zabójstw w ogonkach za herbatą. Nam udało się
zdobyć raz jeden taki „kirpicznyj czaj”, który następnie wymieniliśmy na 1 m3
drewna opałowego do gotowania. Zdobywanie czegoś do jedzenia stanowiło
przemożny bodziec wszelkich działań. Nawet dzieci radzieckie w swoich wyliczankach w czasie zabawy marzyły o jedzeniu. Przypomina mi się taka wyliczanka: „Ona szła, szła, szła – pierożok naszła – sieła, sjeła i poszła” (ona szła, szła,
szła – pierożek znalazła – siadła, zjadła i dalej poszła) albo „Eniki, beniki kuszał
wareniki, eniki, beniki – sjeł” (Eniki, beniki, jadł konfitury, eniki, beniki – zjadł).
Nie wiem czy należało o tym pisać, ale oddaje to pragnienia i klimat owych czasów. „Pierożki” były nadziewane mięsem, smażone na łoju gnieciuchy, podobne
w wyglądzie do naszych pączków. Mówiono, że w czasie wielkiego głodu,
w latach trzydziestych, można było w pierożkach znaleźć paznokcie ludzie.
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O ojcu w tym czasie nic nie wiedzieliśmy gdzie jest i co się z nim stało.
Wolno nam było korespondować z krewnymi pozostawionymi na terenie Polski
z czego skwapliwie korzystaliśmy. Bolka i Tadeusza Chudziakiewiczów nie wywieziono i nawiązaliśmy z nimi kontakt, donosząc im gdzie jesteśmy i jaka jest
nasza sytuacja. Udało się im nawet przesłać paczkę z żywnością dla nas. Pewnego
dnia, gdzieś pod koniec jesieni 1940 r. otrzymaliśmy od naszych krewnych
z Polski wspaniałą wiadomość – ojciec żyje i jest na Cyprze. Otóż ojciec mój po
dostaniu się do Francji walczył w I Dywizji Grenadierów pod dowództwem gen.
Bronisława Ducha i po upadku Francji i rozwiązaniu dywizji przedostał się do
Szwajcarii. W Szwajcarii, dzięki dokumentowi o nadaniu mu w I Wojnie Światowej wysokiego odznaczenia włoskiego Al Valor Militare –otrzymał przejazdową wizę włoską i po wielu perypetiach, znalazł się na Cyprze. Z Cypru, aby nie
spowodować szykan w stosunku do swoich krewnych napisał list do kuzyna
przyjmując pseudonim „Mikołaj Buski”. „Buski” był łatwy do odcyfrowania dla
rodziny, gdyż ojciec urodził się koło Buska. Kuzyni z polski podali nam adres
ojca na Cyprze i my z kolei wysłaliśmy list na Cypr. Nie sposób opisać naszą
radość, gdy po pewnym czasie ojciec odpisał. Napisał jednocześnie, że brat mamy Tadeusz, którego teraz nazywał „Tecią” pozostał w Szwajcarii, jest zdrów
i cały. Tadeusz po przybyciu do Francji dostał się do II Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bronisława Prugara-Ketlinga i po upadku Francji został internowany
w Szwajcarii. Wiadomości te podniosły nas bardzo na duch.
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, pierwsza Gwiazdka na obczyźnie.
Polacy pracujący w „Promkombinacie” postanowili wspólnie spędzić wigilię.
Smutne to były święta, skromne, z dala od bliskich, z dala od kraju, niepewni swojego jutra. Udało się nam zorganizować małe rybki wielkości około 10-15 cm, które
panie usmażyły. Był opłatek z mąki upieczony własnym sumptem i barszcz czerwony. Nie pamiętam czy była choinka. Życzyliśmy sobie powrotu do kraju, spotkania się z najbliższymi, których prawie w każdej rodzinie brakowało, wygranej,
mimo wszelkich przeciwności wojny. A przecież tak mało było nadziei. Była przecież wieczysta przyjaźń między ZSRR a Niemcami, padła Francja, Belgia, Holandia. Hitler wygrywał na wszystkich frontach, a Stalin mu w tym pomagał. Wsparcia
szukaliśmy w modlitwie i Bogu. I to nas trzymało. Zimą mimo straszliwych mrozów, zasp i wichur udało się przeżyć. Zaspy były tak duże, iż niejednokrotnie trzeba
było wyrąbywać tunele i wąwozy w śniegu, aby wydostać się z domu.
Nastała wiosna roku 1941. Przyszło ocieplenie, a wraz z nim życie stało
się łatwiejsze. Można było znów chodzić na ryby. Do szkoły już nie wróciłem –
straciłem jeden rok nauki. Z tego okresu pamiętam jeden dzień 1 maja, kiedy
w sklepie można było kupić biały chleb. Był to ewenement wyjątkowy. Od
wyjazdu z Polski nie widziałem białego chleba na oczy. Karmiono nas tylko
czarnym, gliniastym i lepiącym się chlebem. A tu raptem biały chleb z okazji
święta ludowego! Siadłem na progu i z wielką nabożnością jadłem ten chleb,
jakby to było najlepsze ciastko, łamiąc po kawałeczku i smakując każdy kąsek.
Pluskwy – to osobny rozdział w naszym codziennym życiu. Insekty te,
małe, płaskie jak pinezki, towarzyszyły nam we wszystkich miejscach zamieszkania, zarówno na „świńbazie”, jak i później. Gnieżdżą się w szparach pomiędzy belkami i pod gliną lub tynkiem, a w nocy wychodzą na żer – na ludzką
krew. Dokuczały nam straszliwie. Oczywiście nie pozostawaliśmy im dłużni.
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Tępiliśmy to paskudztwo różnymi sposobami; a to przez zalanie szpar naftą lub
towotem, a to przez zatkanie dziur mydłem. Aby utrudnić im dojście do nas
stawialiśmy nogi pryczy w puszkach z wodą. Niewiele to pomagało. Pluskwy
potrafiły wejść na sufit i z sufitu wykonać skok prosto na swoją śpiącą ofiarę.
Oczywiście zabijaliśmy je też bezpośrednio przez rozduszenie. Rozduszona
pluskwa daje specyficzny, nieprzyjemny zapach, coś pomiędzy zapachem migdałów i słodkim zapachem trupim. Można było rzygać.
Wojna niemiecko-radziecka była dla wszystkich zupełnym zaskoczeniem.
Dwaj dotychczasowi sojusznicy pobili się. Dla nas pojawiła się iskierka nadziei
na zmianę naszego losu. Początek tych zmian nie przedstawiał się najlepiej. Niedowierzając Polakom, prawie wszystkich zwolniono z „Promkombinatu”. Rodzinę naszą zwolniono i trzeba było szukać innej pracy. Nie było to łatwe. Wzmogły
się szykany w stosunku do Polaków, uważanych za wrogów. Okres ten był na
szczęście krótkotrwały. Wkrótce nastąpił przełom w stosunkach polskoradzieckich – podpisany został układ Majski-Sikorski i to spowodowało zmianę
na lepsze w odnoszeniu się Rosjan do Polaków. W Kujbyszewie powstała polska
ambasada. W Semipałatyńsku powstała delegatura rządu gen. Sikorskiego i zaczęła organizować skromną, ale jakąś przynajmniej, pomoc dla Polaków. Rozdano trochę ciepłej odzieży z darów angielskich i amerykańskich. W międzyczasie,
rodzinie mojej udało się ponownie dostać pracę. Matka została brakarką w szwalni, która szyła mundury dla wojska; dziadek zatrudniony został jako „szczetowod” – rachmistrz w przedsiębiorstwie naprawczym statków rzecznych w tzw.
„sudoremontnym zawodzie”. Rodzeństwo babki otrzymało inną pracę i rozdzieliliśmy się. Na krótko otrzymaliśmy teraz pokój w domu wielorodzinnym, należącym do przedsiębiorstwa remontowego. Był tam jak pamiętam długi korytarz. Po
obu stronach korytarza mieściły się pokoje. Każda izba zajęta była przez jedną
rodzinę. Na 5 rodzin przypadała jedna kuchnia, w której trwały niekończące się
awantury. Latryna była na zewnątrz – dom był nieskanalizowany. W domu tym
mieszkaliśmy kilka miesięcy, gdyż na skutek jakiejś reorganizacji, dziadka zwolniono, a nas wyrzucono z mieszkania zakładowego. Trzeba było szukać nowego
miejsca zamieszkania. Udało się znaleźć izbę w chałupie u dziadka Rosjanina.
Zamieszkaliśmy w czwórkę w jednym pokoiku, zaś kuchnię zajmowało trzyosobowe rodzeństwo Kulczyckich – Ukraińców z Polski, też wywiezionych.
Dziadek zatrudnił się ponownie jako: „szczetowod”; matka po ciężkiej
szkarlatynie – zwłaszcza niebezpiecznej w starszym wieku, przestała pracować
i sprzedawała na „tółkuczkach”. Mieszkaliśmy teraz bliżej miasta, co było bardzo korzystne ze względu na częste kontakty z delegaturą polską. Na osiedlu
tym była tzw. „bania” – łaźnia, do której chodziliśmy się kąpać. Było to obszerne pomieszczenie z drewnianymi ławami, na których zażywający kąpieli siadali
i zlewali się wodą z kubłów. Była woda gorąca i zimna. Kto miał mydło to
z niego korzystał. Dla lepszej cyrkulacji krwi okładano się nawzajem rózgami
z różnych gałęzi. Zaduch w tej „bani” był wyjątkowo przykry.
Jesienią 1941 r. znów musiałem iść do szkoły rosyjskiej, do trzeciej klasy. W tej szkole należącej do innego rejonu Semipałatyńska, byłem jedynym
Polakiem. Była to sytuacja dla mnie niedobra. Przedtem, w szkole na Zatonie
w bliskości „świńbazy” – większego skupiska Polaków – w rosyjskiej szkole
była nas cała grupa. Trzymaliśmy się razem i Rosjanie nie śmieli nam doku-
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czać. Tu byłem sam. Co bardziej krewcy chuligani zbierali się aby małego „Palaczka” pobić, tak że niejednokrotnie musiałem nadrabiać drogi, aby im umknąć
i wrócić bezpiecznie do domu zdrów i cały. Sytuacja była niewesoła, zwłaszcza
po lekcjach historii, na której mówiono wiele bzdur o złych Polakach, którzy
napadali na ziemie ruskie i grabili, gnębili i zabijali ludność. Nadarzyła się właśnie okazja, aby przedstawiciela tychże „ciemiężycieli” pobić i to robili. Doszło
do tego, że gdy w szkolnym planie była lekcja historii o polsko-rosyjskiej tematyce, to matka wymyślała jakąś chorobę dla mnie i w tym dniu pozostawałem
w domu. Sytuacja moja i z innego względu była niewesoła. Otóż, wszystkie
dzieci w klasie należały do „pionierów” – ja nie należałem. Nauczycielka jednego dnia wezwała mnie przed tablicę i usiłowała się dowiedzieć dlaczego ja,
jedyny w klasie, nie zapisałem się do „pionierów”. Indagowała: czy matka nie
pozwala, a może ktoś z krewnych. Nie mogłem mówić prawdy, więc powiedziałem, że ostatnio matka choruje i muszę się nią opiekować, stąd nie mógłbym chodzić na zbiórki. Gdybym przypadkiem powiedział, że matka mi nie
pozwala – tyle bym widział matkę. Pojechałaby jeszcze dalej na białe niedźwiedzie z wyrokiem kilkuletnim.
Szkoła ta była niezłą lekcją obłudy, pożytkiem jednak było to, że się dobrze nauczyłem posługiwać językiem rosyjskim. Trudno mnie było rozpoznać,
tak dobrze mówiłem po rosyjsku. Byłem w klasie tzw. „udarnikiem”, to jest
uczniem posiadającym dobre i bardzo dobre stopnie. W szkole pisaliśmy na
skrawkach papieru, na odwrotnej stronie plakatów propagandowych, lub na
marginesach gazet. Zeszyty były jak na lekarstwo. Na zakończenie 3 klasy
otrzymałem świadectwo napisane na okładce zeszytu – gdzie z jednej strony są
zapisane moje stopnie, a na drugiej stronie tabliczka mnożenia. Świadectwo to
zachowałem na pamiątkę jako pewnego rodzaju kuriozum.
Trwała wojna i sytuacja materialną jeszcze bardziej się pogorszyła.
Wprowadzono kartki żywnościowe, na które i tak niewiele można było kupić.
Za chlebem stały kilometrowe kolejki. Dziadek mój musiał wstawać o godzinie
pierwszej w nocy, by iść do kolejki za chlebem. Trzeba było ten chleb dostać
o godzinie 7.50, by na godzinę ósmą stawić się do pracy. Za spóźnienie groził
sąd, jak za sabotaż. Po drugim spóźnieniu, szło się do „tiurmy”. Dość często nie
dostawało się chleba w ogóle. Matka w tym czasie z niedożywienia i braku
witamin dostała szkorbut i zaczęły jej wypadać zęby. Mnie jakoś oszczędzano –
starsi odbierali sobie od ust, aby mnie nakarmić, uważali, że „dziecko” musi
przeżyć. Głód zmuszał niektórych ludzi do wykradania od miejscowego rakarza
zabitych psów, aby przyrządzić coś do zjedzenia.
Mimo wszystko, wśród Polaków pojawiła się iskierka nadziei. pewnego
grudniowego dnia, a było to 4 grudnia 1941 r. leżałem na pryczy. Mieszkaliśmy
już wtedy u chłopa, u którego był zainstalowany głośnik radiowy – tzw. „toczka”. I uszom nie wierzę. Z Moskwy płyną polskie słowa – przemawia gen. Sikorski do Polaków zesłańców w ZSRR. Łzy cisnęły mi się do oczu. Zacząłem
skakać po pryczy i robić koziołki ze szczęścia. Zaczęliśmy się ściskać i całować. Był to wspaniały dzień, którego do końca życia się nie zapomni. Później,
gdy słyszałem u niektórych polityków krytykę gen. Sikorskiego za nawiązanie
stosunków z ZSRR oburzałem się – widząc jak małego ducha byli to ludzie –nie
widzieli, albo nie chcieli widzieć, ilu Polakom porozumienie to przyniosło wol-
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ność, radość i nadzieję, wielu uratowało od niechybnej śmierci. Przyjechała komisja poborowa, która przeprowadziła werbunek do organizującego się wojska
polskiego. Wielu młodych zostało zakwalifikowanych i wyjechało do wojska.
Zgłosił się także brat babki, ale ze względu na zły stan zdrowia, nie został przyjęty. Coraz częściej mówiono o miejscach gdzie organizowało się Wojsko Polskie
jak: Buzułuk, Guzar, Tatiszczewo, Tockoje, Samarkanda. Pragnieniem każdego
było dostać się, albo do Wojska Polskiego, albo przynajmniej w pobliże wojska –
wojsko bowiem niosło pomoc ludności cywilnej, dzieląc się zapasami.
Ojciec, który obecnie znalazł się ponownie w Armii Polskiej w ośrodku zapasowym Karpackiej Brygady, pod Aleksandrią w Egipcie, słał apele do ambasady
w Kujbyszewie i do władz wojskowych, aby te umożliwiły nam dołączenie do
armii jako rodzina wojskowa. Apele te pozostawały bez rezultatu – takich próśb
było przecież setki tysięcy. My, ze swej strony, pisaliśmy również błagalne prośby
do władz polskich o wydostanie nas z Semipałatyńska – wymagane bowiem było
wezwanie do wojska tzw. „powiestka”, bez której nie wolno nam było opuścić
miejsca zamieszkania. Pisaliśmy do gen. Wolikowskiego, który zajmował się rodzinami wojskowych – też bez rezultatu. Z ojcem mieliśmy też częstsze kontakty
listowne, a każdy nasz list był gorącą prośbą o spowodowanie naszego wyjazdu –
ojciec był jednak daleko, w Egipcie, i niewiele mógł zdziałać.
Pewnego dnia do Semipałatyńska przyjechał w jakiejś misji specjalnej
por. Roman Voit – ojciec znanego po wojnie aktora Mieczysława. Moja matka
w rozmowie z nim dowiedziała się, że jest z Tarnopola, gdzie był dyrektorem
banku i znał mojego ojca. Fakt ten spowodował nawiązanie przyjacielskich
stosunków. Porucznik Voit bawił kilkakrotnie u nas. Ja byłem dumny towarzysząc mu – był on bowiem w mundurze z dystynkcjami i orzełkiem na
czapce, przy tym, jak pamiętam, mężczyzną wysokim i postawnym, co przysparzało mu dodatkowego splendoru. Gdy wyjeżdżał obiecał przysłać upragnioną „powiestkę”. Jaka była nasza radość, gdy po kilku miesiącach otrzymaliśmy upragnione wezwanie do wojska. Wezwanie obejmowało naszą
czwórkę, tj. matkę moją i mnie oraz rodziców matki, pozostała część rodziny
– rodzeństwo babki zostało na miejscu. Pożegnaliśmy ich nie wiedząc, czy
kiedykolwiek się jeszcze zobaczymy.
Przyszło lato 1942 roku. Nasz transport był chyba ostatnim jaki wyjechał
z Semipałatyńska do Jangi-Julu, gdzie stacjonowało dowództwo Armii Polskiej.
Kilka dni spędziliśmy przy wojsku, żywiąc się z kotła. Żołnierze dzielili się
z nami czym tylko mogli. Były nawet smakołyki – między innymi wspaniała
czekolada angielska z puszki. Dobrze się jednak stało, że przebywaliśmy
w Jangi-Julu krótko. Panował tu bowiem tyfus i biegunka – choroby spowodowane dotychczasowym niedożywieniem i wycieńczeniem zesłańców. Wkrótce
zorganizowano transport i wyruszyliśmy do Krasnowodzka. Wyładowano nas
pod wieczór na bocznym torze na jakimś piaszczystym placu. Tu przenocowaliśmy śpiąc pod gołym niebem. Następnego dnia władze radzieckie przeprowadziły kontrolę, zresztą bardzo pobieżną, kazały oddać pieniądze i dokumenty.
Dzień przesiedzieliśmy pod palącym słońcem, czekając na dalsze dyspozycje.
Szczęściem bliskości była plaża i można się było zamoczyć w Morzu Kaspijskim. Ale kąpiel nie była najprzyjemniejsza – w wodzie bowiem, pływały plamy ropy ze statków lub szybów naftowych z rejonu Baku.
Wieczorem zarządzono załadunek na statek towarowy o nazwie „Żda-
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now” i zaczęto wywoływać w kolejności alfabetycznej wyznaczonych do transportu. Mnie z matką wywołano pod literą „C”. My chcieliśmy jednak wejść na
okręt razem z dziadkami, a ich nazwiska zaczynały się na literę „T”, więc zaczekaliśmy i gdy ich wywołali udaliśmy się razem na trap. I tu spotkała nas
wielka przykrość – oficer żandarmerii polskiej, mimo tłumaczeń matki, że
chciała opiekować się swoimi rodzicami i dlatego zjawiła się razem z nimi –
kategorycznie oświadczył, że za karę pozostaniemy w Rosji, spowodowaliśmy
bałagan swoim postępowaniem. Był to jakby grom z jasnego nieba, ja się rozpłakałem, matka była zrozpaczona. Upragniony wyjazd z „raju” zaczynał rozpływać się jak mgła – sytuacja była niewesoła. Ni stąd, ni zowąd, przyszedł
nam w sukurs radziecki oficer, który sprawdzał naszą tożsamość. „Nu niczego,
niczego – propustitie” powiedział – i tak znaleźliśmy się na statku. Statek był
przepełniony. Zarówno w ładowniach jak i na pokładzie leżeli pokotem ludzie,
jeden koło drugiego. Trudno było się poruszać. Myśmy ulokowali się na pokładzie, przynajmniej mieliśmy dostęp do świeżego powietrza.
Późnym wieczorem statek wypłynął kierując się ku wybrzeżom Persji. Żegnaliśmy Rosję z ulgą, szczęśliwi, że udało nam się wyrwać z tego kraju „gdie tak
wolno dyszet czełowiek”. Wyjazd nasz nastąpił w ramach tak zwanej drugiej
ewakuacji Armii gen. Andersa z ZSRR. Ewakuacja ta zwana też ewakuacją
„sierpniową” objęła 69247 osób (dane zaczerpnięte z opracowania Piotra Żaronia
pt. Armia Polska w ZSRR. Na bliskim i środkowym wschodzie, Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1981). W liczbie tej znalazło się 2430 oficerów, 36701 podoficerów i szeregowych, 112 urzędników wojskowych, 1765 ochotniczek i sióstr PCK,
2738 junaków i junaczek oraz 25501 osób cywilnych głównie rodzin wojskowych wśród nich 9633 dzieci. W pierwszej (zwanej ewakuacją „marcową”)
i drugiej ewakuacji z ZSRR na Bliski wschód łącznie ewakuowano 115742 osoby
– w tym: 78470 żołnierzy (wliczając w to: oficerów, podoficerów, szeregowców,
junaków, junaczki i siostry PCK) oraz 37272 osoby cywilne (w tym: kobiety,
mężczyźni, dzieci i cywilni urzędnicy wojskowi). Ewakuowani stanowili zaledwie niewielką cząstkę wywiezionych na Sybir. A więc, z nadzieją płynęliśmy w
nieznane. Podróż na statku trwała noc, dzień i jeszcze jedną noc. Ciężko było,
zwłaszcza w dzień, kiedy słońce niemiłosiernie operowało i nie było się gdzie
skryć. Jak pamiętam, mieliśmy dwa zgony na okręcie. Ludzie marli z wycieńczenia, na skutek niedawnych przeżyć i chorób. Zmarłych zawijano w prześcieradło
i wyrzucano do morza – taki mieli marynarski pogrzeb, chociaż marynarzami nie
byli. Jeden z tych pogrzebów odbył się przy naszej burcie.
O świcie zamajaczyły brzegi Persji. Na górny pokład wyszli wszyscy, którzy mogli się na nim pomieścić. I popłynęła pieśń – majestatyczna i potężna :–
Rota: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród ...”.Do dzisiaj pamiętam tę podniosłą
i niesamowitą chwilę. Ludzie płakali. Przybiliśmy do brzegu i nastąpiło wyładowanie. Port zwał się Pahlevi. Skierowano nas do obozu przejściowego na kwarantannę. Obóz składał się z małych namiotów usytuowanych na piasku w niewielkiej odległości od plaży Morza Kaspijskiego. Można się było kąpać w morzu,
a woda była wyjątkowo ciepła – lato było upalne. Odetchnęliśmy z ulgą po ostatnich przeżyciach i podróży. Obóz był podzielony na dwie strefy. Jedna przeznaczona była dla tych co dopiero przybyli z ZSRR, druga strefa przeznaczona była
dla tych, którzy przeszli już przez odwszalnię, zaopatrzyli się w odpowiednie
ubiory, innymi słowy, upodobnili się do normalnych ludzi. Nie pamiętam jaki był
okres przebywania w każdej ze stref. Jedzenie było obfite, z kotła; był nareszcie
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biały chleb... Nadmiar pożywienia powodował liczne zachorowania na skutek
przejedzenia. Panowała też gorączka kilkudniowa tak zwana „papadacza” – spowodowana rzekomo ukąszeniami przez insekty pustynne. Ja również zachorowałem. Na początku dostałem „papadaczę”, a później żółtaczkę. Na szczęście przebieg żółtaczki był stosunkowo lekki i w krótkim czasie doszedłem do zdrowia.
W obozie spotkaliśmy daleką kuzynkę, lekarkę obozową, panią Dzigę Pachową,
która opiekowała się mną w czasie mojej choroby.
W obozie tym przebywaliśmy około trzech tygodni, po czym nastąpił wyjazd przez Kazwin do Teheranu. Transport odbywał się autobusami, wynajętymi przez władze polskie, a prowadzonymi przez kierowców perskich. Droga
wiodła przez góry niesamowitymi serpentynami, nad przepaściami i urwiskami.
Strach było patrzeć. Podziwialiśmy zręczność i umiejętność kierowców perskich, którzy z wprawą wymijali wszelkie przeszkody oraz samochody jadące
w przeciwnym kierunku. A sporo wozów jechało w przeciwnym kierunku.
Przebiegała bowiem tędy trasa zaopatrzenia dla wojsk Armii Radzieckiej – pomocy realizowanej przez sojuszników w ramach zobowiązań koalicji antyhitlerowskiej. Jechały całe niekończące się kolumny samochodów z zaopatrzeniem
i zmieniali się tylko kierowcy amerykańscy lub angielscy na rosyjskich.
Po prawie dwóch dniach drogi przybyliśmy do Teheranu, do obozu nr 1
dla ludności cywilnej. Obóz znajdował się na przedmieściach Teheranu. Obozów tego typu było, o ile mnie pamięć nie zawodzi – 4, z tym że jeden z tych
obozów był głównie przeznaczony dla wojskowych. Obóz – było to minimiasteczko składające się z baraków i namiotów, z własną łaźnią, ośrodkiem
zdrowia, szkołą, administracją, sklepami. Nas skierowano do baraku. Było tu
sporo rodzin i jak niestety bywa wśród Polaków wybuchały co pewien czas
niesnaski. W każdym razie, cieszyliśmy się, że było co jeść, z darów otrzymywaliśmy odzież, dziadek zaczął pracować w szkolnictwie, matka zapisała się na
kurs PCK. Ja pożegnałem się ze swoją starą, zniszczoną odzieżą i otrzymałem
od Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Delegatury w Teheranie, pod pieczą
której znajdowały się obozy dla ludności cywilnej: marynarkę, spodnie, płaszcz,
koszulę, kalesony, skarpety i obuwie. Już jakoś wyglądałem jak człowiek.
Z ojcem kontakt nawiązaliśmy jeszcze podczas pobytu w Rosji. Od przyjazdu do Persji nie mieliśmy od niego jednak żadnej wiadomości. W międzyczasie przeniesiono go do Iraku na szefa sądu 5 Dywizji Kresowej, dowodzonej
przez gen. Nikodema Sulika. Oczekiwaliśmy, że ojciec kiedyś zjawi się i nas
odnajdzie. Jednego dnia udałem się z babcią po wodę i w pewnym momencie
ujrzałem wojskowego utykającego na prawą nogę, chodził pomiędzy barakami
i czegoś szukał. To mój tata – krzyknąłem. W tym momencie wojskowy odwrócił
się, ale ja zabiegłem mu drogę od przodu. Wojskowy – stwierdziwszy, że się
musiał przesłyszeć, ponownie obrócił się i szedł dalej. Ja jeszcze raz zabiegłem
mu drogę. I wtedy nastąpiła radość nieopisana! To był naprawdę mój tata! Ucałowaliśmy się, wziął mnie na ręce i tak zmierzaliśmy do naszego baraku na spotkanie z matką. Radości nie było końca. Od 1939 roku nie widzieliśmy się, a tyle
rzeczy działo się w międzyczasie. Myśmy uratowali się z Rosji, ojciec po upadku
Francji dotarł przez Wogezy do Szwajcarii, by później podążać w odwrotnym
kierunku przez Włochy i Jugosławię (gdzie przesiedział się w areszcie), przez
Turcję i Cypr do Egiptu – do Karpackiej Brygady, a teraz do Iraku, do 5 Dywizji.
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Już następnego dnia rodzice postanowili wynająć pokój w samym Teheranie
i stołować się gdzieś na mieście. Wynajęliśmy mały pokoik dla mnie i dla matki,
dziadkowie pozostali w obozie. Ojciec miał urlop, więc spędziliśmy miłe chwile
razem. Jedliśmy w restauracji hotelowej przysmaki, które trudno opisać. Po Rosji,
wszystko było piękne i wspaniałe – Persja była krajem, jak z „Opowieści tysiąca
i jednej nocy”. Miasto Teheran było imponujące. Na każdym kroku sprzedawcy,
wspaniałe sklepy, okazałe budynki i meczety, meczety i jeszcze raz meczety.
Utkwiły mi w pamięci wspaniałe kopuły, wykładane barwną ceramiką i strzeliste
minarety. Ulice pełne przechodniów oraz sprzedawców z wózkami, na których
leżały: granaty, figi, arbuzy, kasztany, morwa. Wózki te szczególnie wieczorami
były pełne uroku i tajemniczości; oświetlano je lampami gazowymi, które dawały
jaskrawe, niepowtarzalne światło. Lamp takich przedtem nie widziałem. No
i oczywiście dywany o orientalnych wzorach, bezpośrednio leżące na ulicy przed
sklepami, które je sprzedawały. Ekskluzywne ulice, pełne sklepików ze złotem
i różnorodnymi towarami, niemal z całego świata.
My w tym nowym środowisku czuliśmy się dobrze. Persowie odnosili się
do nas przyjaźnie, Polki miały powodzenie. Szach, Reza Pahlevi przyjmował
polskie delegacje – wdzięczni byliśmy Iranowi za gościnę. Czuliśmy się jak
ambasadorowie Polski, do czego przypominały, zresztą, słowa zawarte w książeczce zaopatrzenia, którą każdy uchodźca posiadał. Cytuję fragmenty:1. Znajdujesz się na terenie Iranu dzięki opiece i trosce Rządu Polskiego; 2. Jesteśmy
gośćmi na ziemi irańskiej. Zmusza to nas do odpowiedniego zachowania się, by
nie psuć dobrego imienia Polaka. Pijaństwo, bezcelowe i niepoważne włóczenie
się po ulicach miast, niemoralne prowadzenie się itp., szkodzą opinii polskiej
w oczach gospodarzy i znajdujących się w Iranie licznych cudzoziemców, niszcząc szacunek zdobywany na polach walki przez naszego żołnierza; 3. Gadatliwość i plotkarstwo szkodzi Polsce i walce z wrogiem; 4. Wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej, bez względu na wyznanie, narodowość, poglądy polityczne,
są równi wobec prawa; 5. Dobro Rzeczypospolitej jest najwyższym prawe;
6. Armia Polska jest ramieniem zbrojnym Rzeczypospolitej i walczy obecnie
o przywrócenie Niepodległej Ojczyzny. Otaczaj armię czcią i szacunkiem.
Słowa te, zwłaszcza młodym, przemawiały do serc i umysłów. Szkoda,
że obecnie tak mało zwraca się uwagi na godność i zachowanie współczesnych
rodaków za granicą i sami sobie jesteśmy winni za nie zawsze dobrą opinię
wśród cudzoziemców. No, ale dosyć refleksji. W Teheranie zorganizowana
została polska szkoła dla tych uczniów, którzy mieszkali w mieście. Zapisałem
się do klasy piątej, ominąwszy klasę czwartą. Kurs zresztą był przyspieszony,
uwzględniający zaniedbania wojenne prawie wszystkich uczniów. Szkoła mieściła się w centrum miasta, w niewielkiej odległości od miejsca naszego zamieszkania. Wychowawczynią klasy była pani Zofia Alina Korczewska, a dyrektorem Stanisław Piotrowicz – o ile dobrze zapamiętałem nazwisko. Nareszcie byliśmy w szkole z językiem wykładowym polskim. A były poważne mankamenty w naszym wykształceniu. Ja na przykład, odruchowo robiłem pomyłki
w wypracowaniach z języka polskiego pisząc „g” rosyjskie, w miejscu gdzie
powinno być polskie „d”. Tak mniej więcej wyglądało, gdy miałem napisać
„dawno temu” pisałem „gawno temu” – i było sporo śmiechu. Wkrótce się tego
wyzbyłem, ale zanim to nastąpiło najadłem się trochę wstydu. Nareszcie byliśmy wolni i nie obawialiśmy się, że za nierozważne słowo mogą być pociągnię-
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ci do odpowiedzialności nasi najbliżsi. W szkole powstało harcerstwo, ja oczywiście zapisałem się. Szkoła podlegała inspektorowi szkolnemu Delegatury
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Teheranie.
W piątej klasie prowadzone były zajęcia z następujących przedmiotów:
religia, język polski, język angielski, historia, geografia, przyroda, matematyka,
śpiew, gimnastyka, rysunki. Uczniem byłem w tej szkole średnim. Oczywiście
miałem wielu kolegów i przyjaciół. Najserdeczniejszym moim kolegą i przyjacielem był Ludomir Łazarz. Kiedyś, w jakiejś sprzeczce między chłopcami,
gdzie doszło do bitki, stanął po mojej stronie i tak jakoś zaprzyjaźniliśmy się
i polubili. Ludek w tym czasie oczekiwał wraz ze swoją rodziną na wyjazd do
Ameryki – co się z nim później stało nie wiem. Drugim serdecznym moim kolegą w tej szkole, był Zbigniew Somchianc. Ojciec jego, mjr Somchianc z pochodzenia Ormianin był w Wojsku Polskim, później zasłynął, iż jako jeden
z pierwszych wszedł wraz ze swoim patrolem na Monte Cassino – pisał, o tym
wydarzeniu w swej relacji z bitwy Melchior Wańkowicz. Inni koledzy i koleżanki, których nazwiska zdołałem zapamiętać to: Stefan Zellman, Hanka Łuszczyńska, Kazik Łuszczyński, Wojciech Żółtowski, Hanka Świderska, Stefanowski – wszyscy z polskiej szkoły w Teheranie.
Gwiazdka roku 1942 była obchodzona w naszej szkole bardzo uroczyście.
Były prezenty, życzenia powrotu do wolnej Polski, nostalgiczna zaduma. Na pamiątkę wyjścia z „domu niewoli”, każdy z nas otrzymał oprawny w skórę dokument, przypominający to wydarzenie. Zachowałem go na wieczną pamiątkę.
Stwierdza się w nim: Chudziakiewicz Mieczysław Łaską Opatrzności i Staraniem
Rządu Rzeczpospolitej w latach ciężkiej potrzeby, niewoli i wygnania, ocalony od
zagłady. Przygarniętemu na gościnnej ziemi dalekiego Iranu, w wilię Bożego Narodzenia, na pamiątkę tego ocalenia dokument niniejszy daje świadectwo wielkiej,
serdecznej wspólnoty naszych uczuć i przypomina powinność Matce Swej, Ojczyźnie, dług życia spłacić, ofiarną i uczciwą pracą dla jej dobra i wielkości.”
Od naszych kuzynów pozostawionych w Semipałatyńsku nie mieliśmy
żadnych wiadomości. Na domiar złego, w dniu 4 lipca 1943 r. zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze gen. Władysław Sikorski, powracający z podróży
inspekcyjnej jednostek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Był to wyjątkowo bolesny cios dla całego Wojska Polskiego, sprawy polskiej i wychodźstwa polskiego. Gen. Sikorski cieszył się niekłamanym uwielbieniem, autorytetem i uznaniem wśród nas wszystkich. W odczuciu naszym, był to człowiek
opatrznościowy dla Polski. I teraz, w tak trudnej sytuacji politycznej i niewyjaśnionej jeszcze do końca sytuacji militarnej, jego zabrakło. Polacy na obczyźnie
samorzutnie ogłosili żałobę narodową. Można nas teraz było poznać wśród cudzoziemców po czarnej opasce na ramieniu noszonej na znak żałoby po naszym
Wodzu Naczelnym i Premierze Rządu. Ale Persja była dla nas tylko etapem na
dalszej drodze. Ja zgłosiłem się do junaków, matka do Pomocniczej Służby Kobiet, rodzice matki do paramilitarnych służb pomocniczych i czekaliśmy na ewakuację. Wszyscy Polacy, zresztą oczekiwali na wyjazd z Iranu. Większość
uchodźców cywilnych miała udać się do Afryki Środkowej: do Kenii, Ugandy,
Tanganiki, sierocińce do Indii, junacy i osoby wojskowe do Palestyny i Egiptu.
Ukończyłem właśnie w Teheranie piątą klasę, gdy nadszedł czas rozstania z gościnną Persją i przyjaciółmi. Akurat w tym czasie, ojciec mój, który
stacjonował w Iraku przyjechał na urlop do Teheranu. W drodze powrotnej do
Iraku ojciec został, jako najstarszy rangą oficer, mianowany komendantem
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transportu kilkudziesięciu żołnierzy i junaków powracających z urlopu i ewakuowanych do Iraku i Palestyny. W grupie junaków znalazłem się i ja, matka
zaś ze swoimi rodzicami pozostała w Teheranie oczekując na ewakuację w następnej kolejności. Nazwiska ewakuowanych wraz ze mną junaków to: Arends
Ryszard, Arends Bogusław, Wolszczak Tadeusz i Bura Witold. Był to transport
kolejowy przez Ahvaz, jedno z najgorętszych miejsc na kuli ziemskiej, do Bagdadu. W Bagdadzie następowało przegrupowanie i część żołnierzy miała być
przegrupowana do Palestyny, w tym junacy, a część do jednostek wojskowych
stacjonujących w Quisil Ribat i Kurkuku, w Iraku. Ja, po przyjeździe do Iraku,
zatrzymałem się na dwa tygodnie u ojca, w 5 Dywizji Kresowej, która lada
dzień miała przemieszczać się na nowe miejsca postoju w Palestynie. W tym
okresie 5 Dywizja stacjonowała w rejonie Kirkuku w północnym Iraku, na straży tamtejszych pól naftowych. Żołnierze prócz służby wartowniczej przechodzili intensywne szkolenie bojowe w oczekiwaniu na przyszłe działania bojowe
na froncie. Ja zamieszkałem u mego ojca w namiocie. Zaprzyjaźniłem się
z wieloma żołnierzami, zwłaszcza starszymi, którzy chętnie spędzali ze mną
wolne chwile. Może gnębiła ich nostalgia i wspomnienia własnych synów, pozostawionych i czekających gdzieś na drogach tułaczych lub w Ojczyźnie. Graliśmy w karty i szachy oraz polowaliśmy na skorpiony. Polowanie na skorpiony
nie jest bezpieczne, ale bardzo pasjonujące. Skorpiony żyją w norkach, zagłębionych ukośnie w stosunku do powierzchni ziemi. Drażniło się skorpiona wtykając do takiej norki słomkę lub patyczek. Skorpion rozdrażniony chwytał za
słomkę, wychodził na zewnątrz i wtedy łopatką lub nożem odcinało się mu
możność powrotu do swojej kryjówki. Następnie odrzucało się go od jego norki
i łapało do puszki, zważając, aby nie dać się ukłuć kolcem pełnym jadu znajdującym się na ogonie. Mając kilka skorpionów złowionych tym sposobem można
było zorganizować walki skorpionów lub walki skorpiona z „falangą” – jadowitym pająkiem, który był częstym gościem w naszych namiotach. Podobno skorpion otoczony ogniem, stwierdziwszy, że nie może się wydostać popełnia samobójstwo, ale tego eksperymentu nie robiliśmy. W namiotach pojawiały się
też jadowite pająki zwane „czarnymi wdowami” oraz insekty zwane „czterdziestonóżkami”, które wbijały się w ciało, gdy się je przestraszyło. Mnie szczęśliwie ominęła „przyjemność” ukąszenia przez któregokolwiek z nich.
Upał na pustyni irackiej w okresie letnim był nie do wytrzymania. W południe obowiązywała kilkugodzinna przerwa tropikalna, w której trzeba było
chronić się w cieniu namiotu, aby nie dostać udaru słonecznego. Ja zlewałem
ubranie wodą, a woda parując sprawiała wielką ulgę. Wodę trzymaliśmy
w workach brezentowych, które podobnie parując zachowywały chłód.
Po dwóch tygodniach w Iraku, transportem kołowym wyruszyliśmy przez
Jordanię do Palestyny. Ja jechałem wraz z żołnierzami półciężarówką marki „Dodge”. Miałem zgłosić się do szkoły junackiej w Palestynie. Dnia 24 sierpnia 1943
r. zostałem przyjęty do Junackiej Szkoły Kadetów w Barbarze, do klasy „W” –
wstępnej kadeckiej. Komendantem szkoły kadetów był mjr Andrzej Kulczycki, a
naszej kompanii kpt. Łabanowski. Kompania składała się z najmłodszych kadetów – wiek chłopców od 12 do 14 lat. Poziom nauczania ogólnego odpowiadał
programowi szóstej klasy szkoły powszechnej. Nie nosiliśmy jeszcze „kadeckiego słoneczka” na czapce – roczniki starsze uczące się w gimnazjum miały przywilej i prawo go nosić. W każdym razie byliśmy umundurowani w angielskie
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mundury tropikalne z orzełkiem na furażerce. Obowiązywała musztra wojskowa
i oddawanie honorów przez salutowanie starszym rangą wojskowym. Mieliśmy
żołd stanowiący około 1 żołdu żołnierza, za który mogliśmy kupować coś w kantynie, chodzić do kina, oraz mieć na inne drobne wydatki. Kadeci pochodzili
z różnych zakątków Polski, głównie jednak z terenów wschodniej Polski. Byli to
przeważnie synowie wywiezionych na Sybir i wielu z nich, tylko dzięki wyprowadzeniu Armii Andersa z ZSSR, uniknęło śmierci głodowej. Byli wśród nich
synowie żołnierzy II Korpusu, sieroty i półsieroty. Każdy z nich mógłby opowiedzieć historię losu polskiego na niejeden film przygodowy.
Ja po przyjeździe otrzymałem sorty mundurowe, które były na znacznie
większego żołnierza. Na miejscu jednak mieliśmy krawca, który odpowiednio
dopasował mundur do mojej szczupłej osoby. Już jakoś wyglądałem. Mieszkaliśmy w dużych angielskich namiotach, dziesięcioosobowych. Przez obóz przebiegała główna droga stanowiąca oś całego założenia. Po jednej stronie rozłożone były junackie namioty, baraki kancelaryjne, stołówka i kantyna; po drugiej
dowództwo szkoły, izba chorych, kino, kasyno oficerskie, baraki lekcyjne. Spaliśmy pod moskitierami, które miały nas chronić przed komarami wywołującymi malarię. Starsze roczniki kadetów szkolone były w posługiwaniu się bronią
i na wartę wychodziły uzbrojone. My „mali” zazdrościliśmy im dziarskiej postawy prawdziwych żołnierzy. Później wielu kadetów zostało wcielonych do
II Korpusu i walczyło we Włoszech.
Obóz usytuowany był niedaleko Morza Śródziemnego, toteż w gorące dni
zażywaliśmy kąpieli. A woda była wspaniała – czysta i orzeźwiająca, jakiej już
później nigdy nie spotkałem. Dzień zaczynaliśmy od pieśni :„Kiedy ranne wstają
zorze”, kończyliśmy pieśnią „Wszystkie nasze dzienne sprawy ...”. Dzień wypełniony był musztrą, nauką, posiłkami i odpoczynkiem połączonym z uprawianiem
sportu oraz urządzaniem obozu i jego otoczenia. Na terenie obozu było kino,
wyświetlające bardzo często polskie filmy przedwojenne. Chodziliśmy do kina
najczęściej przez dziurę w murze, nie płacąc za wstęp. W niedzielę można było
wyjechać na przepustkę. Ja jeździłem do swego ojca, który stacjonował ze swoją
jednostką o kilkanaście kilometrów od „Barbary”. Jeździło się tak zwanym „autostopem”, to jest zatrzymanymi samochodami wojskowymi, które jechały akurat
w pożądanym kierunku. Było jakieś takie niepisane prawo, że każdy kierowca
widząc na szosie wojskowego, sygnalizującego chęć jazdy – zatrzymywał się
i podwoził go. Tym środkiem lokomocji jeździłem do ojca. Inni koledzy też mieli
swoich krewnych, znajomych i przyjaciół rozsianych po całej Palestynie.
W różnych miejscowościach były rozlokowane jednostki II Korpusu, kilka
junackich szkół technicznych, Pomocnicza Służba Kobiet oraz Młodsze Ochotniczki stacjonujące w Nazarecie. Muszę przyznać, że kadetem nie byłem najlepszym. Miałem poważne braki w wyszkoleniu wojskowym, zwłaszcza w musztrze... Koledzy od prawie dwóch lat byli szkoleni wojskowo – ja do tego czasu
byłem „cywilbandą” i trudno było mi się teraz przestawić i dostosować. Na domiar złego zacząłem chorować. Już w miesiąc po przybyciu do „Barbary” dostałem ropnego zapalenia oczu. Ropa sklejała mi w nocy tak rzęsy, że rano nie mogłem otworzyć oczu. Zawieziono mnie wraz z kilkoma junakami z różnymi schorzeniami oczu do kliniki w Jerozolimie. Zalecono odpowiednie leczenie ambulatoryjne i po tygodniu choroba minęła. Nie długo jednak cieszyłem się znów do-
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brym zdrowiem. Jednego dnia dostałem gorączkę oraz biegunkę i skierowano
mnie do izby chorych. Tu zrobiono mi podstawowe rutynowe badania i okazało
się, że biegunka była na tle malarycznym. Stwierdzono u mnie malarię. Musiałem przerwać naukę i skierowano mnie na kurację do szpitala wojskowego Nr 4
mieszczącego się niedaleko Gazy w Palestynie. Zastosowano normalną w takim
wypadku kurację: 3 dni chininy, 3 dni atybryny, 3 dni plazmochiny. Dla mnie
była to końska kuracja. Biegunka minęła, malaria minęła, ale ja nie mogłem
utrzymać się na nogach. Zalecono zatem kilkutygodniową rekonwalescencję
i, o ile to możliwe, skierowanie mnie do szkoły cywilnej. Sale szpitalne zorganizowane były w długich namiotach. Namioty otoczono niewielkim rowem odwadniającym, który zatrzymywał wodę w okresach deszczu. Ja byłem do tego stopnia
osłabiony, że gdy wszedłem do tego rowu o głębokości nie większej niż 50 cm –
to z niego nie mogłem wyjść i musiano mnie wyciągać.
Na terenie szpitala była kaplica. W tym czasie nabożeństwa odprawiane
były na wolnym powietrzu w polowej kaplicy. Dla rekonwalescentów było
kino, też na wolnym powietrzu. Jako rekonwalescent chodziłem do kina. Grali
przeważnie polskie filmy. Razu pewnego objadłem się siedząc w kinie orzeszkami ziemnymi, które uwielbiałem – dostałem w nocy niestrawności i wymiotów. Narobiłem tym sporo kłopotu personelowi medycznemu, który był przerażony nową chorobą. Dostałem niezłą burę, gdy okazało się, jaka była przyczyna
zasłabnięcia i dolegliwości.
W międzyczasie matka ze swoimi rodzicami znalazła się również w Palestynie. Jaka była moja radość, gdy w szpitalu Nr 4 wśród chorych na malarię
spotkałem moją matkę. Też się rozchorowała i była na leczeniu. Matka opowiedziała mi o katastrofie, w której wraz ze swoimi rodzicami brała udział,
a która o mały włos nie zakończyła się tragicznie. Ewakuacja ich z Persji odbywała się transportem kołowym przez góry – drogą na Kermanshah. Kierowcą
był młody, niedoświadczony Hindus. W pewnym momencie, niemal nad przepaścią, wóz się wywrócił na bok, wysypując jadących. Wszyscy pasażerowie
ulegli mniejszym lub większym obrażeniom. Babka doznała złamania czaszki,
jadący z nimi żołnierz złamania obojczyka, matka zwichnięcia i stłuczenia nogi,
dziadkowi żwir wbił się w twarz. Brakowało kilku metrów do śmierci. Zabrano
ich do angielskiego szpitala w Kermanshah, a następnie do Bagdadu na rekonwalescencję, do polskiego ośrodka wypoczynkowego. Wkrótce po przyjeździe
do Palestyny dziadek zmarł. Jest pochowany na polskim cmentarzu w Jaffie.
Katastrofa, o której wspomniałem, na pewno nie była bez znaczenia dla jego
zdrowia. Obecnie moja matka została skierowana do pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu w Tel-Avivie do sekcji przetaczania krwi i mogła zamieszkać w
mieście prywatnie. Mogłem zatem zamieszkać z matką i dziadkami w TelAvivie i przenieść się do szkoły cywilnej. Polska szkoła cywilna w funkcjonowała tu już od dwóch lat. Ja zostałem przyjęty do szóstej klasy. Pożegnałem się
z kolegami z Junackiej Szkoły Kadetów i przeniosłem się do Tel-Avivu.
Pożegnania z kolegami prześladowały mnie nieustannie w czasie trwania
wojny – tak, że zacząłem się pomału do tego przyzwyczajać. Kierownikiem
Polskiej Szkoły Powszechnej w Tel-Avivie był Alojzy Jeleń, a opiekunką klasy
Jadwiga Radlińska. Klasa była koedukacyjna. Uczyły się tu dzieci uchodźców,
którzy przeszli tak jak ja przez Rosję, którzy uciekli z Polski przez Rumunię lub
w inny sposób znaleźli się na Środkowym Wschodzie. Przeważały dzieci naro-
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dowości żydowskiej, obywatele polscy pragnący po wojnie powrócić do Polski.
Stosunki z nimi układały się bardzo dobrze. Przyjazne stosunki panowały również z miejscową ludnością żydowską, która w bardzo dużej liczbie pochodziła
z Polski i znała nasz język. W Palestynie niemal wszędzie można było porozumieć się po polsku. Odnoszenie się nieprzyjazne do Polaków można było policzyć na palcach, chociaż zdarzały się czasami nieprzyjemne uwagi pod naszym
adresem – szczególnie ze strony młodych. Żydzi pochodzący z Polski wspominali z sentymentem pozostawiony kraj nad Wisłą, ludzi i atmosferę.
Tel-Aviv należał do największych skupisk Polonii w Palestynie. Prócz
naszej szkoły była tu polska kaplica, stołówka, ośrodek zdrowia i delegatura
rządu. Często korzystaliśmy ze stołówki. Stołował się tu też były premier
przedwojennego rządu gen. Sławoj Składkowski. Nieodparcie nasuwa się refleksja – jak to dziwnie koło fortuny i historii się toczy – oto były premier zasiada przy sąsiednim stoliku, aby zjeść skromny uchodźczy posiłek niczym
przeciętny śmiertelnik. O ile wiem, to w tym czasie Sławoj Składkowski nie
odgrywał już żadnej roli politycznej.
Program naszej szkoły wzorowany był na programie przedwojennej polskiej szkoły. Wykładano następujące przedmioty: religię, język polski, historię,
geografię, naukę o przyrodzie, arytmetykę z geometrią, rysunki, zajęcia praktyczne, śpiew i ćwiczenia cielesne. Szczególnie utkwiły mi słowa piosenki
śpiewanej na lekcjach śpiewu, oddającej klimat i tęsknotę uchodźców i żołnierzy polskich na obczyźnie. Był to marsz „Karpacka Brygada” Mariana Hemara.
Cytuję z pamięci:
„Myśmy tutaj szli z Narwiku,
My przez Włochy, a my z Czech,
Nas tu z Serbii jest bez liku,
aAnas z Niemiec zwiało trzech.
My przez morza, a my z Flandrii,
My górami, my przez las.
Teraz wszyscy do Aleksandrii,
teraz my już wszyscy wraz.
Karpacka Brygada – daleki jest świat.
Daleka jest droga w zawiejach i mgłach.
Daleki żołnierza tułaczy ślad,
od śniegów Narwiku w libijski piach.”
Maszeruje Brygada, maszeruje,
Maszeruje co tchu, co tchu
Bo z daleka ją Polska wypatruje,
Wyczekuje dzień po dniu
I wzrok na nią zwraca zza gór i zza mórz,
Czy widać Brygadę, czy idzie już,
Co noc słuch wytęża, przez dal i przez mrok,
Czy słychać Karpackiej Brygady krok.

W szkole wielu miałem kolegów i koleżanek. Wszyscy chcieli powrócić
do wolnej Polski – niestety, później losy ich różnie się potoczyły. Miałem serdecznego kolegę Janka Adlera, który wprawdzie nie był z mojej klasy, był o rok
niżej, ale mieszkaliśmy w jednym domu. Robiliśmy sobie nawzajem różnego
rodzaju kawały. W lecie chodziliśmy na plażę – wspaniałą piaszczystą plażę
z jakiej słynął Tel-Aviv. Janka brat był kadetem w Junackiej Szkole Kadetów
w „Barbarze”. Janek zaś mieszkał z rodzicami w mieście. Planowali po wojnie
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powrócić do Polski. Sytuacja polityczna jednak radykalnie się zmieniła i zdecydowali się pozostać na stałe w Palestynie. Zaprzyjaźniłem się też z koleżanką
z naszej klasy Krasną Obtułowicz. Była delikatną filigranową dziewczynką i jak
pamiętam świetnie rysowała. Ojciec jej był w II Korpusie podpułkownikiem
i brał udział w kampanii włoskiej. Trzy lata później spotkałem ją w Kairze jak
jechała do Anglii, na dalszą tułaczkę. Rodzina jej nie zdecydowała się na powrót do kraju. Większość kolegów z klasy narodowości żydowskiej pozostała
na stałe w Tel-Avivie, inni rozproszyli się po całym świecie. Część, jak sądzę,
powróciła do kraju. A oto nazwiska kolegów i koleżanek z naszej klasy: Karpowicz, Dinces, Berent, Szczepańska, Rosenberg, Pisarczyk, Littman, Feldman,
Meth, Markiewicz, Birnbaum, Szlaferman, Goldemberg.
W szkole zorganizowane było harcerstwo. Hufcowym był stary przedwojenny harcmistrz ze Lwowa o nazwisku Bizanc. Ja oczywiście wstąpiłem ponownie do harcerstwa, organizacji, która wywarła na moje życie i postawę etyczną
duży korzystny wpływ. Była to wspaniała organizacja wychowawcza młodzieży
i do dzisiaj wspominam ją z dużym sentymentem. Pamiętam uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które składałem przy ognisku, gdzieś w okolicy Jaffy:
Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną
pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Krzyż harcerski przechowuję pieczołowicie wśród pamiątek z tego okresu. Modlitwę harcerską zapamiętałem do dziś:
O Panie, Boże, Ojcze Nasz,
w opiece swej nas miej,
harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
nam pomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę
miłując chcemy żyć,
harcerskim prawom w życia dnia,
wiernym zawsze być.

Dumnie nosiłem mundur harcerski z białoczerwoną chustą oraz tarczą
z lilijką i napisem „Polska” na rękawie. Organizowaliśmy częste ogniska i wycieczki. A było co zwiedzać. Była to przecież Ziemia Święta, opisywana tylekroć w Starym i Nowym Testamencie. Byliśmy w Jerozolimie u Grobu Chrystusa, zwiedzaliśmy kręte uliczki starej Jerozolimy, przeszliśmy drogę krzyżową. Jedna ze stacji ufundowana była przez żołnierzy polskich. U Grobu Chrystusa komunikowałem się. Jeździliśmy na wycieczkę do Nazaretu, gdzie Rodzina Święta spędzała swój pracowity żywot. Z góry Karmel obserwowałem
wspaniałe widoki na Morze Śródziemne. W Tyberiadzie, gdzie mieścił się polski wojskowy ośrodek wypoczynkowy, w jeziorze Genezaret łowiłem ryby.
Razu pewnego ciągnąłem bardzo dużą rybę, chyba suma. nie mając jednak doświadczenia z dużymi sztukami – ryba mi się urwała. Cholernie żałowałem –
mielibyśmy fajną ucztę. Wzdłuż i wszerz zjeździliśmy Ziemię Świętą.
W roku 1945 zorganizowano obóz harcerski dla chłopców i dziewcząt
w Natanii nad morzem. Dwa obozy męski i żeński sąsiadowały ze sobą i oczywiście robiliśmy sobie różnego rodzaju kawały. Zawiązały się też pierwsze sympatie. Mieszkaliśmy w namiotach wypożyczonych przez wojsko. Również w namiocie mieściła się stołówka obozu. Pewnej nocy, a było to jak na złość podczas
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mojej warty, boczne ścianki namiotu stołówki zostały skradzione. Słyszałem
jakieś szmery, potem, jak gdyby ktoś uciekał, dłuższy czas nasłuchiwałem, ale
mniemając, że nic się nie dzieje nie robiłem alarmu. Podejrzewaliśmy o kradzież
miejscowych Arabów, ale nikogo nie złapano – zresztą koszt szkody był niewielki. Plaża w Natanii była wspaniała, woda czysta i spienione fale bijące o brzeg.
Tam właśnie nauczyłem się pływać. Nauczyłem się również jazdy na morskiej
fali na niewielkiej desce o wymiarach około 60 cm na 45 cm tzw. „mini-surfing”.
Wyczekuje się na moment załamania fali i następnie ślizgiem popychany przez
falę płynie do brzegu, lądując na plaży. Demonstrowałem tę sztukę później, już
po wojnie będąc w Bułgarii wzbudziłem wielkie zainteresowanie. Na pamiątkę
pobytu w Natanii wyrzeźbiłem sobie laskę z bambusa, wykorzystując korzeń jako
uchwyt, którą mam do dzisiaj. No ale nieco wyprzedziłem wydarzenia.
Jak już wspomniałem, Palestyna była prężnym ośrodkiem polskiej emigracji na Środkowym Wschodzie. W Jerozolimie był „Dom Polski” –Stary
i Nowy. Mieściły się tu wydawnictwa w języku polskim, wydawano codzienną
gazetę. Dochodziły pisma żołnierskie wydawane w Anglii: „Polska Walcząca”
oraz gazeta II Korpusu „Orzeł Biały”. Mieliśmy również tygodnik ilustrowany
„Paradę”. Kompletowałem roczniki tego tygodnika, niestety ojciec złożył je
w archiwum wojskowym, gdyż początkowo mieliśmy jechać do Anglii i egzemplarze te powędrowały wraz z archiwum do Wielkiej Brytanii.
Leżą przede mną kalendarzyki z lat 1942-1944 wydane w Tel-Avivie
i Jerozolimie w języku polskim oraz kalendarzyki żołnierza wydane gdzieś na
Środkowym Wschodzie. Wraz z ogólnymi informacjami o Wojsku Polskim,
Rządzie i Prezydencie Rzeczypospolitej, spotykamy tu informacje o krajach,
wśród których przyszło nam żyć i sporo reklam zapraszających do odwiedzenia
różnych lokali zapewniających, że mówi się tam po polsku. Jedna z reklam
głosi: „Ważna wiadomość dla Polaków. wszyscy oficerowie i szeregowi Przesławnego Wojska Polskiego z Kampanii wrześniowej, z terenu Francji, z Narwiku oraz z Libii zaopatrują się w pamiątkowe wyroby ze złota najwyższej
próby tylko w Katolickiej Wytwórni Dewocjonalii znanej z doskonałej jakości
i niskich cen firmy „Zacharias – Jerozolima”, a w innym miejscu: „Krawiec
L. Hirsch z Polski... poleca się klienteli polskiej”. To znów: „Buciki należy
kupować trwałe i wygodne. Taki bucik otrzymasz zawsze w firmie Pomeran –
mówimy po polsku”. Czuliśmy się jak w małej Polsce.
A czas nieubłagalnie szedł do przodu. Wojsko Polskie na Środkowym
Wschodzie przechodziło reorganizację, przygotowując się do wyjazdu na front
włoski. Nastąpiły przesunięcia personalne w kadrze oficerskiej. Ojca, jako inwalidę, przeniesiono do tzw. II grupy, to jest do grupy oficerów bez przydziału.
Ojciec bolał nad tym okrutnie, chciał iść koniecznie z dywizją do Włoch.
Twierdził, że nie decydowało tu tylko jego inwalidztwo, ale również otwarte
opowiadanie się po stronie gen. Sikorskiego i jego polityki, która nie wśród
wszystkich miała zwolenników. Ojciec odwoływał się od powyższej decyzji,
ale rezultat tylko był taki, że został przywrócony do czynnej służby w nowopowstającym III Korpusie, ale do Włoch nie pojechał i pozostał na Środkowym
Wschodzie. Przeniesiony został teraz do Egiptu.
II Korpus gen. W. Andersa na przełomie 1943-44 roku wyjechał na front
włoski. Matka pracowała w PCK w ośrodku przetaczania krwi dla wojska.
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A krwi potrzeba było coraz więcej. Rozpoczęły się walki we Włoszech, zbliżała
się bitwa o Monte Cassino. Polacy ochotniczo, honorowo oddawali krew.
Oczekiwaliśmy i chłonęliśmy każdą wiadomość z Włoch. II Korpus walczył,
a politycy: wielka trójka – Stalin, Churchill, Roosvelt – robili swoje. Zaczęły
dochodzić nienajlepsze wieści o konferencji w Teheranie. Wyglądało na to, że
sprawy polskie się coraz bardziej komplikują. Stalin odzyskawszy inicjatywę
wojskową zaczął dyktować własną politykę wobec Polski, organizować sobie
powolne wojsko polskie, tzn. Dywizję Kościuszkowską w ZSRR. W tym czasie
nie wiedzieliśmy nic konkretnego, wierzyliśmy naiwnie, że wysiłek żołnierza
polskiego będzie doceniony i w gabinetach dyplomatycznych wielkich mocarstw nie zostanie zaprzepaszczona sprawa polska.
A żołnierz polski wykazywał najwyższy stopień poświęcenia i ofiarności.
18 maja 1944 r., po ciężkich bojach zostaje zdobyte Monte Cassino, później
Piedimonte. Zostaje otwarta droga dla sprzymierzonych na Rzym. Głośno było
wśród emigracji o tym zwycięstwie... Śledziliśmy sukcesy żołnierza polskiego,
które podnosiły nas na duchu. A było się czym szczycić. Odnosiło sukcesy nasze lotnictwo, na Morzu Śródziemnym działały dwa polskie okręty podwodne:
ORP „Orzeł” i ORP „Sokół”, zwane po angielsku „terrible twins” – straszliwe
bliźniaki. Wyglądało na to, że zły okres historii się skończył i po zwycięstwach
sprzymierzonych z bronią w ręku żołnierz polski wróci do kraju tak przynajmniej wierzyliśmy.
Ja ukończyłem szkołę podstawową i zostałem przyjęty do gimnazjum
w Tel-Avivie. Dyrektorem Gimnazjum i Liceum był Stanisław Sianos, a wychowawczynią nauczycielka pani Janina Kuczyńska. Gimnazjum mieściło się w tym
samym budynku co szkoła podstawowa. 6 czerwca 1944 roku sprzymierzeni lądowali we Francji, w Normandii, z Włoch dochodziły dobre wiadomości – wyglądało na to, że wojna ma się ku końcowi. martwiły nas tylko wiadomości
z kraju, mówiono o aresztowaniach na terenach zajmowanych przez wojska sowieckie. Mówiono, że NKWD znów wywozi na Sybir. Mieliśmy jednak nadzieję,
że to się musi skończyć, że jakoś stosunki z ZSRR poprawią się na lepsze.
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Chłonęliśmy
każdą wiadomość o powstaniu, żyliśmy tym co się działo w Warszawie. Początkowa euforia, zaczęła z dnia na dzień słabnąć, by pod koniec powstania
przerodzić się w rozpacz. Przerażeni byliśmy tym, że Rosjanie nie pozwolili
lądować na swoim terytorium samolotom alianckim, niosącym pomoc Warszawie. Upadek powstania pozostawił rozczarowanie i przygnębienie. Zaczęliśmy
widząc to, powątpiewać co z nami będzie, czy tak jak sobie wyobrażaliśmy
powrócimy do kraju, czy trzeba będzie szukać innego miejsca na ziemi. Nastroje były ponure. Zaczęła w Palestynie działać ekspozytura Moskwy – Związek
Patriotów Polskich, która sączyła propagandę wydając własne pismo pt. „Wolna
Polska”. Organizowała też zebrania, o których informowała plakatami na słupach ogłoszeniowych. Ja zrywałem te plakaty i o mały włos nie zostałem zatrzymany za to przez policjanta angielskiego. Zdołałem uciec. W odpowiedzi
na ich gazetę pt. „Wolna Polska” zaczęło wychodzić pismo „Polska w okowach” o podobnym układzie czcionki tytułowej, co niekiedy wprowadzało
w błąd zwolenników ZPP, a przede wszystkim ich demaskowało.
Wojna zmierzała do zwycięskiego zakończenia. Nasze instytucje w Palestynie pracowały dalej nie zważając na dywersyjną działalność ZPP. Ja kończy-
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łem pierwszą klasę gimnazjum. W tym czasie dawał o sobie znać coraz bardziej
izraelski ruch niepodległościowy. Przypominam sobie olbrzymi napis w języku
angielskim na jednym z domów „All Jews are in the Haganah” – „wszyscy Żydzi w Haganah” tj. największej organizacji podziemnej niepodległościowej.
W tym czasie oprócz „Haganah” działały jeszcze organizacje: „Irgun Cwei
Leumi” i grupa „Sterna”. Te ostatnie uważane były za organizacje bardziej bojowe. Ze względu na działalność izraelskich grup podziemnych zaprowadzane
były przez Anglików częste godziny policyjne na obszarze Tel-Avivu.
Myśmy trwali w nadziei pomni na dekalog Polaka – choć może to brzmi
przesadnie patetycznie. Treść tego dekalogu była rozpowszechniona na Środkowym Wschodzie wśród Polonii. Oto jej słowa:
Jam jest Polska, Ojczyzna Twoja, Ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko czym jesteś, po Bogu, mnie zawdzięczasz.1. Nie będziesz miał ukochania
ziemskiego nade mnie; 2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej kariery, chwały albo nagrody; 3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek,
szczęście osobiste i życie; 4. Czcij Polskę, Ojczyznę Twoją jak Matkę rodzoną;
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej krwi w żyłach Twoich; 6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
tchórz nie może być Polakiem; 7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego; 8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem; 9. Nie dopuść by
wątpiono w Polskę; 10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość
i jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę, pierwszą po Bogu
miłością. Będziesz ją miłował więcej niż samego siebie.

Żołnierz polski na wszystkich frontach dawał dowody tej miłości ofiarą
swej krwi. Wojna dobiegała końca. Tymczasem Konferencja Jałtańska pozbawiła
nas wszelkich złudzeń i nadziei. Polska traciła ziemie na wschodzie z mglistą
obietnicą uzyskania rekompensaty na zachodzie. Dla wielu uchodźców był to cios
straszliwy. Żyliśmy przecież nadzieją powrotu, a większość z nas pochodziła
właśnie z ziem wschodnich, ze Lwowa i Wilna. Rozterka i zwątpienie opanowały
prawie wszystkich. Podtrzymywało nas na duchu tylko to, że była jeszcze armia i
odniosła sukcesy. Drugi Korpus zdobył Ankonę i Bolonię, I Dywizja Pancerna
wyzwalała Holandię i Belgię i wkroczyła do Niemiec.
Przyszedł w końcu dzień zwycięstwa 9 maja 1945 roku. Tłumy wyległy na
ulice Tel-Avivu. Niesiono powieszoną kukłę Hitlera, śpiewano i bawiono się.
Tylko nami targały mieszane uczucia, cieszyliśmy się przez łzy. Jak teraz potoczą
się nasze losy?! Ojciec jak już wspomniałem został przeniesiony do Egiptu do
Quassasin, matka zakończyła pracę w PCK w ośrodku przetaczania krwi w TelAvivie. Już tyle krwi nie potrzeba było. PCK teraz przejęło nowe funkcję – opieki
nad szpitalami. Matkę przeniesiono do PCK w Kairze do tzw. patronatu. Zadaniem tej placówki było załatwianie wszelkich spraw rannych i chorych żołnierzy;
dostarczenie im zamówionych rzeczy, rozdział prezentów, poszukiwanie rodzin,
pośredniczenie w kontaktach z krajem itp. Matka obsługiwała szpital wojenny
Nr 8, zamieszkała w Kairze prywatnie, co umożliwiało jej załatwianie spraw w
mieście. Ja pozostałem jeszcze z babką w Palestynie. Szpital wojenny Nr 8 znajdował się w rejonie Kanału Sueskiego. Życzenia żołnierzy znajdujących się
w szpitalu były bardzo różnorodne. Jedni chcieli, aby im kupić sprzęt muzyczny;
gitary, harmonie, skrzypce, inni pragnęli uprawiać malarstwo i dla nich kupowało
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się farby olejne, papier, tempery, kredki, dla innych znów robiono zakupy książkowe; beletrystykę lub literaturę naukową. Powodzeniem cieszyły się słowniki
angielsko-polskie autorstwa Stanisławskiego. Praca polegała na zbieraniu zamówień i załatwianiu spraw w Kairze. Pamiętam matkę zajętą całymi dniami szukaniem po całym mieście zamówionych rzeczy. PCK większość zamówień realizował bezpłatnie w postaci darów. Delegatem PCK na Egipt był W. Scipio del
Campo, Kierownikiem Wydziału Służby Zdrowia Delegatury PCK był dr
A. Konczacki, a szefem patronatu p. Szczeniowska. Matka moja była jej zastępczynią. W kilka miesięcy po zainstalowaniu się matki w Egipcie, ja z babką znalazłem się również w tym kraju. Początkowo zamieszkaliśmy w niewielkiej miejscowości Maadi, później w samym Kairze. W tym czasie sporo jeszcze było wojska polskiego w Egipcie. W Kairze była komenda placu. Głównym ośrodkiem
wojska stał się w Egipcie Quassasin, gdzie formowały się zalążki III Korpusu
Polskiego pod dowództwem gen. Wiatra.
Wprawdzie wojna się już skończyła, ale sporo mundurów widziało się
wszędzie w Kairze. Przyjeżdżali żołnierze z II Korpusu na urlop. Pod Kairem,
niedaleko miejscowości Heliopolis stacjonowała junacka szkoła techników
lotniczych. W Kairze było polskie „ognisko”, gdzie można było zjeść dobry
swojski barszcz. Mieliśmy też polską kaplicę wojskową na terenie miasta. Przyjeżdżała od czasu do czasu wojskowa czołówka teatralna. Pamiętam , iż na jednym z przedstawień na zakończenie spektaklu zespół zaśpiewał: „nasypali piasku, koniec przedstawienia, może się zobaczymy, więc do zobaczenia”. Niestety, już więcej nie spotkaliśmy się – normalny żołnierski i uchodźczy bieg wydarzeń. Polskiej ludności cywilnej było stosunkowo niewiele, tak że nieliczni
uchodźcy korzystali z placówek wojskowych. Czuło się odprężenie wśród żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej – wojna się skończyła. Wszędzie sporo było
żołnierzy angielskich, nowozelandzkich, wolnych Francuzów, Australijczyków,
Polaków i oczywiście Egipcjan. Kawiarnie i restauracje były przepełnione.
Najwspanialsze lody były w kawiarni u Groppiego i już nigdzie później nie
jadłem takich doskonałych lodów. Handel kwitł. Każdy zaopatrywał się w różnego rodzaju pamiątki, był przecież w legendarnym kraju faraonów. Robiono
wycieczki pod piramidy, do Luksoru i Karnaku. Zaczął rozwijać się wśród żołnierzy półlegalny handel złotem – tak zwanymi „kasztanami tj. złotymi funtami,
polegający na wykorzystaniu różnicy ceny złota w Egipcie i Italii. W Egipcie
złoto było bardzo tanie, kilkakrotnie tańsze niż we Włoszech i urlopowicze
z II Korpusu wykorzystywali tę różnicę cen, kupując złoto w Egipcie i sprzedając w Italii z zyskiem dla siebie.
Arabowie przyjaźnie odnosili się do Polaków, znacznie lepiej aniżeli do
Anglików i Francuzów. Anglików nie lubili, co później objawiło się licznymi
demonstracjami antyangielskimi, których byłem świadkiem. Wśród cudzoziemców panował w Egipcie język francuski i angielski, po polsku już nie można
było się porozumiewać tak jak w Palestynie. Polskiej szkoły nie było i postanowiłem zapisać się do amerykańskiego gimnazjum przy Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze. Szkoła dawała szansę opanowania dobrze języka angielskiego przydatnego w wypadku pozostania na emigracji, a z taką sytuacją należało się liczyć. Trochę znałem angielski jeszcze z Tel-Avivu i egzamin, wprawdzie z trudem, ale jakoś zdałem. Gorsze były początki w samej szkole. Okazało
się, że niewiele rozumiałem. Dwa tygodnie siedziałem jak na tureckim kazaniu.
Pomału zacząłem się wciągać i nawet dość szybko zacząłem robić postępy.
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Sprzyjał w nauce języka fakt, że byłem w klasie jedynym Polakiem i zmuszony
byłem cały czas rozmawiać i słuchać tylko po angielsku – zarówno na lekcjach
jak i na przerwach. Koniecznością było zatem szybkie opanowanie języka.
Amerykański system nauczania w owym czasie znacznie różnił się od naszego.
Kładziono większy nacisk na praktyczne opanowanie przedmiotu. Kształcono
w większym stopniu umiejętność samodzielnego myślenia i wnioskowania.
Często odbywały się dyskusje i należało wyrażać swoje opinie – bez narażania
się na kpiny ze strony prowadzącego lekcję, co niestety zdarzało się w naszych
szkołach. W nauce matematyki zwracano uwagę na tempo rozwiązywania zadań i szybkość rachunkową. Klasy były dostosowane do przedmiotów
i uczniowie w zależności od przedmiotu, przechodzili do odpowiednich sal.
Było to dla mnie pewną nowością. Również nowością był dla mnie brak ławek
w większości pomieszczeń, a klasy wyposażone były w krzesła z szerokimi
wmontowanymi pulpitami, na których można było pisać, gdy zaistniała potrzeba. Krzesła te można było dowolnie ustawiać. Zasadniczo nie pisało się w zeszycie, a tylko w skoroszycie, którego kartki można było wyjmować, w tzw.
„loose-leafie”. Duży nacisk położony był na wychowanie fizyczne. Na terenie
kampusu był kort tenisowy i dwa boiska do koszykówki. Biblioteka szkolna
oraz urządzenia sportowe, jak też część pomieszczeń lekcyjnych, były wspólne
z uniwersytetem amerykańskim w Kairze. Liczne były kółka zainteresowań.
System ocen był w zasadzie podobny do naszego. Wprowadzony był tylko stopień dodatkowy pomiędzy „dostatecznym”, a „niedostatecznymaaa” określany
jako „ledwo dostateczny”. Nowością natomiast było wprowadzenie przy stopniach tzw. lokaty – co prowadziło do pewnego rodzaju rywalizacji i konkurencji
między uczniami. Na zakończenie roku otrzymywało się lokatę ogólną.
Ze względu na międzynarodowy charakter uczelni i szkoły, gdzie występowały różne religie i przekonania, zarówno chrześcijaństwo jak też judaizm
i mahometanizm, wprowadzono lekcje etyki. Nie było żadnej dyskryminacji
religijnej, Zarówno kadra nauczycielska jak i uczniowie stanowili na wskroś
międzynarodowe towarzystwo. Mieliśmy w klasie prócz kilku rodowitych Arabów, Żydów egipskich, Ormian, Hindusa, Anglika, Amerykanina, Syryjczyka i
Albańczyka, Włocha i Greka. Dla przykładu podam kilka nazwisk z naszej klasy, zresztą bardzo charakterystyczne dla narodowości, które reprezentowali:
Tariq Kattab – Egipcjanin, Arab, Leon Seropian – Ormianin, Hracz Pehlevanian
– Ormianin, Harry Friedman – Żyd, Joe Mzrahi – Żyd, Alfred Lizbona – Żyd,
Evangelos Kalamitis – Grek, Robert Smith – Anglik, Edward Gangi – Syryjczyk, Rustem Kupi – Albańczyk i moja skromna osoba, której nazwiska ani
imienia nikt nie umiał wymówić.
Ja zaprzyjaźniłem się z Albańczykiem o nazwisku Rustem Kupi. Łączyły
nas zarówno problemy szkolne jak też jakaś wspólnota przeżyć. Był to młody
chłopak, który walczył w partyzantce wraz ze swym ojcem przeciw Włochom,
jednak gdy władzę przejęli w Albanii komuniści musiał uciekać i tak znalazł się
w Egipcie. Sądzę, że kolega mój wraz ze swoim ojcem, byli monarchistami
związanymi z albańskim królem Zogu, który w tym czasie też przebywał
w Egipcie. Często graliśmy w szachy i prowadziliśmy rozmowy o polityce. Był
to chłopak, z którym na te tematy można było prowadzić dyskusje. Gorzej było
z innymi kolegami, którzy nie wykazywali większego zainteresowania tą problematyką. Spotkałem się nawet z taką ignorancją ze strony jednego z moich
kolegów, który powiedział mi, że Polska jest wyspą na Bałtyku... Czułem się
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zatem w obowiązku uświadomienia kolegom, co to jest Polska i jakie są dzieje
Polaków. Musiałem w jakimś sensie reprezentować nasz kraj, chciałem wypaść
jak najlepiej. Czy mnie się to udało, trudno powiedzieć. W każdym razie zaprzyjaźniłem się z wieloma i mam o nich jak najlepsze wspomnienia, sądzę, że
i oni wspominają mnie mile. Po powrocie do kraju przez dłuższy czas korespondowałem z kilkoma z nich.
Tematem jednego z moich referatów w szkole było „Życie Tadeusza Kościuszki, bohatera obu narodów” – temat zainteresował wielu, a ja dostałem dobry
stopień. Wydawało mi się, że na mnie jako Polaka są zwrócone oczy nauczycieli
i kolegów i trzeba jakoś dobrze wypaść. Uczucie takie nie towarzyszyło mi ani
później, ani przedtem w naszych szkołach. Sądzę, że udało mi się – ukończyłem
drugi rok z drugą lokatą na 31 uczniów klasy. Z kolegami robiliśmy częste wycieczki. Zresztą wykorzystywałem każdy wolny czas, aby zwiedzić jak najwięcej.
Egipt, to przecież kolebka cywilizacji światowej. Piramidy egipskie w Gizeh
zwiedzałem kilkakrotnie. Specjalnie kupiłem sobie aparat fotograficzny – mój
pierwszy aparat, aby to wydarzenie utrwalić na kliszy. A wrażenie jest kolosalne.
Trudno opisać, bo oto człowiekowi wydaję się, że pięć tysięcy lat patrzy na niego,
a on czuje się taki maleńki. Piramidy swoją wielkością przytłaczają. Już z daleka
są widoczne na horyzoncie. Wraz z przybliżaniem się, potężnieją i potężnieją, by
całkowicie zawładnąć tobą, gdy staniesz u ich stóp.
W Gizeh znajdują się 3 słynne piramidy: Cheopsa, Chefrena i Mikerenosa
oraz sfinks. Na największą piramidę Cheopsa można było wejść z przewodnikiem
– ja usiłowałem wejść bez przewodnika, ale dotarłem zaledwie do połowy piramidy, w głowie mi się zakręciło i zawróciłem. W drodze na szczyt wspina się
człowiek skacząc z głazu na głaz, pomagając sobie rękami. A jest co pokonać,
bowiem wysokość Wielkiej Piramidy Cheopsa wynosi 146 m. Piramida Cheopsa
zbudowana jest z 2,3 miliona bloków kamiennych, każdy ważący około 2,5 tony.
Według zapisów dawnych budowano ją przez 20 lat, a pracowało przy niej 100
tysięcy niewolników. Piramidy w Gizeh są grobowcami władców starożytnego
Egiptu – faraonów i pochodzą z III tysiąclecia przed Chrystusem. U stóp piramid
znajduje się słynny sfinks, wyrzeźbiony w XXVII wieku przed Chrystusem.
W czasie bitwy Napoleona pod piramidami kula armatnia urwała mu nos. Mówiono, że zaskakuje przybysza swoją tajemniczością, ja jednak nie odniosłem
takiego wrażenia – może nie miałem odpowiedniego nastroju w tym czasie.
Niedaleko Gizeh znajduje się miejscowość Sakkara – miejsce pochówku
faraonów w piramidach schodkowych. Byłem tam na wycieczce, zorganizowanej przez polską wojskową komendę placu w Kairze. Uczestniczyło kilkunastu
żołnierzy. Ja byłem jedyny cywil w tym wojskowym towarzystwie. Wśród
uczestników wycieczki była kobieta – uczestniczka Powstania Warszawskiego.
Opowiadała o okropnościach przez jakie przeszli powstańcy, o kanałach, rozstrzeliwaniach, późniejszej niewoli. Jej relacja wywarła na wszystkich duże
wrażenie. Ja dopiero teraz mogłem usłyszeć przeżycia naocznego świadka
i uczestnika tych wydarzeń, o których się tyle słyszało jeszcze podczas naszego
pobytu w Palestynie. Później, pod wpływem tej relacji, narysowałem na zajęciach plastycznych w mojej szkole scenę z powstania warszawskiego. Praca
została pokazana na wystawie na zakończenie roku i wzbudziła spore zainteresowanie, a ja otrzymałem nagrodę.
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W czasie zwiedzania towarzyszyli nam miejscowi kupcy, oferujący
prawdziwe, albo fałszywe przedmioty rzekomo z okresu panowania faraonów
na tym terenie. Kupiłem kilka figurek, kilka skarabeuszów, groty do strzał rzekomo legionistów rzymskich oraz jeszcze parę drobiazgów. Zaraz po wojnie,
nie było jeszcze takiego ruchu turystycznego w Egipcie jak teraz i jest duże
prawdopodobieństwo, że przedmioty, które nabyłem w Sakkara są autentykami.
Podczas wycieczki zwiedzaliśmy też grobowce świętych byków, czczonych
przez starożytnych Egipcjan. Wycieczka była bardzo udana. Zrobiliśmy wiele zdjęć
pamiątkowych. Pobyt w Egipcie i zwiedzanie jego zabytków nauczył mnie, że
najlepszą pamiątką z miejsc zwiedzanych jest fotografia i odtąd gdziekolwiek się
wybierałem w latach następnych, towarzyszył mi aparat fotograficzny.
Mieszkając w Kairze, oczywiście odwiedziłem kilkakrotnie słynne muzeum egipskie. Znajduje się tu największy w świecie zbiór mumii i sarkofagów
egipskich oraz innych przedmiotów kultury materialnej starożytnego Egiptu.
Zgromadzono tu przedmioty i mumię z grobowca Tutenchamona, faraona
z XIV wieku przed Chrystusem, którego grobowiec, w pełni zachowany, odkryto w 1922 r. Przedmioty z tego grobowca przetransportowano do muzeum
i stanowią największą jego atrakcję. Sarkofagi wraz z maską faraona Tutenchamona, znajdują się w niewielkiej salce, przed którą stoi policjant i wpuszcza
do niej, ze względów bezpieczeństwa, tylko 3-4 osoby naraz. Ja byłem zupełnie
zszokowany przepychem i doskonałością złotych masek faraona. Mogę odtąd
powiedzieć, że spojrzałem w twarz Tutenchamona. Tego się nie zapomina.
Z figurą wojownika Tutenchamona zrobiłem sobie fotografię – zdjęcie zrobiłem
po kryjomu, gdyż w muzeum egipskim nie wolno było fotografować.
Mówiąc o Kairze nie można pominąć ogrodu zoologicznego, który
szczyci się największą w Afryce kolekcją zwierząt tropikalnych. Byłem tam
kilka razy, podziwiając wspaniałe zwierzęta południowe oraz sam ogród, pełny
egzotycznej roślinności. Po to, aby zwiedzić go w miarę porządnie, trzeba poświęcić co najmniej dwa dni. Jeden dzień starcza tylko na pobieżne zwiedzanie.
Z kolegami pływałem po Nilu wypożyczoną łodzią wiosłową. Były tam tego
rodzaju wypożyczalnie. Popularne były również wypożyczalnie rowerów –
nauczyłem się jeździć na rowerze i często korzystałem z wypożyczalni, by
zwiedzać miasto. Jeżdżenie na rowerze po Kairze nie należało do najbezpieczniejszych czynności, ze względu na swoiście beztroskie przestrzeganie przepisów drogowych przez Arabów – ale takie niebezpieczeństwo uświadomiłem
sobie znacznie później, jak wydoroślałem. Często korzystaliśmy z ujeżdżalni
wrotek. Była to jedna z form rekreacji na wolnym powietrzu. W takt melodii
płynącej z głośnika towarzystwo kręciło się, bawiło, zawierało znajomości.
Bawiono się tak jak dawniej w Polsce na lodowiskach – jaka szkoda, że dziś
tego typu rozrywki u nas są zarzucone i niepopularne.
W lecie 1946 roku wyjechałem z ojcem na wakacje do obozu wojskowego
dla urlopowiczów, znajdującego się w rejonie Kanału Sueskiego, w pobliżu Ismaili. Obóz składający się z kilkunastu namiotów położony był nad Wielkim Jeziorem Gorzkim, przez które przechodzi Kanał Sueski. Bywały wypadki, jak opowiadano, zapuszczania się tu rekinów z Morza Czerwonego. Ja zaprzyjaźniłem
się z kilkoma żołnierzami. Pływaliśmy po jeziorze na łódce niezatapialnej, tak
zwanym „pływaku”. Razu pewnego z jednym ze znajomych, wyruszyliśmy na
przeciwległy brzeg jeziora. Wtem przed naszym pływakiem wynurzyła się potęż-
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na głowa nieznanej nam ryby. Co gorsze ryba fuknęła i zaczęła podejrzanie zbliżać się do naszej łodzi – myśleliśmy, że to rekin. Byliśmy przerażeni. Wyciągnęliśmy łódź na brzeg i spory kawałek przenieśliśmy ją na plecach ledwo zipiąc.
W najwęższym miejscu przepłynęliśmy na drugi brzeg do naszego obozu. Sporo
było śmiechu, jak opowiedzieliśmy całą historię, bowiem nie mógł być to rekin,
a tylko delfin, który oddychał powietrzem i nas ofukał. Delfin nie mógł nam zagrażać. Strach ma wielkie oczy. W nocy chodziliśmy na połów krabów. Kraby
wabiliśmy na zepsute mięso i na światło latarki, a następnie łapaliśmy siatką
i wyciągaliśmy na brzeg. W ciągu dwóch godzin można było złapać 20-30 krabów. Mięso kraba jest delikatne i smaczne. Ja na początku, nie wiedząc jak się
gotuje kraby, wsadzałem do dużej puszki cały połów, zalewałem zimną wodą
i stawiałem na ogniu. Powoli kraby gotowały się w nieopisanych mękach – ja zaś
stawałem się potwornym mordercą. Dopiero później dowiedziałem się, że kraby
gotuję się, wrzucając je na kipiącą wodę, co powoduje ich natychmiastową śmierć
i nie skazuje na długotrwałe męki. Mea culpa.
Będąc w Egipcie nie mogę odżałować faktu, że nie byłem w Luksorze
i Karnaku. Wszystko wydarzyło się za sprawą mojego umiłowania zwierząt. Otóż
w dniach, kiedy miał być wyjazd do Luksoru i Karnaku miałem poddać się leczeniu przeciw wściekliźnie. A było to tak. W polskiej komendzie placu w Kairze
był piękny pies, chyba wilczur, z którym się często bawiłem. Zwierzęta towarzyszyły nam – uchodźcom i żołnierzom wszędzie gdzie los nas rzucił, przypominając kraj. Pies ów pewnego dnia zachorował na wściekliznę i wszyscy ktokolwiek
miał z nim kontakt, musieli poddać się bolesnym zastrzykom w brzuch. Chodziłem z kilkoma żołnierzami do egipskiego ośrodka Pasteura, gdzie leczono nas. Do
dziś nie wiem, czy branie zastrzyków było konieczne, gdyż nie byłem przez psa
pokąsany. Lekarze jednak byli bezwzględni i wycieczkę do Luksoru diabli wzięli.
Później już nie nadarzyła się okazja, aby tam pojechać.
Dwukrotnie byłem w Szpitalu Wojennym Nr 8, który obsługiwała w ramach
służby w PCK moja matka – raz towarzysząc jej w pracy, drugi raz na obserwacji
lekarskiej. Na obserwacji byłem w związku z pozostałościami po malarii, którą
przebyłem w Palestynie. Miałem lekką anemię. Badanie trwało około tygodnia.
Szpital mieścił się niedaleko Kanału Sueskiego w miejscowości El Kantara. Sale
szpitalne znajdowały się w barakach, personel lekarski i pomocniczy był polski.
Leżeli tu chorzy i ranni żołnierze polscy z Włoch i Środkowego Wschodu. Było
kilku żołnierzy Ślązaków i Poznaniaków siłą wcielonych do Wermachtu, którzy
przy nadającej się okazji przeszli na stronę sprzymierzonych i później znaleźli się w
II Korpusie Polskim we Włoszech. Byli to ci, o których gen. Anders mówił, że
rezerwy ludzkie II Korpusu Polskiego znajdują się przed tymże Korpusem, a nie za
nim, jak w innych armiach. Podczas drugiego pobytu w El Kantarze wykorzystałem
bliskość Kanału Sueskiego i korzystałem z kąpieli. Była tu polska plaża, z której
korzystaliśmy. Ja przepłynąłem kanał wszerz, tam i z powrotem, podziwiając olbrzymie statki i okręty, które płynęły tą drogą wodną.
Czas jednak płynął nieubłaganie. Nastał rok 1947. Jednostki polskie na
Środkowym Wschodzie zaczęły pomału się kurczyć. Część ewakuowano do
Anglii, inne jednostki uległy przegrupowaniu. Ojciec został przeniesiony do
Kairu i zajął się porządkowaniem archiwum w komendzie placu. Komenda
placu przygotowywała się do likwidacji i wyjazdu do Anglii. Pracując w archi-
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wum zdeponował jeden nasz worek, w którym znalazły się moje komplety „Parad”, drobne pamiątki ze Środkowego Wschodu, jak skarabeusze, stare monety
i jeszcze kilka drobiazgów. Mieliśmy wszyscy jechać do Anglii i liczyliśmy, że
depozyt w Anglii odbierzemy. Sytuacja Polaków stawała się coraz bardziej
niepewna. Nadzieje na powrót armii do Polski nikły. Wieści z Polski dochodziły niedobre. Z drugiej strony z Anglii wiadomości o niechętnym przyjmowaniu
tam Polaków. Były protesty Brytyjskich Związków Zawodowych – obawiali
się, że Polacy będą konkurencyjni na rynku pracy. Zasługi Polaków w Bitwie
o Anglię u wielu poszły w niepamięć. Nasuwa się smutna refleksja: „Murzyn
zrobił swoje, Murzyn może odejść”. Jako wojsko i rodzina wojskowa mogliśmy
jechać do Anglii na dalszą poniewierkę, ale czy przy takim stosunku Anglików
należało to robić. Byliśmy w ciągłym stresie i rozterce. Toczyły się nieustanne
Polaków wieczorne rozmowy. Uczestniczyli w nich nasi znajomi: adwokat Stanisław Sas, Cieszyńscy, por. Patyczek, por. Janicki, mjr Hebrowski i inni, których nie pamiętam. Ja z matką byliśmy przeciwni powrotowi do Polski, znaliśmy aż za dobrze Rosjan, ojciec wahał się – nie był przecież z nami na Syberii.
Przewidując rychły wyjazd z Egiptu, po ukończeniu II roku w szkole
amerykańskiej, pożegnałem się z kolegami. Uroczystość zakończenia roku
szkolnego odbywała się zawsze bardzo okazale. Była akademia, ukazała się
honorowa lista uczniów, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, ja też znalazłem się na tej liście, rozdano nagrody. Przewidywania moje sprawdziły się –
nie wróciłem już do tej szkoły. Należało podjąć decyzję dokąd jechać. Decyzja
powrotu do Polski była bardzo ryzykowna. Z Polski dochodziły wieści o szykanach rodzin mających kogokolwiek za granicą, o aresztowaniach powracających
do kraju. Żołnierze bali się nawet korespondować z rodzinami w kraju. Prosili
moją matkę, aby ich rodziny z Polski pisały na nasz kairski adres, obawiali się
ujawnić, iż są w wojsku polskim za granicą. Matka spełniała te życzenia. Toteż
wiele listów przychodziło na nasz adres i matka przekazywała je dalej do właściwych adresatów. Nasze obawy powrotu rozwiał w pewnym stopniu fakt, że
z Anglii do Polski powrócił były premier Stanisław Mikołajczyk. Dowiedzieliśmy się również, że do kraju powróciło kilku generałów, w tym były dowódca
ojca w Tarnopolu gen. Gustaw Paszkiewicz oraz szef służby sanitarnej II Korpusu gen. Szarecki. Nadto z internowania w Szwajcarii powrócił gen. PrugarKetling były dowódca II Dywizji Strzelców Pieszych we Francji. Wraz z nim
wrócili niektórzy internowani, w tym brat matki Tadeusz Taras – ten który wraz
z ojcem w 1939 r. udał się do Francji. Jego powrót w zasadzie, przesądził o naszym powrocie do kraju. W liście do nas namawiał nas do przyjazdu do polski
i włączenia się w odbudowę. Trzeba pamiętać, że z nami była jego matka, która
po 7 letniej rozłące chciała zobaczyć swego jedynego syna. Nadto, ojciec jako
prawnik mógł egzystować w zawodzie tylko w Polsce. Będąc inwalidą wojennym, nie nadawał się do pracy fizycznej, a Anglicy oferowali głównie tego rodzaju prace. Mógł być w najlepszym wypadku postrzygaczem owiec lub stróżem
nocnym – ale i te prace były ponad jego siły. Wszystkie te czynniki zadecydowały, po wielogodzinnych wahaniach i awanturach w rodzinie, o naszym powrocie
do Polski. Ważka decyzja została podjęta, chęć naszego powrotu została zgłoszona odpowiednim władzom. Skierowano nas do obozu ewakuacyjnego znajdującego się w rejonie Suezu. Zanim to nastąpiło „wysłuchaliśmy” wiele cierpkich
uwag od naszych znajomych, którzy zdecydowali się na długotrwałą emigrację.
Niestety większość naszych znajomych nie doczekała się powrotu do wolnej,
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obecnie już, Polski – zmarli na obczyźnie. Pożegnanie było smutne, milczące,
albo w ogóle go nie było. Wojskowych zdemobilizowano i mieliśmy wracać jako
uchodźcy cywilni. Było to przykre, zwłaszcza dla ojca, który od młodości był
w wojsku i wszystko co osiągnął – osiągnął będąc w wojsku.
W Aleksandrii zaokrętowano nas na statek panamski pod nazwą „Patris”,
załogą grecką i rozpoczęła się powrotna droga do kraju. Żegnałem Egipt z sentymentem. Spotkałem tu ludzi różnych ras i religii, zaprzyjaźniłem się z wieloma, nauczyłem się tolerancji i poszanowania innych. Wszelki fanatyzm stał się
mi obcy. Statek, którym płynęliśmy był starą, wysłużoną, niewielką łajbą. Najpierw popłynęliśmy do Hajfy, by zaokrętować jeszcze jedną partię uchodźców.
W Hajfie wsiadł na statek cyrkowiec z dużymi skrzyniami pełnymi rekwizytów.
Miał zamiar otworzyć w Polsce własny cyrk. Władze ludowe w Polsce zwerbowały go obiecując, iż będzie mógł prowadzić prywatny cyrk – obiecywano
mu „złote góry”. Jechał do Polski pełen nadziei, że spełnią się jego oczekiwania
i marzenia całego życia. Smutny dla mnie był to widok, gdy kilka lat później,
widziałem go przygnębionego, występuj////ącego w państwowym cyrku, wśród
innych cyrkowców. Takich jak on zawiedzionych miało być jeszcze wielu.
Dalsza droga wiodła wzdłuż wybrzeży greckich, pomiędzy Sycylią a Italią do
Genui. Podróż trwała 8 dni. Morze było raz niespokojne, to znów fale się uspokajały,
wschodziło słońce i mogliśmy obserwować latające ryby, uciekające przed naszym
statkiem. Europa powitała nas deszczem i chłodem. Z Genui skierowano nas do
Rzymu, gdzie kompletował się skład kolejowy, którym mieliśmy podążać dalej do
kraju. W Rzymie oczekiwaliśmy około tygodnia na stacji Roma Prenestina na skompletowanie pełnego transportu. Włosi uznali, że jedziemy tranzytem i w związku
z tym nie powinniśmy opuszczać stacji Roma Prenestina. Nie dosyć na tym, przysłali
kilkunastu policjantów, którzy mieli nas pilnować, abyśmy się nie oddalali ze stacji.
Wyglądało na to, iż uznali nas za komunistów, skoro zdecydowaliśmy się na powrót
do Polski. Co za ironia losu. Ale jak to, być w Rzymie i nie widzieć Papieża. Postanowiliśmy, że mimo zakazu udamy się do centrum Rzymu. Pierwsza moja próba nie
powiodła się – złapali. Druga też. Policjant, który mnie złapał, powiedział, że jeżeli
mnie jeszcze raz złapie, to przykuje kajdankami do wagonu. Jego zamysł się nie powiódł – jeszcze czterokrotnie byłem w Rzymie i nie udało się mnie złapać. Byłem
oczywiście w Watykanie. Podziwiałem z tarasu bazyliki Św. Piotra potężne figury
świętych, z kopuły bazyliki oglądałem sławne kompozycje ogrodów watykańskich.
Podziwiałem Forum Romanum i Koloseum, gdzie torturowano pierwszych chrześcijan. Z dala, bo już czasu nie było, podziwiałem monumentalną bryłę zamku Anioła.
Niestety Papieża nie widziałem, był podobno w tym czasie na urlopie. Pierwszy raz,
udając robotników idących do pracy przeszedłem wraz z ojcem przez kordon policji.
Drugi raz, byłem już przewodnikiem po Rzymie mojej matki. Prócz tego, zwiedzałem jeszcze dwa razy indywidualnie zabytki Rzymu.
Po sześciu dniach skompletowano w końcu transport do Polski. Miałem
łzy w oczach, gdy po 7 latach zobaczyłem prawdziwego polskiego kolejarza
w rogatywce z orzełkiem. Transport składał się z wojskowych wagonów sanitarnych z łóżkami piętrowymi, oznakowany był czerwonym krzyżem. Obsługa
pociągu była polska; zarówno kierownik pociągu jak i siostry PCK z obsługi.
Ruszyliśmy przez Niemcy, Czechosłowację do Polski. Jeszcze raz w Niemczech naszły nas zwątpienia, czy dobrze robimy wracając do kraju – było to
poważne ryzyko. Jechaliśmy z duszą na ramieniu.
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Granicę czechosłowacko-polską przekroczyliśmy w początkach października 1947 r. w Dziedzicach. Ku naszemu przerażeniu zamiast powitania na
ziemi ojczystej, zaczęło się przesłuchiwanie przez UB. Jednego z pierwszych
wezwano mojego ojca. Przesłuchanie trwało bardzo długo, my zaś czekaliśmy
w niepokoju na wynik. Po półtorej godzinie ojciec wyszedł zdenerwowany, ale
uśmiechnięty. Okazało się, że przesłuchujący koniecznie chcieli wmówić ojcu,
iż nazywa się Kazimierz – mieli widocznie na owego Kazimierza tzw. „hak”
i chcieli go aresztować. Wmawiali, że ojciec albo jest tym Kazimierzem i tylko
zmienił imię na Mikołaj, albo jest jego kuzynem i powinien wszystko o Kazimierzu wiedzieć. Nie pomagały twierdzenia, że owego Kazimierza w życiu nie
spotkał. Męczyli go ze wszystkich stron, zadając podchwytliwe pytania.
W końcu ojciec uderzając się w głowę wykrzyknął: „znam Kazimierza”.
UBowcy zamienili się w słuch – „to był mój ojciec, ale zmarł zanim ja się urodziłem”. Widząc, że ojciec robi z nich „balona” – zawsze był ryzykantem,
zwolnili go. Nas już nie przesłuchiwali.
Na przywitanie do Dziedzic przyjechał brat matki Tadeusz. Zaopiekował
się nami, zabierając nas do Legnicy, gdzie w tym czasie mieszkał. Do Legnicy
udało się powrócić z Kazachstanu również naszym kuzynom. Wymizerowani
powitali nas na stacji kolejowej w Legnicy. To cud – jeszcze żyliśmy – po tylu
przejściach, znów spotkaliśmy się. Było sporo łez radości. Czasowo zamieszkaliśmy w Legnicy. Pomału trzeba było rozejrzeć się za pracą i szkołą. Ojciec
chcąc zorientować się w sytuacji udał się do Warszawy i zgłosił się do swojego
byłego dowódcy z Tarnopola gen. Gustawa Paszkiewicza. Paszkiewicz zwrócił
uwagę, że w wojsku polskim dzieją się złe rzeczy i poradził ojcu, aby przejść
o ile jest to możliwe, do cywila. Tak też ojciec postąpił przenosząc się do adwokatury. Przejście do cywila prawdopodobnie uratowało ojcu życie, gdyż
wszyscy wiemy co później nastąpiło z oficerami, którzy powrócili do kraju
i pozostali w wojsku. Znany jest proces gen. Tatara i Kirchmajera oraz wielu
innych, o których nawet nie wiemy. Wielu oficerów skazano na długoletnie
więzienie lub rozstrzelanie. As polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii płk
Skalski został skazany na karę śmierci za rzekome szpiegostwo – na szczęście
wyroku nie wykonano. Wprawdzie później kilkakrotnie ojca wzywano na przesłuchanie, ale na tym się skończyło. Za każdym razem przeżywaliśmy z matką
katusze, czy aby na pewno zostanie zwolniony. Przeklinaliśmy wtedy dzień,
w którym zdecydowaliśmy się na powrót do kraju. Znów pojawił się strach.
Ja chciałem się dalej uczyć. Zgłosiłem się do gimnazjum w Legnicy. I tu
nastąpił poważny kłopot. Nie chciano mnie przyjąć, argumentując, że muszę
mieć zezwolenie z ministerstwa oświaty uznające moje amerykańskie gimnazjum za równorzędne z polskim. Na razie przyjęto mnie jako wolnego słuchacza
do szóstej klasy gimnazjum im. Henryka Pobożnego w Legnicy. W międzyczasie ministerstwo rozpatrywało moją sprawę. Po kilku tygodniach przyszła odpowiedź akceptująca, z jednym zastrzeżeniem, że muszę zdać egzamin z języka
polskiego. Na szczęście brałem udział w kilku klasówkach z języka polskiego
z pozytywnym wynikiem i specjalnego egzaminu nie trzeba było robić. Dyrektorem gimnazjum był Podoba, człowiek bardzo ostrożny i koniecznie chciał
mieć podkładkę z ministerstwa. Teraz mógł być już spokojny – a ja mogłem
podjąć normalną naukę. Początki w Polsce były trudne. Wróciliśmy pod koniec
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1947 r., kiedy już wszystkie mieszkania w Legnicy były zajęte przez repatriantów zza Buga, ocalałych Sybiraków i przesiedleńców – górników z Francji oraz
nielicznych uchodźców z Zachodu i innych terenów. Po kilku miesiącach zamieszkiwania u krewnych otrzymaliśmy w końcu mieszkanie w poniemieckich
robotniczych budynkach szeregowych przy ul. Kasprowicza 33.

*
Kazimierz Grenczak – Ze Lwowa do Gliwic
przez Kazachstan
1 września 1939 r.
Mieszkaliśmy we Lwowie w dzielnicy Nowe Zniesienie, przy ulicy Jasińskiego. Przed oknami, nieopodal na wprost, na zachód sterczał komin słynnej
wytwórni wódek Baczewskiego. Istnieje on do dziś. Od niego w lewo Dworzec
Podzamcze, Wysoczyzna Wysokiego Zamku z Kopcem Unii Lubelskiej, Góra
Piaskowa i grzbiet Kajzerwaldu, którego stoki były terenem moich zabaw i
rodzinnych pikników. Od Dworca Podzamcze biegła główna linia kolejowa na
Wschód. Między torami a wzniesieniami leżała wąska dzielnica Stare Zniesienie, na zachodnim krańcu której był Zakład Przyrodoleczniczy Kisielki i duża
Państwowa Wytwórnia Spirytusu, zwana tu „Monopol”, funkcjonująca do dziś.
W prawo od komina Baczewskiego leżała dzielnica Zamarstynów, za nią obniżenie z rzeką Pełtwią, a na horyzoncie wieś Zboiska, na wzniesieniach. Od Baczewskiego do Zboisk biegła prościutka ulica Żółkiewska, przy której była rafineria, rzeźnia miejska i zajezdnia tramwajowa.
Piątek 1 września wstał we Lwowie piękny, słoneczny. Od świtu z radia
wiedzieliśmy, że jest wojna. Że jest tuż-tuż wiedzieliśmy już w końcu sierpnia.
Ojciec, przodownik policji, był w stanie pogotowia. Do domu ledwo zaglądał,
choć jego IX. Komisariat był bardzo blisko, przy ulicy Żółkiewskiej. W domu
byliśmy – ja, mama, babcia i służąca Walerka, Ukrainka, zarazem moja niania.
Mieliśmy w pogotowiu maski gazowe dobrane na miarę, a szyby w oknach
zalepione paskami papieru na krzyż, zgodnie z instrukcją wojenną. Pierwszego
września miałem iść do szkoły, do drugiej klasy, a drugiego września przypadały moje ósme urodziny.
Z radia szły niezrozumiałe komunikaty i te niepokojące: „Uwaga, uwaga!
Nadchodzi!”. Po jednym z nich zawyły syreny. Wstrząśnięci, ale i zaintrygowani, wyszliśmy na balkon, ale nic się nie działo. Za rogiem, na ulicy Nowozniesieńskiej, przed torami, był plac, na który w piątki zjeżdżali chłopi furmankami
z kierunku Zboisk. Słychać było stamtąd słaby gwar, a więc targ odbywał się.
Nagle nastąpił silny huk i nad placem targowym wytrysnął snop wybuchu. Zza
rogu, w naszą ulicę, zaczęli wbiegać oszołomieni ludzie. Zbiegliśmy do bramy.
Wpadł właśnie do niej przerażony, rozdygotany chłop. Miał stopę we krwi. Z
buta w pięcie wystawał mu ułamek żelaza. Nie tkwił głęboko, bo zapiętek buta
był twardy. Mieszkańcy domu rannego opatrzyli po wyjęciu odłamka i dali mu
szczotkę na kiju pod ramię, na której pokulał on dalej.
I tak, już wtedy, pierwszego września, zobaczyłem pierwszą krew wojny
i poczułem swąd świeżego odłamka bomby.
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Oblężenie Lwowa
Niemcy zaatakowali Lwów od Zachodu około 12 września. Miasto
ostrzeliwali i bombardowali, ale tu, na wschodzie, za Wysokim Zamkiem, było
mało wybuchów. Tylko biła artyleria gdzieś z Wysokiego Zamku i trzeszczał
karabin maszynowy przeciwlotniczy z widocznego elewatora przy Dworcu
Podzamcze. Od ojca wiedzieliśmy, że Niemcy przez Górę Stracenia i Hołosko
przebijają się na północ na Zboiska, by Lwów okrążyć. O walkach świadczyły
wybuchy, dymy i pożary na zachodzie miasta.
Sądny dzień na Zniesieniu nastąpił około 14 września. Byliśmy przy
oknach, gdy nad Zamkiem, przy zachodzącym słońcu zabłysła sylwetka samolotu, tuż po syrenach odwołujących alarm lotniczy. Rozległ się wybuch potężny, płomienie buchnęły u podnóża Zamku, podmuch sięgnął naszych okien.
Wybuch nastąpił i trwał w wielokrotnych powtórzeniach. Trzaskało jakby walec
drogowy rozjeżdżał duże butle szklane. Łuna przesłoniła Zamek i legła poświatą na całą dzielnicę. Na ulicach powstała panika. Ludzie z tobołami uciekali na
Północ, w kierunku Zboisk. Krzyczeli – „Pali się Baczewski!”
Tuż zaraz wpadł ojciec – „Zbombardowali „Monopol”. Tam są ogromne
zbiorniki. Nie da się przewidzieć, co jeszcze się zdarzy. Niedaleko rafineria,
Niemcy atakują Zboiska, a tylko tamtędy można wyjść ze Lwowa w stronę
naszych wojsk. Natychmiast uciekajcie do Zboisk, tam jakoś dam wam dalsze
instrukcje!”
Babcia, zawzięta i uparta jak bohaterki westernów, zaparła się, że zostaje
w domu. Mama, ja i Walerka w ciągu nocy, oświetlani łuną z „Monopolu”,
dotarliśmy do pierwszej z brzegu chaty w Zboiskach.
Noc przesiedzieliśmy z gospodarzami, między workami zboża. Rano ze
wzgórza widzieliśmy samoloty nad Lwowem, wybuchy i dymy pożarów. Samolot przelatujący nad nami wpędził nas w kapustę na polu. Obok chaty przegoniła konna bateria polska, a zaraz potem z powrotem. Wyglądało to panicznie.
Naraz wpadł ojciec na koniu. Był w konnym policyjnym szwadronie, jako były
kawalerzysta – „Natychmiast uciekać dalej. Zaraz tu będą Niemcy!” Właściwie
to zdecydowała tu służąca Walerka – „Idziemy do mojej wsi Wychopnie, tam
na bagnach nawet diabeł nas nie znajdzie.” Ojciec kiwnął na zgodę i pognał do
Lwowa. Ufaliśmy, że zdąży przed atakiem.
Ze Zboisk wyszliśmy na Wschód do szosy na Żółtańce, ale przed wejściem na nią czekaliśmy w lesie do nocy, bo w dzień szosy były bombardowane. W nocy około 20 kilometrów szliśmy w nieustającym potoku uchodźców –
pieszych, furmanek i samochodów. Do Wychopni dotarliśmy o mglistym świcie, do chaty domu rodziny Walerki, gdzie przebywaliśmy w ukryciu przed
sąsiadami.
Po paru dniach usłyszeliśmy zgrzytliwy hałas od strony północnej. –
„Tam jest szosa” – powiedziała Walerka. Pomimo jej obaw poszliśmy leśnym
duktem zobaczyć, co tam tak głośno zgrzytało. Doszliśmy do szosy, gdy właśnie spoza zakrętu silnie zagruchotało i wyłoniły się czołgi. Gdy podjechały,
zobaczyliśmy na nich czarne krzyże. W więc Niemcy! Co jednak dziwne, na
czołgach było wielu cywilów z tobołami i walizkami. – „Widzi Pani! Gadałam
Pani, że ludzie bałakali, że Niemcy biorą na czołgi Polaków, aby do nich nie
strelaty!” – wytknęła Walerka, że jej obawy, aby tu przyjść były zasadne.
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Był to jedyny moment, kiedy widziałem z bliska Niemców i to nie tylko
tych okrążających Lwów, ale i tych, którzy z okolic Lwowa uciekali na czołgach, bo to był właśnie 17 lub 18 września, kiedy Niemcy wycofywali się z
terenów przeznaczonych Sowietom i przy okazji ewakuowali mieszkańców
niemieckich kolonii w tym terenie. Może tak właśnie zrodziły się opowieści o
Niemcach używających Polaków jako żywe tarcze? Badając te czasy z map i
dokumentów stwierdziłem, że w tamtym terenie były faktycznie całe niemieckie
kolonie, których mieszkańcy mogli chcieć uniknąć sowieckiego władania prącego w tych dniach od wschodu. Stwierdziłem też na podstawie dokumentów
wojennych, że tuż po naszej ucieczce ze Zboisk, po kilku godzinach teren ten
został zajęty przez Niemców, co odcięło obronę Lwowa od wojsk polskich idących z północy na odsiecz.
Lwów zniewolony
W uroczyskach wsi Wychopnie czas stał. Nie było wieści ze świata. Jednak Walerka po kilku dniach dowiedziała się od chłopów – „Wojna se zawerszyła! Wo Lwiwi Moskali! Doroha do Lwiwa je Wilna!”
Wynajętą furmanką wracaliśmy zdruzgotani psychicznie. Za Zboiskami
most nad Pełtwią był rozbity. Przy drodze, po prawej obok nasypu, sterczały
chyba trzy wraki pojazdów pancernych, porzuconych w nieładzie. Zauważyłem
na nich czerwone gwiazdy, tak to mam w pamięci. Popatrzyłem na widoczny
stąd grzbiet Kajzerwaldu, na którym jak sądziłem była polska artyleria i pomyślałem – „Ale stamtąd hepneli Moskali!” Incydentu takiego nie znalazłem we
współczesnych publikacjach o obronie Lwowa, ale jest w nich wzmianka, że
Sowieci wchodzili do Lwowa również z tego kierunku.
Pełtew przejechaliśmy prowizorycznym pomostem po lewej od ruiny
mostu. W domu Babcia powiedziała, że ojciec nie oddał się do niewoli, poszedł
w ukrycie, w konspirację. Uniknął masakry policjantów w Miednoje. Nasz dom
czynszowy nie ucierpiał. Koło domu, gdzie mieszkaliśmy, były dwa wybuchy.
Jeden od ulicy, narzucił ziemi do mieszkania, drugi w podwórzu. Ten trafił w
dawne szambo, rozbryzgując je na całą ścianę domu. Lokatorzy schronieni w
piwnicach poczuli smród i wpadli w panikę – „Ludzie! Gaz!”. Że to nie gaz,
odkryli szybko, ale ciężki smród pozostał na długo.
Moja matka uznała, że niezależnie od sytuacji szkoła jest konieczna. Poszedłem do szkoły, nie pamiętam, do której klasy, bo Sowieci zmienili system.
Na pierwszej lekcji zaprowadzono nas do kina „Wanda”, które przylegało do
naszej szkoły. Zobaczyłem na ekranie, że Tadeusz Kościuszko i kosynierzy
zostali wręcz rozdeptani przez wojsko carskie. Zgłupiałem. Do dziś nie wiem,
co to był za film sowiecki. Więcej do szkoły nie poszedłem. Atmosfera tam
była ponura, pod presją Ukraińców i Żydów.
Zima była ciężka, wyjątkowo mroźna. Lokatorzy nie płacili nam czynszu.
Właściwie dom utrzymywała służąca Walerka, sprzedając na targu i po wsiach
ubrania i sprzęty domowe, lub zamieniając to na żywność. Ojciec w ciągu zimy
wpadł do nas ledwo dwa razy z narażeniem życia. Było pewne, że jesteśmy
obserwowani. Nie mówił nam, gdzie się ukrywa. Raz przechodząc przez Kajzerwald wpadł na Ukraińca nożownika. Na szczęście stracił tylko zegarek, po
którym zostało mu nacięcie na ręce.
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W lutym poszła wieść, ze Sowieci wywożą Polaków na Sybir, ale tu, we
Lwowie, nic takiego się nie działo. Na początku kwietnia przemknął się do nas
ojciec i podał, że na pewno niedługo będą wywozić ze Lwowa. Trzeba uciekać!
O zmroku ojciec przeprowadził mamę i mnie peryferiami wokół Zamartynowa,
nad kanałem Pełtwi, do swojego bratanka na ulicę Kleparowską. Bratanek był
specjalistą w pobliskiej Gazowni Miejskiej, był potrzebny Sowietom, miejsce
wydawało się bezpieczne. Jego żona była moją matką chrzestną. Po kilku
dniach, gdy nadal nic się nie działo, rodzina uznała, że trzeba uciekać ze Lwowa, może do Kołomyji, do rodziny mojej mamy. By wyprawić się na dłużej
trzeba było zabrać z naszego mieszkania więcej rzeczy. Pospolicie ubrani, mama i ja, przeszliśmy przez miasto bez przeszkód. W domu spakowaliśmy dwie
skrzynki i walizę. Zajęło to jednak czas do zmierzchu. Wyruszać z bagażami w
nocy wydawało się niebezpiecznie, lepiej jutro rano. Położyliśmy się spać. Była
to noc z 12 na 13 kwietnia.
Zostałem obudzony o północy. W domu rozpacz, żołnierze z karabinami,
oficer, dwaj cywile, jeden z opaską na rękawie – „Ubierać się! Pakować! Jedziecie daleko! Brać ciepłe ubrania!” – padały rozkazy i rady. Byłem półprzytomny, gdy ubierała mnie babcia. Walerka klęczała przed oficerem – „Ne berytie starszu paniu! Berytie mene, ja kak rodina, mały pan moj wospitannik!” Ale
oficer wykonywał rozkaz, na liście miał mamę, babcię i mnie. Pytał o ojca, ale
usłyszał, że my ojca nie widzieliśmy od czasu jak poszedł na wojnę.
W domu została Walerka, a my zapakowani na ciężarówkę, zawiezieni na
Dworzec Podzamcze, zostaliśmy wepchnięci do towarowego wagonu. Budził
się dzień trzynastego kwietnia.
Jasyr na Sybir
W ciągu dnia eszelon był dopychany przywożonymi zesłańcami. Ja miałem miejsce na górnej lewej półce przy zakratowanym oknie. Ze Lwowa wyjechaliśmy w nocy, w niewiadome. Warunki w czasie jazdy są znane z licznych
publikowanych relacji. Wagony zamknięte, tłok, smród z drewnianej rury jako
ustępu. Rozpaczliwe rozmowy, żałosne śpiewy. Co parę dni dwie osoby wypuszczano po wodę i chleb. Raz, tak pamiętam, po zupę-sałamachę. Kto nie
miał żywności głodował, trochę wspomagany przez tych, co mieli. Zdarzały się
krzyki, strzelanie, prawdopodobnie próba ucieczki. W sąsiednim wagonie
wrzeszczał jakiś chłopiec. Ludzie wołali o pomoc, ale jej nie było. Miał na imię
Maniek, poznałem go już na miejscu zesłania. Miał zapalenie uszu, stracił
słuch.
Przez okno widziałem kraj, przez który wlókł się eszelon. Zapamiętałem
ośnieżone stoki Uralu w wąwozach, którymi wspinał się. Za Uralem nadzór
konwoju zelżał, tajga syberyjska już nie kusiła do ucieczek. W Nowosybirsku
pociąg skręcił na południe. A więc jechaliśmy do Kazachstanu. Na jednej stacji
okazało się potem, że to był Semipałatyńsk, odczepiono nasz i sąsiedni wagon.
Reszta pojechała na most, którego potężne łuki były trochę widoczne. Potem
dowiedzieliśmy się, że jesteśmy przy moście na Irtyszu, jedynym przez tę potężną rzekę na przestrzeni setek kilometrów, a kolej idąca przez niego to jedyna
trasa we wschodnim Kazachstanie, słynna Turkiestano-Sibirskaja Żeleznaja
Doroga „Turksib”.
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Sześć lat nad Irtyszem
Wagony otwarto, a konwojenci odeszli. Staliśmy tak przez resztę dnia i
noc na torze leżącym na nasypie koło stacji, która jak wiele radzieckich była
poza miastem. Stąd Semipałatyńsk wydawał się ogromną wsią z drewnianymi
domkami i lepiankami. Później mogłem stwierdzić, że w środku miasta są brukowane ulice i większe murowane budynki.
Z rana przyjechały ciężarówki. Nie wszyscy do nich zmieścili się. Zostaliśmy my, bardzo starsza pani Potocka, do której w wagonie mówiono „Hrabino”, a ona nie oponowała oraz jeszcze jedna rodzina. Dopiero na drugi dzień i
nas zabrała ciężarówka. Kilkanaście kilometrów na północ od miasta, na obniżeniu terenu przy Irtyszu była cegielnia. Wyładowano nas na placyku obok
polowego magazynu cegieł ustawionych w filarki. Na wprost stał barak z glinianych bloków, jak się okazało zapełniony już wcześniej przywiezionymi zesłańcami. Dla nas już nie było miejsca. Był piękny, słoneczny wtorek 31 kwietnia. Jutro wypadało wielkie radzieckie święto 1 Maja.
Z prawej od nas widniała stajnia, lekka drewniano-ceglana szopa z wrotami. Zawiadowca cegielni kazał wyprowadzić konie, trochę posprzątać i tam
nas ulokował. Na ceglanej posadzce przesiąkniętej uryną, bez żadnych sprzętów. Zesłańcom oznajmiono, że muszą pracować, żeby zarobić pieniądze, a za
to kupować jedzenie w kiosku, jak coś do niego dowiozą.
Już w pierwszą noc okazało się, że my w stajni wygraliśmy. Ci z baraku
uciekli nocować na trawę, bo zjadały ich pluskwy. Cegielnia pracowała niezwykle prymitywnie, jak za czasów faraonów, wszystko ręcznie. Jej opis to
egzotyczny temat do książki. Zesłańcy, prawie wyłącznie kobiety z dziećmi i
starcy, uważali, że nie są w stanie jej podjąć. Nie widząc nadziei na lepsze moja
mama obcięła siekierą wysokie obcasy i pierwsza zgłosiła się do pracy. Piłowała ogromne pnie drzew na dwumetrowe kloce, których po rozłupaniu klinami
używano do rozpalania pieców wypalających cegły. Inni, po czasie, poszli w
ślady mojej mamy. Później mama wywoziła taczkami rozpalone cegły z pieca
po kładkach z desek, bo wokół był grząski piasek.
Jakoś po miesiącu zapadłem na malarię. W ciężkim stanie zostałem odwieziony do szpitala na przedmieściu. Odratowano mnie tam akrychinem, ale
po nim byłem żółty jak Chińczyk. W szpitalu mama dowiedziała się, dlaczego
nas dali na tę cegielnię. Nikt nie chciał tam pracować, bo teren był wyjątkowo
malaryczny. Cegielnia również w zimie wypalała cegły, wysuszone latem. Przerażała myśl, jak przeżyć zimę w tej przewiewnej stajni.
Zdarzyło się, że do cegielni przyjechał wojskowy. Ogłosił, że kto ma jakiś zawód to może być zatrudniony w mieście. Ale panie-zesłanki nie miały
zawodów. Zmuszona przez babcię moja mama zgłosiła się jako krawcowa.
Skłamała, bo w domu robiła tylko mereżki i hafty. Wojskowy ją zabrał. Gdy
wróciła powiedziała, że ma pracę w przedsiębiorstwie „Wojentorg”, pracującym
dla wojska, w pracowni krawieckiej obszywającej żony oficerów. To był niemal
cud. Początkowo dowoziła ją do miasta ciężarówka, ale gdy raz spóźniła się, to
mama poszła pod sąd. Uratowało ją zeznanie kierowcy. Jakoś we wrześniu
mama znalazła kwaterę w mieście. To była przybudówka do chaty. Zamieszkaliśmy tam. Przyszła ciężka zima. Mróz sięgał -50 stopni C. Kwatera zimna, brak
opału, ale za to roje pluskiew. Nie do wytępienia. W nocy katorga! Tej zimy nie

RELACJE Z ZESŁANIA

83

chodziłem do szkoły, nie miałem w czym i nie znałem jeszcze rosyjskiego.
Mama szyła. W dzień w pracy, w nocy obszywała gospodarzy, co łagodziło
czynsz. Pożyczyli jej ręczną maszynę do szycia, którą ja napędzałem korbą.
Stałem się też specjalistą od prucia odzieży, którą mama przerabiała, oraz obciągałem guziki tkaniną.
Sześć lat zesłania, i trochę lepszych, i tragicznych, nie sposób opisać w
skrócie. Sześć razy zmienialiśmy kwaterę, bo gospodarze chciwie podnosili
warunki, a zarobek mamy, choć z czasem miała funkcję majstra krawiectwa
miarowego, był mizerny, nie starczał na żywność. Na targu ceny dla nas były
niedostępne, a w sklepach nie było nic. Działał tylko sklep perfumeryjny „Teże” i księgarnia „Ogiz”. Był tylko przydział chleba na kartki, który trzeba było
od nocy wystać w kolejce, bo czasem nie starczało dla wszystkich.
Trzeciej zimy zmarła babcia. Wezwany do umierającej lekarz orzekł – „Skrajne wycieńczenie organizmu. Nic nie można zrobić.” Była jak szkielet. Na cmentarz
zawiozła ją mama na sankach z pomocą sąsiada. Ale na tym mrozie nie udało się
wykopać głębszej mogiły. Przykrył ją śnieg, jak wielu zmarłych zesłańców.
W lecie nawracały napady malarii, ale już słabsze niż pierwszy. Nękała
czerwonka, czyli dezynteria. Przeżyłem też dur brzuszny leczony nielegalnie w
domu, bo w szpitalu wyleczenie było wątpliwe. Na jednej z kwater w 1945 r.
przymarzłem w nocy do ściany. Ciężkie zapalenie płuc. Jakoś przeżyłem. Tej
zimy dotknęliśmy też śmierci głodowej. Jedyny burak cukrowy gotowaliśmy na
wywar przez kilka dni.
Na jednej z kwater tej samej zimy przeżyliśmy napad na dom. Sądząc z
odgłosów była to banda czeczeńska. Oni nie zostawiali żywych, mścili się za
swoje nieszczęście. Uratował nas sąsiad strzelając ze strzelby przez lufcik.
Wyjść nie odważył się. Banda zaniechała wyłamywania okiennicy i odeszła.
Potem był jeszcze jeden napad na następnej kwaterze, powstrzymany przez
mieszkającego w ziemiance w podwórzu odważnego i silnego Koreańczyka.
Kryminalnej ochrony nie było widać. Milicjanci poszli na front, a ci, co zostali,
byli tylko do spraw politycznych i do wyłudzania haraczu od handlujących na
targu. W mieście, w śniegu, zwłaszcza na przeprawie po lodzie przez Irtysz,
znajdowano trupy. Podobno miały nakłute zarysy kota, znak ówczesnej tam
bandy znanej jako „Cziornaja Koszka”.
Mimo tych okoliczności ja chodziłem do szkoły, dobrej dziesięcioklasówki, utrzymywanej przez zasobny „Turksib”. W trzeciej i czwartej klasie
byłem najlepszym uczniem w klasie z dyplomami „Pochwalnaja Gramota”.
Przeczytałem niemal cała szkolną bibliotekę, w tym pozycje z literatury poważnej i edukacyjnej. W piątek i szóstej klasie, przy chorobach i głodzie, byłem już
jednak tylko na dobrym poziomie. Siódmą klasę, trzy kwartały 1945/1946, w
ostatnim roku zesłania, już w polskiej szkole, przebyłem z niejakim trudem, bo
miałem zrusyfikowany język, braki w polskiej pisowni i historii Polski. A była
to dobra szkoła, też dziesięciolatka. Tylko dwie takie polskie były w Kazachstanie - w Semipałatyńsku i w Ałma-Ata. Mama do końca pracowała w tym
przedsiębiorstwie „Wojentorg” jako krawcowa.
No może jeszcze wspomnę, że raz utonąłem w Irtyszu. Porwał mnie wir,
już byłem w świetlistym tunelu, gdy rzuciło mnie na korzenie sterczące pod
wodą z urwiska. Po nich, zupełnie podświadomie wydrapałem się. Mamie nie
powiedziałem, to by nią wstrząsnęło, a miała nerwicowe problemy z sercem.
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Autor z matką w pierwszym roku zesłania. Semipałatyńsk, 3.09.1940r.

W szóstej klasie szkoły rosyjskiej „Turksib”. Rok szkolny 1944-1945.
Autor pierwszy z prawej.
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Siódma klasa polskiej średniej szkoły w Semipałatyńsku, 1945-1946.
Siedzą nauczyciele.
Autor w środku pierwszego rzędu stojących uczniów.

Matka autora, u góry druga od prawej, w zespole pracowni
krawiectwa miarowego przedsiębiorstwa „Wojentorg”.
Semipałatyńsk, 1940r.
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Powrót na zesłanie w Polsce
W 1946 roku stało się pewne, że wracamy, ale nie do Lwowa, nie na ojcowiznę, lecz gdzieś na ziemie niemieckie. A zatem to będzie nowe zesłanie.
Od wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej nie mieliśmy żadnych wieści z Polski. Nie wiedzieliśmy, czy ojciec przeżył. Przed nami była pustka, ale był kierunek na Polskę, poza radziecką domenę nieszczęść.
29 kwietnia władowaliśmy się do wagonów, takich samych jak w tę stronę, tyle, że tłok był mniejszy. Lokomotywa „Siergo Ordżonikidze” była od
strony mostu, a więc mieliśmy jechać okrężną droga przez Środkową Azję,
wokół całego Kazachstanu. Przegrzechotaliśmy przez osiem potężnych przęseł
mostu nad Irtyszem. Gdy przejeżdżaliśmy przez Ajaguz koło torów stało wielu
zesłańców, mieli jechać następnymi transportami. Nasz z Semipałatyńska był
pierwszy. Ludzie z torów i z wagonów wykrzykiwali nazwiska, by ewentualnie
odnaleźć swoich, rodziny, znajomych. Mama usłyszała nasze nazwisko. Wychyliła się przez barierkę i krzyknęła - „Tu jestem!”. Zdążyła jeszcze usłyszeć z torów
– „Nasi są w Gliwicach!”. Nie wiedzieliśmy, gdzie są te Gliwice i kto krzyczał.
Po pół wieku z dokumentów ustaliłem, że była to żona bratanka ojca, też policjanta, więzionego na Kołymie. Wrócił stamtąd do Gliwic, ale jako kaleka.
Pociąg mitrężył. Na jednotorowej trasie przepuszczał na mijankach składy
z naprzeciwka i te nas wyprzedzające. Tak mieliśmy jechać prawie miesiąc. Na
drogę dostaliśmy zaopatrzenie na kilka dni, ale głównym zasobem były suchary,
zapobiegliwie przygotowywane na długo przed wyjazdem. Gdy pociąg stawał,
trzeba było wyskoczyć, załatwić potrzeby, nazbierać opału i spróbować na ognisku choćby zagrzać wodę. Maszynista nie miał litości, zagwizdał i ruszał. Byli
tacy, co nie zdążyli wskoczyć. Potem dniami gonili nasz transport uczepieni do
towarowych pociągów. Na ogół doganiali, a jeden dopiero na granicy.
Ałma-Atę, stolicę Kazachstanu, ominęliśmy przez odległą od niej stację
rozjazdową. Koło Dżambułu, tuż przy granicy Kirgizji, wjechaliśmy w pagórki
dosłownie pokryte morzem czerwonych tulipanów. Piękniały na tle błyszczących, ośnieżonych, potężnych szczytów pasma gór Tień-Szań. Pociąg pod górę
szedł wolno. Wyskoczyłem i zerwałem kilka kielichów, były piękne, ogromne.
Koło Czymkientu, na skraju pustyni Kyzył-Kum, na pociąg wpadła gwałtowana
burza piaskowa. Pociemniało. Maszynista zastopował tak, że ludzie pospadali z
półek. Niedługo przeszła, ale długo jeszcze wytrzepywano piasek z siebie i
swego mizernego dobytku. Koło Morza Aralskiego przejeżdżaliśmy tak blisko,
że było je widać. wtedy jeszcze było pełne wody, po wielu latach prawie wyschło. Przejeżdżaliśmy przez Aktiubinsk, nie wiedząc, że tu na zesłaniu jest mój
ojciec. Był tam jeszcze dwa lata. Rzeka Ural była tak rozlana, że pociąg sunął
kilometrami po nasypie w morzu wody po horyzont.
Gdy zbliżyliśmy się do nowej granicy Polski nastąpił parodniowy postój
w Poworsku, przed wjazdem do Kowla, gdzie w ciągu dwóch dni miał nastąpić
przeładunek na wagony wąskotorowe, europejskie. Na stacji stał pociąg do
Lwowa. Szereg ludzi z transportu, wiedząc, że postój potrwa, próbowało wcisnąć się do tego pociągu, nielegalnie, bez biletu wydawanego na przepustki, aby
ostatni raz zobaczyć Lwów. Wyłapano wszystkich i wysadzono z wyjątkiem
mojej mamy, która ukryta przez kolejarza Polaka w wagonie bagażowym, dojechała do Lwowa, wpadła do naszego domu, gdzie spłoszyła mieszkającego tu,
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zaskoczonego enkawudzistę, zarekwirowała mu niektóre nasze rzeczy i naszą
fibrową walizę i zdążyła wrócić w momencie, gdy transport już w Kowlu gwizdał i miał ruszyć na granicę. Tam nie mając własnego dokumentu byłbym wysadzony i osadzony. Przez transport przeleciała sensacja - „Grenczakowa wróciła ze Lwowa!”. Kilka pośpiesznych wieści od mamy ze Lwowa i transport ruszył na granicę.
W Chełmie 19 maja 1946 roku postój. Ludzie pobiegli do kościoła, a
mama dowiedziała się, że Gliwice są na Śląsku. Koło Łodzi stało się wiadome,
że transport zmierza do Szczecina. Kilka rodzin, a w tymi moja mama, zaparło
się, że chcą na Śląsk. Po dłuższych targach zostały w Łodzi dwa wagony, przeciągnięte później do Tarnowskich Gór. Stąd ciężarówką dotarliśmy do Gliwic. I
tu faktycznie byli „nasi”: trzy siostry mamy i brat. Poratowali nas na początek
powrotu, bo my nie mieliśmy dosłownie nic.
Tak skończyła się nasza epopeja sybirska, a rozpoczął długi okres brnięcia przez Polskę na nowym zesłaniu, w nadziei, że radziecki system zniewolenia Polaków kiedyś upadnie.
Konspiracja i represjonowanie ojca
Ojciec mój był niewątpliwie typowym „wrogiem ludu” według radzieckiej doktryny. W wojnie Austrii z Rosją był zawodowym podoficerem. W wojnie polsko-bolszewickiej służył w polskiej polowej żandarmerii konnej. Po
wojnie przeszedł do Policji w stopniu przodownika. Służył w IX. Komisariacie
we Lwowie, a we wrześniu 1939 roku brał czynny udział w obronie Lwowa.
Po wywiezieniu nas na Sybir ojciec w dramatycznych warunkach przedostał się do Kołomyji, gdzie schronił się u rodziny mojej mamy. Gdy fala
ukraińskich mordów dotarła do Kołomyji, by nie narażać rodziny, wrócił do
Lwowa, gdzie się zakonspirował aż do odejścia Niemców. W tak zwanym drugim zaborze sowieckim z pomocą organizacji konspiracyjnej uzyskał zaświadczenie, że jest zatrudniony jako „organizator roślin leczniczych” dla lwowskiego zarządu aptek. W tej funkcji dostawał przepustki do wyjazdów furmanką
poza teren Lwowa. Ta funkcja dawała ojcu kamuflaż do legalnego pobytu we
Lwowie, a organizacji konspiracyjnej możliwość kontaktowania się przez niego, jako niepozornego starszego człowieka, z komórkami poza Lwowem.
Ojciec wierzył, że my żyjemy i wrócimy, ale uważał, że możemy się odnaleźć wzajemnie tylko we Lwowie, przez nasz dom. Wojna się kończyła, więc
gdy w styczniu 1945 roku wyszedł rozkaz o rozwiązaniu AK, a z Sybiru zdarzały się już pojedyncze powroty, ojciec powrócił do naszego domu. Ale radziecka
władza była czujna. W czasie fali aresztowań ujawniających się akowców ojca
aresztowano 19 stycznia 1945 roku. Początkowo był trzymany w więzieniu we
Lwowie. Potem przewieziony do obozu „Krasnodon” w Donbasie, gdzie pracował niewolniczo w tartaku przy kopalni. Następnie był w więzieniu w Dniepropietrowsku, a na koniec na zesłaniu w Aktiubińsku w Kazachstanie. Wrócił
przez Białą Podlaską 20 VI 1948 roku. Odnalazł tam w ewidencjach, że my
jesteśmy w Gliwicach. Był wykończonym cieniem człowieka.
A komunistyczna Polska kontynuowała dzieło niszczenia byłych „wrogów ludu”. Nie było dla ojca dostępu do godziwej pracy. Musiał przetrwać do
emerytury na nędznym wynagrodzeniu. Zmarł w Gliwicach w 1967 roku.
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Moja matka pracująca niemal do śmierci zmarła w 1984 roku. Oboje pochowałem na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Mojej mamie zawdzięczam,
że uchroniła mnie na Sybirze od śmierci głodowej i że wpoiła we mnie potrzebę
uczenia się w każdych warunkach. Dzięki wsparciu mamy po wojnie zdałem
maturę i studiowałem architekturę i ekonomię.*

*
Nota o autorze: Współzałożyciel Oddziału Związku Sybiraków w Katowicach.
Założyciel Oddziału ZS w Gliwicach, jego pierwszy prezes, a obecnie Prezes Honorowy. Autor monografii Sybiracy w Gliwicach (2000) oraz współautor monumentalnej
czterotomowej monografii Księga Sybiraków (Warszawa, 2001, 2006). Od pierwszego
Walnego Zjazdu w 1991r. sześciokrotnie wybierany na członka Zarządu Głównego ZS.
Obecnie członek Prezydium ZG ZS. Za działalność w Związku odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
Medalem „Pro Memoria”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Resitituta.

