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OJCA MEGO DROGA Z SYBERII
DO ARMII GEN. W. ANDERSA
Czytając 50 numer „Zesłańca” przypomniałam sobie dawne swoje marzenie o takiej historii najnowszej Polski, w której oprócz przyczyn, przebiegu
i skutków wojen, bitew i przemian ekonomiczno-społecznych znalazłoby się
miejsce na losy jednostki i rodzin aktywnie włączających się w dzieje, lub zwyczajnie uwiedzionych przez historię. Chodzi mi nie o bieżące wydarzenia, ale
o perspektywę długiego trwania. Ten aspekt powstania styczniowego jest już
badany i przekazywany w publikacjach między innymi jako wyjaśnienie postaci
różnych Mart i Marii wspierających powstanie, czy też wzrostu liczby rezydentów w szlacheckich dworach tak znacznego, że wpłynęło to na architekturę budowli mieszkalnych w drugiej połowie XIX wieku.

Uczniowska legitymacja Ojca

Opowieści takie jak pana Ryszarda Glijera w owym numerze „Zesłańca”
są materiałem do podobnych badań nad dziejami XX wieku, które były wszak
i burzliwe i interesujące. Losy jednostek w takich okresach, w pewnych punktach wspólne, mają rysy jednostkowe, odrębne, wynikłe z faktu, że w czasach
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trudnych mocniej uwydatniają się cechy osobowości, ale przede wszystkim
zwiększa się wpływ otoczenia i przypadku na los jednostki. I to bez względu na
świadome wybory czy też okoliczności wybierające drogę niejako w zastępstwie człowieka. Wiem, że potrzeba wielu lat badań, wielu relacji i to prowadzonych już tu i teraz – bo uczestnicy wydarzeń przechodzą w lepsza sferę
wszechświata, a wraz z nimi kawałek prawdy o polskim losie, o naszej jednostkowej, ale i wspólnej historii.

Moi rodzice. Wiosna 1939 rok

Do tych uwiedzionych przez polskie dzieje należał według przekazów
rodzinnych mój ojciec Tadeusz Jan Noworolski. W 1939 roku miał 27 lat i pracował jako sztygar w kopalni węgla kamiennego w Szopienicach. Urodzony
w Krakowie na Podgórzu w 1912 roku, zapuścił korzenie na Śląsku, gdyż ukończył Technikum im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. W kopalni,
w której pracował dobrze zapisał się w pamięci ludzi, gdyż tuż przed moim
narodzeniem zasypany z grupą górników, dzięki znajomości starych planów
podziemia, wyprowadził wszystkich na powierzchnie. Imię dostałam na pamiątkę tego wydarzenia.
Z tej zapewne przyczyny został szefem ewakuacji kopalnianych maszyn.
Transport ruszył, ale ojciec dwa dni później wrócił do domu, ponieważ niemieckie bombowce cały pociąg z ładunkiem obróciły w złomowisko. Pierwszą
noc po powrocie przespał dość spokojnie. Rankiem zjawiła się jego mama
z harcerskim chlebaczkiem zaopatrzonym w dwie pary skarpetek i pięć tabliczek czekolady i powiedziała: „Synku idź broń ojczyzny!”
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Dobry synek posłusznie wziął wałówkę, dwie żonine kanapki, termos herbaty i z tym bagażem poszedł gonić polskie wojsko. Nie było to takie lekkie zadanie. Kto pamięta początki września owego roku wie, jak wyglądały drogi.
Uciekinierzy, samochody, wózki, nawet taczki zapchane dobytkiem, wszystko
parło na wschód.

Ciotka Stacha (po prawej) ze znajomymi. 1939 rok

Nad tym hitlerowskie bombowce i myśliwce z zapałem uprawiające polowanie na bezbronny tłum. Ojcu udało się dojść do Lublina, tam wreszcie dołączył
do jakiegoś większego oddziału i dostał mundur, co już chyba było cudem. Z
oddziałem dotarł na Ukrainę. Tam spotkał ich los większości wojskowych. Zostali ogarnięci przez Armię Czerwoną. Sztab początkowo potraktował ich jak jeńców wojennych i przysłał komisję sanitarną do przebadania pojmanych. Traf
chciał, że w owej komisji znalazło się dwu polskich lekarzy, a jeden z nich był
zaprzyjaźniony z naszą rodziną, gdyż starał się dość długo o rękę mojej ciotki,
starszej siostry matki. Ciotka Stacha nie spieszyła się do mariażu, przystojna,
niezależna materialnie, polubiła role rodzinnego hegemona. Doktor Janowski
jakoś ją jednak przekonał i ślub mieli wyznaczony na 15 sierpnia owego roku. W
końcu lipca jednak Dadek dostał wezwanie na manewry, chciał przyśpieszyć
ceremonię, ale ciotka orzekła, że wróci on z ćwiczeń i spokojnie mariaż zawrą 8
września, a jeśli wybuchnie wojna, to przecież potrwa tylko kilka dni.
Takim sposobem obyty w świecie europejskim Janowski dostał się do
niewoli wcześniej i jako fachowiec wraz ze szpitalem jakoś został wcielony do
radzieckiej służby zdrowia. Poznawszy ojca szepnął mu aby zerwał gwiazdki i
stanął z szeregowcami. Co tata zrobił. Jako szeregowca wziął go doktor zaraz
do szpitala, bo zaczynało się zakażenie poobcieranych nóg. W szpitalu najpierw
ojciec się kurował, później pomagał innym pacjentom i tak awansował na pielęgniarza. Wysłał wtedy z terenów ZSRR depeszę do będącej pod okupcją niemiecką Polski z opłaconą odpowiedzią. Tekst brzmiał: „Żyję, jestem zdrów
i cały mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.”
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Wydruk z listy represjonowanych. Archiwum Ośrodka KARTA

Poczta niemiecka depeszę doręczyła, ale godzinę później przyszło po nas
gestapo i zabrało babcię do Oświęcimia, a mamę, która wyszła do sióstr podzielić się wiadomością, zaczęło szukać. Na szczęście moją chrzestną matka była
Niemka, urodzona w Berlinie, która z wielkiej miłości wyszła za polskiego
oficera majora Bańczyka, legionistę Marszałka. Wiedziała, od rodziny swojej,
co dzieje się w Niemczech i czego oczekiwać od Hitlera. Zawiadomiła matkę,
żeby nie wracała do domu i uciekła od rodziny, bo tam będą jej szukać przede
wszystkim. Sama poszła do naszego mieszkania. Udało jej się porozmawiać
z żołnierzami oczekującymi naszego powrotu i dowiedzieć się o losie babci.
Powiedziała, że pożyczyła dawnej sąsiadce trochę ubrań i chce je odebrać, bo
nie chciała taka owaka oddać. Niemcy sami zaczęli wpychać jej w ręce suknie
myśląc zapewne, że Niemka chce się wzbogacić. Wzięła z szafy mamy futro,
mój płaszczyk, jakieś swetry i dostarczyła nam. To było nasze ubranie przez
cały czas wojny. Bańczykowa oddawała też nieocenione usługi Armii Krajowej
i oni okazali się na poziomie. To jednak już inna historia. Jak z filmu akcji.
Po ojca zaś równocześnie przyszło NKWD. Zbliża się akurat rocznica jego aresztowania, gdy piszę ten tekst. Było to 29 czerwca 1940 roku. Po długotrwałym śledztwie został 2 listopada skazany na Sybir. Doktor Janowski został
zatrzymany tego samego dnia i skazany podobnym wyrokiem. Obaj znaleźli się
w tym samym obozie. Według listu ojca z 1957 roku pracowali w tajdze przy
wycince drzew. Codzienna racja żywnościowa to było 25 dkg chleba i dwa
kubki zbożowej kawy. Od wczesnej wiosny Janowski ratował ich ziołami
i jakimiś korzonkami zbieranymi w tajdze. Wiadomość o tworzeniu armii polskiej przez gen. Władysława Andersa przyjęli entuzjastycznie, niestety nie
chciano ich wypuścić. Słyszeli” „Wy szpiony. Nie lzia.”
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Pocztówka z Ankary od wujka, treść ta sama co w depeszy z ZSRR
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„Normalny” list wysłany pocztą lotniczą z Włoch
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Po kilku tygodniach próśb, podać, starań – stale napotykali ścianę. Zdecydowali się na ucieczkę. Wyruszyli prawie bez przygotowań, które mogły zdradzić
ich zamiary. Pech chciał, że ładna pogoda po dwu dniach wędrówki przez tajgę
popsuła się, niebo zachmurzyło i zgubili kierunek. Bali się, że wrócą do obozu.
Głodni, bezbronni i wyczerpani zaczęli tracić nadzieję, że się uratują. Wtedy natknęli się na dwu „tutejszych myśliwych”. Zostali nakarmieni, obdarowani skąpymi
zapasami tubylców. Nade wszystko jednak myśliwi dokładnie wytłumaczyli im jak
dojść do linii kolejowej, i w którym miejscu stają pociągi, by parowozy mogły nabrać wody. Informacje były dokładne. Trafili i wkradli się do towarowego wagonu.
I tak nieznajomi okazali się wybawcami i ludźmi odważnymi. Półżywi z głodu
ojciec z doktorem dotarli do europejskiej części Związku Radzieckiegoi stamtąd
do jednego z miejsc formowania się armii tworzonej przez gen. W. Andersa.

I Korpus Wojska Polskiego. Fotografia ze zbiorów rodzinnych

Z armią przeszli do Turcji i tam spotkali innych krewnych mojej mamy –
wujka Józefa Szeligowskiego i rodzonego brata mamy Franka Bednarskiego,
obdarowanego później za brawurową akcję, batystową chusteczką przez królową
Marię. Miał być odznaczony jakimś orderem, ale dopiero w pałacu zobaczono
plakietkę Poland, no i dostał kawałek batystu z herbem. Był okropnie z tego
dumny – orderów w armii było dużo a „chusteczkę” miałem jeden – mówił po
latach. Wisiała ona na ścianie w jego domu w złotej ramce.
Z Ankary Szeligowski przysłał do Guberni pocztówkę, której treść pokrywała się z depeszą ojca wysłaną z ZSRR. Myśmy się wtedy ukrywały
w górach, ale kartka do nas dotarła. To nasze podziemne państwo musiało być
niebywale sprawne. Dotarła też „rodzinna” fotografia z obozu w Ankarze.
Z czwórki krewnych będących w Korpusie zginął tylko ten „przyszywany”, teoretycznie najmniej narażony na kule, bo pracował w garnizonowym
szpitalu. Doktor Janowski został ranny pod Monte Cassino, już pod koniec walk
i zmarł na sali chorych. Testament na rzecz ciotki zdążył napisać.
Pamiętam listy taty i takie woreczki z rodzynkami przesyłane przez niego
z Włoch, z obozu Campo Fiori już po Monte Cassino. Pamiętam też – nie dochowały się niestety – listy mówiące o smutku i żalu Andersowców wycofanych do

Ojca mego droga z Syberii do Armii gen. W. Andersa

31

Anglii i o nastrojach żołnierzy rozwiązanej formacji. To był drugi rodzaj listów.
Były składane w kostkę i wkładane w paczki, którymi były woreczki z rodzynkami. Po ucieczce Mikołajczyka o powrocie do Polski nie było już mowy,
a mamy zdenerwowanie rosło z powodu oddalającego się powrotu męża.
Dodam tu jeszcze pewien wątek dotyczący spraw związanych z mamy losem w Polsce. Należała do Armii Krajowej. Czy górale z Korbielowa, gdzie
mieszkaliśmy w czasie wojny byli również członkami AK – tego formalnie nie
wiem? Pamiętam jednak, że były dni, gdy we wsi nie było ani jednego dorosłego
mężczyzny. Do tej wsi trafiali po wojnie agitatorzy namawiający jej mieszkańców do założenia Spółdzielni Produkcyjnej. A przecież górale są bardzo przywiązani do swojej ziemi. Agitatorów wyśmiano, ktoś w ich samochód wrzucił ze dwa
granaty, zostali rozerwani na strzępy. Śledztwo ruszyło. Podejrzewano, że byli to
miejscowi AK-owcy, choć broni było pełno w lasach, tam bowiem docierały
angielskie zrzuty. Miejscowy farmaceuta, łącznik AK sprzedał po wojnie aptekę i
wyniósł się w niewiadomym kierunku.

I Korpus Wojska Polskiego. Fotografia ze zbiorów rodzinnych.
Ojciec siedzi drugi od lewej

Mama nie zdradzała ojcu swojej przynależności do AK i ciągle szukała
pomocy od niego, nie wyjaśniając sytuacji w kraju. Stąd częstokroć widoczne
były niepokoje o nasz los w ojca listach. O ile wiem, do końca życia mama nie
ujawniła swojej przynależności do AK. Tajemnica ta kładła się cieniem na jej
relacjach z mężem.
Ojciec pisał, że żal było ludzi, którzy nieznając języka gubili się w obcym
świecie i oficerów, znakomitych fachowców, zmywających garnki w lokalach
Londynu. Oto polskie losy.
Ojciec do końca bał się wrócić. Obawiał się, że wyrok radzieckiego sądu
ciągle nad nim wisi. Z troską zapytywał jednak jak się czujemy a w jednym
z listów pisał:
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Co słychać z mamą i Wandzią, czy pracujecie, czy macie z czego żyć i ja bardzo proszę o szczegółowe informacje i czy chcecie, ażebym, w obecnej chwili
wrócił do Was? U nas życie nie szczególne zwłaszcza – zawsze samotni i daleko
od Sosnowca. Czy do was docierały nasze paczki i ile? Oraz jak starać się pomóc
Wam obecnie?
Całuję serdecznie Mamę, Marysię, Wandzię i Basię, ukłony i pozdrowienia
dla Balińskich, Szeligowskich i Zosi oraz dla mego kolegi Gienka. Janek.

A ja pamiętam tylko listy. Nie człowieka. Szkoda...
Prawda o naszych dziejach nie jest łatwa i trudna czasem do obiektywnej
analizy. Ale trzeba o tym pisać by trwała.

